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وجـه رئــــيس الــــوزراء  مــــصــــطــــفى
الـكـاظمي بـرفع سـيطـرة جـسر االئـمة
فـي بـــــغـــــداد وحتــــــويـــــلــــــهـــــا الى
مـرابــطـة.وقـال الـفـريق الـركن مـحـمـد
الـبياتي سكرتـير القائد الـعام للقوات
ـــســـلــحـــة في تـــصـــريح تـــابـــعــته ا
(الـــزمــان) امـس ان (الــكـــاظــمي وجه
بـرفع سيطرة جـسر االئمة وحتـويلها
الـى مرابـطـة) وأضـاف ان (الـتـوجيه
جـاء استجابة الهـالي االعظمية ورفع
احلـواجـز والعـوائق أمـام التـنقل الى
الـكـاظـميـة) وتـابع ان (اجلهـد الـفني
واخلــدمي سـيـبـاشــر الـيـوم بـتــنـفـيـذ
االمـر).وافادت مديـرية مكـافحة إجرام
ـتـهم الـذي قتل بـغـداد الـقبـض على ا
طــفالً وسـرق عـجـلـة الــتـكـتك الـعـائـد
ــديـــريــة إنه (بــعــد ورود لـه.وقــالت ا
مـعـلومـات الى مكـتب بـغداد اجلـديدة

ـكافحة االجـرام عن حادث القتل  
وافـقـات االصولـية عـلى الـفور اخـذ ا
وتـشكيل فريق عمل ومـتابعة تسجيل
الـكامـيرات الـقريـبة من مـحل احلادث
والـتـمـكن مـن حتديـد شـكـل واوصاف
اجلــاني) الفـــتــا الى (الــقـــبض عــلى
اجلـاني والـتـحـقـيق مـعه ومـواجـهـته
ــتــحــصــلــة ضــده اعــتـرف بــاالدلــة ا
ـة قـتل الـطـفل وسـرقة بـقـيـامه بـجـر

الـتكـتك الذي بـحوزته وقـد  تدوين
ــتــهم بــاالعــتــراف وصــدقت اقــوال ا
اقــواله قـضـائــيـا امـام انــظـار قـاضي
ادة  406 مـن قانون الـتحـقيق وفق ا
الـعقوبات). كـما القت القـوات االمنية
الـقبض على مـتهم قتـل مواطنا داخل
فـندق ببغداد. واوضح بيان امس انه
واطن داخل ة قتل  (بعد حدوث جر
ــنــطــقــة الــســعــدون وفــرار فــنـــدق 
اجلـــاني.   تـــشـــكــيـل فــريـق عــمل
مــــــخــــــتـص من مــــــفــــــارز وكــــــالــــــة
ـديــريـة ـتــمـثــلــة  االســتـخــبــارات ا
اســتـخـبـارات بـغـداد وبــعـد تـكـثـيف
ــتــابــعــة اجلــهـــد االســتــخــبــاري و
اسـتــمـرت لـشـهـور  إلـقـاء الـقـبض
ـة بعـد نصب كـم عـلى مـنفـذ اجلر
مــــــــحــــــــكـم لـه جــــــــنــــــــوب غــــــــربي
الــــعـــــاصــــمـــــة).وأعــــلــــنـت وكــــالــــة
االسـتخبارات والتحـقيقات االحتادية
إلـقـاء الـقـبض عـلى  خـمـسة  دواعش
وضـــــبط وكـــــرين فـي مـــــحــــافـــــظــــة
كـركوك.وقالت الـوكالة في بيـان تلقته
(الــــــزمـــــــان) امس إن (مـــــــديــــــريــــــة
اسـتـخـبـارات الـشـرطـة االحتـادية في
وزارة الــداخــلـيــة تــمـكــنت من إلــقـاء
ناطق الـقبض على خمـسة دواعش 
مـتـفـرقـة من مـحـافـظـة كـركوك) الفـتـا
الـى ان ( هؤالء مطلـوبون وفق احكام
ادة  4  ارهـاب النتمائهم لعصابات ا

احملالت اجملاورة ومنع احتراق مبلغ
ــال  تـــســـلــيـــمه إلى كـــبـــيــر مـن ا
ــــــــــوجـب وصل صــــــــــاحـب احملـل 

رسمي).
ــدني في  وســيــطـرت فــرق الــدفـاع ا
نــيــنـوى عــلى حــريق انــدلع في فـرن
جتـفـيف احملوالت الـكـهربـائـية داخل
مـخازن كهرباء الكـرامة. ولفت البيان
ــفـارز فـي مــركــز الــكــرامـة الـى ان (ا
تـمــكـنت من الـسـيـطـرة عـلى احلـادث
بـوقت قياسي قصير وإخماد النيران
يز ومنع ـندلعة بكل مهنية وأداء  ا
تـوسعها وانتـشارها إلى باقي اجزاء

اخملازن وبدون اي أضرار بشرية).
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دعـا الــعـراق الى  حل االزمــات بـالـطـرق
الـسلـمية عـقب ادانته السـتهداف مـحطة
ارامـكـو الـنـفطـيـة في الـسـعـوديـة. وذكر
بـيــان لـوزارة اخلـارجــيـة اطـلــعت عـلـيه
(الــــزمـــــان) امس ان (الـــــعــــراق يـــــدين
ويـستنكر الهجـوم الذي إستهدف محطة
أرامـكو النفطية في السعودية) وأضاف
ـــوقف الـــعـــراقي ان (الـــوزارة تـــؤكـــد ا
بـــالـــوقــــوف ضـــد أي إعـــتـــداء و رفض
ـنطـقة والـدعوة إلى حل الـتصـعيـد في ا
االزمـات بــالـطـرق الــسـلــمـيـة ومن خالل
ـــفـــاوضـــات وبـــ جـــمـــيع االطـــراف ا
إلحالل األمن واالســتــقـرار في ــعـنــيــة ا
ـنطـقة). ودانت عدد من الـدول العـربية ا
الـــهــــجـــوم الــــذي شـــنـه احلـــوثــــيـــون
ـنــتـجـات واسـتــهـدف مــحـطــة تـوزيـع ا
الـبـتـرولـية شـمـالي مـديـنـة جـدة.ونددت
وزارة اخلــارجـــيــة والــتـــعــاون الــدولي
اإلمــاراتـــيــة فـي بــيـــان (بــهـــذا الـــعــمل
اإلرهـابي والـتــخـريـبي واعـتـبـرته دلـيال
جـديدا عـلى سـعي احلوثي إلى تـقويض
ـنطـقـة) مـجددة األمن واالسـتـقـرار في ا
مـلكـة إزاء هذه (تـضامـنـها الـكامل مـع ا
الــهـجــمــات والـوقــوف مــعـهــا في صف
واحــد ضــد كل تــهـــديــد يــطــال أمــنــهــا
واسـتقـرارهـا ودعمـها في كل مـا تتـخذه
من إجـــراءات حلـــفظ أمـــنـــهــا وسـالمــة
ـقـيـمـ عـلى أراضـيـها) مـواطـنـيـها وا
واكـد الـبـيان ان (أمـن اإلمارات الـعـربـية
تحدة والسعودية كل ال يتجزأ وأن أي ا

ــمـلـكـة تـعـده تـهـديــد أو خـطـر يـواجه ا
نظومة األمن واالستقرار الدولة تهديدا 
فـيـها).من جـانـبهـا دانت الـكويت بـأشد
الـعــبـارات اسـتـهـداف جــمـاعـة احلـوثي
نتجـات البترولية شمال مـحطة توزيع ا
مــديـنــة جــدة.فــيــمـا اكــدت الــســلــطـات
الـسعودية امس االول وقـوع هجوم على
نـتجـات البـترولـية في مـحطـة لتـوزيع ا
مـديـنـة جدة وقـالت الـسـلـطات إنه (أدى
إلى نـشوب حريق في أحـد اخلزانات من
دون إصـــابــــات وذلك بــــعــــدمـــا اعــــلن
احلـوثيون  صباح امس االول استهداف
احملـــطـــة بـــصـــاروخ مـــجـــنح). واشـــار
تحدث باسم قيادة التحالف السعودي ا
الـكي في بيان اإلمـاراتي العـقيد تـركي ا
إن (الــهـجــوم اســتـهــدف إمـدادات وأمن
ي) عـادا  الهجـوم (امتدادا الـطاقـة العا
ــنـشـآت لـلــهـجــمـات الــتي اسـتــهـدفت ا
الــنـفــطــيــة لــشــركــة أرامــكـو فـي بـقــيق
وخــريص في  14أيــلـول 2019). وافــاد
مـصــدر بـوزارة الــطـاقــة الـســعـوديـة أن
احلـــريق في مـــحــطـــة تـــوزيع الـــوقــود
شـمالي جدة نـشب بفعل مـقذوف مؤكدا
أن فــرق اإلطـــفــاء تــمـــكــنت مـن إخــمــاد
احلـريق ولم حتدث إصابـات أو خسائر
صـدر في تصريح في األرواح.وأضـاف ا
امس أن (إمـــــدادات شــــركـــــة أرامــــكــــو
الـسـعـوديـة من الـوقـود إلى عـمالئـهـا لم
تـتأثر بالهجوم). وأعـلنت جماعة أنصار
الـلـه الـيـمــنـيــة أنـهــا أطـلـقـت صـاروخـا
مـجنـحا عـلى مـحطـة توزيع لـلشـركة في
مـديـنة جـدة.وقال الـنـاطق باسم الـقوات

ـسلحة التابعة للـجماعة العميد يحيى ا
سـريع في بيـان عـبر تـويتـرانه (تمـكنت
الـقوة الصاروخـية من استهـداف محطة
تـوزيع أرامكـو في جدة بصـاروخ مجنح
نـوع قدس  2الـذي دخل اخلـدمة مـؤخرا
بـعد جتـارب عمالنـية نـاجحة فـي العمق
الــسـعــودي لم يــعـلن عــنــهـا بــعـد).  في
غــــضــــون ذلك   وصل الــــوزيــــر فــــؤاد
حــســـ الـى الــعـــاصـــمـــة الـــروســـيــة
ـتــحـدث بـاسم الـوزارة مـوســكـو.وقـال ا
أحـمد الصحاف في بيـان تلقته (الزمان)
امس إن (حـسـ يـزور مـوسـكـو بـدعـوة
مـن نـــــظـــــيــــــره الـــــروسي ســــــيـــــرجي
ـــرافق وأضـــاف أن (الـــوفــد ا الفـــروف)
يـضم مـسـؤولـ في اخلـارجـيـة والـنفط

والتجارة وجلنة العالقات اخلارجية).
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الــتـعـامـل مع الـعـام الــدراسي اجلـديـد
وان االسـتـثـناءات الـتي تـمـنح من قبل
الــوزارة قـد تــسـبب كــارثـة صــحـيـة ).
ودعـا وزارة الـتـربـيـة إلى (إلـغـاء كـافـة
االســتــثــنــاءات الــتي مــنـحـت لـبــعض
ــدارس األهـلــيــة بـحــجـة مــراعـاتــهـا ا
الـوقـاية الـصحـية وهـذا الشـرط يجب
ـدارس تــوافـره بـشــكل كـبــيـر في كل ا
احلـكـوميـة واألهلـية والـتعـامل بعـدالة
ومـساواة ب اجلـميع للـمحافـظة على
ـقررات الـنظـام التـعلـيمي وااللـتزام 
الــلـجـنـة الــعـلـيــا لـلـصـحــة والـسالمـة
واالبــــتـــعــــاد عن اجملـــامـالت في هـــذا

الشأن).  
واســتـــقــبل وزيــر الـــتــعــلـــيم الــعــالي
والــبـحـث الـعــلـمي  نــبــيل كـاظم عــبـد
الــصـاحب اخلــبـيــر اآلثـاري نــيـكــولـو
مــاركـــيــتي مــديــر الـــبــعــثــة اآلثــاريــة
اإليـــطــــالـــيـــة في الــــعـــراق.  ونـــاقش
اجلــانـبــان بــحـضــور رئـيس الــهـيــئـة
الـعـامـة لـآلثـار والـتـراث ووكـيل وزارة
الــثـقـافــة لـشــؤون اآلثـار  لـيث مــجـيـد
حـسـ تـطـويـر مـسـارات الـتـعاون من
خالل تـــوســيع الــعــمــلــيــات اآلثــاريــة
وإشــراك اجلــامـعــات الــعــراقـيــة عــبـر
كـلـيـاتـهـا وأقـسامـهـا اخملـتـصـة.  وأكد
عـبـد الـصـاحب (اسـتـعـداد اجلـامـعـات
ـنـقـب لـلـتـعاون مع وزارة الـثـقـافة وا
ـواقع اآلثـاريـة في فـي مـجـال تـأهـيل ا
ــوصل وبـابل الــعـراق والســيـمــا في ا
وذي قــار داعـيـا في الــوقت نـفـسه الى
دراسـة مـشـروع إنـشـاء مخـتـبـر لـآلثار
فـي اجلـــامــعـــات ألغـــراض الـــتـــدريب
ـــهــارات) .  والـــتـــأهـــيل وتـــطـــويـــر ا
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اعـلـنت وزارة التـربـية مـوافـقة مـجلس
الـوزراء على اعتماد امتحان دور ثالث
ـنتهية. وقـال بيان للوزارة لـلصفوف ا
انـه (بـنــاءً عـلى مــا  عـرضـه من قـبل
الـوزير عـلي حمـيد الدلـيمي في جـلسة
مــــجــــلـس الــــوزراء امس الــــثالثــــاء 
ـوافقـة على اعتـماد امـتحان حـصلت ا
ـنتهيـة للعام الـدور الثالث لـلصفوف ا
2019-2020) وأشــــار الــــبــــيــــان ان
(مـوعد وآلية االمتحان سيتم حتديدها
فـي وقت الحق). وكـــان رئـــيس جلـــنــة
الـتـربـية الـنـيابـيـة قـصي اليـاسـري قد
ــوافــقـة طــالب امـس االول الـوزارة بــا
عـلى قرار (الدور الثالث) لـطلبة الصف
الـــســادس اإلعــدادي. الى ذلـك انــتــقــد
عـضـو مـجـلس الـنـواب الـنـائـب جـمال
احملــمــداوي قــرارات وزارة الــتــربــيـة
ـدارس األهليـة اخلاصة ـنح بعض ا
اسـتـثـنـاء من قـرارات الـلـجـنـة الـعـلـيـا
ـتـعـلق بـتـحـديد لـلـصـحـة والـسالمـة ا
أوقــات الــدوام االسـبــوعي مــؤكـدا أن
(هـذه االســتـثـنـاءات قـد تـسـبب كـارثـة
الكــات الــتـدريــســيـة صــحــيـة بــحق ا
والـتالميذ داعـياً إلى إلغـائها جـميعا.
وقـــال احملــمــداوي فـي بــيــان امس إن
(ضــوابط وتـعـلــيـمـات ومــبـررات مـنح
ــدارس اســـتـــثـــنـــاءات دوام بـــعـض ا
عـالم وتشوبها األهـلية غيـر واضحة ا
الـضـبابـية و تـثيـر الـشكـوك جتاهـها).
واضــــاف (في ظـلّ ظـــروف جــــائــــحـــة
كـورونا يجب أن تكون سالمة التالميذ
ـالكات الـتدريـسيـة هي األساس في وا

داعـش الذين عـملـوا ضـمن ما يـسمى
قاطع كركوك والية العراق).

ـتــفـجـرات في  وتــمـكـنـت مـكـافــحـة ا
الـلواء  30 بـاحلشـد الشـعبي من رفع
عـــشـــرة صـــواريخ انـــفالقـــيـــة شــرق
نـينوى.وذكر بـيان ان (مفارز مـكافحة
ــتـفـجـرات في الـلـواء  30 بـاحلـشـد ا
رفـعت عشرة صواريخ انـفالقية كانت
مـتـروكـة في قـريـة تـرجـلـة في نـاحـية
بـرطـلـة شرق نـيـنوى بـنـاء على بالغ
ورد لــــــلــــــواء من قــــــبل مــــــخــــــتـــــار
وأضــاف انـه (تــمـت إزالــة الـــقـــريـــة)
الـــــصـــــواريخ بـــــأمـــــان من االراضي
الــزراعـــيــة لــيــتــمــكـن الــفالحــون من
اسـتغالل أراضيـهم بعد حـلول موسم
الـــزراعــة). وفي ديــالـى افــاد مــصــدر
أمـنـي بـانـتـحـار رجل ثالثـيـني .وقـال
ـــصــدر إن (رجـال عــمــره 30 عـــامــا ا
انـتحر بإطالق النار على نفسه داخل
مــنـزله بـاحلي الـعــسـكـري في قـضـاء
ـــقـــداديـــة شـــمــال شـــرقي ديـــالى). ا
دني في ديالى وجنحت فرق الدفاع ا
حل للمواد فـي اخماد حريق اندلـع 
الـغذائية في ناحيـة كنعان.وذكر بيان
ان (مـفـارزنا في مـركز كـنعـان تمـكنت
مـن الوصول إلى مـحل احلادث بوقت
قــيــاسي قــصــيــر وإخــمــاد الــنــيــران
يز ومنع ندلعة بهمة عالية واداء  ا
تـــوســعــهــا وانـــتــشــارهـــا إلى بــاقي
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فجّراتـفاق الفك والعـزل ب الوقف الـسني والشيـعي الذي صادق عليه
ـؤجل ـشـكالت ا رئــيس الـوزراء أزمـة جـديــدة بـيّـنت حـجم الــصـراع وا
وهـو يحـتاج حـلهـا في هـذا البـلد ألن االوقـاف موضـوع مهم وحـساس 
لـقــرار صـريح وحـاسم مـن رئـيس مـجـلـس الـوزراء مـصـطــفى الـكـاظـمي
وقع ولـيس كما اعـلنت او نُـقل عن بعض الـشخـصيات بـالغـاء االتفـاق ا
الـتي افادت ان الـكاظـمي قد اتـصل بـهم وقرر ايـقاف الـعمل بـاالتفاق او

التريث في تنفيذه. 
وهذا مـا يـحـوله الى قـنبـلـة مـوقوته او لـغم قـابل لالنـفجـار في ايـة حلـظة
ـكن ان يـقوم رئـيس وزراء آخـر او مـوظف ما في اخرى من زمن قـادم 
ـا لم يـصـدر فيـه قرار واضـح وصريـح وبات مـكـتـبه بـتـنـفـيـذ االتـفـاق طـا

بالغاء االتفاق وليس االيقاف او ارجاء التنفيذ. 
ــكن ان يــتم بــاالتــصـاالت ان حـل االزمـات الــتي تــعــصف بــالــبـلــد ال 
الـهـاتـفـيـة او الـوعـود التـي تعـطى بـزيـارات جـبـر اخلـواطـر او اسـتـقـبال
ـظلوم اصحاب القضايا العادلة الذين يلتقيهم رئيس الوزراء الناس ا
سؤول بل يحتـاج الى قرارات يتخـذها رئيس مجـلس الوزراء باعـتباره ا
ـادة 78 من ـبــاشـر عن الـسـيـاسـة الـعــامـة لـلـدولـة حـسب ا الـتـنـفـيـذي ا

الدستور. 
كـنة وشفافة تعيد كما يتـوجب عليه البحث عن حلول عـادلة ومنصفة و
احلقوق الصـحابها وال تـسمح الية جـهة او شخصـية التالعب في ملف
االوقاف الـذي ال يـتـعلـق باتـبـاع دين او مـذهب معـ بـقـدر تعـلـقه بـثالثة

حقوق. 
(حق الـله) رب الـعــبـاد بـاعـتـبــار الـوقف امـراُ تــعـبـديـاً يــلـتـزم به الـواقف
بـحـبس وتـخـصـيص مـال او عـقار لـوجه الـله وحـده و(حق الـواقف) في
الـشروط الـتي يضـعهـا في من يسـتـفيـد او ينـتفع وكـيفـية اوجه الـصرف
ـنـزلـة احـكام واالنـتـفـاع بـالـوقف الى احلـد الـذي يـجـعل هـذه الـشـروط 
الشرع ومنها تولدت القاعدة التي تقرر(شرط الواقف كنص الشارع). 
و(حق الـنـاس) الذين  حتـديد عـنـاوينـهم اوصفـاتـهم بهـذا الوقف وهم
ليـسـوا بـالضـرورة ان يـكونـوا من اتـبـاع دين او مذهـب او قومـيـة معـيـنة
وجود فيها الوقف.  كن ان يكون حق كل انسان على االرض ا ا  وا
ـكن ابـدا ان حتل من مـديـر مـعـ بـالـوكـالـة في ان قـضـيـة االوقـاف ال 
دائـرة هي (ديــوان الـوقف الـسـني) مــهـمـتـهـا ووظــيـفـتـهـا ادارة االوقـاف
ولــيس الـتـوقـيع عـلى عـائــديـة او الـتـنـازل عـنـهـا حـتـى لـو تـمت تـسـمـيـته
ـسمـيات اخـرى كالـفك او العزل او الـتقـسيم فـهو وال غـيره اصيالً او
نائـباً او وكيالً في اي وزارة او ديـوان او مؤسسـة اوقاف في العراق او
عـناه الـضيق لك ولـيس له احلق غيـر االدارة  اي مكـان في العـالم ال 
وهو تنمـيتها وتوزيع  منافعها وحمايتـها والدفاع عنها باعتبارها اموال

ساس بها.  وامالك الله التي ما جترأ احد على ا
صادقـة على اتفاق باطل من االساس لك رئيس الورزاء حق ا كمـا ال 
النه رئـيس حـكـومـة انـتقـالـيـة مـهـمـتهـا اجـراء انـتـخـابـات وليس الـبت في
ـتلك هـو وال من سبـقه وال من سيـتبـعه حق تقـرير ومـصير مـواضيع ال 

وعائدية هذه االوقاف. 
أن هذه االزمـة بينت حـجم الفـساد الذي يُـقال انه مـوجود في ادارة هذه
االوقـاف والـذي يـتـوجب عـلى الـشـخـصـيات والـعـلـمـاء واسـاتـذة الـتاريخ
والشـريـعـة والـقـانون اخملـتـصـ بـوجوب الـتـدخل وجـرد وحتـديـد حجم
االوقاف وكـيفـية صـرفهـا ومراقـبة وصـولها الى مـستـحقـيهـا الشـرعي

وال سـيـمـا في هـذه الــظـروف الـتي يـعـيش فـيــهـا الـعـراق سـلـسـة ازمـات
اقتـصـادية وسـيـاسـية وغـيـرها بـسـبب الـفسـاد احلـكومي وازمـة كـورونا
وظـف واغـلبـية ابـناء الـشعب في وانـخفـاظ اسعـارالنـفط والتي جـعلـت ا
ـكن لالوقـاف ان تــلـعب دورا في مـســاعـدة واغـاثـة حـال الــفـقـروالــذي 

الناس.  
{ القاضي عضو االدعاء العام  / اقليم كردستان 
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وجـه رئيس مـجلس الـنـواب محـمد
احلـلبـوسي بتـشكـيل جلنـة نيـابية
مـؤقـتـة تُـكـلف بـإجـراء حـوارات مع
ـركــز وحـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان ا
ـا يـنـسـجم مع إليــجـاد احلـلـول و
الـــدســـتــور والـــقـــانـــون وحتــقـــيق
الــعــدالــة في تــوزيع الــثــروات بـ
أبــنـاء الــشـعب.وجــاء في الـوثــيـقـة
الـــــصــــــادرة عن رئـــــيـس اجملـــــلس
اطـلعت علـيها (الـزمان) امس (تقرر
تـشـكيـل جلنـة نـيابـيـة مؤقـتـة تضم
فـي عـضــويــتـهــا عــددا من الــنـواب
ـركـز تــكـلف بـإجــراء حـوارات مع ا
وحــكـومـة إالقــلـيم إليـجــاد احلـلـول
ا ينسجم مع الدستور ناسبة و ا
والــقــانــون وحتــقــيق الــعــدالــة في
تـوزيع الـثـروات بـ أبـنـاء الـشعب
ـــوجب نـــصــوص وتـــضـــمــنـــهـــا 
قـانونية في مسـودة مشروع قانون
ــوازنــة االحتـاديــة لــعـام 2021). ا
فـيـما كـشف رئـيس مجـلس الوزراء
مـصـطفى الـكاظـمي عن اجـتمـاعات

ـان لـتصـحيح بـ احلـكومـة والـبر
أخــطـاء في قـانــون تـمـويـل الـعـجـز
ــالي االقــتــراض.وقـال الــكــاظـمي ا
خـالل جلسة مجـلس الوزراء (هناك
مـشـاكل في قـانـون االقـتـراض وهو
يـــنـــطـــوي عـــلى بـــعض األخـــطــاء
ولــديـنـا اجـتــمـاعـات مــسـتـمـرة مع
وأضـاف ان ـعــاجلـتــهـا) ــان  الــبـر
(االسـتثـمار أولـوية لـنا واحلـكومة
حـــريــصـــة عــلى تـــســهـــيل جـــمــيع
اإلجــراءات لـلـمـسـتـثـمـرين) داعـيـا
الـوزراء الى (االهـتمـام بشـكل كبـير
ــشـاريع االسـتـثـمـاريـة لـتـوفـيـر بـا
فــرص الــعـمل واإلعــمــار وتـنــشـيط
وتابع جـمـيع الـقطـاعـات احليـويـة)
(نـعمل علـى تعظيـم إيرادات الدولة
مـنذ بدايـة تشكيل احلـكومة والتي
يــجب أن يــقــابــلــهــا تــقـد أفــضل
). بدوره  اكد اخلـدمات لـلمواطـن
رئــيـس حــكــومــة االقــلــيم مــســرور
الـبـارزاني ووفد حـكـومة كـردسـتان
ـساومة ـفاوض فـي بغـداد عدم ا ا
بـأي شكل على احلقـوق الدستورية
. ـاليـة لـلـمـواطـن ـسـتـحـقـات ا وا
ونـقل بيان تلقته (الزمان) امس عن

الـبــارزاني خالل اجـتـمـاعه بـالـوفـد
ـفـاوض قـوله (نـثمن دور الـكـردي ا
الـــوفـــد واصـــراره عـــلـى احلـــقــوق
الـدستوريـة للمواطـن ورواتبهم).
كـمـا جـرى التـأكـيد خالل االجـتـماع
عـلى (بـذل الـوفـد كـامل جـهـوده في
ســـبـــيل الـــتـــوصل إلـى اتــفـــاق مع
ان على بـغداد).وأثار تصويت البر
ـالي موجة قـانون تـمويل العـجز ا
غـــضب داخـل االوســاط الـــكـــرديــة
تـمثل أولهـا بانسحـاب نواب الكتل

ان التي  الـكردية من جلسـة البر
الـتصويت خاللهـا على القانون من
دون الـــرجــوع الى الـــنــواب االكــرد
والســيـمــا أن الـنــواب قـد حــصـلـوا
عــلى وعـود بـتــأجـيل الـفــقـرة الـتي
تـــــــخص كـــــــردســــــتــــــان إلـى وقت
ـتــوقع الـبــدء بـتـوزيع الحـق.ومن ا
ـــوظــــفــــ اخلـــمــــيس أو رواتـب ا
ـقـبل عـلى أبـعـد تـقـدير. األسـبـوع ا
ورأت رئــــــيـس كــــــتــــــلــــــة احلـــــزب
ـــقـــراطي الـــكــردســـتـــاني في الـــد
مــجـلس الــنـواب فـيــان صـبـري أن
مــحــاوالت تــضــيـيـف رئـيس وزراء
ــان إقـــلـــيم كـــردســـتـــان فـي الـــبـــر

االحتــادي غــيـر دســتـوريــة. وقـالت
صـبـري إنه ( جـمع مـجـمـوعة من
الــتــواقــيـع عــلى طــلب لــتــضــيــيف
الـبارزاني مع مسـؤول آخرين في
ــــان غـــيــــر قــــانــــونــــيـــة او الــــبــــر
دسـتوريـة).وانطلـقت أعمال مـؤتمر
ـتحدة الـغرف التـجارية لـلواليات ا
وإالقــلــيم عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو
ـشـاركـة الـبـارزاني كــونـفـرانس 
ومـارك ويسـلي مينـيز وكيل وزارة
الـطـاقـة األمـريـكي لـبـحـث األولـيات
ـــا بــعـــد فــايــروس االقـــتــصـــاديــة 
كـــــورونــــا في كـــــردســــتــــان.وأكــــد
الــــبـــــارزاني أن (أربــــيـل حتــــتــــفظ
بــــعالقــــات أمــــنــــيــــة واســـعــــة مع
واشـنـطن) مـشـيـراً إلى أن (اإلقـليم
يـسعى لتعزيز عالقاته مع الواليات
ـــتـــحــدة فـي مــجـــاالت أخــرى وال ا
ســـيــمــا في اجملـــال االقــتــصــادي)
وتــــطــــرق رئـــيـس احلــــكـــومــــة في
ـــؤتــمــر إلـى (الــتــاريخ مـــســتــهل ا
اجلـيـد في الـعالقـات الـثـنـائـيـة ب
تحـدة كردستان) مـبينا الـواليات ا
ان (الــــوضع الــــراهن في الــــعـــراق
سـيء في الــوقـت الــذي يـــريـــد فــيه

ــــواطــــنـــون اقــــتــــصـــاداً جــــيـــداً ا
وخـدمـات) وتـابع ان (إالقـلـيم عـمل
عــلى فــتح أبــوابه أمــام الــشــركـات
االسـتثـماريـة األمريـكيـة واألجنـبية
كـــمــا دعــا الـــشــركــات األمـــريــكــيــة

واألجــــنــــبــــيــــة إلـى الــــتــــوجه إلى
ـــشـــاريع كـــردســـتــــان لـــلـــقـــيـــام 
اسـتثمارية) وأوضح البارزاني أن
(اسـتـثمـار الـشركـات األمـريكـية في
صـلحة الـعامة) مـردفاً يـصب في ا

بـالقـول (نعـمل على تطـوير الـقطاع
الــزراعي والــصـنــاعي والـتــجـاري
ونـعتزم استخدام الـتكنولوجيا في

القطاع الزراعي).
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نــظـم اصــحــاب الــعــقــود واالجــور في
كهرباء البصرة تظاهرة امس للمطالبة
الية. بـتثبيـتهم وصرف مسـتحقاتـهم ا
وقـــال مــتــظـــاهــر ان (دائــرة كـــهــربــاء
الـبـصرة لم تـصـرف رواتبـنـا منـذ سـتة
اشـهر برغم اننا نؤدي واجباتنا بشكل
كـامل) واضـاف ان (عمـليـة نقل حـقوق
مـن امـر ديــواني الى اخـر وراء تــعـطل
تـسـديـد مـسـتـحـقـاتـنـا ورفض الـدائـرة
شـكلـة) وطالب مـتظـاهر ثان تـسويـة ا
احلــكــومـة بــصـرف رواتـب اجملـمــوعـة
ـوظـفـي االجـور ومـنــحـهم ــعـروفــة  ا
ــكـفــولــة ومـســتــحـقــاتـهم حــقـوقــهم ا
الـقـانـونيـة. وعـد عـضـو جلنـة الـنـزاهة
الـنيـابيـة صبـاح العـكيـلي حتويل االف

ـتعاقدين واالجور في وزارة الكهرباء ا
بـانـها مـهـزلة ومـحـاولة الرغـامـهم على
تــرك الــعـمـل. وقـال فـي بـيــان صــحـفي
امـس ان (تـخـبـط وزارة الـكـهــربـاء في
الـتـعامل مـع العـقود واالجـور وبـخطط
التـخــطـر عـلى بـال احـد بـتـحـويل االف
ـتـعـاقدين واالجـور من انـتاج الـطـاقة ا
ومـشـاريع الـنـقل الى شـركـات الـتوزيع
لـلعمل كـجباة ماهـو االمهزلـة ومحاولة
الرغـام الـنـاس عـلى تـرك الـعـمـل بـطرق
يـعتبروها قانونية وهي تبعد كل البعد
عـن الــقــانـــون). واضــاف ان (تـــوجــيه
اسـباب عـدم اجلبـاية الى جـهة الـعقود
واالجـور وبالتالي عدم االستفادة منهم
لـتقصيرهم امر مـرفوض .كون اجلباية
التـعـتـمـدعـلى عـدد اجلـبـاة بـل بـايـجاد
ـشـاكل جـمـة وكـبـيـرة. حـلـول واقـعـيـة 
اهـمهـا قلة انـتاجـها وبشـكل كبـير جدا

ـا تـضع اجلابي في حـرج كـبيـر امام
طلب اجلباية من بيت التصله الكهرباء
االسـاعات قلـيلة) . واوضح ان مـعاجلة
ـنـاطق الـزراعــيـة الـكـثـيـرة مــوضـوع ا
الـتي تشـكل الى االن التسـتطيع وزارة
الـكهـربـاء حل مشـاكلـهم معـها مـعضـلة
بحاجة الى حل ). وتساءل (هل حتويل
االالف لـلجبـاية من خريـج وشهادات
عـليا  امرمـنطقي) مبيـنا ان (ما يحدث
قـــمـــة الـــتـــخــبـط وتـــتــحـــمـل الــوزارة
وبــــاالخـص وزيـــرهــــا فــــشـل ايــــجـــاد
مـعـاجلات حـقـيقـيـة ). وتابع ان (الـبـلد
اليـحـتـاج الى فوضى جـديـدة والوزارة
لم تـفـهم ماذا يـقـصد بـاجلـبايـة .لـعلـها
تتصور اخذ االموال من الناس بالقوة.
وطــالب الــعــكــيـلي  وزارة الــكــهــربـاء
ايـجادالية حقيقية . وعليهم ان يعرفوا
بـان ارزاق النـاس ليست لـعبة بـايديهم

.. فـاجعـلوا خـططـكم بايـد اميـنة هـمها
احلـــقـــيــقي خـــدمـــة الــنـــاس وخـــدمــة
مـنتسـبيهـا).  وبحثـت وزارة الـصناعة
ــعــادن ووزارة الــكــهــربــاء اآللــيـات وا
ــنـــاســبــة لـــتــعــزيــز وتـــوســيع اُطــر ا
شترك في ومـجاالت التـعاون والعـمل ا
قبـلة والسُبل الكفـيلة بتذليل ـرحلة ا ا
ــشـــاكل الــعـــالــقــة بــ ـــعــوقــات وا ا
اجلــانـبــيـن . جــاء ذلك خالل اجــتـمـاع
الـلجنة التـنسيقيـة ب الوزارت الذي
عـقـد في مـقـر وزارة الـكهـربـاء بـرئـاسة
الوكيل الفني عـادل كريـم ووكيل وزارة
الــكــهـربــاء لــشـؤون الــنــقل والــتـوزيع
وبـحضور مديـر عام الدائرة الـفنية في
وزارة الـــصــنـــاعــة وعــدد مـن الــســادة
ـعـنـية ـدراء الـعـامـ في الـشـركـات ا ا
ــديـرين الــعـامـ في الــتـابـعــة لـهـا وا

تشكيالت الكهربـاء .

„u dJÐ s¹d Ë pOJHðË gŽ«ËbÐ WŠUÞù«Ë q²I UÐ 5LN²  ‰UI²Ž≈

مصطفى الكاظمي
فؤاد حس

W UŠ wH √ s  d¦ √ ¡UHýË …b¹bł WÐU ≈ ≤≤π≤ qO− ð ∫ U½Ë—u
”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

ســجـــلت وزارة الــصــحــة والــبــيــئــة
 2292 اصـــابــة مـــؤكــدة بـــكــورونــا
وشـفـاء اكـثـر من الـفي حـالـة وبواقع
ــوقف وفـــيــات  35 حـــالـــة ضــمـن ا
الــوبـائي لـيــوم امس الـثالثـاء. واكـد
ـوقف الـذي اطـلعـت علـيه (الـزمان) ا
امـس انه ( فـحص  26504 حــالـة
فـي اخملتبرات ورصد  2292 اصـابة
مــؤكـدة بـكـورونـا فـي عـمـوم الـعـراق
يـقابلها شفاء   2130 مـصابا ووفاة
ـــاضـــيـــة).  35 خـالل الـــســـاعـــات ا
وأعـــلن وزيـــر الـــصـــحــة فـي إقــلـــيم
كــــردســــتـــان ســــامـــان بــــرزجني أن
الـتحليالت اإلحصـائية تشير إلى أن
أعــــداد اإلصـــابــــات بــــالـــفــــايـــروس

تــراجــعت نــســبــيــاً .  كــمــا اجــتــمع
ــثل مـنــظــمـة الــوزيــر وبـحــضــور 
ية مع اللجنة الصحية الصحة العا
ـــان االقــــلـــيم لــــبـــحث آخـــر فـي بـــر

رتبطة بكورونا.  ستجدات ا ا
وأعلن برزجني في في تصريح امس
ان ( االجـــتــمــاع تـــضــمن مـــحــورين
وتـــمـت اإلجـــابـــة عـــلى كل مـــشـــاكل
ـواطـنـ بـصـورة عـامة إلـى جانب ا
تـقـد تـقـريـر الـوزارة بـشـان جـمـيع
جــــــوانـب الـــــوضـع الــــــصـــــحـي في
إالقـــــلــــيم) واضـــــاف ان (نــــســــبــــة
ـــاضي اإلصـــابــــات في األســـبـــوع ا
تــراجـعـت مـقــارنـة بــاألسـبــوع الـذي
ــئــة واحلـد ســبــقه بــنـســبـة  32 بــا

األعـــــلى مـن اإلصــــابـــــات الــــذي 
تـــســـجــيـــله في  31  تـــشــرين األول

ـئة). ـاضي تراجـع بنـسبة  53 بـا ا
ـيـة في ـثل الـصـحــة الـعـا وكــشف 
الــعــراق أدهم إسـمــاعــيل عن إعـداد
خـطة إلغاثة الـنازح والالجئ في
ؤسـسات كـردسـتان بـالتـعـاون مع ا
الـصـحـية.وأشـار  اسـمـاعيل إلى أنه
ـواطنـ االلتـزام باالجراءات (عـلى ا
الـوقـائـية)  واضـاف (مـن اجليـد انه
لــغـايـة االن مـســتـشـفــيـات االقـلـيم ال
وعن ( تـعـاني مـن نقـص االوكـسجـ
الـتـعامـل مع اجلائـحـة منـذ تـفشـيـها
إسماعيل (في البداية في االقـليم قال
شـرعنـا بحـمالت التـوعيـة والحظـنا
ـــواطـــنــ وقـــتـــهــا عـــدم الـــتــزام ا
بـاالجراءات الوقائـية إال أنه بعد تلك
ـواطـن احلـمـالت  حتسـن الـتـزام ا

وهذه خطوة جيدة).

d¼UEð…∫ موظفو العقود واالجراء في البصرة بتظاهرة للمطالبة بانصافهم
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تـنبى اجلـوي صادق عـطية من حـذر ا
تــــعــــرض مـــنــــاطق فـي الـــعــــراق الى
مـنخفض جوي تصاحبه موجة جديدة
من االمــطـار الـغـزيـرة تــتـسـبب بـطـفح
الــشـوارع. وكـتب عـطـيــة في صـفـحـته
ـسـؤولـ في عـلى فـيـسـبـوك (نـدعـو ا
ــدن كـافـة الى أخـذ االحــتـيـاطـات من ا
غــزارة االمــطـار الــرعـديــة خالل االيـام
ـقبلة وما تـسببه من طفح الشوارع) ا
مـحـذرا من (نـشـاط الـرياح الـسـطـحـية
والســيـمـا غــدا اخلـمـيس حــيث عـبـور

جـبهـة منخـفض جوي يـنتهي اجلـمعة
ـقـبـلـة ثم تـتـبعه مـبـاشـرة حـالـة عدم ا
اســتـقـرار تـصـنف بـأنــهـا مـعـتـدلـة في
ـناطق الى شـديدة في مـناطق بـعض ا
اخــرى) وتــابـع ان (كــمــيــات االمــطـار
ســتــتـركــز في وسط وجــنـوب الــعـراق
والــفـرات االوسط وهــذا ال يـعــني عـدم
وجـود حاالت متطـرفة اثناء مـدة تأثير
احلـاالت تـخـالف الـتـوقـعـات في اغـلب
ـتـابـعـة الـيـومـيـة االحـيــان لـذلك فـان ا
عرفة اخر التطورات). وتوقعت مـهمة 
الـهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد
الـزلـزالي الـتابـعـة لوزارة الـنـقل فرص

. وقالت ـقـبلـ امـطـار خالل اليـوم ا
الـهـيئـة في بـيان تـلقـته (الـزمان) امس
أن (طــقـس الــيــوم االربــعــاء ســيــكـون
صـحـوا يـتـحول الى غـائم جـزئـيـا ليال
نطقة الوسطى ودرجات احلرارة فـي ا
نـطقة الشـمالية تـرتفع قلـيال اما في ا
فـسيكون غائما جزئيا يتحول ليال الى
غــائم مع تــســاقط االمــطـار فـي بـعض
االمـــاكـن مـــنـــهـــا ودرجـــات احلـــرارة
مـقـاربـة لـلـيـوم السـابق بـيـنـمـا يـكون
ـنـطـقـة اجلـنـوبـيـة صـحوا مع طـقس ا
بـعض الـقطع من الـغيـوم والتغـير في
درجــات احلـرارة) واشــار الـبـيـان الى

ان (طـــقس غــد اخلـــمــيس  ســـيــكــون
نطقة الوسطى اما غـائماً جزئيا في ا
ـنـطـقـتـ الـشمـالـيـة واجلـنـوبـية في ا
فــيــكـون الــطــقس غـائــمــا مع تــسـاقط
االمــطــار ودرجـات احلــرارة تـنــخـفض

قليال عن اليوم السابق).
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لم يـوضح كيـفـيـة تمـكـنه من مـغادرة
الــعــراق رغـم أنه مــطــلــوب. وأفــادت
ناحيـة بهـرز التابـعة لقـضاء بعـقوبة
في مـحـافظـة ديـالى بـانـقالب عـجـلة
تــقل خــمــســة أشــخــاص مـن عــائــلـة

واحـدة في أحـد أنـهـر احملـافـظـة مـا
أدى إلى غرقهم جميعا . 

وقال مدير ناحية بهرز  نزار اللهيبي
لـ(الزمان) امس إن (عائـلة مؤلفة من
خـمـسـة أفراد بـيـنـهم نـسـاء واطـفال

ــاضي الـقـبض عـلى تـشـرين االول  ا
ـنـسق اإلداري لــتـنـظـيم داعش فـور ا
وصـوله إلى مـطــار بـغـداد عـلـمـا انه
ـطـلـوبـ لـلـسـلـطـات يـعـد أحـد أهم ا

العراقية.
ـتحـدث بـاسم اجلـهـاز صـباح وقـال ا
النعـمان لـوكالة الـصحافـة الفرنـسية
إن (اسـتخـبـارات اجلـهـاز الـتي كانت
ــدعـو +أبــو نــبـأ+ تــتــابع حتـركــات ا
وهـــو عــراقي يـــســكن خـــارج الــبالد
ــطـار اعــتــقــلــته بــعــدمـا وصـل إلى ا
واسـتــقل ســيـارة أجــرة إلى خـارجه)

اضي.  الشهر ا
وأضــاف الـنــعـمــان أن أبـو نــبـأ يــعـد
(هـدفـاً كبـيـراً) وكـان (بـدأ رحـلته في
صفوف التنظيمات االرهابية في عام
 2003 مع القـاعدة قبـل أن ينضم إلى
اجلــمــاعــات اخملـتــلــفــة الــتي خــلـفت
بعضـها البـعض حتى وصول تـنظيم
داعش) الذي سيطر على ثلث العراق
قبـل طرده في نـهـايـة عام  2017 بـعد

ثالث سنوات من القتال الدامي.
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ـوقوف كـان على اتـصال وتابع أن (ا
بـعنـاصـر التـنـظـيم  في العـراق وكـنا
نراقب محادثاتهم لفترة طويلة) كما
ــالــيـة كــان (يــتــعــامل مع الــشــؤون ا
لــلـتــنـظــيم ويـرسـل الـرســائل ويـرتب
ــنــسق لــقــاءات). وأوضـح أنه كــان ا
الــعــام لــلـتــنــظــيم الــذي بــات يـواجه
صعـوبات جمـة بعد أن خـسر مـعاقله
فـي ســـــــوريـــــــا عــــــام 2019). ورفض
الـــنـــعــمـــان كــشف االسـم احلــقـــيــقي
للمعتقل وال البـلد الذي وفد منه كما
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كــانـوا فـي زيـارة إلى نــاحــيـة بــهـرز
وأثناء عودتهم إلى بعقوبة انحرفت
ركـبة بـاجتاه نهـر خريـسان لـيغرق ا
ـة للـغاية في اجلمـيع في فاجعـة مؤ
ساعة مـتأخرة من مـساء يوم  مـبينا

ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ 

ÊU e « ≠ …dB³ «

أعـلن قـائـد عـمـلـيـات الـبـصـرة الـلواء
الركن أكـرم صـدام مدنف  عن إيـجاد
ـواد اخملـدرة إلى آلـيـة تـمــنع تـدفق ا
ـــنــافـــذ األراضـي الــعـــراقــيــة عـــبــر ا

ائية. ا
وقـــال مـــدنف فـي بــيـــان أن (رئـــيس
الــوزراء  مــصــطــفى الــكــاظــمي وجه
ـائـية ـنـافـذ ا بـضـرورة غـلق بـعض ا
داخل األراضي العراقـية والتي تـمتد
من قضـاء ابو اخلصـيب وحتى رأس
البيـشة في قضـاء الفاو) مـشيراً الى
ــائــيـــة ســتــقــوم ـــوارد ا ان (وزارة ا
بإنشـاء جسـور أو حواجز لـغلق هذة
مرات وسيتم تأمـينها من قبل خفر ا

السواحل).  
وافـــاد مــصــدر امـــني في مــحـــافــظــة
ديـالى  بـشن تـنـظـيم داعش هـجـوماً
عـــلى قـــوات اجلـــيش الـــعــراقـي بــ

ديالى وصالح الدين .
ــــصــــدر في   تــــصــــريح  إن وقــــال ا
(عناصـر داعش هاجمـوا نقطـة امنية
للجيش فـي حدود ناحيـة العظيم من
جـــهــــة مــــحــــافـــظــــة صالح الــــدين)
مـــوضــحـــا أن (اجلـــيش اشــتـــبك مع
عــنــاصــر داعش مــا ادى الى اصــابـة

 .( جندي
واضـــاف ان (تــعـــزيــزات اســـنــاديــة
ودوريات للجيش شاركت مع عناصر
النقطة االمـنية في التصـدي لعناصر
داعش واجــبــرتـهــا عــلى الــفـرار وان
الوضع حتت السيطـرة).. فيما  أعلن
جـهــاز مـكــافـحــة اإلرهـاب  أنه  في
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أكـد رئـيس حـكـومـة إقلـيم كـردسـتـان مـسـرور الـبـارزاني أن أربـيل حتـتـفظ بـعالقات
أمنـية واسعة مع واشنطن مشـيراً إلى أن اإلقليم يسعى لـتعزيز عالقاته مع الواليات

تحدة في مجاالت أخرى وال سيما في اجملال االقتصادي. ا
جــــاء ذلك خـالل كــــلـــــمــــة لـــــرئــــيس
احلكومة على هامش انطالق مؤتمر
ــا بــعــد (األولــويـــات االقــتــصــاديــة 
كوفيد- 19في إقليم كـردستان) الذي
نـظـمـه مـجـلس األعــمـال األمـريـكي -
الــعــراقي الــتــابـع لــغــرفــة الــتــجـارة
شاركة مسؤول رفيعي األمريكية 
ـــســــتــــوى مـن الـــعــــراق وإقــــلــــيم ا
ـــتـــحـــدة. كـــردســـتـــان والـــواليـــات ا
وتـــطـــرق الـــبـــارزانـي في مـــســـتـــهل
ـــؤتـــمــر الـــذي عُـــقــد عـــبـــر دائــرة ا
تلفزيونية مغلقة إلى التاريخ اجليد
في العالقـات الـثنـائيـة ب الـواليات
ـتـحــدة االقـلـيم وال سـيــمـا عـنـدمـا ا
ســـاعــد األمــريـــكــيــون عـــلى حتــريــر

العراق عام 2003. 
s¼«— l{Ë

وأشـــار إلى أن الـــوضـع الـــراهن في
الـعـراق سيء في الــوقت الـذي يـريـد
ــواطـــنــون اقـــتــصـــاداً جــيــداً فـــيه ا
وخدمات مبينـاً أن إقليم كوردستان
عمل على فـتح أبوابه أمام الـشركات
االسـتثـمـارية األمـريـكيـة واألجـنبـية
كــمـــا دعـــا الـــشـــركــات األمـــريـــكـــيــة
واألجـنــبـيــة إلى الــتـوجه إلى إقــلـيم
ـــشـــاريع كـــوردســـتـــان لـــلـــقــــيـــام 
اسـتثـمـارية). وأوضـح أن (استـثـمار
الـــشـــركـــات األمــريـــكـــيـــة في إقـــلــيم
صلحة العامة كردستان يصب في ا
مـردفـاً (نـعـمـل عـلى تـطـويـر الـقـطـاع
الــزراعي والـــصــنــاعي والــتــجــاري
ونعـتزم اسـتخـدام التـكنـولوجـيا في

الـــقــطــاع الـــزراعي). وأكـــد (اعــتــزام
اإلقـــلــيـم حتــقـــيق االكـــتــفـــاء الــذاتي
ليتسنى لـه تسويق منتـجاته احمللية
إلى األسـواق الـعـراقـيـة وتـصـديـرهـا
ـنــطـقـة في الــسـنـوات اخلـمس إلى ا
قبـلة وشدد عـلى أن اإلقليم يـتمتع ا
بأراض خـصـبة ومـنـاخ جيـد وموارد
مائـيـة وفـيرة). وأعـرب عن (أمـله بأن
يشـهـد عام  2021 زيادة في الـتـعاون
بــــ أربـــيـل وواشـــنــــطن لــــيس في
اجملال األمني فحسب بل في مجاالت
االقتصاد والطاقة والصحة والتعليم
والثـقافـة). وقال إن (احلـكومـة وفّرت
تــســهــيالت كــبــيــرة لــتــسـهــيل عــمل
الـــشـــركـــات األجـــنـــبـــيـــة في إقـــلـــيم
كـوردسـتان مـثل تـسـجـيل الـشـركات
ومنح الفيزا وغيرها.  وتناول رئيس
احلكـومـة ملف الـعالقـة مع احلكـومة
االحتــاديـة مــؤكــداً أنه مـلــتــزم بـحل
ـشــاكل مع بــغـداد لــضـمــان حـقـوق ا
شعب كـوردسـتان في إطـار الدسـتور
الــعـراقي). وبــيّن إن (اإلقــلـيم بــوابـة
جيـدة جداً لـلمـستـثمـرين األمريـكي
ومــا يــجـعــله بــوابـة جــيــدة لـلــعـراق
لك قـوى عامـلة والشـرق األوسط و
ـتـازة فـي مـجـاالت الـتـكــنـولـوجـيـا
ـعـلـومـات والـلـغـات وتـكـنـولــوجـيـا ا
وباألخص اإلنكليزية والعربية وهي
فئة تـستحق تـوفير فـرص عمل لها).
وقــال إن (بــنــاء الــسـدود واحــدة من
أولـويات احلـكـومـة والـتي سـيتم من
ـواطـنـ بـالـطـاقـة خاللـهـا جتـهـيـز ا

ـؤلـم وقع ضــمن حـدود ان احلــادث ا
مـديــنــة بــعــقــوبــة  قــرب الــســيــطـرة
الــشـمــالـيــة). وأضـاف الــلـهــيـبي أن
(أفراد األسرة  انتشال جثثهم فيما

بعد).

بغداد
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ـــفــروض  عـــلى  الـــعــراق خالل  عـــقــد فـــرض  احلــصـــار  اجلـــائــر  ا
اضي اوضـاعـا  مـأساويـة  لـدى  الـشعب الـتسـعـيـنيـات  من  الـقـرن  ا
واطن  الـعراقي وتالحمهم العراقي  لكن وللـحقيقة  كان  لـتكاتف  ا
أسـاوية  من دور  كبـيـر  لتـجـاوز  االزمة  وتـخـطي اوضاع  الـعـراق  ا
خالل  ابـتـكـار اسـالـيب  جـديـدة  في  سـد  احـتـيـاجـات  الـعـائلـة  ومن
ضـمـنـهـا  ابـتـكـار  اســالـيب  اكـثـر  اقـتـصـادا  في  تـصـنـيع  االطـعـمـة
الـغذائـيـة  الـتي   غالـبـا  مـاتدخـل  في  تصـنـيـعهـا  مـفـردات   البـطـاقة
الـتـمـويـنـيـة  الــتي  وفـرتـهـا  الـدولـة  وتـتـكـون  من ١٤  مـفـردة  غـذائـيـة
رأة   الـعراقـية اجملـاهده ـعـقدة   اسـتطـاعت  ا ووسط  تلك  الـظروف ا
ـا  عرف  عـنهـا  من  تـدبيـر  وتـقتـيـر ان  تصـنع  بـدائل  عن  الـكثـير
من  االطعمة الـغاليـة  الثمن  فبـعد  ان  كان  البـاذجنان   من اخلضار
واطن العـراقي بسـبب  لونه  االسود  الـقرمزي الغيـر   محـببة  لـدى  ا
ـغولي  هوالكو  او قرن وقرنه  االخضر الـذي  يذكرنا  بقـرن  القائد  ا
بعض  الشـواذ  من  الذين  اتخذوا  هـذا القرن  شـعارا  لهم  لالجتار
ـرأة  العـراقيـة  ان  تهـجن  البـاذجنان بالـرقيق  االبـيض  استـطاعت  ا
ــسـاءلــة  وان  تـنــفـذ  به  عــقـوبـة ــقـرن  بــعـد وضــعه  حتت  طـائــلـة ا ا
طـيـبات  له  جلـعـله  اكثـر  تـقبال  في االعدام  بـعـد هرسه  واضـافـة  ا
االكل  إل?طعام  الـعائلـة  التي  انهـكها اجلـوع ٠٠ كما  اسـتطاعت  ان
ـقـززة   وان  جتـعـله  بـعد تـسـخـر " الـبـصل " رغم  رائـحـته الـنـتـنـة  وا
هرسه وثرمه   وجعله  نوع  اخر  من  االطعمة  الـشعبية  اطلق  عليها
  ســكـان  بــغـداد  تــسـمــيـة "احملــروق  اصـبــعه "  وان  تـدخــله  ضـمن
ـائدة  الـعراقيـة  وان  جتعـله  اكثر   مـقبـولية ٠٠ واسـتطاع مفردات  ا
ــسـاعــدة  اخـوانــنـا ــواطن الـعــراقي  وبــعـد  االتــكـال  عــلى  الـله  و ا
ـتواجـدين  في  الـعراق  في  تـلك  الفـترة  من  االسـتغـناء صـري  ا ا
عن  اكالت الوجبات  السريعة  ك " الهمـبركر  و الكنتاكي  والشاورمة
" الـبـاهضـة الـتـكـالـيف  باكـتـشـاف وصـناعـة  لـفـة  الـفالفل  تـلك  الـلفه
الـسحـريـة رخيـصـة  الـثمن  الـتي بـرعوا  فـي  تصـنـيعـهـا  بعـد اضـافة
مادة  العنبة والزالطة  داخل  الصمون احلار  وهي صناعة  برز  فيها
 صنـاع مهرة  مـازالت  اسمـائهم  حـديث  الشـارع  العراقي  رغم  ان
ـا  يـحـتـويه من ـأكـوالت  غــيـر  مـحـمـود الـعـواقب   هـذا  الـنـوع  من  ا
مواد  تـولد  الـغازات وهي  لـيـست  مثل  بـقيـة الغـازات  احملرمـة  التي
فتشون  الدوليون امثال  ايكيوس والبرادعي  التي كان  يبحث  عنها ا
 اتُهِمَ الـعراق  بـتخـزينـها  كـاسلـحة  مـحرمـة  دوليـا و  البـحث  عنـها
ي   فـيه   ضـرب  الـعـراق وتـدمـيـر  بـنيـته ومن ثم  اتـخـاذ  قـرار  ا
التحتية   اعتمـادا  على تلك   الذرائع  الواهية وهي  في  كل  االحوال
لـيست  مـوضـوعنـا فـموضـوعـنـا  الغـازات  الـتي  تخـرج  من  االنـسان
بـعـد  اكـله  لـفـة  الـفالفل لـلـتـنـفـيس  عن  مـضـايـقـات قـد
حتدث  في  جهاز الـهضم   وهي  في  كل االحوال
 لــيــسـت  غــازات مــحــرمــة  دولــيــا  تــلــفت انــتــبــاه
ــــفــــتـــشــــ الــــدولــــيــــ   بـل  غــــازات لــــغـــرض ا

التنفيس٠٠ وزغردي  يا  انشراح

وزيرة الهجرة في مبنى وزارة النفط
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في كل مشروع قـانون سنوي لـلموازنة الـعامة..يتـكرر مشهـد االتفاقات
ــال الـعـام ..حــتى وصـلت بــ اطـراف مـفــاسـد احملـاصــصـة لــتـغـا ا
موازنة 2021 امام منعطف خـطير  جدا بات يـهدد اصل هذا التغا ..
وانعكاس صورة ذلك واضـحة في فشل حكـومة الكاظمي بـعدما فشلت
االجهزة الرقابية في استحصـال القرار السياسي باخلروج من معطف
ـطـالب مـفـاسـد احملـاصـصـة  الى اتـفـاق سـيـاسي عـام يـسـتـجـيب اوال 
ـنـاداة بـاالصالح... ـرجـعـيــة الـديـنـيـة الـعـلـيـا  الـتـي بح صـوتـهـا من ا ا
ـطـالب االحــتـجـاج الـشــعـبي الـتي  جــاءت حـكـومـة وايـضــا يـسـتـجــيب 
الكاظـمي لتعبـر عنه ..وايضـا لتكون الـيات تطبـيق القانـون على اجلميع

سميات ...  من دون جتيان للرؤوس او خطوط حمراء بشتى ا
ــوضـوع هــو تـكــرار الـفــشل الــسـيــاسي الـذريـع في الـفــصل بـ كل ا
ـال الـعـام ..حـتى كـشفت الـلـجان االقـتـصـاديـة الحـزابهم  فـي تقـاسم ا
جـائحـة كـورونا وانـخـفـاض اسعـار الـنفـط عورات مـفـاسد احملـاصـصة
صطلح الذي يرفضه وعاظ امراء الطوائف واالعراق العنصرية ..هذا ا
قـراطيـة التـوافقـية  الدارة النه التـوصـيف الدقـيق النكـسار مـفهـوم الـد
حكم رشـيـد ودولة مـواطنـة.. فتـحولت الى مـفـاسد مـحاصـصة .. تـعني
اخلـضوع الـفج التـفاقـات أولـئك  الـقيـادات ثـمنـا لـلـجلـوس عـلى كرسي
ـدراء العـام ..حـتى بات نـاصب اخلـاصة من رئـيس الوزراء حـتى ا ا
الـسؤال الـصـحيح الـذي البـد وان  تسـتـطيـع هيـئـة النـزاهـة إدخاله  في
ـالي للـمـكلف بـكشف ـالـية عن الـوضع ا استـمـارة الكـشف عن الـذمة ا

ذمته ما قبل  2003 وما بعدها.
وهـنـاك اربـعـة مـلـفــات صـارخـة في فـضـاء  الـراي الـعـام تـبـدا بـأجـهـزة
تفجرات  ثـم قضية البـسكويت منـتهي الصالحية الكشف عن أجهـزة ا
ثم قضية اونايل التـي حتولت بعض اجلهات الرقـابية الى محامي دفاع
امام مجلس النواب ..وقضـية عقود التراخيص الـنفطية  ..وما ظهر من
رتشي بـأموال الشعب قضية رشـاوي حكم فيـها الراشي فيـما يتـمتع ا

الذي ينتظر راتبه الشهري  !! 
هـل تــســتـطــيـع االجــهــزة الـرقــابــيــة فــضح الــفــاســدين واالطــاحــة بــهم
باشـر .. يحتـاجون الى قرار سـياسي ..واتذكر ...اجلواب الصـريح وا
تـصـريـحـا لـلـقـاضي وائـل عـبـد الـلـطـيف في لـقـاء مـتـلـفـز ..انه اذا عـمل
قاضيا للـنزاهة وقام باسـتدعاء اخلط االول والثاني من الـدولة..ستظهر
كن ان تـطيح بالعمليـة السياسية برمـتها ..مضمون ما قضايا كبرى  
انــقـله عن الــقـاضي عــبـد الــلـطـيـف يـؤكـد  ان قــرار حـمــايـة الــفـسـادين
ـنـاصب اخلـاصـة..اال مـا رحم  ربي سـيـاسـيـا يـتـربـعـون عـلى مـقـاعـد ا
..وهـناك حـلـول واضحـة ومـباشـرة مـتوفـرة في قـانون االحـزاب وايـضا
عـنـد اجلـهـات الـرقـابـيـة بـان تـفـرض عـلى اي مـرشـحـا لالنـتـخـابات  او
الـية ما الهـيئـة التـأسيـسيـة  الي حزب او تـيار سـياسي بـكشف ذمـته ا
ــوروثـة عن عــائـلـته ــتـلــكـاته  ا قـبل  2003 بــوثـائق رســمـيـة ويــحـدد  
ا ..عندهـا اعتقـد جازمـا ان ما يدور احلـديث اليوم عن 300 حزبا ..ر
ال يبق مـنـهـا اكـثر من 30 حـزبا.. وبـدال من كـثـرة احلـديث عن الـفـساد
تمـسك  بـحالة الالدولـة  ..او مجاميع ونفوذهم في الـدولة العـميقـة وا
ـشـرعـ الـعـراقـيـ اعـادة الـنـظـر ـنـظـمـة ..كل هـؤالء عـلى ا ـة ا اجلـر
بفـقرات مـشروع قـانون مـوازنة 2021..الن ثورة اجلـياع
مـقـبــلـة .. وتـطـرق ابـواب قالع مــفـاسـد احملـاصـصـة
فـهل سيـتـمـكن  شـرفاءهم والـنـزيـه مـنـهم االتـيان
بأفعـالك غيـر تقلـيديـة  ..ام ان احلفار سـيقف على

القبر يصرخ اين حقي ولله في  خلقه شؤون!!!

ـواطن عـلى حـد سـواء. من جـانبه وا
عبر عن سروره بهذه االتفاقية مؤكدا
شــراكـــة وزارة الــداخـــلــيــة مع وزارة
االتصاالت في تقد افضل اخلدمات
لـلـمـواطــنـ واعـطـاء االذن بـانـطالق
ورشــة الــعــمل اخلــاصــة بــالــتــحــول
االلكتـروني لوزارة الداخـلية وأهـمية
شـروع التي  تـسهم في تـقليل هذا  ا
الـــروتــ االداري وتــقــلـــيل مــعــانــاة
ـا ـراجـعـات لـلـدوائـر احلـكـومـيـة  ا
يـخــتـصـر اجلـهـد والــوقت والـقـضـاء
عــلـى عــمــلــيــات االبــتــزاز والــرشــوة
واطن ومواكبة وحفظ امن الوطن وا
الــتـــطــور الــذي يــشــهــده الــعــالم في
مجاالت االتمتة والتحول االلكتروني
ـا يــضـمن تـقــد افـضل اخلـدمـات
لـــلــمــواطــنــ الــكــرام . وفي نــهــايــة
الـورشـة  تـوقـيع اتـفـاقـيـة الـتـحول
االلـكــتـروني بــ وزارتي االتـصـاالت

والداخلية.

جعل الـوزارات تؤازرهـا وتقف مـعها
يــدا بـيـد لــلـنــهـوض بـواقـع الـعـوائل
الـــنـــازحــة ســـواء في اخملـــيـــمــات او

خارجها).
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كما اقيمت االحد ورشة عمل التحول
االلـــكــــتـــروني لــــوزارة الـــداخــــلـــيـــة

بالتعاون مع وزارة االتصاالت .
وفي بـداية الـورشـة رحب الـشـيـباني
ـرافق له بـوزيــر الـداخـلـيــة والـوفـد ا
واكـد ســيـادته ان لــوزارة االتـصـاالت
شترك مع تأريخ طويل من التعاون ا
وزارة الداخلية وإن لـوزارة الداخلية
خــصـوصــيـة مــهـمــة بـالــنـظــر حلـجم
اخلـــدمــــات الــــتي تــــقـــدمــــهـــا وزارة
الــداخــلـيــة لــلـمــواطـنــ الــعـراقــيـ
ــقــيــمــ من الــعــرب ولــلـــزائــرين وا
واالجـانـب مـثـمــنـا دور الـتــضـحـيـات
التـي قدمـتهـا وزارة الـداخلـيـة والتي
اســـــهــــــمـت في حــــــفـظ امن الــــــوطن

كــان هـنــاك انـقــطـاعــا بـســبب االزمـة
ر بـها البـلد في الوقت اليـة التي  ا
الراهن).  وأوضحت أن (وزارة النفط
كـان لــهـا الـدور الـكـبــيـر في مـسـانـدة
كـــــوادر فــــروع الــــوزارة في تــــقــــد
الــدعم  ابـان الــنــزوح الـكــبـيــر الـذي
شـهدته مـخـيمـات الـنـزوح فضال عن
مــواكـبــة حــمالت الـوزارة فـي تـوزيع
ـــســـاعــدات والـــوقـــود خالل فـــتــرة ا
ـنـاطق الـتي كـانت تـسـيـطر حتـريـر ا

عليها عصابات داعش االجرامية). 
من جــــهـــتـه اكـــد عــــبـــد اجلــــبـــار ان
(الـوزارة حــريـصـة كـل احلـرص عـلى
تــوفــيــر كـافــة إحــتـيــاجــات الــعـوائل
ـشـتـقـات النـفـطـية  اذ الـنـازحة من ا
إنـهـا تـولي مـلف الـنـازحـ إهـتـمـاماً
كـبـيـراً مـثـنـيـا في الـوقت نـفـسه عـلى
دور الــــوزارة والــــســـيــــدة الــــوزيـــرة
وتعـاونها ومـصداقـيتـها وشفـافيـتها
في تـعـامـلـهـا مع جـمـيع الـوزارات ما
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ـهــجـرين الــتـقت وزيــرة الــهـجــرة وا
ايــفـان فـائـق جـابــرو الـيـوم فـي مـقـر
وزارة النفط وسط بغداد وزير النفط
احـســان عـبــد اجلـبــار  وجـرى خالل
الـــلــقـــاء بــحث مـــلف الــنـــازحــ في
اخمليـمات وخـارجهـا وكيـفيـة دعمهم
فــــضـال عن الــــتـــــزام وزارة الـــــنــــفط
هامها التي تقوم بها حيال جتهيز
ــادة الــكـاز مــخــيــمــات الــنــازحــ 
ـولـدات والـنـفط االبـيض لـتـشـغـيـل ا
لــلـتــدفـئــة والـطــبخ مع دخــول فـصل
الشتاء .واشـادت بحسب بيـان تلقته
(الــــــزمــــــان) امس خـالل الــــــلــــــقـــــاء
(باخلدمات التي قدمتها وزارة النفط
ـــاضـــيـــة وأهـــمـــهــا خـالل االعــوام ا
ــادة الـــنــفط جتــهـــيــز الـــنــازحـــ 
 ســـيــمـــا في هــذه االبـــيض والـــكــاز
الفـتـرة احلرجـة واسـتئـنـافهـا توزيع
مـادة الـنـفط االبـيض والـكـاز بـعد ان
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الــكــهـربــائــيــة عــلى مـدار  24ســاعـة
يومياً لـيس فقط إلقلـيم كردستان بل
لـــلـــمـــنـــاطق الـــعـــراقـــيـــة األخـــرى).
واســتــعـــرض رئــيس احلــكــومــة في

نجزة في شـاريع ا كلمـته عدداً من ا
خــضم األزمــات وقــال إن حــكــومــته
فخـورة بإنـشـاء العـديد من اجلـسور
والطرق الـسريـعة من خالل الـشراكة

بـ القـطـاع اخلـاص والـعـام على
الــرغم من األزمـة االقــتــصـاديــة الـتي
خــلـفــهــا فــيـروس كــورونــا. وخـاطب
ـسـتـثـمـرين األجـانب قـائال (آمل أن ا

تغـتنـموا هـذه الفـرصة لـزيارة إقـليم
كردستان لتـروا بأنفسكم الـتغييرات
الـتـي أجـرتـهـا الــتـشـكـيــلـة الـوزاريـة

التاسعة).

رئي نعقد بتقنية التواصل ا dLðR∫ رئيس إقليم كردستان خالل مؤتمر اإلستثمار ا
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االيـرانيـة صـوب قرى ومـنـاطق شـرق ديالى ومـنـها
قـزانيـة بدأت بـاالنـحسـار الـتدريـجي مـنذ سـاعات
ئة من قوة التدفق بعد توقف االمطار وفقدت  70با
فــجـر). وأضـاف أن (انــحـسـار الــسـيـول جــاء بـعـد
مـرور  28 ســاعــة عــلى اول مــوجــة تــدخـل احلـدود
بقـوة وكنـا نتـوقع ان تسـتمـر على االقل  72ساعة
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كـشف مـديـر ناحـيـة قـزانيـة الـتـابـعة الى مـحـافـظة
ديــالى عن آخـــر تــطـــورات الــســـيــول الـــتي بــدأت
بالتدفق صوب أراضي احملافظة وذلك بعد ساعات
من أول مـوجـة. وقـال مــازن اخلـزاعي في تـصـريح
ــتـدفـقـة من احلـدود الـعـراقـيـة امس إن (الـسـيـول ا

اال ان تـوقف هـطول االمـطـار اسـهم في انـحـسـارها
بـقوة) الفـتـا الى أن (الـسـيول لم حتـاصـر اي قـرية
حـدوديـة ولـم تـسـبب اي اضـرار مـلــحـوظـة لـلـطـرق

سواء اكانت الرئيسية او الزراعية). 
واشـار إلـى ان  (مـوجـات الـســيـول تـعـتــمـد بـشـكل
اسـاسـي عـلى هـطـول االمــطـار ومـعـدالتــهـا وكـلـمـا
كـانت عالـيـة جدا ولـفـتـرة تصل الى سـاعـات كانت
مــوجــة الـــســيـــول قــويـــة جــدا وتــصـل في بــعض
االحيان الى مـرحلة اشبه بـالتسـونامي الذي يؤدي
الى محـاصرة قـرى حدوديـة ويهـلك قطـعان االغـنام
ـنازل ويستـوجب حالة االنـذار القصوى). ويدمر ا
عـلـى صـعـيـد اخــر اكـد وزيـر الـزراعــة مـحـمـد كـر
اخلــفــاجي وجــود اتـفــاق مــبـدئـي مع الـســعــوديـة
ـــيـــاه لالســـتــــثـــمـــار الــــزراعي في األراضـي ذات ا

ـسـتـدامـة. وقال اخلـفـاجي في بـيـان امس انه ( ا
بـدئي مع السعوديـة على إيجاد اراضي اإلتفاق ا
وارد ذات مـيـاه مـستـدامـة بـالـتـنـسيـق مع وزارة ا
ـائــيـة إلسـتـثـمـار شـركـاتــهـا في انـشـاء مـحـطـات ا
األبقـار ومعامل االلـبان إضـافة إلى إنـشاء صوامع
خلـزن احلبـوب). واشـار إلى (تـوجه البـلـدين نـحو
مــشـروع شــراكـة جــديـد في غــايـة األهــمـيــة حـيث
سـتـقـدم شـركـة اخلـريف الـسـعـوديـة تـقـنـيـات مـيـاه
ـائـيــة الـعـراقـيـة مــتـطـورة لـلــحـفـاظ عـلى الــثـروة ا
وإيــقــاف الــهــدر من خالل اإلســتــثــمــار في إنــتـاج

منظومات الري احملوري احلديث).
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يــقـيـم نـادي الــصــيــد الــعـراقي
ثاني اكبـر النوادي االجتـماعية
في الـــعــراق احــتـــفــاال الحــيــاء

منطقة  االهوار. 
وقــالت بــطــاقــة دعـوة تــلــقــتــهـا
(الزمـان) امس ان (النـادي يقيم
الـكرنـفال الـسنـوي الرابع عـشر
حتت شــعـار من نــادي الــصــيـد
ننـطلق العـمار هبـة الله لـلعراق
اهـــــــوارنـــــــا) وذلك يـــــــوم غــــــد

اخلميس . 
واضافت (ان الـكرنـفال يـتضمن
عــرض بـارزا لالعـمــال الـيـدويـة
الــفـولــكــلـوريــة الهــالي االهـوار
وكـــرانـــد بـــازار لـــلـــصـــنـــاعـــات
ـنتـوجات الـوطـنيـة) وسمى وا
الـنادي كال مـن نصـيـر االلوسي

وســـنــاء وتـــوت وعــمـــار حــافظ
اجلــــبـــــوري واحــــمــــد مــــولــــود
الـدوري اعـضـاء لالشـراف عـلى
الـــكــرنـــفــال الـــذي يــخـــتــتم في

الساعة الثامنة مساء. 
واكــدت بـطــاقــة الــدعــوة وجـود
فـقــرة اكـبـر طــبق وفق مــقـيـاس
غـينـيس لالرقام الـقيـاسيـة تقام
على حـدائق النادي في الـساعة
الـثـانــيـة ظـهـرا فــضال عن حـفل
لالطــفــال عـلـى مـســرح حــديــقـة
ســـرســـنك وافـــتـــتـــاح مـــعـــرض
ـة عـلى ارض لـلـسـيـارات الـقـد
كراج الـنـادي ثم توزيع جـوائز
نـهـائيـات بطـولـة ألعـاب الـتنس
ـنـضدة وخـماسي كـرة الـقدم وا

وكرة السلة. 
وسـيــصــار الى تــقــد عـروض

غنـائـيـة ومـوسـيـقـيـة قـد يـشارك
فــــيـــهـــا مــــطـــربـــون وفــــنـــانـــون

عراقيون.  
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اوقـفت هـيـئـة الـنـزاهـة االحتـادية
هــدر اكـثـر من مــلـيـار ديــنـار بـعـد
تمكنها من ضبط معامالت مزوَرة
في هيئة تقاعد محافظة االنبار . 
وقال بـيان للـهيئـة تلقـته (الزمان)
ــــــيــــــداني امس ان (الــــــفــــــريق ا
ــتــابــعــة دوائــر وزارة اخلــاص 
الـيـة في مـكـتب حتـقـيق األنـبار ا
الـتـابع لـلـهـيـئـة انـتـقل إلى هـيـئـة
الـتـقـاعـد الـوطـنـيـة فـرع األنـبار و
تـــمــــكَّن بـــعـــد قـــيـــامـه بـــتـــدقـــيق
عامالت التقاعدية وكتاب صحة ا
صـدور الــتـقـريـر الــطـبي اخلـاص
عـامالت الصادر عن دائرة بتلك ا
صــحّـــة احملــافــظــة من ضــبط 13

معاملةً مُزورة).
واضاف ان (الفريق جنح في هذه
الـعملـيّة وإيـقاف هدر مـبلغ مـليار
و300 مـــلــيــون ديــنـــار مع ضــبط
ــــــــــة األولــــــــــــيــــــــــــات اخلــــــــــــاصـَّ
ــوضــوع),ولــفت الــبــيــان الى بــا
(تــنـظــيم مـحــضـر ضــبطٍ أصـولي
ـــــــــضــــــــبـــــــــوطـــــــــات خالل بـــــــــا
الــعــمــلــيـة,وعــرضه عــلى قــاضي
ُختص التخاذ محكمة التـحقيق ا
ـناسـبة). اإلجـراءات الـقانـونيــة ا
وكانت وزارة الـداخلـية قـد كشفت
أمـس االول بــــــان وكــــــالــــــتــــــهـــــا
لالستخبارات جنحت في اختراق
وتـفـكـيك شـبـكـة تـزويـر في هـيـئـة
الـتــقـاعــد مـؤلــفـة من 29 مــتـهــمـاً
) في الـهـيـئـة (مـوظـفـ ومـعـقـبـ
,يقومون بعمليات تزوير وحتايل
عـلى الـقـانــون تـتـلـخص بـإصـدار
هــويـات تــقــاعـديــة لــلـمــواطــنـون
ومــــنـــحـــهم رواتـب تـــصل إلى  8
ماليــ ديــنــار وفــروقــات مــالــيـة
ـــتـــوسط إلى تـــصـل في حـــدهــا ا
260مـليـون دينـار دون استـحقاق
قـانـوني. كـمـا اعـلـنت الـهـيـئـة عن
ـوظـفـ تــنـفـيـذ عـمـلـيــتي ضـبطٍ 
ومسؤول في مرآب للنقل اخلاص
واجلـمـعـية الـتـعـاونـيـة الـفالحـية
في بـــابـل لـــقـــيــامـــهـم بـــجـــبـــايــة
واســـتــقــطـــاع مــبــالغ مـــالــيــة من
وظف دون أصحاب العجالت وا
ســنــد قــانـونـي. وذكـر الــبــيـان أن
(فـريق عــمل مـكـتب حتــقـيق بـابل
انـتــقل إلى مــرآب الـنــقل اخلـاصّ
ـســيب وتــمـكّـن من ضـبط 4 في ا
موظَّـف لقيـامهم بجـباية األموال
رآب من الـعجالت اخلـارجـة من ا
ــــصــــلــــحــــتــــهـم اخلــــاصّـــة دون
وصـوالتٍ رسمـية),مشـيرا الى ان
(العـمليـة أسفرت عن ضـبط دفاتر
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ـــبـــالغ الــــوصـــوالت اخلـــاصــــة 
اجلبـاية) مـؤكدا انه (وفي عمـلية
اخــرى جنـح فــريق الـــعــمل الــذي
انــــــتـــــقـل إلى االحتــــــاد احملــــــلي
للـجمعـيات الفالحـية في بابل من
ضـــبـط مـــســــؤول تــــوزيع رواتب
مــوظـفي اجلــمــعـيــة الــتـعــاونــيـة
ـــشــــهــــود لــــقــــيــــامه بــــاجلــــرم ا
بـــاســتــقــطــاع مــبـــالغ مــالــيــة من
ـفـ دون وجه حق,إضــافــة ـوظـَّ ا
إلـى ضــــــبط  بــــــودرة  الــــــرواتب
),وتابع البيان وظف اخلاصة با
َّ تـنــظـيـم مـحـضــري ضـبطٍ انه (
ــضـــبـــوطــات في أصـــولـــيــ بـــا
العـمليّـت اللتـ نُفذَتـا بناءً على
مــــــــــــــــــذكّـــــــــــــــــــرتـي ضـــــــــــــــــــبـطٍ
,وعــرضـــهــمــا رفــقــة قـضــائــيــتـ
ـهــمـ عــلى قــاضي مــحـكــمـة ـتـَّ ا
ُـخـتص بـالـنـظـر حتـقـيق احلـلـة ا
في قــضــايــا الــنــزاهــة الــذي قــرَّر
ُـــتــهــمــ وفق أحــكــام تــوقــيف ا
ادة 316 من قانون العقوبات). ا
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وبــحث مـســتـشــار االمن الــقـومي
قــــــاسم االعــــــرجـي مـع الــــــقـــــادة
االمنـي في مـحافـظة ديالى ,منع
عمليات التهريب وتفعيل مذكرات
ـطلـوب قضـائيا. الفـبض بحق ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
انه (تــنـفـيـذاً لـتـوجــيـهـات الـقـائـد
ـســلــحـة,وقـرار الــعــام لـلــقــوات ا
مــجـلس األمن الــوطـني,بــتـكــلـيف
ــلف األعــرجي,بــاإلشــراف عــلى ا
األمـــني فـي ديــالى,واســـتـــكـــمــاالً
تـرأس لـالجـتــمــاعــات الـســابــقـة ,
مستشار االمن القومي اجتماع
أمــــنــــيــــ في احملــــافــــظــــة  ضم
القيـادات األمنية في مقـر عمليات
ديـــالى,بــــحـــضـــور نــــائب قـــائـــد
شتركـة وقائد القوات العملـيات ا
البـرية,ومـديـري األجهـزة األمـنـية
لـــــــتــــــقـــــــو الـــــــوضع االمـــــــني
هناك),واضاف ان (االعـرجي عقد
اجـتـمــاع اخـر مع احملــافظ مـثـنى
ــتـابــعـة تــنـفــيـذ مـا الــتـمــيـمي,
االتــفــاق عــلــيه في االجــتــمــاعـات
الــــــســــــابــــــقــــــة,بــــــشـــــــأن مــــــنع
الـتـهريب,وتـفـعـيل مـذكـرات إلـقاء
ـطـلوبـ قـضائـيا الـقـبض بحق ا
واخلارجـ عن القـانون). واعرب
رئـيس حتـالف عراقـيـون عن قـلقه
ازاء الـتـعـرضـات الـتي تـقـوم بـهـا
داعـش واخــــرهـــــا االعــــتـــــداء في
قــــضــــاء بــــيــــجي الــــذي ادى الى
استشهـاد عشرة اشخاص وجرح

ثالثـة عـشـر اخــرين. وقـال رئـيس
التحـالف في بيان تلـقته (الزمان)
امس (نــــديـن هــــذه االعــــتــــداءات
االجـرامـية لـداعش الـذي لن يـنفك
في اســـتــغالل اي ثـــغــرة امـــنــيــة
الثـبـات وجوده وعـودته لـلواجـهة
نـطالب االجـهـزة االمنـية بـتكـثيف
ناطق العـمليات االسـتباقـية في ا
ــنـظـورة امـنـيـا كـمـا نـدعـو غـيـر ا
الدامــة الـتـنـســيق بـ الــقـطـعـات
ــكن ــا  ــعـــلــومــات  وتــبــادل ا
اجلـــمــــيع من وأد الــــعـــمــــلـــيـــات
االرهابية في مهدها).والقى جهاز
مــكـافــحــة االرهـاب الــقــبض عـلى

قــــــــــــــيـــــــــــــــادي بـــــــــــــــداعـش فـي
السـلـيـمـانيـة.وقـال الـنـاطق باسم
الـقائـد العـام اللـواء يحـيى رسول
في بيان امس انه (بعمـليةٍ نوعية
تـســتـنــد عـلى مــعـلــومـاتٍ دقــيـقـة
ومُتابعةٍ رصينة وتنسيق مُشترك
الـقى مع أســايش الــسـلــيــمـانــيـة,
جـهـاز مُـكـافـحـة اإلرهـاب الـقـبض
ُـــجــرم و.ف الــذي يـــشــغل عـــلى ا
مـــــــــــنــــــــــــصـب قـــــــــــيـــــــــــادي فـي
داعـش),واضـــــاف ان (اجلـــــهـــــاز
ـزيـد من الـضـربـات سـيُـعـلن عن ا
ـــوجـــعـــة الـــتـي تـــقـــصم ظـــهـــر ا
عـصـابـات داعـش والـتي سـتُـثـلج
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قُــــلــــوب الـــــشــــعـب خالل األيــــام
ُقبلة). ا
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وتــمــكـــنت قــوة تــابــعــة لــوكــالــة
االستخبارات في وزارة الداخلية
من إحـبـاط عـمـلـيـة سـطو مـسـلح
اســـتــــهـــدفت مـــنــــزل ضـــابط في
بـغـداد.وذكـرت الـوكـالـة في بـيـان
تــلـقــته (الـزمــان) امس أنه (بــعـد
ورود بالغ بحصول عـملية سطو
مـسـلح عـلى مـنـزل ضـابط بـرتـبة
ــنـطــقـة زيــونـة بــبـغـداد عـقــيـد 
وسـرقـة مبـالغ مالـيـة ومصـوغات
ذهـــبــيــة, تـــشــكــيـل فــرق عــمل
مـــخــــتص من مـــفـــارز الـــوكـــالـــة
ـديـريـة اسـتـخـبـارات ـتـمـثـلـة  ا
الـشرطـة االحتاديـة وبعـد تكـثيف
اجلـــهــد االســـتــخـــبـــاري وبــزمن

قــيــاسي اسـتــغــرق سـاعــتـ ,
تهم السارق إلقاء القبـض على ا
ـــنـــطـــقـــة وبـــاجلـــرم فـي نـــفس ا
ــــواد ــــشـــــهــــود وبــــحـــــوزته ا ا
ـــــســــروقـــــة وهـي عــــبـــــارة عن ا
خاتم و 6 اساور ذهبية ومبلغ
مـــالي مــقــدارة الف دوالر و 500
الف ديـنـار),مـشــيـرا الى (تـدوين
ـــتـــهم وتـــســلـــيـــمه الى أقـــوال ا
وجب وصل اجلهات اخملـتصة 
ــواد اســـتالم اصـــولي واعـــادة ا
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يـقـول  غـابـريـيل  غـارسـيــا مـاركـيـز صـاحب نـوبل األدب لـعـام 1982 في
رء بل مقدمـة مذكراته " نـعيشـها لنرويـها "  : " ليـست احلياة مـاعاشه ا
مايـتـذكـره وكيف يـتـذكـره كي يـرويه " وها نـحن الـيـوم نحـاول ان نـتـلمس
ـا نتـذكره من شـريط الـعمـر الذي كن ان يـروى  اخلطى بـحثـا عن مـا 
عشناه ذات مرة والى األبد !! اليس العمر هو رواية كل واحد منا  والتي

لم تروَ بعد !!
هنـاك ثـمـة نـاس  من " اهل الـله " يـعيـشـون عـلى سَـجـيتـهم  اليـكـتـرثون
بشيء  وليس لديهم  مايخشونه ليخفونه ! عيونهم تفضح اسرارهم  وما
في قلـوبـهم عـلى ألسـنـتـهم   اليحـسـبـون للـغـد حسـابـا  واالمس لم يـعد
يعـنـيـهم  و لن يـصـيبـهم اال مـا كـتب الـله لـهم  سـبحـانـه  يـتـعـامـلون مع
الـعـبــاد واألشـياء بـعـفـــويــة وتـلـقـائـيـة قـل نـظـيـرهــا او يـكـــاد ويـتـقـبـلـون

النتائـج بروح رياضيـة ! فاإلنسان  اوال وأخيرا أسيرُ ما ألِف ! 
 لذا علينا ان نحدد مـوقفنا ابتداءً ماذا نقـصد بـ " اهل اللِه " فنحن كلنا
اهل الله واحبابه  مـخلوقـون من ذات الطينـة  اما طبقـات الناس  فهي
كطـبقات الـشعـراء تأتي الحـقا  وكل حـالة تـرتبط بـاسبـابهـا ومسـببـاتها.
واحلـياة صـراع دائم مـابـ دمـعـة وابـتـسـامـة  وحق وبـاطل  واالخـتـيار
ن يغضبون الله وعباده بايدينا في ان نكون من اهل الله  او ان نكون 

. فيضيع منا كل شيء 
الطيبـة هي سَجيّـة راسخة  عنـد هؤالء وليـست افعاال او اقواال مـعسولة 
وهـنـاك فـرق دائم اليـخـفى مـابـ اخلـيـر والـشـر  مـهـمـا تـنـوعت األقـنـعـة
وتلونت  وغال ثمـنها !? ومن هـؤالء " سيد كشـكول " فراش متـوسطة علي
بن ابي طالب "ع " الـتي عُينـت فيهـا مدرسـا للـغة االنكـليـزية في  نـاحية "
ْدّيـنَة " احـدى نواحي الـبصـرة  التـابـعة لـقضـاء القـرنة  والـتي حتولت ا
الحقا الى قضاء هي االخرى  بذات اإلسم وللقرنة موقع ساحر لم يلتفت
الـيه احـد !  فـهي مـلـتـقـى دجـلـة والـفـرات  ومـصب شط الـعـرب اخلـالـد 
وفـيـهـا مـوقع "شـجـرة آدم " من بـقــايـا جـنـة عـدن  وهـذه كـلـهـا في مـوقع

واحد  نسيه اجلميع ! واهل السياحة واإلستثمار بشكل خاص .. 
في احـد االيـام قـلـت لـسـيـد كـشــكـول : " اجـلب لي " مــصـبـاح مـحـروق "
! تاخر سيـد كشكول في جلب الشرح للطالب مااسـمه باللغـة االنكليزيـة 
ـصـباح احملـتـرق وكـنت اراه يـتـفـقـد الـصـفـوف  صـفـا صـفـا ! عـنـدها ا
صـباح ? قـال بهـدوء واستـغراب : ) اسـتاد ناديت عـليه مـستـفسـرا عن ا
خـمــيت  " اي فـتـشـت " كل الـصــفـوف مـاعــدنـا طــالب اسـمه  " مــصـبـاح
مــحــروكَ  ) فــاومـــأت له الى احــد مــصـــابــيح الــصف وقـــلت له هــذا هــو
صـبـاح ! فـكان ان هـز يـديه امـتعـاضـا من جـهلـي ! وقال " اسـتـاد خو ا
ـصـباح كَول " إتـريـك !! شـنهـي مصـبـاح محـروكَ !!"   وكـانوا يـسـمون ا
ـدرسـ ثالثة الكـهـربـائي هـناك " تـريـكـا !" وذهب لـيجـلب لي من غـرفـة ا
مصـابـيح وليـس واحدا ! فـضـحكت في داخـلي وواصـلت تـطويـر مـعارف

طلبتي اجلدد !
ا يـروى ايـضـا عن "اهل اللـه " قيـام  الـسـيد احملـافظ بـزيـارة  تفـقـدية و
دارس االبتدائية اجلنـوبية  في سابقة نادرة تـعد حدثا تاريخيا الحدى ا
دينة الريـفية بأسرهـا    وبعد ان جتول احملافظ  في درسـة  وا تعيشه ا
ــديـر   فــتـبــعه الــفـراش  لــيـقــدم له قــنـيــنـة الـصــفــوف ذهب الى غـرفــة ا
مشروبـات غازية وهي من صـنع محـلي ! اال ان احملافظ شكـره ولم يأخذ
ا مع احملـافظ  فقـدمها القنـينـة ! ولكن الفـراش اصر عـلى ان يكـون كر
ـا اضطر الفراش الى ان له ثانية  وكان احملـافظ يرفض في كل مرة  
يقول للمحافظ : " استاد اشـرب اشبيك  احنه " األنكَـس " منك  اجنيبله
دير واخرج الفراش  طيب القلب  من االدارة  فما بارد!"  وهنا احتّد ا
كان من احملافظ اال ان يُهديء االمور  مـؤكدا ان الفراش حتدث بـتلقائية
ـبلغ خـمسـة دنـانيـر ! كـانت تعـني الـكثـير  ولم يقـصـد االساءة  وكـرمه 

والكثير جدا  في ذلك الوقت !!
ـديـنـة  حـافـيـا أمـا الـشـاعـر عـلي بن اجلـهم  الــذي أتي من الـبـاديـة الى ا
اشعث  اليعرف عن التمدن والتحضر شيئا ـ ولم يكن يخالط اخللق اال
ـتوكل   انـشـده مادحـاً  وكـما يـفعل قلـيال  وحـ دخل على اخلـلـيفـة ا
الشعراء عادة  وقال  له : " انت كالكلب في حفاظك للود / وكالتيس في
قراع اخلطـوب! " فانبـرى احلرس لإلنتـقام من الشـاعر الذي اساء االدب
في حضرة اخللـيفة  الذي مـنعهم من الـتعرض له  لوعـورة الفاظه وسوء
ا قـال ماقال تعبـيره  قـائال لهم : إن ابن اجلـهم لم يكن يـقصد سـوءا وا
وهو افضل ماعنده  بفطرته وبيئته الصحراوية اخلشنة ليس إال  ! وأمر
نـزلٍ  في بغداد على اطراف دجلة  ليخالط اخلليفة ان يقيم ابن اجلهم 
الناس  فالنت روحُه ورقت عاطفته وهو يـسكن في حاضرة الدنيا آنذاك

توكل  قصيدته الرقيقة :    فانشد الحقا في حضرة ا
َهـا بـ الرُصـافـة واجلسـر/ جـل الـهوى " عيـون ا
من حيث ادري وال ادري / ! وهـكـذا حَـسُن شـعرُ
ابن اجلـهـم حـ حــسُـنـت بـيــئـتـه ورقّ تـعــامُـله  ..
هـــؤالء هم أهـل الـــله  أشـــكــــال وألـــوان  في كل

مكان وأوان !

-1-
اعتاد معظم احملام ان ال يردوا من يقصدهم راغباً في توكليهم عنه في

قضايا يدعيها ويطالب برفع الدعاوى القضائية فيها  
ـلك ن ال  ونـقـول مـعـظم احملـامـ ألنَّ بـعـضـهم يـرفض أنْ يـكـون وكـيالً 

قنعة على أنّه مُحق في ما يُريد مقاضاةَ اآلخرين عليه ... األدلة ا
-2-

واعتـاد معظم احملـام أنْ يـستـوفوا الـنصف مِنْ أتـعاب احملـاماة سـلفاً 
ُوّكِل . ويؤجل استيفاء النصف الثاني الى ح صدور احلكم لصالح ا

-3-
ومن الطرائف في هذا الباب 

ة الـقتل العمـد  وح حُكِمَ على تهم بـجر انَّ احد احملام كـان وكيال 
مُوكلِهِ باالعدام خرج من احملكمة وهو مبتسم وقال ألهله :

لقد ربحنا الدعوى 
قالوا :

كيف ربحنا وقد صدر احلكم باالعدام ?
قال :

انَّ نفقات جتهيزه  ستكون على احلكومة ..!!
-4-

ــتـحــدة من اجـور عن انّ مـا يــتـقــاضـاه احملــامـون فـي أوربـا والــواليـات ا
الدعاوى التي يرفعونها في احملاكم تعتبر األعلى في العالم 

ا مناقشة او اعتراض . ومن هنا تراهم يستقبلون طلبات توكيلهم دو
-5-

نـتـعلـة الـتي أثـارتْهـا حـملـةُ (تـرامب) القـضـائيـة  لـيست اال انّ الضـجـة ا
طريـقة لـتـأخيـر إعالن فوز ( بـايـدن ) واالّ فان بـعض الـقضـاة رفضـوا ما

قدّم لهم من دعاوى تدعي التزوير في االنتخابات .
انّ اعالن ثالثة من احملـام في ( بـنسيـلفـانيـا ) انسـحابـهم من الدعاوى

التي قـدموهـا يـشيـر بوضـوح الى أنَّ حـملـة ( ترامب )
صداقية على االطالق . القضائية ال حتظى 

-6-                                    
وسـواء طـال الــطـريق أم قـصــر فـان الـنـتــيـجـة في
ــطـاف لـن تــكــون لـصــالـح مــا يـشــتــهــيه نــهــايــة ا

(ترامب) .
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يــضـيّـف نـادي الــســرد في احتـاد أدبــاء الــعـراق
ـنـاسـبة الـقـاص والـروائي شـوقي كـر حـسن 
صدور روايـته (لبـابة السـرد) في جلـسة يقـدّمها

السارد حميد اخملتار ويشارك فيها األدباء:
- علوان السلمان
- عباس لطيف

- حمدي العطار
- اياد خضير الشمري

فضــالً عـــن شهـــــادات ومــــداخالت أخــــرى.. 
وذلــــك في  الساعة احلادية عشرة ضحى اليوم
األربـعـاء 25 تــشـرين الــثـاني 2020 في  قــاعـة
اجلــــواهـــري - بــــاالحتـــاد الـــكــــائن فـي ســـاحـــة

االندلس.

شوقي كر حسن

الــطـــلــبــة داخل الـــعــراق من خالل
ــســتــلــزمــات تــهــيــئــة االمــاكـن وا
ــقـــاعــد الالزمـــة فـــضال  وزيـــادة ا
اخملصصة لذوي الشهداء واحلشد
الـشـعـبي قـبــول خـريـجي الـوقـفـ
الـســني والـشــيـعي فـي الـدراسـات
طـالبة بـتوسعـة القبول العـليا و ا
ــرتـــبــطــ بــوزارة لــلــمـــدرســ ا
الـتـربـيـة و مطـالـبـة الـوزارة بـفـتح
مــلـف دراسي لــطــلــبــة اجملــمــوعــة
الــطــبـيــة الـدارســ عــلى الــنـفــقـة
اخلـــاصــة خـــارج الـــبــلـــد و دعــوة
نيابية إلعادة النظر بخطة الوزارة
ـا يــتــنـاسـب مع اعـداد لــلـقــبــول 

تقدم للدراسة. ا
WŠËdD  ÍËUJý

ــــداخـالت اشـــار وفي رده عــــلى ا
ــشــاكل عــبــد الــصـــاحب  الى أن ا
طروحـة فيهـا جنبات والشكـاوى ا
تـشـريـعـيـة واخـرى مـالـيـة واداريـة
يـتــطـلب دراســتـهــا لـلــوقـوف عـلى
ـكـنـة لـهـا وخـاصـة اقـامة حـلـول 
ورش عـمل مـشــتـركـة بــ الـلـجـان
النيـابية اخملـتصة ووزارة الـتعليم
العـالي مضيـفا ان الـوزارة اكملت
جـــمـــيع االخـــتـــبـــارات لــلـــطـــلـــبــة

تقدم للدراسات العليا. ا

واعـلن عـبد الـصـاحب  واستـجـابة
لــتــوصــيــات الــســيــدات والــسـادة
النواب عن توسـعة مقعدين لـلنفقة
العـامة واخلاصـة ولذوي الـشهداء
والـســجـنـاء الـســيـاسـيــ ومـقـعـد

واحد لكوادر اجليش االبيض.
ومن جــانـبه اشـار  حـسن الـكـعـبي
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نــاقش مـجــلس الــنــواب مــوضـوع
قاعـد الدراسيـة بحضور توسعـة ا
وزيــر الــتـعــلــيم الــعــالي والــبـحث
الــعــلــمـي نــبــيل عـــبــد الــصــاحب

تقدم في الوزارة. والكادر ا
وأوضـح عـــــبــــــد الــــــصــــــاحب  أن
(اجـمـالي برامج الـدراسـات العـلـيا
منـذ عام 2015 ولغـاية عام 2020
1914 بـــــــــلــــــــــغـت من 1193 الى 
بـرنــامج جملـمل دراســات الـدبــلـوم
ــاجـسـتـيـر والـدكـتـوراه واعـداد وا
قـبول لـلدراسات الـعليا الطـلبة ا
لـهذا الـعـام هو 18913 مـتـقدم أي
بزيادة 7651 مقعـد وبنسـبة قبول
ـصادق %168 من خـطة الـقـبول ا
عــلــيــهــا مـوزعــة عــلى الــشــهـادات
الثالثـة والتي كانت ضـمن اخلطة
الـــبــالـــغــة 11260 واعــداد اخــرى
اضـــــافـــــيـــــة خــــارج اخلـــــطـــــة في
االختصاصـات الطبية والـهندسية
واالقتـصادية والـعلوم واالنـسانية
والـزراعـيـة).و نـوه عـبـد الـصـاحب
ـــقـــبـــولـــ من الى أن (نـــســـبــــة ا
ــتــقــدمـ لــلــدراسـات ــوظــفـ ا ا
العلـيا تشكل %43 بواقع 34809
مــوظـف وبــنــســبـة %57 من غــيـر

ــوظــفـــ مــؤكــدا عــلى ضــرورة ا
التكامل بـ السلطت الـتشريعية
ـشـاكل العـالـقة والـتـنفـيـذية حلل ا

اخلاصة بالدراسات العليا).
اشــــار عــــبــــد الــــصــــاحب  الى ان
(وزارة الـتـخطـيط اوصت بـتـعـليق
بــعض االخــتــصــاصــات لــدورة او
دورتــــ في بــــعض اجلــــامــــعـــات
واستئـنافهـا في وقت الحق وابقاء
االخرى مفتوحة على ان يتم االخذ
كاني وعدد بنظر االعـتبار البـعد ا
اخلـــرجـــ لـــهــــذا االخـــتـــصـــاص
لـتــحـقـيق الــتـوازن بــاإلضـافـة الى
الــتــركـــيــز عـــلى االخــتـــصــاصــات
ـتـوفـرة والـقـلـيـلـة الـعـلـمـيـة غـيـر ا
داخل الـعـراق اضـافـة الى مـطـالـبة
ي العراقي بإلغاء نقابة االكاد
الــتــوســعـة فـي بــرامج الــدراسـات
الـعــلـيـا بـاعــتـبـارهــا جتـاوزا عـلى
االمــكـانــيـات احلـقــيـقــيـة لـألقـسـام
الــعـلــمـيـة واعــادة الـنــظـر لــبـعض
االختـصاصـات التي لم تعـد ملـبية

متطلبات سوق العمل).
و أنـــصــبت مـــداخالت الـــســيــدات
والــســادة الـــنــواب عــلى  الــدعــوة
إليجاد حـلول ناجعـة ألجل توسعة
مقاعد الدراسات واستيعاب اعداد

الـنـائب االول لـرئـيس اجملـلس الى
ان الوضـع االقتـصادي في الـعراق
يحتم على احلكومة السيطرة على
مــواردهـا ومــنـهــا خـروج الــعـمــلـة
الـصعـبة من الـعراق لـو اخذ بـنظر
االعـتـبـار اعداد الـطـلـبة الـعـراقـي
الـدارس في اخلـارج عـلى اعتـبار

أن مصاريف الـطلبـة خارج العراق
تـقـدر بأكـثـر من مـليـار دوالر الفـتا
الى اهمية استيـعاب هؤالء الطلبة
في اجلـامـعـات الـعـراقيـة من خالل
وضع خــطط مــدروســة تــســهم في
ـتـقـدم احـتـضـان االف الـطـلـبـة ا

للدراسات العليا.

يحيى رسول
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سناء وتوت

شاركون االدباء ا

ــــســــروقـــــة الى اصــــحـــــابــــهــــا ا
افـاد ). وفـي مـيــسـان , الــشـرعــيـ
مـــصــدر أمــني في قــيــادة شــرطــة
احملافـظة عن ان احملـافظـة شهدت
أنــــدالع نـــــزاع عـــــشـــــائــــري ,راح
ضــحــيــتـة قــتــيل واحــد وعـدد من
ا دفع القوات األمنية اجلرحى ,
إلعــتــقـال 34 مــتــهـمــاً بــعالقــتـهم
ـشـاركة ـسـلح وا بإثـارة الـنـزاع ا
فيه. من جـهة اخرى ,أعلـنت هيأة
نافذ احلدودية عن ضبط حاوية ا
حتــــتــــوي عـــلـى مـــواد وأجــــهـــزة
وشــاشــات رولـيت تــســتــخـدم في
صـاالت القـمار مع ملـحقـاتهـا غير
نع اسـتيـرادها مـرخصـة والـتي 
فـي مــــــــــنــــــــــفــــــــــذ ام قــــــــــصــــــــــر
الـــشـــمـــالـي.واوضح الـــبـــيـــان ان
(عــــمـــلــــيــــة الـــضــــبط تــــمت وفق
مـعـلـومــات واردة من جـهـاز األمن
الوطـنـي التـي شـكلـت عـلى إثـرها
جلنة من شـرطة الكمـارك والكمرك
ـــثل شـــعــبـــة الـــبــحث ـــدني و ا
والــتــحـــري الــذين اكـــدوا صــحــة
ـعـلـومـات الـواردة حيـث  ختم ا
احلاويـة من قـبل الـلـجـنـة بـاخلتم
الــكـمــركي لــغـرض عــرضـهــا أمـام
أنـظـار قـاضي الـتـحـقيـق اخملتص
التــخـــاذ اإلجــراءات الــقـــانــونــيــة

الالزمة بحقها).

قاسم االعرجي

d¹bIðË dJý

b³?Ž b?łU? شـكر وتـقـدير الى 
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???×????d???ÐU???ł b???L من تـــربـــيــة

الـرصـافـة الـثــانـيـة جلـهـودهم
ـواطن في اجناز مـعامالت ا
من دون تـــأخــيـــر واخالصــهم

بالعمل.
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ورد ســهـوا في جـريــدة (الـزمـان)
ـرقم ٦٨١٩ في٢٣ / ١١ بــالـعـدد ا
/ ٢٠٢٠ ورد ســـهــــوا فـي مـــبــــلغ
ـــقــطــوع شـــهــريــا الـــتــنـــظــيف ا
(٠٠٠٫٤٠٠) اربـعمـائة الف ديـنار
خطـأ والصـحيح هو (٤٠٠٫٠٠٠)

اربعمائة الف دينار.
 لذا اقتضى التنويه.

t¹uMð
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اليـجيـدُ الـعربُ وضعَ قـانونٍ لـلـنشـر في الـبلـدان العـربـية . لـيست
هـذه شـتــيـمـةً أو جتـاوزاً عـامـاً بل هي نـتـيـجـة  دراسـة أجـريـتـهـا
ضمن رسالة جامعـية درستُ فيها معـظمَ قوان النشر في الدول
واثـيق الـتي أصدرتـهـا اجلامـعة الـعـربيـة بـهذا الـشأن وا الـعربـيـة

. ثابة نَسْخٍ لفقراتٍ وردتْ في تلك القوان وكانت  
عـتـادة أو الدوافعِ ـقـدمـات اإلنشـائـيـة ا ال أريـد هـنا اسـتـعراض ا
ــكـنـني ــتـشــابـهـة الــتي تـصــدّرت تـلك الــلـوائح بل  ـبـرراتِ ا وا
تـشـبـيـهـهـا بــنـمـوذج من ازدواجـيـة الـتـفــسـيـر الـدائـرة بـ الـفـرق
فـهي تــتــفق عـلى أن الــبِــدْعـةَ ضاللــة لـكن اإلسالمـيــة جــمـيــعـهــا
(تعريف الـبدعة ) سـبب مايدور بـينهـا من اقتتـال وتخوين وتـكفير
وكـراهيـة متـبـادلة !! .. كـذلك بالـنـسبـة لقـوانـ النـشر حـيث عادة
ماترد مـصطلـحات متـحركة في ثـنايا الـصياغـات القانـونية مثل (
الـصالح الـعـام) و(األمن الـقومي) و(اإلرهـاب) و(الـرمـوز الديـنـية)
ـساس بـاستـقالل البالد و(الرمـوز الوطـنيـة)  والسـلم االهلي أوا
ووحـدتهـا وسالمتـها أو مـصاحلـهـا االقتـصاديـة أو السـياسـية أو
ادة الثالثة من القانون. العسكرية واألمنية العلـيا  كما ورد في  ا

WO½u½U   ôUJý«

وهـذه كـلـهـا المـعـنى محـدداً لـهـا والتـعـريف مـتـفـقاً عـلـيه  بل هي
سـببُ اإلشـكـاالت الـقـانـونـيـة واألخالقـيـة الـتي تـواجه أيـة ورقة أو
قـــانـــون يـــنـــظـم عـــمل اإلعالم أو الـــنـــشـــر فـي وســـائل االعالم و
ركـزية الـتواصل اخملـتلـفة . فـهي سـيف مسْـلَط ليـس بيـد الدولـة ا
حـسب بل بـيد جـمـيع مراكـز الـنفـوذ والـشخـصـيات واجلـمـاعات
التي تستطيع  اإلعتقال واإلتهام واحملاكمة واالدانة وتنفيذ احلكم

ؤسسات الرسمية .   خارج اطار ا
علوماتية الـذي يريد مجلس النواب اقرارَه مشكلة قانون جـرائم ا
ستنقع التـأويلي للمصطلحات . أضف الى ذلك ان يقعُ في هذا ا
 سـيـاسيي الـطـبقـة احلـاكـمة بـكل فـئاتـهـا ومـراكزهـا وأذرعـها من
نـواب واعـالمـيــ ووســائل نــشــر الحتــكـمــهم أيــة  مــعــايــيـر وهم
ـبالغـة معـلومـات يفـترض أن تظلَ يصـرحون ويـكشـفون لالعالم 
ــصـالح الـعــامـة لــلـبالد. وكـان سـريـة أو شــخـصــيـة تـؤثــر عـلى ا
يفترض أن يـصدروا ميثـاقا خاصاً بـهم يجرمهم عـلى ذلك ملحقا
بـعقـوبات جـدية ضـد مـروّجي االشاعـات وصنّـاع الـتوتـر ومثـيري
الـكـراهـيـة من الـسـيـاسـي فـي وسائـل اإلعالم قـبل اصـدار هذا
ـدوّن مـتـهـمـاً سـلـفـاً في كل الـقـانـون  الـذي يـضع الـصـحـفي أو ا
ـعـلـومـة وهو مـايـعـمل وأهم مـا في عـمـله هـو حق الـوصـول الى ا
حق مـضمـون دولـياً ومـحـليـاً وأنّ الـكشف عن مـصـادرِه محـكوم
بحـاالتٍ نادرة حـيث اليُرغمُ الـصحفيّ فـي كل العالـم على كشفِ
ــعــلـومــة الــتي نــشــرهـا الى مــصـادره اال  طــوعــيــاً حـ تــؤدي ا
ــسـاس بــكــرامـة أو امن اإلضــرار بــاألمن الـقــومي الــفـعــلي أو ا
األفـراد ويــكــون الـكــشف  بــسـريــة تــامـة وأمــامَ الــقـضــاء وحـده

صدر للخطر . بضمان عدم تعرض ا
ة   أو الـتـجاوز هي مـايـعيبُ  مـشكـلـة التـعـريف وتوصـيف اجلـر
هذا القانـون اخلطير ألنـنا امام مساءلـة عن التفاصـيل فالقانون
ــا تــفــصــيالت .. واذا مــا لــيس شــعــارات ومــبــاديء عـــامــة  وإ
استـعرضنـا بعضَ التـعريـفات الواردة في مـواد القانـون فلن جتد
ـنتمي أو غيـر السياسي عراقيـاً طبيعـياً واقصد بـالطبـيعي غير ا
ـذهـبـيـة أو الطـائـفـيـة أو الـف أو يـتـداولـهـا مـثل إثـارة النـعـرات ا
كـما تـكـديـراألمن أو الـنـظـام الـعـام أو اإلسـاءة إلى سـمـعـة الـبـالد
ادة السادسة من القانون. هل شاهدتَ مواطناً عادياً يثير تنص ا
الكراهية أو يسيء الى سمعة البالد على شاشة التلفزيون أو في

تويتر كما يفعل السياسيون العراقيون جميعهم? ال أعتقد.
شرّع اجلليل  كذلك مامعنى  التعامل مع جهة معادية في عرف ا
ة (االشتراك أو التفاوض أو  لتنص فقرة في القانون على   جر
الـتـرويج أو الـتـعـاقـد أو الـتـعـامل مع جـهـة مـعـادية بـأي شـكل من
والعراقيون جميعاً اليعرفون بالضبط  من هي اجلهة األشكال...)
ـان الـيوم ـعـادية في ظـل تعـدد الـوالءات .. حـيث تظـللُ قـبـةُ البـر ا
والءاتٍ شتى  ألمريكا وايران واسرائـيل واخلليج وتركيا والص
ـذكورة (...ومـعاقـبة وروسـيا وغـيرهـا وغيـرها. وتـضيـف الفـقرة ا
كل مـن يـقـصــد زعـزعـة األمن والــنـظــام الـعـام أو تــعـريض الـبالد
لـلخـطر) أيـضاً مـاهـو األمن العـام وماذا يـقـصد بـالنـظام الـعام !!
ومن يـحـدده ? الن التـفـسيـر الـرسمـي أو تفـسـير األيـادي الـطولى
كن ان يتهم أي متظاهر أو صحفي مهني جريء غير احلكومية 

بذلك.
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ادة ويـتـواصل التـنـصـيص التـأويـلي الى درجـة مـخيّـبـة تـرد في ا
احلــاديـة والــعـشــرين وهي احلــبس لـكل مـن اعـتــدى عـلى أي من
وهـو مايتطلب احاطة بتوصيف  –االعتداء باد الدينية  القيم وا
باديء  –الدين  –مامعنى ذلك بالضبط ? ماذا يريد  –القيم  –ا
ـشــرّع أن اليـقـال  بـالـضـبط  في مـجــتـمع حـر يـشـهـد جـدال في ا

العقائد واالفكار واعادة قراءة التاريخ بعلمية واحترام? !!.
الي اإلليكتروني أما فقرة  اإلشاعات التي تزعزعُ الثـقة بالنظام ا
ـاليـة اإلليـكتـرونيـة و اإلضرار بـاالقتـصاد أو األوراق التـجـارية وا
ـالـيـة لـلـدولـة ..فـهـذا الـبـنـد حـقـا يـثـيـر الـشـفـقـة الـوطـني والـثـقـة ا

والتعليق عليه.. 
كـنـا نـتـوقع أن نـصـوصـاً مـتـقـدمةً اكـثـر مـوضـوعـيـة ورُقـيّـا تـتـعلق
واطن وخطف االشـخاص  والتشهـير الشخصي بانتهـاك أمن ا
والـترويـج لتـطـبيق مـايـعـرف باحلـدود خـارج القـضـاء الذي راحت
ضحيته عشرات الـنساء في حوادث قتل بشـعة واالجتار بالبشر
وفـتـاوى وانـتـهـاك االطـفـال والـتـعـدي عـلى احلـرمـات الـشـخـصـيـة
نابر التكـفير ومايـروّجه بعض اجلهـلة من روايات كـوميدية عـلى ا
نصات تنتقص من قيم أئمة الدين وسيرته الصحيحة وتشوهه 
السحر والشعوذة وبيع األوهام وعالج األمراض باخلرافات التي
تــســود وســائل الــتــوصـل ونــشــر صــور الــدم واجلــنس بــغــرض
الـي.. وهذه شـؤون تـعانـي منـهـا شرائح االبـتزاز الـسـيـاسي او ا
واسعة في العالم وعـلى العراق  اذا كان دولة مـختلفة عن الدول
الـعــربـيـة  الـشــمـولـيــة الـتـقــلـيـديـة كــمـا يـدّعي أن يــكـون مـتــعـالـيـا
علومات ال أن يصدر قانونا ومتحضراً في سن قوان النشر وا
ــدونــ ــشـــرعــنــة  ضــد أصـــحــاب الــرأي وا ــة ا يــشــبـه اجلــر
الصـحفـي  اخملـلصـ الذيـن يكتـبون بـاسمـائهـم الصـريحة ألن
عادين االشرار احلقيقيـ  لن يكشفوا وجوههم واسماءهم ولن ا

ر هذا القانون حتى من حتت أقدامهم. وللحديث بقية .
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ـشرفة نـتخب الـوطني بـسبب نتـائجه ا اعلن االحتاد الـعراقي لـلسـباحة تـكر العـبي ومدرب ا
في بطـولـة تشـرين الـدوليـة. وذكر االحتـاد في بـيان ان االحتـاد الـعراقي لـلـسبـاحـة كرم سـباحي
ـشارك في بـطولـة تشرين الـدولية والـتي اقيـمت في مدينـة الالذقية نتـخب الوطنـي ومدربهم ا ا
ـثـلـون  10 دول. واوضح ان ـشـاركـة  40 سـبـاحـاً  الـسـوريـة والــتي اقـيـمت يـوم  16/11/2020 
ـركز الـثـالث وحصـل السـبـاح علي السـبـاح الـعراقي مـحـمـد البـاقـر فئـة الـشـباب حـصل عـلى ا
ركز الثامن وتعـتبر هذه النتيجة اجنازاً قياسـاً باالستعدادات البسيطة لهؤالء محمد علي على ا

تميزين. السباح ا
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ــقــبل صـوب ديــســمـبــر/ كــانـون األول ا
فندق أرماني دبي الواقع أعلى مبنى في
الـعـالم "بـرج خـلـيـفـة" الـذي سـيـحتـضن
الــنــســخـة  12 من حــفل تــوزيع جــوائـز
ـيـة بــالـتـعـاون مع جـلــوب سـوكـر الــعـا
مــؤتــمــر دبـي الــريــاضي الــدولي الــذي
يـنظـمه مـجـلس دبي الـريـاضي. وجذبت
ـيـة عـشـرات جـائـزة جـلـوب سـوكـر الـعـا
الــنــجـوم مـن الالعـبــ واإلداريــ مــنـذ
إقــامــتـــهــا لــلــمــرة األولى في عــام 2010
ي لـتــكـر حــتى حتـولت إلـى حـدث عــا

. ــدربــ أفـــضل الالعـــبــ واألنــديـــة وا
وانـطــلـقت جــلـوب ســوكـر في عـام 2009
على شـكل مؤتـمر دولي قـبل أن تتـحول
في  2010 إلى مــنــاسـبــة عــمالقــة تـعــقـد
خاللـــهــــا احملـــاضــــرات ذات الـــقــــيـــمـــة
ـعــلـومـاتــيـة. وتـرافق مع ذلـك الـتـطـور ا
تـكر مـهـيب امتـد لـيشـمل الالعـب في

 ثم اتسع ليشهد حضور أساطير 2011
ومــدربـ ورؤســاء أكـبـر أنــديـة الــعـالم.
ومع تـــطـــور مـــؤتـــمـــر جـــلـــوب ســـوكــر
ــيـا قــطع مـوقع وانــتـشــار سـمــعـتـه عـا
كــووورة خــطــوة جــديــدة بــالـدخــول في
شــراكـة حــصـريــة عـام  2015 مع شـركـة
بــيـنــدوني لالســتــشـارات الــتي تــتـولى
ي تــنــفــيــذ حــفل جــلــوب ســوكــر الــعــا
لــيـصـبح شــريـكـا اســتـراتـيـجــيـا ونـاقال
رقــمـــيـــا ألحـــداث وفـــعـــالـــيــات احلـــفل.
ومــبــاشــرة بــدأ مـوقـع كـووورة فـي تـرك
بـــــصـــــمـــــتـه من خـالل إطالق جـــــائـــــزة
مخصـصة ألفـضل العب خلـيجي في عام

 بهدف تعزيز قيمة الالعب 2015
الــعــربـي وتــوج بــهـــا حــيــنـــهــا يــاســر
الشـهراني العب الـهالل السـعودي. وفي
العام األول من شراكة كووورة في 2015
توج ليونيل مـيسي بجائزة أفضل العب
فـي الـــعـــام. وفـي ذلك الـــعــــام حـــضـــرت
أســمـــاء بــارزة عــدة احلــفل يــتــقــدمــهم
مـيــسي نـفـسـه وأنـدريـا بـيــرلـو وفـرانك
المبارد وفابيو كابيلو وأنطونيو كونتي
وغـــيـــرهـم. وتــوالـى حـــضـــور األســـمــاء
الـبـارزة من الـنجـوم في الـنـسخ الـتـالـية
مــثل: كـريـســتـيـانــو رونـالـدو وديــيـجـو
أرمــانـدو مـارادونــا ومـيــشـيل بالتــيـني
وآخـرين. وفي عـام  2016 جـدد كـووورة
شـــراكـــته مع حـــفل جـــلـــوب ســـوكــر في
نــسـخــته الــثـامــنـة لــيــصـبح من جــديـد
الناقل الرقمي احلصري للحفل وحينها
أطلق كـووورة جـائزتـ جديـدت هـما:

أفــضل نـاد خــلـيـجـي وتـوج بـهــا الـهالل
الـــســـعــودي إضـــافـــة إلى أفـــضل العب
عربي ونـالهـا مـحمـد صالح. واستـمرت
جائـزة أفـضل العب خـليـجي فـتوج بـها
الـنجم اإلمـاراتي عـمـر عبـد الـرحمن في
الوقـت الذي تـوج فيـه النـجم الـبرتـغالي
كـريــسـتـيـانــو رونـالـدو بـجــائـزة جـلـوب
ســوكـــر ألفــضل العب فـي الــعــام ضــمن
الــــعــــديـــد من اجلــــوائــــز األخـــرى. ومع
لفتة لذلك احلدث تواصلت النجاحات ا
الـشـراكـة االسـتراتـيـجـيـة الـنـاجـحـة ب
ـوقع الـرياضي الـعربي األول كووورة ا
وشــركـة بــنـدوني لالســتـشــارات بـعــقـد
شـراكـة حفل جـوائـز "جـلـوب سـوكر" في
نـسـخـته الـتـاسـعـة عـام  2017 لـيـسـتـمر
كــــووورة الـــشــــريك اإلعـالمي والــــنـــاقل
الرقمي احلصري حلفل اجلوائز. وأطلق
كــووورة خـالل الــنــســخــة اجلــديــدة من
جلوب سوكر جائزت جديدت األولى
هي جـــائــزة كـــووورة ألفــضل مـــنــتــخب
عربي وحصدها منتخب السعودية. أما
الــثــانــيـة فــهي جــائــزة كــووورة ألفـضل
مـدرب مـنـتـخب عـربي ونـالـهـا هـيـكـتور
نتخب مصر دير الفني األسبق  كوبر ا
بــيـنـمــا فـاز رونــالـدو بالعب الــعـام مـرة
أخرى. وفي النسخة العاشرة من جلوب
ســوكـر واصل رونــالــدو سـيــطــرته عـلى
جــائــزة العب الـعــام. كــمـا شــهــد احلـفل
جـائــزة "أسـطـورة كــووورة" الـتي شـارك
اجلمـهور فـي اختـيار الـفائـز بهـا وتوج
بـهـا كريـسـتـيانـو رونـالـدو متـفـوقـا على
مـــيـــسي ومـــحـــمـــد صالح والـــظـــاهـــرة
رونــالــدو والـــبــرازيــلـي رونــالــديـــنــيــو.
وشهـدت تـلك النـسخـة مـشاركـة كووورة
أيــضــا بـجــائــزة أفــضل مــسـيــرة لالعب
عــربي الــتي  مــنـحــهــا لــنـجـم الـهالل
ومــنــتــخب الــســعــوديـة األســبق ســامي
اجلـابـر. وتـواصـلت الـشـراكـة الـنـاجـحـة
ب كووورة وهيئة جوائز جلوب سوكر
بـتـجـديـد عـقـد الـشـراكـة لـلـعام اخلـامس
على الـتوالي بحـلول فـعاليـات النـسخة

. وقدم كووورة في تلك2019في  11
الـنسـخـة جـائـزي بـاسـمه هـمـا: أفضل
نـاد عــربي وذهـبت لــلـهالل الــسـعـودي
إضـــافـــة إلى أفـــضـل العب بـــالـــدوريــات
ـغـربي عبـد الرزاق العـربـية وفـاز بـها ا
حـمد الـله العب الـنـصر الـسـعودي. وفي
تلك الـنـسخـة توج كـريسـتيـانو رونـالدو
من جـديد بـجـائـزة العب العـام. كـمـا قدم
كـووورة في تـلك الـنسـخـة أيـضًـا جـائزة

جـــديــدة ألفـــضل العب فـي تــاريخ دوري
أبــطـال أوروبــا الـتي ذهــبت أيــضـا إلى

كريستيانو رونالدو.
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ـدير أصـبح الهـولـندي رونـالـد كومـان ا
الـــفــني لـــبــرشـــلــونــة فـي وضع صــعب
مـؤخـرا لـيــكـون بـ سـنـدان اإلصـابـات
ومـــطــــرقـــة اإلرهــــاق لالعــــبي الــــفـــريق
الـكـتــالـوني. وواصـلت لــعـنـة اإلصـابـات
تــعـقــيـد مـوقـف كـومـان خــاصـةً بــعـدمـا
ضربت كلًـا من جيـرارد بيكـيه وسيرجي
روبـيـرتـو خالل اخلـسـارة األخـيـرة ضد
أتلتـيكـو مدريد 0-1 في الليـجا. وتـفاديا
ــزيــد مـن اإلرهــاق قــرر كــومــان إراحــة
الـثـنـائي لـيـونـيل مـيـسي وفـريـنـكي دي
يوجن بـعدم اسـتدعـائهـما لـلقـائمـة التي
سـتـواجه ديـنـامـو كـيـيف غـدًا الـثالثـاء

في دوري األبطال. 
وسـيتـجه كـومان لـلـمداورة ال سـيـما أن
وضع الــفـــريق األوروبي جــيــد حــالــيــا
ويــعـتـلي صــدارة مـجـمــوعـته الـســابـعـة
بــــالـــعالمـــة الـــكـــامـــلـــة ( 9نـــقـــاط من 3
مـبـاريـات). ومع غـيـاب مـيـسي سـيلـعب
الـــفـــرنــــسي أنـــطــــوان جـــريـــزمـــان دور
الـــبــرغــوث ويـــقــود اخلط الـــهــجــومي
ويُــتـوقـع أن يـكــون بـجــانـبـه كـوتــيـنــيـو
ــبـلي أو الــشــاب بـيــدري. وفي ظل ود

غـيـاب بـوسـكـيـتس لإلصـابـة ودي يوجن
لـلراحـة سيـكـون ميـرالـيم بيـانـيتش في
االرتكاز وبجانبه أحد الالعب كارليس

ألينيا أو ريكي بويج.
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ويعـتـبر خط الـدفـاع األكثـر تأثـرًا بـلعـنة
اإلصــــابـــات الــــتي ضــــربت صــــامـــويل
أومــتـيــتي وأراوخـو ومــؤخـرًا جــيـرارد
بـيـكـيه وسـيـرجي روبـيـرتـو. وبـالـنـسـبة
لـلـظـهـيـرين لن يـكـون كـومـان في حـيـرة
كــبــيــرة نــظــرًا لــوجــود ألــبــا والــشــاب
سيـرجيـنـيو دست لـكن األزمة تـكمن في
ــلك فــيـه مـدرب قــلب الــدفــاع الــذي ال 
الـبـلـوجـرانا سـوى كـلـيـمـنت لـيـنـجـليت.
واهب وسيـكون احلل هـو اللجـوء إلى ا
الـواعـدة حـيث اسـتـدعى كـومـان مـدافع
فريق الشبـاب مينجويـزا الذي سيكون
أمام فرصة من ذهب ضد ديـنامو كييف
حــيث ســيـحــظى غــالـبًــا بــأول مـشــاركـة

كأساسي مع الفريق األول. 
وإذا جنح الالعب الــشــاب في اخـتــبـاره
األول فقـد يحظى بـثقـة كومان ال سـيما
ــتـوقع لــبـيــكـيه مع الــغـيــاب الـطــويل ا
وعـدم جـاهـزيــة أومـتـيـتي الـذي يـحـتـاج
إلى أسـبـوعـ آخريـن من الـتأهـيل رغم
عـودته لـلـتـدريـبـات. كـمـا ال يـريـد كـومان
اخملاطرة بأراوخـو الذي يتـدرب منفردًا

هــذه الــفـتــرة وصــرح الـهــولــنــدي بـأنه
سيمـنح الفرص في الـدفاع قبل االجتاه
إلى الـسوق الـشـتـويـة في ينـايـر/كـانون

قبل. ثان ا
w O  »UOſ

حتـدث الـرومـاني مـيـرتـشـا لـوشـيـسـكو
ديـر الـفني لـدينـامـو كيـيف األوكراني ا
عن غــيــاب الــنــجم األرجـنــتــيــني وقــائـد
برشلـونة اإلسبـاني ليونـيل ميسي عن
مـــواجـــهـــة الـــفــــريـــقـــ غـــدا في دوري
ؤتمر األبطال. وقال لـوشيسكـو خالل ا
ـي لــلـــقـــاء الــذي الــصـــحـــفي الـــتـــقــد
بـيسكي الوطني) سيحتضـنه ملعب (أو
في كـيـيف "بـرشـلـونـة يـبـقى بـرشـلـونة..
ـنـحـهم أفـضـلـية قـطـعـا وجـود مـيـسي 
فـنـيــة وهـجـومـيـة لـكـن غـيـابه سـيـجـعل
الـفـريق يـهـتم أكـثـر بـاجلـانب الـدفـاعي".
ـــدرب اخملـــضـــرم بـــأن الــفـــريق وذكَـــر ا

ــتــلك العــبــ آخـرين  الــكــتـالــوني 
استقـدامهم مقـابل "أموال كثـيرة" فضال
عن الـشبـاب الـذين أظـهروا قـدرات فـنـية
كــبــيــرة وفـق رؤيــته. وأضــاف صــاحب
الـ 75عـامــا "بـرشـلـونــة أحـد أفـضل فـرق
ـر حـالـيــا بـأفـضل الـعــالم.. الـفـريـق ال 
فتـراته قضيـة رحيل مـيسي (قـبل بداية
ـــوسم) صـــنـــعـت أجــواء تـــوتـــر داخل ا
النادي.. إسـتراتيـجية جـديدة وتواصل

جـــــديـــــد بـــــ
الالعــــبـــ هـــذا

يـــــحــــتــــاج لـــــبــــعض
الــــــــــــــوقـت". وحتــــــــــــــدث

لوشيسكـو عن ذكرى انتصاره
عــلى بـــرشــلــونــة في عــامه األول
كـــمــدرب لـــشــاخـــتــار دونــيـــتــسك
األوكـراني بـهــدفـ نـظـيـفـ في
 فـي وجـــــــــود مــــــــــيــــــــــسي2004
كأسـاسي. وقـال في هـذا الـصدد
"نريد الـفوز غدا االنـتصار مهم
للغاية بالنسبة لنا دينامو كان
غائبـا لفتـرات طويلة عن دوري
األبطال.. في  2004 عندما كنت
مـدربا لـشـاختـار لـعـبنـا وفـزنا
في وجــود مـيــسي كــأسـاسي..
ــبــاراة ســاهـمـت بـشــكل تــلك ا
كـــــبـــــيـــــر في تـــــطـــــور الـــــكــــرة
األوكرانـية". واخـتتم تـصريـحاته
ـتـلك  13العـبـا فـقط بـتـأكــيـد أنه 
بالفريق سواء بسبب اإلصابات أو
فيروس كورونـا وهي الظروف التي
تــســبـبت فـي غـيــاب بــعض الالعــبـ

أبرزهم فـيكـتور تـسيـهانـكوف صاحب
الــهــدف الـوحــيـد لــديــنـامــو في مــبـاراة
(كــامب نـو) الــتي انـتــهت بـفــوز صـعب

للبارسا (2-1).
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جانب من تكر
النجم رونالدو
بجوائز سوكر

tOJOÐ q¹b³  WOÐ—Ë√ WO³¼– W d Ë VOG¹ w O

…dL¦*« W «dA « s   «uMÝ μ ÆÆd uÝ »uK  ez«uł

v d*« w

o×Ý WOC  ÆÆ d Uý rOJŠ

øs¹√ v ≈  «d³)«

d c « 5 Š

درب اتـشرف باعتـزاز بعملي عـضوا مؤسسـا وناطقا رسـميا لرابـطة ا
ـدرب الـعراقـيـ احملـترفـ بـكرة الـقـدم لسـبـعـة سنـوات ضـمت كبـار ا
ومـعهم نخـبة من الشـباب .. اصل فكـرة الرابطـة وتاسيـسها ارتـكز على

درب والدفاع عن كافة حقوقه). نقطت اساسيت ( تطوير قدرات ا
ــؤسـسـات واجلـهــات ذات الـعالقـة بــرغم األسـمـاء لألسف لم تــتـعـاون ا
والـرمزيات الـتي تضمـها الرابـطة.. اذ لم تتـمكن من الصـمود ولم حتقق
ــا اعــتــرضـهــا من الــعـمـل عـلـى ارض الـواقـع كـمــا تــريــد وخــطط له .. 
مـصـدات وعوائـق ... بعـضـهـا مقـصـود واخـر روتيـني يـعـبـر عن خرائب
مـؤسسات الدولـة وهشاشة بنـاؤها وتيه مقـودها .. النتـيجة .. جمدت ثم
حـلت الـرابـطـة .. كان يـد خـفـيـة حتـارب االختـصـاص واخلـبـرة والـرموز

ي بصورة ما وبطرق عدة.. واالكاد
الـيـوم وبـعـد تـوزيـر الـكــابـ احملـبـوب عـدنـان درجـال مـدعـومـا ريـاضـيـا
ـهمـش خالل وجـماهـيـرا واعالميـا .. مع امـنيـات اهل االخـتصـاص وا
سـنـوات خـلـت .. عـلى امل وضع أسس سـريـعــة ومـعـاجلـات انـيـة تـهيء
ـسـتـقـبل مــؤسـسـاتي افـضل .. كـمـا اعــلن الـفـيـفـا عن تــسـمـيـة الـهـيـئـة
باركة مساحة واسعة الـتطبيعية بأسماء محترمة كقـيادة جديدة لكرتنا 
ـر واأليـام ســريـعــة وعـمـر من اهل الــبـيت الــكـروي .. وهــا هـو الـوقـت 
الـوزارة الدرجـاليـة والهيـئة الـتطـبيـعيـة معـلوم مـحسـوب باالشـهر وااليام
طـال قليال او قصرت .. لـكن النتيجة مـا زالت باتساع مضـطرد لطوابير
ستـمر دون أي بادرة مـستقبـلية مـلموسـة .. كاننا الـتهميـش والتعطـيل ا

نعيش تراجيديا (يا بو زيد كانك ما غزيت)..
ؤسسات حـكيم شاكر .. كعنوان يـعد قضية حتتاج وقـفة ومعاجلة من ا
درب العراقي عامة  –فشاكر – ا يعانيه ا وذج حي  .. هـنا نتناوله كا
ـثال ال احلصر  –مـدرب حاصل على الـشهادات التـدريبية عـلى سبيل ا
ية ويتمتع بخبرات كافية قاد فيها منتخبات (الوطني العليا وكذا االكاد
ـبي والـشـبـاب ) وحـقـق إجنـازات عـديـدة اقل مـا يـقـال عـنـهـا انـهـا واألو
ـؤسـسة بل من مـهمـة عـراقيـا .. مع ذاك وبـعد سـنـوات نراه بـعـيدا عن ا
ـؤسـسـات التي جـمـيـعهـا (مـخـلولـة) وحتـتاج الـى حتـمـية كل تـفـاصيل ا
درب اخلـبـرات .. كان هـنـاك سـيـاسة قـصـديـة تـتسع مـعـهـا مـظلـومـيـة ا

العراقي اخلبرة وكذا الشباب منهم..
انـور جسام وعبـد االله عبد احلـميد ود كاظم الـربيعي ود صالح راضي
ونـزار اشـرف وصــبـاح عـبـد اجلـلـيل...  هــنـا في داخل الـعـراق امـا في
ن اعـتذر لـعدم خـارجه فكـثر... وغـيرهـم الكـثيـر من اخلبـرة والشـباب 
ا ال يسع الـوقت وال يسمح الـظرف لتـعدادهم هنـا .. في مشهد ذكـرهم 
ـتراخي الـذي ال يقـوى على الـنبض واحلراك حـزين يصـيب قلب كـرتنا ا

وال يدل على احلياة .. كانه ميت سريريا - ال سامح الله..
ـتـحـضـر هـنـاك اهـتـمـام بـالـشـبـاب واالعـتنـاء بـهم فـفي كل دول الـعـالم ا
وتـوفير سبل بنـاؤهم ودعمهم وتهـيئتهم كقـادة للمسـتقبل .. لكن ذلك يتم

حتت اشراف ومعاينة ومباركة وقيادة اهل اخلبرة واالختصاص...
الـقضـيـة هنـا... اين خبـراتـنا ورمـوزنا الـتـدريبـية.. بـعـد ان همش وابـعد
اغـلـبـهم حـتى اصـبح كل مـنهم خـلف حـائط وعـلى سـريـر ... وله حـكـاية
احـباط مر في زمن أمر واغبر.. فهل من منقذ لكرتنا التي
ـكن ان تبـنى بـابعـاد وسحق اهل الـبيت الـكروي ال 
وأصحاب اخلبرة واالختصاص.. فتلك بدعة كبقية
الـبـدع الـتي اوصـلـتنـا الى خـراب مـا زلـنـا نـتـخبط

.. بظالمه حتى ياذن الله وهو ارحم الراحم
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نـافس ومن الـطـويـلـة في مـنـطـقـة ا
إحــدى الــكـــرات الــطــويـــلــة أخــطــأ
احلــارس فــهــد طـــالب في اخلــروج
لـلـكـرة لـيخـطف مـهـند عـبـد الـرحيم
الــكـــرة بـــرأسـه ويــحـــولـــهـــا داخل
الـشـبـاك مـحـرزا هـدف الـتـعـادل في
الــدقـيــقــة الـثــانـيــة من الــوقت بـدل
الــــــضـــــائـع. ورفع
الـــــــــقـــــــــوة
اجلـــــويــــة
رصـــــيــــده

 نقاط 10
فـــــــــــــــــــــي
صـــــــــدارة
الترتيب
ورفـــــــــــع
الـــــزوراء
رصـيده إلى

النقطة 6.

أفـضل وأثـبت أفـضـلـيـته بـتـسـجيل
هدف التقدم في الدقيقة  56 بعد أن
ن حــسـ تــمـريــرة ذكـيـة تـلــقى أ
ـواجــهـة احلــارس عـلي وضـعــته 
ياس لـيسدد الكـرة داخل الشباك.
الزوراء لم يتوقف وحاول عبر ركلة
حــرة نـــفــذهــا ضــرغــام إســمــاعــيل
أبــعـدهــا احلـارس فــهـد طـالب ورد
ـن حسـ برأسـيـة أبعـدها عـليه أ
ـفــرطــة في احلــارس. اخلــشــونــة ا
ـبــاراة وكـثــرة االلـتــحـامــات غـيـر ا
ــشـروعـة أثـرت عــلى فـريق الـقـوة ا
اجلــويـة بــعـدمــا تـلــقى العــبه كـرار
نـبـيـل الـبـطـاقـة الـصــفـراء الـثـانـيـة
ـبـاراة ويـلــعب فـريـقه لـيـطـرد مـن ا
مـنقـوص العـدد في الـدقيـقة  83 من
ـبـاراة. وحـاول الزوراء اسـتـثـمار ا

الـــــنــــقص الـــــعــــددي في
صـــفــوف الـــقــوة
اجلوية وبدأ
بـــــنــــــقل
الـكـرات
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خـــطف الـــزوراء تـــعـــادال قـــاتال من
الـقـوة اجلـويـة في مـبـاراة الـديربي
الـتي جـمــعت الـفـريـقــ في مـلـعب
كــربـالء الــدولي حلــســـاب اجلــولــة
الـــرابــعــة من مـــنــافــســات الــدوري
ن العراقي. سجل لـلقوة اجلوية أ
حـسـ بـالـدقـيـقـة  56وسـجل هـدف
الـــزوراء مــهــنــد عــبـــد الــرحــيم في
بـاراة كانت الدقـيقة 2+90. بدايـة ا
بـاهـتة من الـفـريقـ وكـثرة الـكرات
ـقـطــوعـة وطـغت اخلــشـونـة عـلى ا
ــبـاراة حـيث شـهـدت عـددا كـبـيـرا ا
من الـبــطــاقـات الــصـفــراء وواحـدة
حــمــراء مع ذلك حــاول الــفــريــقـان
حتـــقــــيق هـــدف الـــســـبق وكـــاد أن
ن حـــســ مـن رأســيــة يــســـجل أ
مـرت بـجـوار الـقـائـم فـيـمـا لم تـكن
تـسـديـدة عالء عـبـد الـزهـرة بـالـقوة
الـكافـية لـتشـكل تهـديدا عـلى مرمى
القوة اجلوية لينتهي الشوط األول
بــالـتــعـادل الــسـلــبي. وفي الــشـوط
الـثــاني بـدأ الـقــوة اجلـويــة بـشـكل
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أثبتت الفحوصات الطبية اخلاصة
بفيروس كورونا عن اكتساب
العبي منتخبنا الوطني أحمد
إبراهيم ومحمد رضا الشفاء التام
من الفيروس. وجاءت نتائج
مسحة الالعب سلبية ما يعني
شفاءهما التام من الفيروس بعد
خضوعهما للحجر الصحي في
تحدة دولة االمارات العربية ا
وخضوعهما للعالج والبروتوكول
عتمد هناك. وسيعود الصحي ا
الالعبان مساء  إلى العاصمة
بغداد والعودة ألنديتهما خلوض
باريات الرسمية في التدريبات وا
متاز. يشار إلى أن الدوري ا
الالعب محمد رضا وأحمد
إبراهيم قد تعرضا لإلصابة
بفيروس كورونا قبل مباراتي
منتخبنا الوطني الوديت أمام
األردن وأوزبكستان.
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قررت جلنـة االنضباط في الـهيأة التطـبيعية
ساعد لـفريق احلشد لكرة درب ا معاقـبة ا
ــنـعه من مــرافـقـة الـصـاالت رعــد كـاظم 
فــريــقه لــثالث مــبــاريــات ابــتــداءً من الــدور
ـادة  46/2 في الـثـالـث اسـتـنـادًا ألحـكـام ا
الئــحــة كــرة الـصــاالت مـع غــرامــة مــالــيـة
مـقـدارها  250 ألف ديـنار عـراقي على أن
بلـغ الى حسابـات االحتاد في مدة يسـدد ا
أقـصــاهـا  15 يــومـاً وبــخالفه تــتــضـاعف
الـغـرامـة ويـسـتـمـر اإليـقـاف والـقـرار قـابل
ـدة القانـونية الـبالغة 7 لالستئـناف ضمن ا
أيام من تـاريخ التبليغ وجاءت الـعقوبة بعد
اإلطالع على تـقرير مـشرف مبـاراة احلشد
ونــفـط الــبــصــرة ضــمن مــبــاريــات اجلــولــة
االولى الـــتي جـــرت عــلـى قــاعـــة الـــعـــــدل

بتاريخ 2020 /11/ 13. 
كـمــا قـررت الــلـجــنــة  مـعــاقـبــة العب فـريق
اوروك حـيـدر خـضـيـر الـذي يـحمـل الرقم
 بـــاإليـــقــاف خلـــمـس مــبـــاريـــات وعــدم12
مــرافـــقــة فــريــقه ابــتــداءً من الــدور الــثــالث
ــادة  47من الئـــحــة اســـتـــنـــادًا ألحـــكـــام ا
االنـضـبـاط لـكـرة الـصـاالت مع دفع غـرامة
مـاليـة قـدرها  250ألف ديـنـار عـراقي على
ـبـلغ الى حـسـابـات االحتاد في أن يـسـدد ا
مـدة أقصاها  15 يـوماً وبخالفه تتضاعف
الـغـرامـة ويـسـتـمـر اإليـقـاف والـقـرار قـابل
ـدة القانـونية الـبالغة 7 لالستئـناف ضمن ا

أيام من تاريخ التبليغ.

اصــــــــــحــــــــــاب االرض. واوضح أن
ـنـتـخب الـوطـني اصـبح في كـامل ا
واجـهة البـحرين حيث اجلاهـزية 
نـــطـــمح الى حتـــقـــيـق االنـــتـــصــار
لـتحـس وضـع اسود الـرافدين في
الــتــصـفــيــات االســيـويــة. يــذكـر ان
نتخب الوطني سيواجه البحرين ا
في الـ 26من الــــــشـــــهــــــر احلـــــالي

بالتصفيات االسيوية.

ÊU e « ≠œ«bGÐ

نـتخب الـوطـني بكـرة السـلة بـدأ ا
ـواجـهـة الـبـحـرين مـرحـلـة االعـداد 
في الــتـصــفـيــات االســيـويــة. وقـال
رئــــيس احتــــاد الــــســـلــــة حــــســـ
الـعـمـيـدي في تـصـريح صـحفي  إن
نتخب الوطني بكرة السلة انهى ا
مـعسـكـره الثـاني في تـركيـا وتوجه
ــواجـهـة الى الـبــحـرين حتــضـيـراً 

متاز موجهة الزوراء والقوة اجلوية في ا
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نتخب الوطني بكرة السلة ا
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األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.

qL(«

ساء عليك بأن تكون اكثر حنانا بتعاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.

Ê«eO*«

جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا

—u¦ «

ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا

»dIF «

اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.

¡«“u'«

مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.

”uI «

يـوم ناجح و بـاالخص بـعـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا .
لك االولوية لفعل كل شيء.

ÊUÞd «

ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا

Íb'«

ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.

bÝô«

الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.

Ë«b «

الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
,تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .

¡«—cF «

سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

 u(«
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مــــــرادف ومــــــعــــــاني
الكـلـمات لـها مـكانـها
حسب ارقـامهـا وتكتب

افقيا وعموديا لتصل الى
حل كامل وصحيح:
 1-من الفواكه
 2-تعلق وادمان
 3-كوكب فضائي

فيدة  4-من احليوانات ا
 5-ظاهرة شتوية
 6-ظاهرة شتوية

 7-ســواتـــر عــســـكــريــة
حصينة
 8-تفسير
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السبيني وحوار لقناة (الشرقية)
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قريـبا ستـشهد صاالت الـعرض السـينمائي
في مـول بـغـداد وزيـونـة مـول وشـركـة عراق
عــرض الــفــيـــلم الــســيــنــمــائي الــكــومــيــدي
الــدوشك لـلــمـخـرج الــعـراقي حــامـد صـالح
الفـيـلم الذي انـتجه حـامد صـالح من بطـولة
ـان الــعـمــيـدي واسالم غــروني  وضـيف ا
الشـرف الـفنـان باسم قـهار وعـدد كبـير من

الفنان الشباب.

اخلــاصــة صــورة لــطــفـلــهــا وذلك
إحــتـفــاالً بـعــيـد زواجــهـا وعــّلـقت
بـالـقـول: (عـيـد ذكـرى زواج سـعـيـد
حــبـــيــبي) وحــرصـت مــيــنــاج في
الصورة على عدم الكشف عن وجه
الـطـفل إذ ظـهـر في الـصـورة قدمه

سكها يد والده.
ومــا زالت جنـمـة تـلـفـزيـون الـواقع
كــيم كــارداشـيــان تــسـتــمــر بـنــشـر
صوراً لهـا من فترة اإلحتـفال بعيد
ميالدها الـ 40 الذي صادف في 21 
ـاضي  نـشـرت كيم تـشـرين األول ا
صـورتـ من عــيـدهـا في تــاهـيـتي
عبر صفحتها على موقع التواصل
اإلجـتـمـاعي حـيث تـظـهـر بـفـسـتان

{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ـــيــة انه أفــادت وســـائل اعـالم عــا
سـيـعـرض قريـبـا مسـلـسل وثـائقي
يـة نـيـكي عن حـيـاة الـنـجـمـة الـعـا
ميـناج وقـد شكّل هـذا اخلبـر جدال
كــبــيــرا عــلى مــواقع الــتــواصل
االجــتـمــاعي اذ ان حـيـاة
مـيـنـاج تتـضـمن الـعـديد
ــثــيــرة مـن األحــداث ا
وعــنـــدمــا ســـتــعــرض
ســتــحــدث ضــجــة ال
يـــســــتـــهــــان بـــهـــا.
ونــشـــرت مــيـــنــاج
مـــــؤخـــــرا عـــــبــــر
صـــــفــــحـــــتـــــهــــا

من فـيـرساتـشي أظـهر تـفـاصيل
قوامها الشهير وكيف ال تكون
مــشـرقــة بـســتـايــلـهــا خـاصـةً
وأنـهــا حــرصت أن يــرافـقــهـا
إلى أكـبــر جـزر بـولــيـنـيــسـيـا
الـفــرنـســيـة مــصـفف الــشـعـر
اخلـاص بـها كـريس أبـلـيـتون
ـاكـيـاج اخلـاصـة بـها وخـبـيـرة ا
مــاري فــيــلــيــبـس وكــانت كــيـم قـد
تـــلــقـت الــعـــديـــد من اإلنـــتـــقــادات
إلنـــــفــــــاقــــــهــــــا مــــــلــــــيـــــون دوالر
لإلحـــتــفـــــــــــال بــعـــيــدهــا في ظل
األزمـة اإلقــتـصــاديــة الـتي يــعـاني
مـــنــهـــا الـــنـــاس في ظل انـــتـــشــار

فيروس كورونا.

 5½UMH « WÐUI½
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دعت نــقـابــة الــفــنـانــ الــعــراقـيــ عــشـاق
ـــلــتــقى الــســـيــنــمـــا حلــضــور مـــهــرجــان ا
الــســيـــنــمــائـي الــنــســـوي االول وذلك عــلى
صــاالت ســيـنــمــا مـول بــغـداد  –احلــارثــيـة
لاليام  25-24 تـشرين الثاني اجلاري وذلك
في تـمـام السـاعـة اخلـامـسـة  والـدعوة

عامة جلميع الفنان واجلمهور.

wÐ«b¼ bFÝ

هرجان سرحي الـعراقي شارك مؤخـرا  الكاتب واخملـرج ا
ـسـرحي الـشبـابي بـدورته اخلـامـسـة وضمن شرم الـشـيخ ا

مسابقة مسرح الشارع والفضاءات.

w½U¦ « tK « b³Ž

ـمــلـكـة االردنــيـة الـهــاشـمـيـة مـلك ا
شـارك مــؤخــرا في قـمــة قـادة دول
مجـموعـة العـشرين كـضيف شرف
تــلـبــيـة لــدعــوة من خـادم احلــرمـ
ــلك سـلــمـان بن عــبـد الــعـزيـز آل ا

سعود.
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مديـر اجلمـعيـة السوريـة للـخيـول العـربيـة اعلن مـشاركة 42
متسـابق من احملافظات السورية ضمن ختام الدوري الثالث

للخيول العربية االصيلة في محافظة حماه السورية.
ÍœU¼ ÊU½bŽ

الشـاعر الـغنـائي الـعراقي وجه الـدعوة لـلـمطـرب الـعراقـي
هرجان االغـنية الشبـابية العراقـية الذي يشرف للمشـاركة 

وسيقار فاروق هالل وينفذه الفنان جمعه العربي. عليه  ا

w½b*« ÍËbM « bOýd « b³Ž

ي الـعـراق قـدم مـحـاضـرة بـكـلـيـة االذاب بـاجلـامـعـة االكـاد
سنصـرية ببغداد بعوان روح الـنهضة االسالمية في شعر ا

محمد اقبال.

 Íd¹uG « f½«

االعالمي االردني  مـؤسس مـبـادرة فـرحة اهل في مـحـافـظة
ــبـادرة تــهــدف الســعــاد االسـر الــزرقـاء االردنــيــة اكــد ان ا

عففة في الزرقاء. ا

 —U²<« ÍbŽ

ـسرحـيـة في ميـسان الكـاتب الـعراقي رئـيس احتـاد الفـرق ا
ـسـرحـيـة لـلـمـشـاركـة وجه الـدعـوة لـشـبـاب لـشـبـاب الـفـرق ا
سـرح والقاعات الـفنية بـحملة تـنظيف وتـاهيل قاعة مـنتدى ا

في احملافظة.

 bL×  rÝU

االعالمي الــعـراقي تــلـقـى الـتــعـازي من االوســاط الـثــقـافــيـة
والـسـيــاسـيـة لــوفـاة والـدته ام جــاسم تـغــمـدهـا الــله رحـمـته

الواسعة واسكنها فسيح جناته.
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دعـــــت وزارة الــــــثـــــقـــــافـــــة دائـــــرة
ـــســـرح الـــفـــنـــانــ الـــســـيـــنـــمـــا وا
واجلـــمــــهـــــــور حلــــضـــور الــــنـــدوة
اخلــاصــة بـــجــائــحــة كـــورونــا الــتي
ســـتـــعـــقــــد الـــســـاعـــة  12 يـــــــــوم
االربـــــعــــــــــــاء  25 من الـــــشـــــهــــر
اجلـــاري وعــــلـى قـــاعــــة مــــســـــــرح

آشور.
وسيـحاضـر في الـنـــــــــدوة كل من
د. مـــحـــمــد حـــســـــــــــــ حـــبـــيب
ــهــنــا ومــثــــــــــال مــنــتــهى طـــارق ا
غـازي  ويــديـرهــا سـعــد عـزيــز عـبـد
الـــصــــاحـب والـــدعـــــــــــــوة عــــامـــة
لـــلــــجـــمـــيـع مـــــــــــــــــــع ضـــرورة
االلـــتـــزام بـــقــــرارات خـــلـــيـــــــــــــــة

االزمة.
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إنـتـشرت الـعـديد من الـشـائعـات حـيال
حـياةمـحمـد عطـيةالشـخصـية وإعـتبر
الـبعض أنه يـكره فكـرة الزواج وكونه
إرتـــبـط مـــره واحـــدة و اإلنـــفـــصــال
بـطــريـقـة هـادئـة لـكـنه حتـدث عن هـذا
األمـر مـؤكـداً أن ما كـان يـتم تداوله من
شــائــعــات غـيــر صــحــيـحــة وتــأخــيـر
زواجه بسبب أنه يريد أن يتخذ القرار
الــصــحــيح بــشـأن هــذا األمــر. وفــاجـأ
محمد عطيه اجلمهور في شهر تشرين
األول عام  2020 بـإعالن خطوبته على
صرية ميـرنا الهلباوي من اإلعالمـية ا
خـالل صـفــحــته اخلــاصــة عــلى مــوقع
الـتـواصل اإلجـتمـاعي وعـبّـر عن مدى
حـبه لهـا بشـكل دائم أمام مـتابـعيه ما
يــظــهــر الــعالقــة الــوطــيــدة بــيــنــهــمـا
واإلعـجـاب الكـبـير. وقـد إحـتفل مـحـمد
عـطـيــةرسـمـيـاً بـخـطـوبـته عـلى مـيـرنـا
الـهلـباوي يوم  20تـشرين الـثاني عام

 2020 فـي حـفل إقــتـصـر
عـــلـى أهل الـــعـــروســ
فـــقط. ونــشــر مــحــمــد
ومـــيـــرنـــا صـــوراً من
جــلـســة تـصــويـر
خـضعا لها سوياً
ـنــاســبـة لــهــذه ا
عـبـر صـفـحـاتـهـمـا
عــــــــــلـى مــــــــــواقع
الــــــــــــتــــــــــــواصـل
اإلجـــتــمـــاعي. من
نــــاحـــيــــة أخـــرى
وبــــعـــد غـــيـــاب
مـــــــــــــــؤقــت عـن
الـساحة الفنية
شــــكّــــلت إطـاللـــة
مـحمد عطيّة صدمة
ــتــابــعـ عــلى لــدى ا

مـــــــــواقـع الــــــــتـــــــــواصل
اإلجتماعي. 
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اللقاء بادرناها بالسؤال :
{ بـــدايـــاتك مـع الـــفن مـــتـى كـــانت وهل بـــدأت

كمطربة او منشدة? 
- بــدايــاتي الــفــعــلــيــة كــانت مع الــغــنــاء
واتـذكــر انـهـا كـانت عـام 2000 حــيث قـمت
بـــتــســـجــيـل أغــاني االطـــفـــال واإلعالنــات

غناة . ا
ــلـحن كـر هــمـيم ومـاذا تــعـلـمت { مـاذا عن ا

منه? 
- من مـــحــاسـن الــصـــدف انــنـي الــتـــقــيت
ـلــحن كـر هـمــيم  لـيـكـون فــيـمـا بـعـد بـا
بـيننا تعاون  وتعلمت منه الكثير حول
أصـــول الـــغــنـــاء وكـــان لي نـــعم االخ
والــصــديق ســـجــلــنــا عــمــلــ من
الــتــراث الــعـــراقي (ســلم عــلــيه)
لــلـمـطــرب خـضــيـر ابــو عـزيـز
(وهـذا مو انصاف) لـلمطربة

سليمة مراد .
{ حــدثــيــنــا عن جتــربــتك مع

االنشاد? 
- جتـربـتي مع االناشـيد
الـدينية جتربـة جميلة و
رائــعــة وكــان ذلك عــنــد
دخـــولي االول لـــهـــيـــئـــة
االذاعـــة والـــتــلـــفـــزيــون
السوري عام  2006 قسم
ــوســيـقـى حـيث دائــرة ا
ســجـلـت أنـاشــيــد ديـنــيـة
مـنهـا :جتلـيات لـيلـة القدر
سيح سيد السالم  محمد ا

رسول االنسانية .
{ هل تــــعــــامــــلت مـع مـــنــــشــــدين

معروف ? 
- نـعم بـالـتأكـيـد  فـقد
نشد تـعرفت على ا
الـقـدير وهـو علم
مــــــــن اعـــــــالم
االنــــــشــــــاد
الـديني في

الــــــذي وضع ثــــــقــــــتـه بي وكــــــانـت هـــــذه
جناح مـبـهـر في كل عمل قـدمـناه الـنـتيـجـة
ـســلـسالت (فـيـلم ولـله احلــمـد. ومن تـلك ا
هــنــدي) و(زرق ورق) لــقـنــاة (الــشــرقــيـة)
ولــلــشــرقــيـــة  الــفــضل الــكـــبــيــر عــلي في
ــسـلـسالت الـنــجـومــيـة في الــعـراق ومن ا
االخـرى التي غنيت التايتل لها الف ليلة و
لــيـلـة قــنـاة الــرشـيـد  كــومه دي  حـامض

حلو و عزوز و تمارة.
{ يبدو انك متأثرة بالفن العراقي? 

- نــــعـم بال شـك الــــفن الـــــعــــراقـي مــــليء
بـالشـجن بكل مـقامـاته واللـهجـة العـراقية
فـيهـا مفـردات تطرب عـند سـماعـها وحتى
االغـاني مـحـببـة لـدى الكـثـيـرين في الوطن

العربي .
{ وكيف تنظرين لواقع الفن في سورية? 

- لالسـف ال يـــوجـــد شـــركـــات انـــتـــاج في
ســوريـــة و الــفـــنــان كــمـــا تــعـــلم وحــده ال
يـسـتطـيع دفع تـكالـيف االغانـي من كلـمات

سـوريه الشيخ حمزة شـكور والذي  علمني
اصـول االنــشـاد  بــعـدهــا سـجــلـنــا اربـعـة
ـــنــشـــدة االولى في اعـــمــال ديـــو وكـــنت ا

نشدين في دمشق . رابطة ا
{ هل انضممت وعملت ضمن فرق فنية? 

- نـعم انـضمـمت وعـملت ضـمن عـدة فرق 
مــنــهــا فــرقــة االنــغـــام الــعــربــيــة بــقــيــادة
ــوسـيــقــار عــدنـان ابــو الــشـامــات فــرقـة ا
وسـيقار الـعاشـق الـفلـسطـينـية بـقيـادة ا
حـسـ نـازك فـرقـة الـفـارابي لـلـمـوشـحات
والـقـدود بقـيـادة الفـنـان حـس سـبـسبي 
ـوسـيـقى الـشــرقـيـة  بـقـيـادة أوركـسـتــرا  ا

ايسترو نزيه اسعد . ا
{ البعض يظن بأنك عراقية ما السبب في ذلك?
-  تضحك وتقول : هذا النني غنيت تايتل
لـعدة مسـلسالت عـراقية رغم انـني سورية
لكني اجدت واتقنت اللهجة العراقية  رغم
وكان انـها لـيست سـهلـة لكن جنـحت فيـها
الـفـضل بعـد الـله لـلمـخـرج اسامـة الـشرقي

واحلــان و تــســجــيل و تــوزيع وتــســويق
فـاالمـر مكـلف جدا  وال نـنسى دور االعالم

الذي لم ينصف الفنان ولم يدعمه.
{ وما جديد هدية السبيني? 

- اخـر اعـمـالي كـان تـايـتل لـبـرنـامج ( ولو
تــزعل) .واالن انــا بــصــدد الــتــحــضــيــرات
الحـيـاء عدة حـفالت  االولى في دار االوبرا
ـوسيقى الشرقية الـسورية مع اوركسترا ا
والـثـانـيـة مع فـرقـة الـزمن اجلـمـيل الحـياء

حفل من اعمال السيدة فيروز .
{ هل سنراك قريبا في العراق ? 

- اتــمــنى ذلك حــقــيــقــة فـي الــنــيــة زيـارة
الـعــراق والـتـواجـد بـ جــمـهـوري واهـلي
هـنـاك متى مـا سنـحت لي الـفرصـة النني
احب الـعراقي  وستـكونون اول من يعلم
ـتابعـتكم لي و تـسلـيطكم بـزيارتي شـكرا 
الـضوء نحو اعمالي  متمنية لكم التوفيق

والنجاح الدائم .
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مــطـــربـــة ســوريـــة جـــمــعـت بــ الـــغـــنــاء
واالنــشـاد جنــحت في غــنـاء تــايـتل لــعـدة
مـسلسالت عراقية ترى ان ما حققته ليس
ـزيد  تستعد الحياء بـالقليل لكن تطمح با
حـفالت في سـوريـة الشـقـيـقة خالل الـفـترة
ـقـبلـة لـتثـبت بـأن احليـاة لم ولن تـتوقف ا
في بلدها رغم احلروب التي شهدتها  تلك
ـطربـة هديـة السـبيـني  التي اجـرينا هي ا

مــــعـــهــــا هـــذا
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الــكـاتب الــسـوري صـدر لـه مـؤخـرا بــحث حتـلــيـلي لـالبـعـاد
عاصرة. واالقتصادية  الهم مشاريع السياسة الدولية ا

„—U³  ÆÆw³¼–  u  qLł√ wſU¹ Ëb³Ž

ÊUM³K Ë s¹“ r×K*
  ÊU e « ≠  ËdOÐ

ــطـــرب الــســــوري عــبــدو فــــــــاز ا
يـــــاغـي الـــــذي غـــــنى رح حـــــلـــــفك
بــالـغــصن يـاعــصــفـــــــور لــلـراحل
وديـع الـــصـــافي بـــجـــائـــزة اجـــمل
صـــوت ذهــــبي مــــســـاء االربــــعـــاء
ـــــاضـي الـــــذي يـــــعــــــرض عـــــلى ا

شاشتَي.  
وتـــالـــفت  جلـــنـــة الـــتـــحـــكـــيم من
الـــفـــنـــانـــ جنـــوى ومـــلـــحم زين
وهــاني شــاكــر وســمــيــرة ســعــيــد
قـدمـهـا اإلعالمـي الـسـعـودي يـاسر
السـقاف واإلعالميـة اللبـنانية

أنــــــــــــابـــــــــــيـال هـالل
والـــبــدايـــة كــانت
مـع فـــــــــــــريـق

سميرة سعيد إذ عُرضت
الــــتــــحـــــضــــيــــرات
ولـــــــقـــــــاؤهــــــا
شـترك با
صـــفــوان

عــابــد وســـعــاد حــسن وصــفــــوان
عـــابـــد قــدم أغـــنـــيـــة يــا حـــلـــو يــا
مـســليـني لـلفـنـان السـوري صـباح
فــخــري ومن الــشــــــبــاك لــرمـيــلك

حال.
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كيم كارداشيان

هدية السبيني
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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الـعراق ال تـنـقـصه أزمة جـديـدة وال قـضيـة خالفـية
أخـرى تـدخـله في مـسـارات اليـعـرف اخلـروج مـنـها
. هـذه صـورة الـوضع احلـالي عـنـد الـنـظـر الى آمـنـاً
تــفـجــر ازمـة االوقــاف الــتي من الــسـهل ان يــجـري
استـثمـارها سـياسـياً لـتخـرج من مقـار السـياسـي
ـكن ان يـخلط الى الشـارع وقـد جتـرف معـهـا ما 
بـــعض االوراق في امـــاكـن مـــعـــيـــنـــة حتت تـــأثـــيـــر
الــشــائــعـات واهــتــزاز الــنــاس بــأي قــرار مــصـدره
سـيـاسي بــعـد انـتـكـاسـات شــديـدة واتـسـاع رقـعـة
فـقدان الثـقة وهـذه مسألـة من الصـعب عالجها في
ستة شهور او سنت او حتى دورة انتخابية كاملة
ذلك ان مـا زرعـته القـوى الـسـيـاسـية مـن خراب في
كن محوه باألمنيـات والتطمينات سنوات طويلـة ال 
واالتــفـــاقــات هـــنــا وهـــنــاك. لـــو كــان احلـــال قــابالً
ـا كان هـناك أي سـبب لرفض لالصالح بـسهـولة  
ـتـداولـة وعـدّها الـعراقـيـ لـلـمسـمـيـات األسـاسـية ا

سبباً رئيسياً من اسباب االبتالء في العراق.
هـنــاك نـبش في اوراق ومــسـودات التــفـاقــات لم تـر
الـنـور في ظـرف الــسـنـة الـتي تــلت احـتالل الـعـراق
وتـشـكــيل نـواة الــطـواقم الـســيـاســيـة حلـكم الــبـلـد
وتــركـت حتت الــطــاولــة و والــيــوم يــتم اعــادة نــفس
ــفــردات من اجـل تــوقـيــعــهــا في االوراق وبــنــفس ا
اتفـاقـات جـديدة مـن دون ان تراعي مـسـاحـة الزمن
ـــتــغـــيـــرات الــكـــبـــيــرة الـــتي حـــصل فـــضال عن وا

التحوالت النوعية في وعي الناس.
العـراق الغارق في مـشكلـة من صنع االدارات التي
ــوارد تــنـتــظــره بــعـد تــولت أمــره وهي الــرواتب وا
شــهـور قـلــيـلـة مــعـمـعــة ال أول لـهـا وال آخــر تـسـمى
فترض اجراؤها في الكتلة األكبر بعـد االنتخابات ا
ـقـبل لـنـدخل عـنـدهـا في نـفق جـديـد من حـزيـران ا
االحبـاط في استـمرار الـتـعايش مع اكـذوبة مـشتـقة
كلفة بالفصل من ضياع دستوري وعجز االجهزة ا
واحلل عـلـى اطالق االحـكام مـن دون رؤيـة الهـامش
ـمنوع . ولسـنا بعيدين عن سموح او ا السيـاسي ا
ذلك الــيـوم فـلـمـاذا تـنــغـمـسـون في مــسـتـنـقع أزمـة
تـصنعونـها في هذا الـتوقيت  وعـليكم تـوفير الوقت

ا ينتظركم ?

ــيــني كـمــيـات هــائــلـة من احلــروف الـذكــيـة حتت 
العجيبة الساحرة . 

ــقــدوري أن أفـعل مــا أشـاء وأشــتــهي . سـأُدخل
احلــربَ الـقـاســيـةَ الى صــالـة اجلــراحـات الــكـبـرى
وأبـتر راءهـا . سأبـني بـيتـاً عـظيـماً ال يـكـلّفـني أزيد
من طـ ثالثـة أحـرف . لن أحـتـاج بـعـد اآلن فـلـساً
واحداً وسأصنع رغـيفاً ساخنـاً طيباً من عج راء

وغ وياء وفاء .
سأضع احلـروف كلـها بـسطلٍ كـبيـرٍ وأصب فوقـها
دمـوعـاً من شــجـرة الـصـمغ ألحـصل من صـورتـهـا
اجلديدة على مـا أُريد . سأستع بـحشودٍ ضخمةٍ
ـهـرة الشـداد الـعتـاة وأطـلب مـنهم أن من الـعمـال ا
يــحـفـروا ثــقـبـاً خــدمـيــاً آمـنـاً يــصل شـمـال األرض
بـجــنـوبـهـا  وآخـر مــثـله لـوصل الــشـرق بـالـغـرب 
ساعتها سيكون السفر سهالً وسريعاً ومتاحاً لكل

البشر .
لن أقف بـعـد الــيـوم بـرأس الـشــارع نـاطـراً سـيـارة
احلكـومة الـرخيـصة  بل سـأكتب سـيارة فـتتـشكل
أمامي فـأستـقلـها بـأمان مـب . سـأعود الى بـغداد
أُم الـــــبالد وأمـــــشي فـي شــــوارعـــــهـــــا وأدلف الى
حـاناتها ومـطاعمهـا ومسارحـها وحدائقـها وأصعد
على ظهر اجلسر وأهبط بساحة الرصافي وأمسك
تنبي من خـشمه األيسر وأطلب من النادل شارع ا
الطيب زاير نـفر كباب سم ورغيـفاً تسميه الناس
صــمّـونـاً وكـاسـة طـرشي وكـالص لـ شـنـيـنـة  ثم
نـير كـما يـراه أهل الفـيسـبوك صوب م وجـهي ا أُ
مقـهى حسن عجـمي وشاي أبي داوود الذي أعدت
ـسـروقة  وسـأكتـب على راحـة يده له اللـيـلة واوَهُ ا
كلمات رحيمة مـن مثل دار وسيارة وخزنة دنانير 
فيعيش سلمان بعدها عيشة راضية مرضية لذيذة.
سـأحصل عـلى نهـر بوسـاطة الـنون والـهاء والراء 
وبحـرٍ من باء وحـاء وراء أيضاً وجـبلٍ عالٍ من جيم
وباء والم . أمـا الغابة الـرائعة فـلن تأكل مني سوى
الــغــ واأللـف والــبــاء وتــاء مــربـــوطــة تــشــبه رأس
ــشي عــلى حــاء احلــصــان الـــذي ســأركــبه وهــو 
وصاد وألف ونون تشبه نون وليدي البديع نؤاس .
يم والفاء والتـاء واأللف واحلاح فسوف يكون هو ا
األصل والـفـصل واحللُّ الـعـظـيم الـذي سـيـفـتح كلَّ
غـاليق الـعاصـيات عـلى بيـبان الـسجون األقفـال وا

والزنازين .
لـيس ثـمة مـا أعـجز عن امـتالكه ألنَّ الـدواء هو دال
ـدودة وهـمـزة حـرة  والـشـراب شـ وواو وألف 
وراء وألف وبـــاء  والـــفـــرح فـــاء وراء وحـــاء  أمـــا
الـــبـالد فـــلن أســـمـــيـــهـــا بالداً
وسـوف أخـتــصـرهـا وأجـعـلـهـا
مـدهـشـة رائـعـة مـذهـلـة جـمـيـلةٍ

تمشي على واو وطاء ونون .
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{ لـــــــنــــــدن-(أ ف ب)  –أعـــــــلــــــنت
اخلـطوط اجلـوية الـبريـطانـية بـريتش
إيــروايــز الــتي تـــعــاني اقــتــصــاديــا
بـــســبب أزمـــة كــوفــيــد- 19 االثـنـ
طرحـهـا لـلبـيع أطـبـاقا تـسـتـخدم في
الـــطــائـــرات وأغـــراضـــا من طـــائــرة
بــويــنـغ  747 الـــتي ســحــبـــتــهــا من

أسطولها.
وأوضـــــحـت شـــــركـــــة الـــــطـــــيـــــران
الــبــريــطـــانــيــة في بــيــان أن كــؤوس
شـمبـانيـا وأدوات مـائدة مـسـتخـدمة
في الـدرجــة األولى وأخـفـاف وحـتى
عروضة بـطانيات من ب األشياء ا
لـلبـيع إلعادة جتـربـة طيـران سحـرية

نزل. في ا
ـــــكن لـــــهـــــواة اجلـــــمـع أيـــــضــــا و
ـسـتخـدمة احلـصول عـلى األشـياء ا
في طائرة بوينغ  747مثل العربات.
الـية ومن أجل حتـسـ أوضاعـهـا ا
الـــــتي تــــضـــــررت بــــســـــبب األزمــــة
الـصـحـيـة الـتي فـرضت قـيـودا عـلى
الـسـفـر قــررت الـشـركــة كـذلك بـيع
ـــعـــروضــة في األعــمـــال الــفـــنـــيــة ا

صاالت االستقبال اخلاصة بها.
وبـلغ إجمالي اخلـسائر جملـموعة أي
إيه جي الـتي تـمـلك شـركـتي طـيران
بــــريـــتش إيـــروايـــزوايـــبـــيـــريـــا 5,6
مـلـيارات يـورو مـنـذ بـدايـة الـعام من
بـيـنـهـا  1,76 مـلـيـار يـورو في الـربع

الثالث.
ومـنأجل الـتـغـلب على األزمـة نـفذت
أي إيه جي إعـــادة هــيــكــلـــة كــبــيــرة
تــشــمل إلــغـاء  13 ألف وظــيــفـة في

بريتيش إيروايز.
كــمـا خــفـضت اجملــمـوعــة نـفــقـاتــهـا
االسـتثمارية. وهي أرجأت طلبية 68
طـــائـــرة جــــديـــدة إلى الـــعـــام 2022
وقـررت سـحب طــائـرات بـويـنغ 747
التـي يطلق عـليهـا جامبـو جيتس من
توقـع نظرا وعـد ا أسـطولـها قبـل ا

إلى حجمها الهائل.
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{ بــــاريس-(أ ف ب)  –فــــوجئ
العـلمـاء باألدلـة التي تـشير إلى
أن نــــصف جــــرعــــة أولـــيــــة من
الـــلــقـــاح الــذي طـــورته شـــركــة
أسـترازيـنـيكـا لألدويـة وجامـعة
أكسفـورد كانت أكثر فـاعلية من
اجلرعة الكاملة واعتبروا األمر
ــاذا قــد تــكـون غــيــر مـنــطــقي. 
اجلــــــرعـــــــة األدنى أفــــــضـل من
اجلـرعـة الكـامـلة عـنـدما يـتـعلق
األمـــر بــــإحـــداث اســــتـــجــــابـــة
مـنــاعـيـة? وصف أنـدرو بـوالرد
مـــديـــر مــجـــمــوعـــة أكــســـفــورد
رحلة الثالثة للقاحات نتـائج ا
من الـتجربـة اإلكلـينـيكـية بـأنها
مــثـيــرة لـلــفــضـول. وقــد بــيـنت
الـــنـــتـــائـج أن الـــلـــقـــاح فـــعـــال
ـــئـــة لـــدى بـــنـــســـــــبـــة  62 بـــا
األشـــخـــاص الــــذين تـــنـــاولـــوا
جـرعتـ كـاملـتـ بفـارق شـهر.
لكن فـعالـية الـلقـاح ارتفعت إلى
ئـة لدى مـجـموعـة أخرى  90 بـا
تـــلــــقت نـــصـف جـــرعـــة أوالً ثم
جــرعـة كـامـلـة بـعـد شـهـر. وقـال
بــوالرد أعــتــقــد أنــنــا جــمــيــعًــا
تـوقـعــنـا أن تُــحـدث اجلــرعـتـان
الـكبـيرتـان االستـجابـة األفضل
مــشــيــرًا إلـى أن الــبــاحــثــ لم
يـــطـــلــعـــوا إال عـــلى تـــفـــاصــيل
الــنــتــائج خالل عــطــلــة نــهــايـة
األســـــبــــوع وســــيــــبــــدأون اآلن
بالتعمق في البيانات. وقال في
تــصـــريح صــحـــافي مــقـــتــضب
نـــعــتـــقــد أنـه من خالل إعـــطــاء
جرعـة أولى أصغر فـإننـا نهيئ
ناعي بـشكل مـختلف. اجلهـاز ا
جنـــهــــزه عــــلـى نـــحــــو أفــــضل
لـالســـتـــجــــابـــة. وقــــالت ســـارة
جيلبرت األستاذة في قسم طب
نافيـلد في جامعـة أكسفورد إن

الـــنـــتـــيـــجـــة األفـــضل الـــتي 
احلـصــول عــلـيــهـا بــعـد جــرعـة
ــا حـــدثت ألن أولى أصـــغـــر ر
هذا يحاكي عـلى نحو أفضل ما
يـحـدث لـدى اإلصـابـة بـالـعدوى
الفعلـية. يستخـدم اللقاح بشكل
أســاسي طــريــقــة آمــنــة خلـداع
نـاعي وجـعـله يعـتـقد اجلـهـاز ا
أنه يـتـعامل مع عـدوى خـطـيرة
ا يـؤدي إلى توليـد استـجابة
كن أن مناعية وذاكرة مناعية 
تـــــــنــــــــشط إذا واجـه اجلــــــــسم
ــسـبب الــفـيــروس احلــقــيــقي ا
لــلـمــرض. واضــافت جــيــلــبـرت
ـكن أنه بـإعـطاء لـلـصحـافـي 
كـمـيــة صـغــيـرة من الــلـقـاح في
البـداية ومن ثم اتـباعهـا بكـمية

تـــعــطى مـــنــهــا جـــرعــة واحــدة
تقـريبًا كـلما زادت اجلـرعة كان
ـــــكن لــــلــــطــــرق ذلـك أفــــضل 
الـقـائــمـة عــلى حتـضـيــر جـهـاز
ـنـاعة أوالً  –ثم إعـطـاء جـرعـة ا
معـززة الحـقًا  –أن تعـمل بـشكل
مخـتلف. هـذه هي احلال بـشكل
خــاص مـع األطـــفــال والـــرضع
كــمــا قــال حـــ تُــعــطى أعــداد
مـخـتـلـفـة من جـرعـات الـتـهـيـئـة

األولية.

ـعــطل ـرضـى جتــاه الـنــاقـل ا ا
وهــــــــو جـــــــزء مـن فـــــــيـــــــروس
شـمـبـانــزي يـسـتــخـدم إليـصـال
حمولـة اللقـاح. لكنه اوضح أنه
ـــكن إصـالح ذلك بـــســـهـــولـــة
ــعــدلـة. بــاسـتــخــدام اجلــرعـة ا
وقــــال بـــوالرد إن الــــبـــاحــــثـــ
عرفـة ما إذا كانت سيتـطلعـون 
شكـلة تتـعلق بكـمية أو جودة ا
ـنـاعـيـة. وأضـاف االسـتـجـابـة ا
أنه بينما مع كل اللقاحات التي

تــعــطي نــتــيــجــة أفــضل وفــقًـا
للعديـد من العلمـاء الذين علقوا
عــلى الــنــتــائج مع اســتــخــدام
ــنـاعــة ضــد الـفــيـروس نـظــام ا
كوسـيلـة توصـيل. وقال سـتيفن
ـشـارك في غــريـفــ األسـتــاذ ا
كـلـيـة الـطب بـجـامـعـة لـيـدز قـد
يـبـدو مـحـيـرًا أن تُـحـدث جـرعـة
أولية أكـبر استـجابة أقل ولكن
هـــذا قـــد يـــكـــون فـــقط بـــســـبب
تبـقيـة لدى بعض االستـجابـة ا

ـسـاعـد كـولــ بـاتـر األسـتـاذ ا
في جــــامـــعــــة لـــيــــنــــكـــولن إن
االســتـــراتــيـــجــيـــة تــســـتــخــدم
الــفـيـروس الـنــاقل مـثل حـصـان
طروادة. … إنه أمر معقد وعادة
ـــســـتــوى مـــا يـــتــحـــقق عـــلى ا
التجـريبي لكـن ال تتوافـر لدينا
مـثل هـذه اإلمكـانـيـة في الوضع
احلالي. قـد تكون الـتكنـولوجيا
نـــفـــســـهـــا هـي الـــســـبب في أن
كن أن نصف اجلـرعة األولـية 

كبيرة لدينا طريقة أفضل لدفع
ـناعة للـعمل واحلصول جهاز ا

على أقوى استجابة مناعية.
…œ«ËdÞ ÊUBŠ

يستخدم لقـاح أسترا/أكسفورد
مـــــا يُـــــعــــرف بـــــاسـم الــــنـــــاقل
الــفــيـروسي وذلك بــاسـتــخـدام
فيروسات مُعدلة جينياً إليصال
الشحـنات اجليـنية إلى اخلاليا
وإعطائها تعلـيمات حول كيفية
مـحاربـة سـارس-كوف-2. وقال

{ مـونتـيفـيديو-(أ ف ب)  –عـندما
أُســــــرت آنـــــا أمـــــوروس مـن قـــــبل
اجلــــــــيش فـي بــــــــدايـــــــة احلــــــــكم
الـــــــــــديــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاتــــــــــوري فـي
األوروغــــــــــــــــــــــــواي 1973-1985
أجــبــرهــا ســجّــانــوهـا  عــلى خــلع
مـالبـســهـا وروّعــوهــا بـســوط قـبل
اغـتصابـها بعـد بضعـة أيام. ومثل
آنـــا تـــعـــرضت بـــريـــنـــدا ســـوســا
وإيـفـون كـليـنـغـلر ولـوز مـيـنيـنـديز
وأنــاهـيت أهـورانـيـان الـلـواتي كن
فـي أوائل الـعـشـريــنـات من الـعـمـر
فـي ذلك الـوقت لــلــتـرهــيب وشـتى
أسـاليب العنف اجلنسي في مراكز
تــعـــذيب ســريــة. وهــؤالء يــشــكّــلن
جـزءا من مجموعة من  28 سـجينة
سـيـاسـية سـابـقـة أقـمن دعاوى في
الــعـام  2011أمــام مــحــاكم بــلـدهن
يــتّــهــمن فــيــهــا حـوالـى مـئــة رجل
مـعــظـمـهم من اجلـنـود بـالـتـعـذيب
واالغــتــصـاب والــعــنف اجلــنـسي.
وفـي مـــواجــــهـــة بطء احملــــاكم في
األوروغـــواي قـــررن الــلـــجــوء إلى
جلـنــة الـبـلـدان األمـيـركـيـة حلـقـوق
اإلنــسـان الــتي عـيّــنت أول جــلـسـة
اسـتـمـاع في آذار 2021. وسـاهـمت
دعـاوى هـؤالء الـنـسـاء في تـسـليط
الـضـوء عـلى القـصص الـتي بـقيت

بــــشــــأن الـــــتــــصــــلـب اجلــــانــــبي
الضـموري وهو مـرض انتـكاسي
عـصــبي خــطــيــر يـؤدي إلـى شـلل
األطـــراف وعـــضـالت الـــشـــفـــتـــ

واللسان والبلعوم واحلنجرة.
وكان األميركي بيت فرايتس الذي
ألــهم هـــذا الــتــحـــدي وهــو العب
رض بيسـبول سـابق يعـاني من ا
ــاضي عــيــنه قــد تـــوفي الــعــام ا

عــــن  34 عاما.

ـصور الـرأس ونـشـر الـتسـجـيـل ا
عـــبـــر اإلنـــتـــرنت قـــبل الـــتـــبـــرع
للبحوث الطـبية مع دعوة آخرين
للـقـيـام بـالتـحـدي عـيـنه. ومن ب
ـشاهير من شارك كـوكبة من ا ا
الــصف األول بــيــنـهـم تــوم كـروز
وستـيـفن سـبـيلـبـرغ وبـيل غـيتس

وجورج بوش االبن.
وســمـــحت احلــمـــلــة بـــجــمع 220
مـلــيــون دوالر لـتــمـويـل الـبــحـوث

{ واشـــنـــطن- (أ ف ب)  –تـــوفي
األمـــيــركـي بــاتـــريـك كــويـن الــذي
ي لتحدي ساهم في النـجاح العـا
ـثــلـجـة (آيس بـاكـيت ـيـاه ا دلـو ا
تـشــالـنج) لــلــتـوعــيـة عــلى مـرض
انـتــكــاسي عـصــبي فــتـاك عن 37
عـامـا عـلى مـا أعـلن فـريـقه األحـد.
ـــتــحـــدر من واليــة وكــان كـــوين ا
نيـويـورك يـعـاني مـرض الـتـصلب
ــعــروف اجلــانــبـي الــضــمـــوري ا
أيـضـا بــداء شـاركــو أو مـرض لـو
غــــيــــريغ. وكــــانـت إصــــابــــته قــــد
شُخـصت سـنة 2013. وقال فـريقه
في رسـالــة عـبـر فــيـسـبــوك بـبـالغ
األسى نــبــلـــغــكم بــوفـــاة بــاتــريك
صــبــاح الــيــوم (األحــد) مــشــيــدا
بــالـشـجــاعـة الـتي حتــلى بـهـا في
كــفـــاحه بال كـــلل ضـــد الــتـــصــلب
اجلـانـبي الــضـمــوري. ولم يـطـلق
ــيـاه بـاتــريك كــوين حتــدي دلــو ا
ـثــلــجــة الــذي اجـتــاح شــبــكـات ا
التـواصل االجـتـمـاعي سـنة 2014
قـرب لكـنه ساهم مع أصـدقـائه ا

ية. في انتشار هذه الظاهرة العا
وشـارك ماليــ األشـخــاص حـول
الـعــالم في هــذا الــتـحــدي الــقـائم
على سـكب دلـو ميـاه مـثلـجـة على
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ــكــنـنــا الــدفـاع عن اعــتــقـدت أنه 
أنـفسـنا… لم أفـعل أي شيء. ووفقا
لـــلـــوثــائق الـــصـــادرة في آب قــال
فــاســكــيــز الــذي يــخـضـع لإلقــامـة
اجلــبـريـة حــالـيــا في الـعـام 2006
أمـام محكمـة عسكرية نـفذنا أحكام
إعـــدام ولم نـــقــتل إنـــهــمـــا أمــران
مـختـلفـان تمـاما. لم نـقم بالـتعذيب
بل مـارسنا ضغـطا وهو كان احلد
األدنى الضروري إلظهار احلقيقة.

حدود اجلنون

وتـقول مرروا سـوطا كان يـستخدم
لـضرب اخلـيول على جـسدي. كنت
مـعـصوبـة العـيـن كـنت أعرف أن
هــنـاك الـكـثـيــر من الـرجـال حـولي.
وبـــعـــد أيـــام قـــلـــيـــلـــة أحـــضـــرت
أمـوروس إلى الكـولونيـل خيلـبرتو
فـاسكـيز الذي اغـتصبـها ألول مرة.
تــروي الـكـاتــبـة الـبــالـغـة  72عــامـا
والـوالـدة ألربـعة أوالد كـنت أعـتـقد
أنـني إذا تعـرضت لـهذا االمـر يوما
مـــا ســـأقــوم بـــالـــعض واخلــدش.

مـكتـومة لفـترة طويـلة. ومنـذ العام
عــمــلت وكـالــة فــرانس بـرس 2019
عـــــلـى جـــــمع شـــــهـــــاداتـــــهـن. ولم
تـهم يـستـجب محـامو اجلنـود ا
لــطـلـبـات مـقــابـلـتـهم. اعــتـقـلت آنـا
أمــوروس الـــتي كــانت عــضــوا في
مــجـــمــوعــة تــريــيـــنــتــا إي تــريس
أوريــنـتـالــيس الـثـوريــة في نـهـايـة
الـعـام  1972عـنـدمـا كـانت فـي مـقر
ـنظمة. عندما وصلت إلى الثكنة ا
كـــانت قـــد جُـــردت من مالبـــســـهــا.
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مـــنـــتــجـــات من الـــطب الـــبــديل أو
ســـوائل مـــضـــادة لـــلـــتـــجـــمـــد في
ـناطق الـسـيـارات خصـوصـا في ا
الـــريـــفـــيـــة احملــرومـــة. وفي 2016
تـــعـــرض أكــثـــر من مـــئـــة شــخص
لــلــتـســمم وتـوفي  78 فـي مـنــطـقـة
إيــركـوتـسك (سـيــبـيـريـا الــغـربـيـة)
بــعـدمــا شـربــوا سـائل اســتـحــمـام
ـــيـــثــانـــول يــؤدي يـــحـــوي مــادة ا
تــــنـــــاوله إلى فـــــقــــدان الــــبــــصــــر

وصعوبات تنفسية قاتلة.
فــيــمــا فــرضت احملــاكـم الــروســيـة
االثـنـ غـرامـة عـلى نـاشـطـت من
فــرقـة بـوسي رايـوت لــتـعـلـيــقـهـمـا
أعـالمــا بـــألــوان قـــوس قـــزح عــلى
اضي مـبان حـكوميـة عدة الشـهر ا
تــزامــنـــا مع عــيــد مــيالد الــرئــيس

. ير بوت فالد
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ــــكـــتـب اإلعالمي وفـق مـــا أعــــلن ا
لــوزارة الــصـحــة في يــاقـوتــيـا في
تــصــريــحــات أوردتـهــا وكــالــة ريـا
نـــوفــوســـتي الـــروســيـــة لألنـــبــاء.
وهـذان الـشـخـصـان هـمـا امرأة في
سن  48عـــــامـــــا ورجـل في سن 32
عـامـا وكالهـمـا مـوصـوالن بـجـهاز
تنفس اصطناعي وفق السلطات.
وأشـار احملـقـقـون إلى أنـهـم عـثروا
ـكان على عبوة بـسعة خمسة في ا
لــتـرات مـن دون مـلــصق تـعــريـفي.
وكــشف مـحـلــلـون أنـهـا حتـوي 69
ــيــثـانــول وهــو نـوع ــئـة من ا بــا
كـحـولي صنـاعي سـام. وسيُـسحب
هــذا الــســائل من الــبــيع عــلـى مـا
أعــلـنـت الـســلـطــات الــصـحــيـة في
يــاقـوتــيـا األحــد. وتـشــهـد مــنـاطق
االحتـــاد الـــســـوفـــيـــاتي الـــســـابق
سـنويا حـوادث مرتبطـة باستهالك

{ مـــــوســــكــــو-(أ ف ب)  –تـــــوفي
سـبـعـة أشـخـاص الـسـبت وال يزال
اثـنــان آخـران في غـيـبـوبـة االثـنـ
في مــنــطــقــة يــاقــوتـيــا في أقــصى
الــشــرق الــروسي بــعــدمــا شــربـوا
ســـائل تـــعــقـــيم عــلـى مــا أعـــلــنت
الــــســـلــــطـــات احملــــلـــيــــة. وكـــانت
الـسلـطات أعلـنت السبت أن تـسعة
من ســكــان قــريــة تـومــتــور عــانـوا
حـاالت إعـياء بـعدمـا شربـوا سائال
مـعـقـما اشـتـروه من مـتجـر مـحلي
ـارسة رائجـة محليـا منذ بدء في 

جائحة كوفيد-19.
وقـضى ثالثة أشـخاص عـلى الفور
الـسبت فـيمـا نُقل سـتة آخرون إلى

العاصمة اإلقليمية ياكوتسك.
وتــــــوفي أربــــــعـــــة مـن هـــــؤالء في
ـــســتـــشــفـى وال يــزال اثـــنــان في ا
الـغـيبـوبـة وحالـتـهمـا علـى حالـها

{ سـان فرانـسيـسكو- (أ ف ب)  –بعـدما اسـتنسـخت شبـكات عـدة نسـقها
ـعـروفـة بـالــقـصص (سـتـوريـز) أطـلـقت سـنـابـتـشـات لـلـمـنـشـورات الـزائـلـة ا
وذج خاصية سبوتاليت وهي شريط محتويات منتجة من مستخدميها على 
ـراهـق تـيـك توك. ولـم يكـن مسـتـخـدمـو سـنـابـتـشـات وهم بـأكـثـريـتـهم من ا
ـصورة إال جلهات والبالـغ الشـباب ينشـرون قبال صورهم وتـسجيالتهم ا
االتــصــال اخلــاصــة بــهـم أو من خالل رســائل خـــاصــة… أو عــلى شــبــكــات
منافـسة.  لكن اعتبـارا من االثن بات في استطـاعة مستخـدمي سنابتشات
ـتـحـدة بث مـنـشـوراتـهم جلـمـهـور أوسع عـبر في  11 بـلدا بـيـنـهـا الـواليـات ا
التـطـبـيق من خالل شـريط عـام تـكـيـفه خـوارزمـيـات اخلدمـة تـلـقـائـيـا بـحسب
.  وقـد حـقـقـت هـذه الـوصـفـة جنـاح تـيـك تـوك إذ إنـهـا تـفـتح ــتـابـعـ أذواق ا
لـلمـؤثرين فـرصة نـشر محـتويـاتهم عـلى نطـاق واسع وللـمسـتخـدم عـموما
اســتــعـراض جــمــلــة مـحــتــويـات تــتــكــيف مع أذواقــهم الــشـخــصــيـة.  إال أن
سـنـابـتـشـات الـتي تـعـمل عـلى خـاصـيـة سـبـوتاليـت مـنـذ سنـة ونـصـف سـنة
استخـلصت العبر من النماذج القائمـة أبرزها تيك توك أو ريلز وهي النسخة
عدة ضام ا قـام األول يتع استحـصال ا طورة من إنـستغرام.  ففي ا ا
ـنـصة. وفي الـبـدايـة أي مقـطع فـيـديو ـشرفـ عـلى ا لـلنـشـر عـلى إذن من ا
مـنـشـور يكـون قـد شـوهـد من جـانب شـخص آخـر بـصـورة مـسـبـقـة وفق ما

أوضحت الشركة لوكالة فرانس برس.
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