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كـشـفت تقـارير صـحـفيـة عن حدوث
ـان اقـلـيم فـوضى داخـل جـلـسـة بر
كـردسـتـان امس نـتيـجـة عدم ادراج
ــوظــفـ مــلــفي الــنــفط ورواتـب ا

ان ريواس فـيما اكـدت رئيسة الـبر
فـائق  ان يوم غـد االربعـاء سيـشهد
ــنــاقــشــة مــوارد جــلــســة خــاصــة 
االقــــلـــيـم. وكـــانت اخلـالفـــات بـــ
بــغــداد واربــيل قــد تــفــاقــمـت بــعـد
ـان االحتــادي عـلى تــصـويـت الـبــر
الي بـغياب قـانون تـمويل الـعجـز ا
ـا دفع الـطـرف الـنـواب االكراد  
ــبــاحــثــات لــتــضــمـ الى اعــادة ا
حـقـوق اقلـيم كردسـتان في مـوازنة
 2021 ¨ بـــعــد الـــتــزام كـــردســتــان
بــتـعــهــداتـهــا بـشــأن مـلــفي الــنـفط
واجلباية  وسط بوادر حلل االزمة

الــراهــنـة والــتـوصـل الى اتـفــاقـات
اولـية بشأن حقوق موظفي االقليم.
وقـال وزيـر الـتخـطـيط  خالـد بـتال
الــنــجم في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان)
ــوازنـــة تـــعـــد من قـــبل امـس ان (ا
احلــكـومـة االحتـاديـة وكـانت هـنـاك
ــوضـوع في جــلــســة بـشــأن هــذا ا
مــجــلس الــوزراء بــحــضـور بــعض
الوزراء حيث ناقشنا حقوق اإلقليم
وسـتـكون هـنـاك بوادر حل قـريـبة)
ــوازنـة حـالــيـاً في ولــفت الى ان (ا
طــور اإلعــداد وســتــقــدم األســبــوع
ـــقــبل جملــلس الـــوزراء لــتــنــاقش ا
ــــان). وكــــان وتـــــرسل إلـى الــــبـــــر
ــتــحــدث بــاسم األمــانــة الــعــامــة ا
جملــلس الـوزراء حــيـدر مـجــيـد قـد
كـــــــشـف عـن أن رئـــــــيس الـــــــوزراء
مــصـطـفى الـكــاظـمي وجه بـإرسـال
مــوازنــة  2021 فـــوراً إلى األمــانــة

الـعامة لغـرض تدقيقـها.وأكد عضو
ـالـية فـي مجـلس الـنواب الـلـجـنة ا
عـن االحتاد الوطني شيروان ميرزا
عـدم وجـود أي مؤشـر عـلى إرسال
بـغـداد مـبلغ  320مـلـيـار ديـنار إلى
كـردسـتـان.وقال مـيـرزا في تـصريح
توفرة ال تدل ؤشرات ا امـس أن (ا
ـبــلغ خالل األسـبـوع عــلى إرسـال ا
اجلــاري إال إذا حـدثت مــفـاوضـات
). وأعـلن جــديـدة بــ احلـكــومـتــ
ــتــحــدث بــاسم حــكــومــة إالقـلــيم ا
جــوتـيــار عـادل عن ارســال مـجـلس
الـــوزراء كـــتــابـــاً إلى احلـــكـــومــة 
لـالسـتــيــضـاح بــشــأن إرسـال 320
تـفق عـليـهـا مسـبـقاً مـلـيار ديـنـار ا

 . إلى أربيل
وتــــوقع عــــادل في تـــصــــريح امس
( قبل (الـرد في غضون اليوم ا
مــشـيـرا الـى (قـطع خـطــوات جـيـدة

واســتـعــداد اإلقـلـيـم لـتـســلـيم 250
ـئـة ألـف برمـيل مـن النـفط و 50 بـا
نـافـذ احلـدوديـة إلى مـن إيـرادات ا
بــغـداد) مــؤكـدا ان (بــعض الـقـوى
واألطـراف السياسيـة تريد تقويض
.( ــبـــرم بـــ الــطـــرفــ االتـــفـــاق ا
وتـوصلت بـغداد وأربـيل إلى اتفاق
يـقضي بإرسال احلكومة االحتادية
 320مـــلــيـــار ديــنـــار شــهـــريــاً إلى
إالقـليم حل التصويت على قانون
لــكن ــدة ثالثــة أشــهـر  ــوازنــة و ا
ــان صــادق في  12 تــشــرين الـــبــر
اضي عـلى قـانون تـمويل الـثـاني ا
ـالي رغم انـسـحـاب نواب الـعـجـز ا
الـكتل الـكردسـتانيـة اعتـراضاً على
ـــادة الـــتي تـــنـص عــلـى حتـــديــد ا
حـصـة إالقلـيم من مـجـموع اإلنـفاق
الـفعـلي (النـفقـات اجلاريـة ونفـقات
ـــشـــاريع االســتـــثـــمــاريـــة) بـــعــد ا

اسـتبعـاد النفقـات السيـادية بشرط
الــتـزام كـردســتـان بــتـسـديــد أقـيـام
ــصـدر وبـالــكـمــيـات الـتي الــنـفط ا
حتـــددهــا شــركــة تــســـويق الــنــفط
الـعراقية سـومو حصراً واإليرادات
غـيـر النـفطـية االحتـادية وفي حـالة
عـدم التـزام اإلقليم ال يـجوز تـسديد
الـنـفقـات لإلقلـيم ويـتحـمل اخملالف
ـسؤولـيـة القـانونـية لـهـذا النص ا
األمــر الـــذي يــهــدد اتــفــاق آب بــ
. وكــشـــفت مــصــادر في اجلـــانــبــ
ـالـيـة واالقتـصـاد بحـكـومة وزارة ا
إالقــلـيم عـن أن الـعــائـدات احملــلـيـة

الـــنــفـــطــيــة وغـــيــر الـــنــفـــطــيــة 
جتــهــيــزهــا لــغـرض صــرف رواتب
مــوظـفي كـردسـتـان لــشـهـر تـشـرين
ـــــاضـي من هـــــذا الـــــعـــــام األول ا
صـدر ان (هـنـاك موردان وأوضـح ا
لـتأمـ الرواتب أولـهمـا العـائدات
احملـلـيـة الـنـفـطـيـة وغـيـر الـنـفـطـيـة
حـيث  تأم مئة مـليار دينار من
الـعــائـدات احملـلـيـة غـيــر الـنـفـطـيـة
وأقـل من  300 مـــلـــيــار ديـــنــار من

عائدات النفط).
ـر الـعراق بـأزمـة مالـيـة خانـقة  و
نــتـــيــجــة انــهــيـــار أســعــار الــنــفط
وجــائــحــة كــورونــا وانــعــكــاســات
سـتقرة األوضـاع السيـاسية غـير ا
فـي البالد وسط عدم إقـرار موازنة
الــعــام احلــالي. وحتــتـاج حــكــومـة
إالقــلــيـم نــحـو  895مــلــيــار ديــنـار
لـــتـــأمـــ رواتب مـــوظـــفـــيـــهـــا في
الـظروف الطبيعية لكن مع اقتطاع
ـئـة من هـذه الـرواتب تـكون  18بـا
احلــكـومـة بــحـاجــة إلى نـحـو 754
مـلـيار ديـنـار للـرواتب.بدوره رجح
ـوظف مـصدر ثـان توزيع رواتب ا
قـــريــبــا في حـــال أرسل احلــكــومــة
االحتادية مبلغ  320 مليار كما هو
ـــقــبـل. واكــد مـــتـــوقع األســـبـــوع ا
ـصدر انه (في حـال لم يتم إرسال ا
ـبـالغ من قبل بـغداد فـإن حكـومة ا
اإلقــلـيم سـتـعــتـمـد عـلـى عـائـداتـهـا
تـوفرة وسـتوزع الرواتب ـاليـة ا ا
وفـقاً لنـظام استقـطاع يصل لـنسبة

ئة).  40با
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االمـني  عـن انــتــشــار الــقـوات
االمنـية داخل مـدينـة النـاصرية
العــــادة فــــرض الــــقــــانــــون في
احملـافــظـة. وقــالت اخلـلــيـة في
بيان امس ان (القوات العراقية
تــنــفــذ انــتــشــارا أمــنــيــا داخل
مدينة الناصـرية مركز محافظة
ذي قار لفرض القانون وحماية
ـواطــنــ عـبــر ثالثــة اطـواق ا
ــديــنــة). وقــال أمــنـــيــة حــول ا
مــــصــــدر أمــــني  أن (الــــطــــوق
األمــني األول يـضـم مـنـتــسـبـ
يــــحـــمــــلــــون الـــهــــراوات أمـــا
الــطـــوقــان اآلخـــران فـــإنــهـــمــا
يضمان عناصـر أمنية يحملون
األســلـحــة). واتـهــمت الــلـجــنـة
الــتـنــفـيــذيـة لــرابـطــة االنـصـار
الشيوعي العراقي عصابات
مـنــفـلــتــة مـســلـحــة بــالـبــنـادق
والـســكـاكـ مــعـروفــة الـتـوجه
ـنتـفض بالـهجـوم على خيم ا
في ســــاحــــة احلــــبــــوبي وسط
مـديـنـة الـنـاصـريـة. وقـال بـيـان

لـلـرابـطة ان (هـذا الـهـجوم ادى
السـتشـهـاد وجرح اكـثر من 85
ثـائـرا مـطـالـبـا بـاحلـيـاة احلـرة
ـــة) مــــؤكـــدا ان (هـــذه الــــكـــر
ــة الـنــكـراء الــتي قـامت اجلـر
بـهـا عـصابـات مـنـفلـتـة خـارجة
على الـقانـون تؤكـد على اهـمية
االهــــداف الــــتـي طــــالـب بــــهــــا
ــنــتـــفــضــ ومــنـــهــا حــصــر ا
الـسالح بــيـد الــدولـة واحــتـرام
حـقـوق االنـسـان بـالـتـعـبـيـر عن
ا في ذلك حق التـظاهر اراءه 
ـكــفـول دســتـوريـا) الـســلـمي ا
وتــابع الــبــيــان (انــنـا اذ نــدين
ــة الـشـنــعـاء بـحق هـذه اجلـر
طالب بحقوقه الشباب الثائر ا
نعلن عن التي كفـلها الدسـتور 
ـطــلـق مع ابــنـاء تــضــامــنــنــا ا
ــنـتــفض ونــؤكـد ان شــعـبــنــا ا
(هـذه االعمـال تـعبـر عن فـحوى
القـائمـ بهـا والذين يـحاولون
واد االنتـفاضـة الشعـبيـة خدمة

صاحلهم الشخصية).
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على علم بـاحتـمال تعـرض العالم
زاده حملـاولــة االغــتــيـال في ذات
وقع الـذي اغتـيل فيه لـكنـها لم ا
تــأخــذ األمــر عــلى مــحــمل اجلــد
بسبب تـواتر األنـباء لديـها طوال
ـاضـية عن السـنـوات الـعشـرين ا
وأضـاف مــخـطــطــات الغــتــيـاله) 
(عـمـلنـا عـلى تـعـزيـز حـمـاية زادة
ولـكن الـعــدو نـفـذ االغـتــيـال عـبـر
طـــــريــــقــــة جــــديـــــدة وحــــرفــــيــــة
وتــخــصــصــيـة) مــشـيــراً إلى أن
ــا نــوويـا مــنــقـطع (زاده كــان عـا
الــــنــــظــــيـــر ولـه دور كــــبـــيــــر في
الـــصــنـــاعــة الـــنــوويـــة والــدفــاع
النووي ومكافحة كورونا) وتابع
ان (إيران لديهـا الكثـير من أمثال
زادة ولـن يــــتــــمــــكـن الــــعــــدو من
القـضـاء علـى قدراتـهم الـعلـمـية)
مـؤكـدا ان (الـعـالم سـتـدفـعنـا إلى
اســتــكــمـال مــســيــرته ومــتــابــعـة
جـهــوده). واغـتــيل يـوم اجلــمـعـة
ــاضي رئــيس مــركــز األبــحـاث ا
والتـكـنـولوجـيـا في وزارة الـدفاع
اإليرانية زادة في عمـلية اغتيال
وصــفـتــهــا طــهـران بــاإلرهــابــيـة.
واتـهــمت طـهــران في وقت سـابق
إسـرائـيل بـقـتل الـعـالم الـنـووي .
واعـــــــرب وزيــــــر اخلــــــارجــــــيــــــة
الــبــريــطــانـي دومــيــنــيك راب في
وقت ســــابق عـن قــــلق بالده إزاء
الـتــصـعــيـد احملــتـمل فـي الـشـرق
األوسط بـعد اغـتـيـال عـالم نووي
إيــراني قــرب طــهــران. واكــد راب
(نـحن قــلـقــون بـشــأن الـوضع في
ـنــطــقــة و نــود أن نـرى إيــران وا

تهدئة للتوتر) 

ــة االغــتــيــال فــإنــهــا تــدين جــر
ـشـيـنــة الـتي طـالت زاده والـتي ا
من شأنـها أن تـقود إلى حـالة من
ــنــطــقـة) تــأجـيـج الـصــراع في ا
ودعت الــوزارة (جــمـيـع األطـراف
ـــــارســــة أقـــــصى درجــــات إلى 
ضـبـط الـنــفس لــتـجــنب اجنـراف
نطقة إلى مـستويات جديدة من ا
عـدم االسـتـقـرار وتـهـديد الـسـلم).
فــيــمــا  افـاد أمــ مــجــلس األمن
القومي اإليراني عـلي شمخاني 
بــــــأن بـالده كــــــانت عــــــلـى عــــــلم
بــاحــتــمــال تــعـرض الــعــالم زاده
ـوقع حملـاولـة االغتـيـال في ذات ا
الــــذي اغـــتـــيـل فـــيـه مـــؤكـــداً إن
طهـران لم تأخـذ األمر جـدياً.وقال
شــمـخــاني فـي تـصــريح امس إن
(األجهـزة األمنـية اإليـرانيـة كانت

اغــتـــيــال الــعـــلــمــاء والـــكــفــاءات
الـعـراقــيـة بـعـد  2003 إذ تـشـيـر
الـــــوقــــــائع إلـى تـــــورط الـــــعـــــدوّ
ـلف االغتـياالت في اإلسرائـيلي 
الـــعــراق والـــوقـــوف وراء أغــلب
األحـداث الـدمويـة الـتي جـرت في
الـــبالد بـــشـــكل مـــبـــاشـــر أو عن
طـريـق دعم اجملــامـيع اإلرهــابــيـة
ــتـطــرفــة). كــمــا دانت اإلمـارات ا
ـشـيــنـة الـتي ــة االغـتـيــال ا جـر
طــالت زاده الــتـي من شــأنــهــا أن
تــــقــــود إلى حــــالـــة مـن تـــأجــــيج
ــنـــطـــقـــة. وقــالت الـــصــراع فـي ا
اخلـارجــيــة اإلمـاراتــيـة في بــيـان
امس إن (اإلمــــارات الــــعــــربــــيــــة
ـانــهـا ــتـحــدة وانــطالقـاً مـن إ ا
الـراسخ بـضـرورة الـبـحث عن كل
ـنـطـقة مقـومـات االسـتـقرار في ا
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دان الــعــراق واالمــارات اغــتــيــال
الـعــالم االيــراني مــحـسن فــخـري
زاده  في هجوم استهدف عجلته
ــقـــاطــعــة في مـــديــنـــة أبــســـرد 
دماونـد شرق طـهـران. وقال بـيان
لـوزارة اخلاجـيـة تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (الـــوزيـــر فـــؤاد حـــســ
اجرى اتـصاالً هـاتـفيـاً مع نظـيره
االيــراني مــحــمــد جـواد ظــريف 
اعـرب خـالله عن خــالص تــعـازيه
ومُـــواســـاته إثـــر مـــقــتـل الــعـــالم
اإليــــــراني زاده  وادانــــــة هــــــذه
األعـــمـــال الـــتي ال تـــســـهم بـــدعم
االســــــــتـــــــقـــــــرار) واضـــــــاف ان
(اجلـانـبـ بـحـثـا خالل االتـصـال
ــنـطــقـة تـطــورات األوضـاع في ا
وانــــعـــكــــاســــات ذلك عــــلى األمن
اإلقــــلــــيــــمي والــــدولي). فــــيــــمـــا
اسـتــنـكــرت حــركـة عــصـائب اهل
ــــة اغـــتـــيـــال زاده. احلق  جـــر
وقالت في بيـان امس (لقـد أثبتت
ــة بــشــاعــة الــكــيـان هــذه اجلــر
الـــصّـــهــيـــوني وانـــهـــيـــار قــيـــمه
اإلنـسـانــيـة من جـديــد وافـتـقـاده
إلـى أدنى مـــــقــــوّمـــــات احــــتــــرام
الــشّــعــوب وفــنــدت كلّ ادعــاءاته
بالرغبة في السالم والسعي إليه
ة جـديدة إلى وذلك بإضـافة جـر
سالسل جــرائـمه الــكـبـيــرة الـتي
تعتبر وصمة عار بحق اإلنسانية
جمعاء وحـقوق اإلنسان) وتابع
ان (مسـلـسل اغتـيـال العـلـماء من
قـــبل الـــكــيـــان الــصـــهــيـــوني في
نـطقة  يـعيـد ذاكرتـنا إلى ملف ا
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حــذر رئـيس الـوزراء مــصـطـفى
من مـحـاوالت إلشــعـال الـفــتـنـة
وتـأجــيج الـوضع في مـحـافـظـة
ذي قار  داعيا الى التعاون مع
االجـــهــزة االمـــنـــيـــة لـــتـــجــاوز
االزمــــــــات واالســـــــــتــــــــعــــــــداد
ــبــكــرة . وقـال لالنــتــخــابــات ا
الكاظمي في اتـصال مع شيوخ
عـشـائـر ذي قـار نقـله مـسـتـشار
األمن الــوطـني قــاسم االعـرجي
إن (الــنـــاصــريـــة تـــمــر بـــأزمــة
وهـــنـــاك مـن يـــحـــاول اشـــعــال
الفتنـة فيها) واضاف (ارسلنا
ـا فــريق حــكــومي الى ذي قــار 
لــــهـــــمــــا من تـــــاريخ مــــشــــرف
بالـوطنـية والنـزاهة والـكفاءة)
داعـيـاً إلى  (الــتـعـاون مــعـهـمـا
لتجاوز األزمة) واكد الكاظمي
(احلـاجـة لـفتح صـفـحـة جـديدة
ـــتــــظــــاهـــرين ألن وتــــهـــدئــــة ا
االنـتــخـابـات عـلى االبـواب وان
احلــكـومــة عــازمــة عــلى اجـراء
االقـتـراح وقـد حـددت مـوعدا له
بــنــاء عــلى الــرغـبــة الــوطــنــيـة
واجلماهـرية لذلك) وتابع (لقد
ــرحـلــة األولى في بــاشـرنــا بــا
تظاهرين ملف محاسـبة قتلـة ا
عــبــر جــرد اسـمــاء الــضــحــايـا
وتعـويض اهالـيهم واحلـكومة
ـرحـلـة الــثـانـيـة بـجـمع بـدأت ا
ـتورطـة بقتل االدلة واالسـماء ا
ـتــظــاهـرين). وطــمــأن رئـيس ا
جهاز االمن الوطني عبد الغني
االســــــدي خـالل حــــــديــــــثـه مع
تـعصم  ثلي اخلـريج ا
بــأن الــدولــة حتـــمي حــقــوقــكم
ــشــروعــة . وقــال االســدي ان ا
ـــتــــظـــاهــــرين وصل (صــــوت ا
العـلى السـلطـات وهي متـفهـمة
ـطــالـبــكم وتـعــمل عـلى حــلـهـا
بــاقـرب وقت) مــؤكـدا (نــسـعى

ويــاكم لالبــتـعــاذ عن كل مـا من
شــــــــأنـه ان يــــــــعــــــــكــــــــر االمن
واالســتــقــرار في الــنــاصــريـة 
ونــحــتــاج الى احلــديث بــلــغــة
مــشـتـركـة لـلـوصـول الى حـلـول
تــرضي جـمــيع االطـراف). وفي
وقت سابق توجه الـفريق الذي
شــكــله رئـيـس مـجــلس الـوزراء
تـابعة التوترات إلى احملافظة 
األخــــيـــرة والـــصــــدامـــات بـــ
متظاهـرين في ساحة احلبوبي
التي أسفرت عن سقوط شهداء
وجـــــرحـى. وقــــال مـــــصــــدر إن
(فــريـقــا يــتـألـف من مـســتــشـار
األمن الــقــومي ورئــيس جــهــاز
األمن الـــــــوطــــــنـي وعــــــددا من
الـضـبـاط ا تـوجه إلى ذي قـار
ـــتــابــعــة أســـبــاب الــتــوتــرات
والــــصـــدامـــات األخــــيـــرة بـــ
متظاهـرين في ساحة احلبوبي
التي أسفرت عن سبعة  شهداء
ونـحـو مـائـة جـريح بـإطالقـات
نـاريـة). وكـشـفت خـلـيـة االعالم
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اعـلـنت وزارة الصـحـة والبـيـئة
عن تـــســـجـــيل اكـــثــر مـن الــفي
اصـــابـــة مـــؤكـــدة بـــكـــورونــا 
وشــفـاء  1771 حــالــة وبــواقع
. وفيات  34 حالـة امس االثن
ــــــوقـف الــــــوبــــــائي واشــــــار ا
الــيــومي الــذي اطــلــعت عــلــيه
(الــزمـان) امـس ان (مـخــتـبـرات
الصـحة رصدت  2114 إصابة
جديـدة بكورونـا وتماثل 1771
شخصـا للشفـاء وبواقع وفيات

 34 حالة جديدة). 
وســـــجـــــلـت مـــــحـــــافـــــظــــة ذي
قـارانــخـفـاضــاً بـعــدد إصـابـات
الـــفــايـــروس خالل الـــســـاعــات
اضـية.وقـال مصـدر طبي في ا
تـــــصـــــريح امـس إن (نـــــتـــــائج
الــــــتـــــحــــــلـــــيـل اخملـــــتــــــبـــــري
والفحوصات التي اجريت على
 441 مـــشـــتـــبه بـــإصـــابـــتـــهم
بالفايروس أثبتت تسجيل 14
إصــابــة جــديــدة بــكــورونــا في
احملـــافـــظــة) مـــؤكـــدا ان (هــذه
اإلصـابـات تـوزعت بـ اقـضـية
ونــواحـي احملــافــظـــة  وبــهــذا
العدد ارتفع اجملـموع التراكمي
لالصـــابــات  3200 2 اصـــابــة

منذ ظهور الوباء).
وتـرأس الــوزيـر حــسن مـحــمـد
الـتـميـمي اجـتـماع جلـنـة االمر
الــــديـــواني رقم  217 لــــســـنـــة
 2020 في مــقـر الـوزارة. وذكـر
الـبيـان انه ( خالل االجـتـماع
مـنـاقـشة خـطـة الـوزارة لتـوفـير
وتوزيع اللقـاحات حال اقرارها
مـع تـــــضـــــيـــــيف الـــــلـــــجـــــنـــــة
االسـتـشاريـة لـلقـاحـات وتوفـير

الي لوزارة الصحة في الدعم ا
مــواجـــهــة جــائــحــة كــورونــا)
مـشـيـرا الى انه (جـرت مـتـابـعة
اخلــطط الــصــحــيــة الــوقــائــيـة
لـلـطـلبـة والـهيـئـات الـتدريـسـية
ـــصــاحـــبــة لــبـــدء الــدوام في ا
دارس للعام الدراسي اجلديد ا
وتــطـبـيق االجـراءات الـوقـائـيـة
لـــلـــســـيـــطـــرث عـــلى انـــتـــشــار
فايروس كـورونا). كمـا استقبل
الـتـمـيـمـي مجـمـوعـة مـن اطـباء
ــســالك اخــتــصــاص جــراحـة ا
ـنـظـاريـة الـبـولـيـة واجلـراحـة ا
ووجه بــــــإعـــــــتــــــمــــــاد ثالثــــــة
مـــــراكـــــــــــــــز الخـــــتـــــصـــــاص
اجلـراحـة النـاظـوريـة للـمـسالك

البولية .
ووجه الـتــمــيـمي خـالل الـلــقـاء
(بــــالـــعـــمل فـي االخـــتـــصـــاص
عـدل ثالثة مـراكز في الدقـيق 
الـــعـــراق هي مـــســـتـــشـــفـــيــات
الـــيــرمـــوك و الــشـــهــيـــد غــازي
ـديــنـة الـطب و كـربالء). وفي
ديـــالى  اعـــلــــنت الــــوزارة عن
تـنـفـيـذ تسـعـة مـستـشـفـيات في

احملافظة. 

حسن محمد التميمي
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دني من الـسيطـرة على حريق ا
مــصـفى الـصــيـنـيــة الـذي انـدلع
عــقب سـقـوط صــاروخ مـجـهـول
ـصـدر.وافـاد مـصـدر أمـني في ا
وقت سـابق ان (صـاروخـا سقط
على مصفى الصينية في صالح
ــــا تـــســـبب بـــانـــدالع الـــدين 

النيران بداخله).
 الى ذلك  جنــــحـت مــــديــــريــــة
االستخبارات واألمن الـعسكرية
 بـتـدمـيـر أنـفـاق لـداعش جـنوب
ـــديـــريــة في ــوصل. وقـــالت ا ا
ديـريـة الـعـامة بـيـان امس ان (ا
لـالســتــخــبــارات واألمن عُــثــرت
على نـفقـ تسـتخـدمان من قبل
عـصـابــات داعش اإلرهـابـيـة في
قـرية عـ شـلهـوب الـتابـعة إلى
نـاحيـة حـمام الـعـليل) واضاف
ان (القوه قامت بـتدمير الـنفق

من دون تـسـجـيل حـادث يـذكر).
واكـد مــصـدر ثــان بـاســتـشــهـاد
ضــابط بــرتـبــة رائــد بــانــفــجـار
عبـوة نـاسفـة على دوريـة تابـعة
لــلـشـرطــة االحتـاديــة في قـضـاء
ــحـافــظـة كــركـوك. احلـويــجـة 
ـصدر فـي تصـريح امس وقـال ا
إن (عـبوة نـاسفـة انـفجـرت على
الـفـرقـة االلــيـة الـتـابــعـة لـقـوات
الــشـــرطــة االحتــاديـــة بــقــضــاء
احلويـجة في محـافظـة كركوك)
مــشــيـرا الى ان (االنــفــجـار ادى
إلى اسـتــشــهــاد ضـابط بــرتــبـة
رائــد وهـــو مــســاعـــد امــر فــوج
يـــــــدعى خـــــــمـــــــيس عـــــــجــــــاج

الدليـــمي).

فــريق عــمل مـخــتص من مــفـارز
الـوكــالـة و بـعـد تـكـثـيف اجلـهـد
االســـتــــخــــبـــاري ومــــقـــاطــــعـــة
ــعـلـومـات ومــرور سـاعـات من ا
ـة  القـاء القبض وقوع اجلر
عـلى مــنـفـذهـا) مـشــيـرا الى ان
(اجملــــرم اعــــتــــرف بــــإرتــــكــــاب
ـة وســرقــة مــبــلغ ثـالثـة اجلــر
ماليـ دينـار وكـان الـدافع لذلك
لـــغـــرض الــســـرقــة) الفـــتــاً إلى
ــــــادي الى ــــــبــــــلـغ ا (اعـــــــادة ا
اصــحـابـة الــشـرعـيــ وتـسـلـيم

تهم للجهات اخملتصة).  ا
وأدى حــــادث ســـيــــر إلـى وفـــاة
ثالثـة مـواطنـ وإصـابـة اربـعة
آخرين عـلى الطـريق الرابط ب
قــضــاء الـطــوز وكـركــوك . وقـال
ــدني ــديـــريــة الــدفــاع ا بــيــان 
تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (فـرق
ــدني في صالح الـدين الـدفـاع ا
تمكـنت من إنقاذ ثالثـة مصاب
وانتشـال اربع جثث أخرى على
إثــر تـصــادم عــجــلــة كــيـا حــمل
بــعـــجــلـــة صــالــون اجـــرة عــلى
الـــطـــريق الـــرابـط بـــ الـــطــوز
وكــــركــــوك في حــــادث ســــيــــر)
ــديــريـة وأشــار الى ان (مــفـارزا
في مــركـــز الــطــوز تــمـــكــنت من
ــصـــابـــ وانــتـــشــال إخـــراج ا
اجلـثث بـكل مـهـنيـة بـأسـتـخدام
اجهزة القـطع والفصل ومعدات
اإلنقـاذ األخرى وتـسلـيم اجلثث
إلى الـــطب الـــعـــدلي بـــعــد نـــقل
ـستـشفى لـتلقي صـاب إلى ا ا
العالج). كما تمكنت فرق الدفاع
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تمـكنت مـفارز جنـدة الشعب من
الـقبض عـلى مـتـهمـ بـالسـرقة
وحيازة مواد مخدرة في منطقة
ام الــكـبــر والــغـزالن في بــغـداد.
وقال بيان لوزارة الداخلية ان (
دوريـــــات جنــــدة الـــــشـــــعب في
مديرية جندة بغداد التابعة الى
وكــالـة الــوزارة لـشــؤون شـرطـة
النجـدة تمكنـت من القبض على
ســارقـ وضـبـطت بــحـوزتـهـمـا
دراجة نارية مسروقة) وأضاف
ان (ذلك جــاء خالل جتــوال آمــر
قـاطـع جنـدة الـشــعب وعـدد من
الدوريات ضمن منـطقة ام الكبر
والـــغــزالن حــيث  االشــتــبــاه
بــشــخــصــ يـســتــقـالن دراجـة
نـاريـة) وأشـار الــبـيـان الى انه
(عـثــر بــحــوزتـهــمــا سالح غــيـر
مــرخـص نــوع ومـــواد مـــخــدرة
ومـــفـــاتـــيح تـــســتـــخـــدم لـــفــتح
الـــســيــارات والــدراجــات ولــدى
استـجوابهـما اعـترفا بـقيامـهما
بـالـسـرقـة و تـسـلـيـمـهمـا الى
مركز الشرطة أصوليا). وأفادت
وكــالـة االسـتــخـبـارات الــتـابـعـة
لـلــوزارة بــالــقــاء الــقـبـض عـلى
مــجــرم قـــتل زوجــة عـــمه بــعــد
ســـــــــاعــــــــــات من ارتــــــــــكـــــــــابه
ـته.وذكـرت في بـيـان امس جـر
أنه (من خـالل ورود مـعــلــومـات
ـواطنيـ بوجود من قبل احد ا
حــادث قـتـل امــرأة في مــنــطــقـة
الشـعب  عـلى الفـور  تشـكيل

n−M « w  rNÝ—«b  v ≈ ÊuNłu²¹ W³ UÞË ÎU³ UÞ μ∞≥¥μ∞
ـدرسي األول  إذ أستـقبلت امس طـالبها في أول يـوم من العام ÍdÐU'« ÊËbF?Ý ≠ n−M.. تألالت مـدارس محـافظة الـنجف بشـذى الطالب بـاليوم ا «

الدراسي اجلـديد وسط أجواء من البهجة والفرح  حيث توجه  03450 5 طالبـاً و طالبة إلى مدارسهم. وقال مدير عام تـربية احملافظة عادل البصيصي
بـاشره الفـعليـة بالـدوام الرسمي لـليوم نع إنـتشار فـايروس كورونـا ب الـطالب  نعلن لـكم عن ا في بيان أمس األثـن (مع تـطبيق اإلجـراءات اإلحترازيـة 

درسية وتقسيم الطلبة حسب جدول منظم لكل مرحلة) الدراس األول في احملافظة) .وأضاف البصيصي (فيما  توزيع الكتب ا

lOOAð∫ جثمان العالم النووي االيراني محمول على االكتاف في تشييع رسمي
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لـلــنـفط ســتُـجــري مـحــادثـات غــيـر
رسـمـيــة عن بُـعــد قـبل اجـتــمـاعـات
مـقــرر لــهــا هـذا األســبــوع.وتـدرس
أوبك بــلس مـا إذا كــانت سـتــخـفف
قــيــود إنــتــاج الـــنــفط في أالول من
ـقـبل  كـمـا اتـفـقت كـانــون الـثـاني ا
قـبل ذلك أم سـتـسـتـمـر في اإلنـتـاج
بـــنـــفس الـــوتـــيـــرة في ظل ضـــعف
الـــطــلـب عــلى الـــنـــفط وتــداعـــيــات

اجلائحة.
W³ «d*« WM'

ـنظـمة وقال اخلـطاب الـصادر عن ا
إن (نــائب رئــيس الــوزراء الـروسي
ألـــكــســـنـــدر نـــوفـــاك ســـيـــحـــضــر
ـشــاورات غـيــر الــرسـمــيـة لــقـادة ا

شتركة). راقبة الوزارية ا جلنة ا
ـقرر أن تـكـون أوبك بـلس قد ومن ا
اجــتــمـعـت امس واألول من كــانـون
األول التــخـاذ قــرار بـشـأن ســيـاسـة

قبل. اإلنتاج للعام ا
ـقرر أن ترفع اجملـموعة  وكان من ا
اإلنـتـاج مـليـوني بـرمـيل يـومـياً في
ـــئـــة من ـــا يـــعـــادل نـــحــو 2 بـــا
ـي في إطــــار االســــتـــــهالك الــــعــــا
تخـفيف مـنتظم لـتخـفيضـات إنتاج

غـيـر مسـبـوقـة جرى تـطـبـيقـهـا هذا
الـعـام  ,لـكن في ظـل ضـعف الـطـلب
ـوجة الثـانية على الـوقود نتـيجة ا
من اجلـائــحـة تـدرس أوبك تـأجـيل
ـا تبـني تـخـفـيـضات الـزيـادة أو ر

إضافية. 
وقـال الـرئـيس الــنـيـجـيــري مـحـمـد
بــــخــــاري إن (بـالده حتــــتــــاج إلى
ـــزيــــد من الـــنــــفط لـــدعم إنــــتـــاج ا
االقـتصـاد وعمل بـنيـة حتتـية لـعدد
سكانـها الكبـير الذي يعيـش الكثير
مــنــهم فـي الــفــقـر) ,مــنــاشــدا أوبك
(بـــالــنـــظــر فـي ذلك عــنـــد تــقـــســيم

تخفيضات إنتاج النفط). 
وطـلــبـت نـيــجــريــا في وقت ســابق
إعـادة تــقـو حــصـتــهـا من إنــتـاج
الـنـفط عبـر تـصـنيف إنـتـاج حقـلـها
كثفات. ومن أجبامي على أنه من ا
شـأن تــطـبـيق ذلك حتـسـ امـتـثـال
نــيــجــيــريــا. فـثـالثـة من 6 مــصـادر
ثـانويـة في أوبك تـعد إنـتـاج احلقل
ـصـادر الـثالثة خـامـاً فيـمـا تـعده ا

كثفات.  األخرى من ا
ورداً علـى ذلك قالت اجلـزائـر التي
تـتولـى حالـيـاً رئـاسة أوبك إن (أي

نـتجـة للـنفط أوبك + يـحقق هدف ا
إعــــادة االســـــتـــــقــــرار والـــــتــــوازن
ـيـة حـيث لـألسـواق الـنـفـطـيـة الـعـا
كــانـت نــتــائج االتــفـــاق إيــجــابــيــة
ومــؤثـرة نــســبــيـا بــرغم تــداعــيـات
كــورونـــا عــلى اقــتـــصــاد الــبــلــدان

نتجة والصناعية). ا
مــبــيـنــا ان (الــعــراق لم يــطــلب من
اوبك اسـتـثنـاءه من خـفض االنـتاج
خــشــيــة حــدوث تــراجع جــديــد في
سعر البرميل باالسواق) ,مؤكدا ان
(االعضـاء في اوبك حـريصـون على
ــحـددات خـفض االنـتـاج االلـتـزام 
بــشــكـل كــبــيــر يــســـهم في ارتــفــاع
االســعـار الى مـسـتــويـات مـعـيـنـة),
ورجح الـــوزيـــر ان (يـالمس ســـعـــر
الــبــرمــيل 50 دوالرا مــطــلع الــعــام
ـقـبـل وسط مـؤشـرات عـلى تـعـاف ا
ي بعد عمليات بسيط بالطلب الـعا
ـواجهـة جـائحـة كـورونا), اإلغالق 
وتابع ان (الوزراة تعتزم ابرام اول
سـبق بـحدود صـفـقة بـيع بـالدفـع ا
 48مــلـيـون بــرمـيل لـلــنـفط اخلـام).
ـجــمـوعـة أوبك وأفــاد بـأن جلـنــة 
بلس التي تضم دوالً رئيسة منتجة
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محاولة لـتغييـر حصص اإلنتاج قد
تــــؤدي النـــهـــيـــار ســــوق الـــنـــفط).
وتـبــايـنت أســعـار الــنـفط اجلــمـعـة
اضية دون أن حتيد عن مسارها ا
ــفـــضي إلـى مــكـــاسب لألســـبــوع ا
الـرابع عـلى الـتـوالي.  وارتـفع خام
ــا يــعـادل 0.7 بـرنت 35 ســنــتـاً 
ـئـة إلى 48.15 دوالر لـلـبـرمـيل. بـا
في ح زاد عقـد شباط األنشط 42
سـنــتـاً إلى 48.21 دوالر. لـكن خـام
غــرب تـكــســاس الــوســيـط نـزل 28
ــئــة إلى 45.43 ســنــتــاً أو 0.6 بــا
دوالر للبرميل. وكال العقدين مرتفع
ـئـة عـلى مـدار األسـبـوع نـحو  7بـا
بـعــد أنـبـاء مــشـجــعـة عن لــقـاحـات
مـحتـمـلة لـلـوقايـة من كـورونا. غـير
أنه بــزغـت تــســاؤالت بـــخــصــوص
لــقـاح أسـتــرا زيـنـيــكـا حـيث أبـدى
عــلـــمــاء حتــفــظــات حـــيــال نــتــائج

التجارب.
ــركـز من جــهــة اخــرى اســتـأنــف ا
هـنية الوطـني للصـحة والـسالمة ا
في وزارة الـــــــعــــــمـل والــــــشــــــؤون
االجـتــمـاعـيـة بـرنـامج الـتـعـاون مع
وزارة الـــنــفـط إلجــراء الـــفـــحــوص
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ــة الـتي عــــــــــشــنـا لـظــاهـا أرتـداء ـؤ احـدى الـفــتـرات اإلجـتـــــمـاعــيـة ا
نـافـقـ لـلـباس الـدين والـوطن  بـغـيـة اإلنتـفـاع الـذاتي وأن كـان الـثمن ا
ـعنى جعل سحق عظـام البـشر ونـشر الرعب والـغمـوض في األوساط 
هــؤالء "اخلــارجــ عن الـــقــانــون اإلنــســاني" مـن الــدين والــوطن دكــانــا
لالرتـزاق ومن اإلسـالم طـلــسـمـا لــبـنــاء األرسـتــقـراطــيـة والـنــفـوذ  ومن
ــال الــعـام ــواطن  مــدخالً لــلــســطــو عــلى ا شــعــارات الــوطن وخــدمــة ا
وقـد وصل الـبـعض ـنـطـقـة  وامـتـصـاص الـثـروات الـتي تـكـفـي لـسـكـان ا
واســتـطـاع إسـتـغالل الــنـاس أبـشع إسـتـغالل ـبـتـغـاه بــسـرعـة الـضـوء 

وبحيل ابليسية; 
ـكـر لبـاس الـتـقـوى حتـدث أكـبر ـقـدوني : (إذا لـبس ا يـقول اإلسـكـنـدر ا

فاجعة في التأريخ  ! ).
مـا أشــبه الـيـوم بــاألمس حـدثـت الـكـارثــة وقـتل ثــلث الـعــراق وبـدد مـال
فصـل الهام لدي هو األجيال العـام ما أود الوصول له هـنا واآلن وهو ا
نافـقة إلى مراكـز القرار بـخلفـيات جاهـلة ال تفقه وصــــول هذه الـقوى ا
من الـقـامـوس الـسـيــاسي أبـجـديـاته فـضالً عـن خـبـايـاه وأخـذت تـسـقط
مـا سـمح بـتمـدد أفـكـار طـائـفـيـة وأخذت عـقدهـا عـلى الـعـمل الـسـيـاسي 
ـاضي كي تـستـفـيد مـنـها في عـمـليـة "االسـتقـطاب تسـتـحضـر رمـزيات ا
السياسي" وأيهـام الناس بأن ال مخلـص لهم إال ببقاء مـا يسمى بالرموز
الديـــــــــنـية في مـقـاليـد الـسلـطة حلـمـاية شـرع الـله وأديانه مـن اإلنهـيار
حتت ذرائع شـــــتى مــنـهــا قــطع الــطـريق عــلى الــعــلـمــانــيـ والــزنــادقـة
ـلحـدين الـطـامـــــــعـ بـاحلكـم والنـفـوذ وهـنـا بث ثـقـافـة "اخلوف من وا
سـتـقبل الـثـقافـة األكثـر تـأثيـراً في نـفوس شـعب غـالبـية القـادم /فـوبيـا ا
العـظـمى مـسـلمـة تـخـــــشى عـلى عـقيـدتـهـا وأرثهـا وثـقـافـتهـا وامـتـدادها

احلضاري.
شكلـة احلالية في العـراق  هو "التسـطح الفكري" لدى الـغالبية  أجنذر ا
ـعــاصـرة لــذا البـد  من والـعــــــــزوف عن فــهم الـقــضـايــا الـســيــاسـيــة ا
الشروع في مشـروع  تثقيف الـشارع سيـاسياً لقـطع الطريق إلى أرباب
قـاوالت السـيـاسيـة" وبالـتـالي قطع الـشوط األول فـي مشـروع صنـاعة "ا

الدولة .
موالنا السياسي أتخذ من هذا العامل النفسي والهاجس سبيالً لتحقيق
ومن يخرج على حـكمه ومنـهجه ويحاول الـتشكيك أهدافه الذاتيـة بيسـر 
بأهليته للحكم سيكون مصيره أم أن يصلب وتقطع أطرافه من خالف أو
يزج في غيـاهب السجـون لفتـرة ليـست بقصـيرة بتـهمة "الـتمرد والـتأمر"
ـقدسة وله أجندات ماسـونية وما شابه من هذه على العمليـة السياسية ا
التهم اجلاهزة الـتي تماثل تهم وتلـفيقات النـظام الصدامي اجملرم  ذات
مرة قـالت لي حلـيـة سيـاسـيـة متـخـمة : ال تـتـعب نـفسـك لن تعـود عـقارب

الزمن إلى الوراء . قلت له : العقارب لم تتحرك. 
رد ساخرا : كيف? 

أجـبـته مــجـدداً : الـتـحــرك يـعـني تــقـدم الـزمن وأزدهـار
احلياة وتطورها ..

 بـعد سـمـاعه الـرد الـذي تـزامن مع أنـقـطـاع الـتـيار
صـمت صـمت القـبـور ولم ينـبس بـبنت الكـهـربائي 

شفة .

%d„∫  حاملة طائرات امريكية وعدد من السفن احلربية تتحرك باجتاه اخلليج
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رجح وزيـر اخلارجـيـة فؤاد حـس
ان تـــكـــون الـــعـالقـــة بـــ الـــعـــراق
وأمـريكـا أكـثـر سالسة بـ الـبـلدين
ــــنــــتــــخب خالل إدارة الــــرئــــيـس ا

جوزيف بايدن.
وقــال حــسـ في تــصـريـح تـابــعـته
(الــزمــان) امـس ان (الــتــغـــيــيــر في
واشـنـطن مهـم ومن يأتـي للـسـلـطة
ويـتـولى الـعالقـات اخلـارجـيـة لـديه
ـلف العـراقي فـبـايدن اطالع عـلى ا
الـذي سـيـكـون رئـيـسـاً ألمـريـكـا كان
أعوام دة 8  ـلف الـعـراقي  ـسك ا
حـينـمـا كان نـائـباً لـلـرئيس أوبـاما
وهــو مـطـلع بــشـكل تـفـصــيـلي عـلى
الــوضع وزار الــبالد اكــثــر مـن مـرة
سـواء بـصـفـته سـيـنـاتـوراً أم نـائـباً

للرئيس).
وأضاف (كمـا أن من يتـولى منصب
وزيـــــر اخلــــارجـــــيــــة هـــــو صــــديق
شخـصي على عـلم بأوضـاع العراق
ـنطـقـة عـمومـاً وكـذلك مسـتـشار وا
األمـن الـــــقـــــومي) ,مـــــبـــــيـــــنـــــا انه
(وبــــاخــــتــــصــــار فــــإن جــــمــــيع من
سيـبـاشرون مـهامـهم مطـلعـون على
ـنـطــقـة لـذا الــوضع في الـعــراق وا
أقـــول أن تـــكـــون الـــعالقـــات أكـــثـــر
ــقـراطـيـ سالســة فـسـيــاسـة الـد
مـعـروفـة في الـشرق األوسـط ونحن
مــسـتــعـدون لـتــوثـيق الــعالقـات مع

واشنطن). 
 «dzUÞ WK UŠ

وكــشف مــســؤول في وزارة الــدفـاع
االمـــريـــكـــيـــة عن حتـــريـك حـــامـــلــة
طـائـرات الى مـنـطـقـة اخلـلـيج لـدعم
انــســحــاب الــقــوات الــقــتــالــيــة في
العراق وافـغانستـان. وقال مسؤول
بـالــبــنــتـاغــون ان (حتــريك حــامــلـة
الـطـائرات يـو إس إس نـيـمـيـتز إلى
مــنـطــقـة اخلــلـيج مـع سـفن حــربـيـة
أخرى) ,وأضاف ان (حتـريك حامـلة
الـطـائرات سـيـوفـر دعـما قـتـالـيا مع
انـســحــاب الــقـوات األمــريــكــيـة من
العراق وأفغـانستان) ,ولفت الى ان
(حتـــريك حـــامـــلـــة الــطـــائـــرات إلى
اخلــلــيج كــان مــقــررا قـبـل اغــتــيـال
الـــعـــالم الـــنــووي اإليـــراني). ةوفي
سياق متصل رأى مسؤول أمريكي

وقال في بـيان تـلقـته (الزمان) امس
(نـستـغـرب بـشدة صـمت اخلـارجـية
الـــعـــراقـــيــة ازاء اغـــتـــيـــال الــعـــالم
االيراني الكـبير مـحسن فخري زاده
رحمه الـله قرب الـعاصـمة االيـرانية
طــــهـــران فـي الــــوقت الــــذي ادانت
اخلـارجـيـة اسـتـهـداف مـنـشـأة نـفط

سعودية في جدة ).
ؤسف  واضاف ان (هذا التناقض ا
يــــعــــزز الــــشــــكــــوك بــــقــــدرة وزارة
اخلارجـية على قـيادة الـدبلومـاسية
الـعراقـيـة بـحكـمـة ويدعـو الى مـزيد
مـن الــــتــــســــاؤالت حــــول االبــــعـــاد
الــســـيــاســيـــة الــتي حتـــرك الــقــرار
ــا الـــدبــلــومـــاسي داخل الــوزارة 
يثير مخاوف حقيقية عن مدى قدرة
اخلارجـية عـلى تمـثيل الـعراق امام

احملافل الدولية بشكل متوازن) .
ودعــا (اخلــارجــيــة الـــعــراقــيــة الى
تـقـد تــبـريـرات واضـحـة ازاء هـذا
ـوقــفـ كـمـا نـدعـو الـتــنـاقض في ا
جلنـة العالقـات اخلارجـية الـنيـابية
الى التحقيق في ذلك بشكل عاجل).
واكــد ان (مــواقف الــدبـــلــومــاســيــة
الـعراقـية يـنـبغي ان تـكـون متالئـمة
دومـا مع طبـيعـة الـعالقات الـوثيـقة
ــــصـــالح بـــ الــــعـــراق وايـــران وا
شـتركـة وعوامل اجلـوار والثـقافة ا
ــشــتــركــات الـتـي جتـمع والــدين وا

 .( البلدين والشعب الصديق
الى ذلك افادت تـقارير صـحفـية بأن
الـســعــوديـة كــثــفت جــهــودهـا حلل
ـسـتـمر مـنـذ ثالث سـنوات الـنزاع ا
مـع قـــــطــــــر قـــــبـل وصـــــول اإلدارة
األمـريــكــيــة اجلــديـدة بــقــيــادة جـو

بايدن إلى البيت األبيض.
ز عن ونقلت صحيفة فايننشال تا
مـصـادر الـقـول إن (هـنـاك رغبـة في
فروض على قطر). إنهاء احلصار ا

وكشف مـصدر دبـلوماسي  أنه (
ـفـاوضـات ثــنـائـيـة وضع األســاس 
مبـاشرة بـ السـعوديـة وقطر وأن
ــــفـــاوضـــات جـــاريــــة بـــوســـاطـــة ا
ـــتـــحــــدة والـــكـــويت). الـــواليــــات ا
وتـسـعى قــطـر الى حتـقـيق عـدد من
ــســبــقــة لــلــمــصــاحلــة الــشــروط ا
وبحسب الدبلـوماسي قد يكون من
بينها إجراءات بناء الثقة وال سيما

القـلم جـسدت روح الـوطن وهـموم
واطن. ا

وشـكــر رئـيس حتـريــر (الـزمـان) –
طبعـة العـراق الذكر عـلى مبادرته
مــتــمــنــيــاً له الــتـوفــيق فـي إجنـاز
مـؤلـفــات اخـرى مـحـيـيـاً مـثـابـرته
ونـشـاطه فـي الـصـحـافـة الـورقـيـة

والفضاء األلكتروني.
وكـــان الــــذكـــر قــــد قــــدم عـــدداً من
البـرامج الريـاضيـة بيـنهـا (جلـسة
ريـاضـية) في احـدى الـفـضـائـيات
واســتـقــطب جـمــهـوراً واســعـاً من

الــوسط الـــريــاضي وخــارجه. أمــا
مــؤلـفه اجلـديــد فـهـو الـثــالث بـعـد
ـقـراطـيـة - سـنوات (فـضـائح الـد
الـــــفـــــوضـى .. شـــــعـــــارات تـــــرفع
وطــمـوحــــــات تــقـمع) الــذي صـدر
عــام 2018 وكــــــــتـــاب (قــبس من
مـــدن عــــاهـــرة) الــــذي صـــدر عـــام
ــؤلف (رد  .2019والــثــالث عــده ا
ـــا آل الـــيـه حــال فـــعل طـــبـــيـــعي 
الــعـراقـيــ من قـتل طــمـوح وهـدم
آمال وموت أمنيات  ظلت حبيسة
ــمـتـدة طــوال ســــــنـوات احملــنـة ا
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قــدم الـصــحـفي الــريـاضي حــسـ
الـذكــر نـسـخـة من كــتـابه اجلـديـد
(بــنـفــســجـيــة الـوهم  –مـائــة عـام
حتت طابور األجـندات) هدية الى
رئـيس مـجــمـوعـة اإلعالم الـعـراقي
ستقل األستاذ سعد البزاز. وزار ا
الــــذكــــر مــــبــــنـى (الــــزمــــان) امس
لـالعـــراب عن الــــرغـــبــــة في إطالع
الـبـزاز عـلـى مـحـتـوى كـنـابه الـذي
ـــثل عــصــارة فـــكــر ســنــوات من
الــعـمل الــصــحـفي والــتـجــربـة مع
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اكــدت وزارة الــنــفـط وجــود مــسـاع
حـثيـثة البـرام اول صـفقـة وبيع 48
ــسـبق , مــلـيــون بــرمــيل بــالــدفع ا
مــؤكـــدة ان الــعـــراق لم يــطـــلب من
اوبك االسـتــثـنـاء من قـرار تـقـلـيص
االنـــتــاج  ,ونـــرجح عـــودة ارتــفــاع

قبل. اسعار اخلام مطلع العام ا
 واشار الوزيـر احسان عـبد اجلبار
في تصريح امس إن (اتـفاق خفض
االنــتــاج الــذي أقـــر من قــبل الــدول
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احسان عبد اجلبار

الـــــى أعمق ما قبل وبعد 2003).
قابل أهدى رئـيس التحرير الى با
الـذكـر نـسـخـة من كـتابـه (األهوال
واألحـوال - حـوارات صـحـفيـة في
الـــشــأنـــ الــعـــراقي والـــعــربي) 
وأخــــرى من كــــتــــابه (يــــومــــيـــات
تـاحف أرمـيـنـيـا بـلـد الـكـنائـس وا
ـــشــــاهـــيــــر - رؤيـــة صــــحـــفي وا

عراقي).
جتدر االشارة الى ان الـذكر واحد
من كــتــاب (الــزمــان) الـبــارزين في

الشأن الرياضي واالجتماعي. حس الذكر يقدم كتابه للبزاز

آخـر أن الوضع حـسـاس للـغـاية في
مـنـطـقـة اخلـلـيج وأن وزارة الـدفـاع
تـــراقــبه عن كـــثب. ولــدى الــواليــات
ــتــحــدة حــالــيــا أكـثــر من 50 ألف ا
نـطـقـة وهـو ما ال جـنـدي فقـط في ا
يكفـي لشن حمـلة عسـكرية مـستمرة

على إيران.
وتواصل واشـنـطن مراقـبة اخلـيوط
االســتـخـبـاراتــيـة لـلـتــهـديـدات الـتي
تـــتـــوقـــعــهـــا مع اقـــتـــراب الـــذكــرى
ـقـتل قــائـد فـيـلق الــسـنـويـة األولـى 
الـقـدس بــاحلـرس الـثـوري اإليـراني
قاسم سليماني الذي اغتيل بعملية
ـاضي قــرب مــطــار بـغــداد الــعــام ا
وهـو الــهـجـوم الـذي تــعـهـدت إيـران

بالرد عليه.
واتـــهم الـــرئـــيس اإليـــراني حـــسن
روحــاني إسـرائــيل بـاغــتـيـال كــبـيـر

 . علماء الذرة اإليراني
وقـــال روحـــانـي إن (ذلك لن يـــبـــطئ
بـرنـامج إيـران الـنـووي) ,مـؤكـدا ان
ــنــاسب (بالده ســتــرد في الــوقت ا
لـكن مــقـتل زادة لن يــدفع إيـران إلى
اتــخــاذ قــرارات مـتــســرعــة). وفـارق
ـسـتـشـفى بـعـدمـا زادة احلـيـاة في ا
هاجم مـسلـحون سيـارته في منـطقة
ـحـافـظـة دمـاونـد بـالـقرب أبـسـارد 

من العاصمة طهران. 
واستـغرب النـائب عن دولة الـقانون
خــلف عــبـــد الــصــمـــد خــلف صــمت
ـة اخلــارجــيــة الــعـراقــيــة عـن جــر
اغــتــيــال الــعــالـم االيــراني مــحــسن

فخري زاده
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سـكـ والفـقـيـر والبـائس من يـطـبق القـانـون والنـظـام والـعدالـة بـحقه  ا
ويدير زعمـاء االحزاب ورؤساء الـكتل السـياسية ونـواب متنـفذين مجلس
القـضاء ووزارة الـداخـليـة بالـهـاتف  مع غيـاب تام لـرئـيس احلكـومة عن
االحـداث  واكـتــفى بـالــوعـود واطالق الــتـصـريــحـات وتـشــكـيل الــلـجـان
التحـقيقـية اخلالـية الوفـاض  ولم تبادر الـسلطـة القضائـية والوزارة الى
خطوة اصالح الـتشريـعات والنـظام الـقانوني  الى درجـة وصلنـا فقدان

من يكتب صياغة التشريعات القانونية واالمنية .
التصريحـات االعالمية واللقـاءات التي تصدر عن رئيس مـجلس القضاء
ضي الزمـان واجملتمع ووزير الداخـلية تـفتـقد الى النـتيجـة والهـدف  و
يـعـاني فــقـدان الـعـدالــة وانـتـشـار الــرشى والـروتـ الــذي قـتل احلـيـاة 
وتسـري مصـطلح (مـاكو قـانون وَيَـا نـظام)  بل يـتعـرض لالضطـهاد من
يتكلم بثـقافة ومعلـومات قانونيـة اما القاضي وضابط الـشرطة  والسبب
الرئيس االعلى  للسلطة القضائية حتت ادارته 1400 قاض ومدع عام
ـسـؤولـيـته  600 الف عـنـصـر مالك الـوزارة  وامـام  ووزيـر داخـلـيـة 

فرصة التاريخ بقوة االدارة والقرارات يساندهم اجملتمع .
يحـتاج الـقضـاة وعنـاصر الـشرطـة كافـة  الى اعادة تـاهيل من الـصنف
عـاون الـقضـائيـ  ومن رتبة االول للـقضاة حـتى الرابع واحملـققـ وا
عرفة واإلدراك  عريف شرطة حتى اللـواء والفريق  والبدء بالـتثقيف وا
ثم االجتـاه لـلـمـجـتـمع  كـوّن اُســلـوب الـقـضـاء والـشـرطـة حـالـيـا حتـذيـر
ووعــود غـيــر ســلــيـمــة الــنـتــيــجــة وادت الى ثــقـافــة الــعــنف بـدل اإلدراك
ـتـقـدمـة واالسـتـعـانة والـنـهـوض  واهـمـيـة االسـتـفـادة من اجتـاه الـدول ا
دني والصحـافة  وضرورة مراجعة سلـوك القضاء والقضاة باجملتمع ا
عهـد العالي عهـد القـضائي العـالي  وكذالك كـلية الـشرطـة وا ومنهـاج ا
ودايـرة الـتـدريب والـتـاهـيل  وتـكــوين قـاعـدة بـيـانـات مـتـطـورة عن حـرب
ـعـلـومـات الـتي يـسـيـر بـهـا الـعـالم حـالـيـا  وانـهـاء فوضـى الـسـيـطرات ا

والروت .
انتـشار الـفسـاد وعـدم القـدرة على الـوصول لـلحـيـتان الـتي نهـبت البالد
ــدافــــــع واحلــامي الــقــانــوني لــلــحق الــعــام (الــقــضـاء امــا أنــظــــــار ا
والـشـرطـة)  وصـمت الــقـضـاء وعـنـاصـر الــضـبط الـقـضـائي  ادى الى
وصــول الــعــراق الى مــيــزانــيــة فــارغــة  تـهــدد ان ال يــســتــلم الــقــاضي
ـلـيــونـيـة في بـدايــة الــــعـام الـقــادم  نـتـيـجـة والـشـرطي رواتــبـــــــــــهم ا
ـال الــعـام  واذا لم يـحـدث الـتـقـدم سـكـوتـهم وتـسـتــرهم عـلى سـرقـات ا
والـنـمـو الــنـوعي  فال طـريـق اال انـتـظـار أحــالـة رئـيس مـجــلس الـقـضـاء
واعـضـاء مـحـكـمـة الـتـمـيــيـز ورؤوسـاء االسـتـئـنـاف ووزيـر الـداخـلـيـة الى
ــوت اإللــهــيــة كـمــا حــدث مع احملــكــمــة االحتــاديـة الــتـقــاعــد او ارادة ا

اضية . واحلكومات ا
شخصيا ساندت مجلس القضاء منذ ان كان مع وزارة العدل منذ نهاية
التسعينيات وحتى 2012 ونشرت اكثر الف خبر وتـقرير دعما لترسيخ
ـواطن بـالـعـدالة واجـراءات الـقـضاء  النـظـام وسـلـطة الـقـانـون وتـوعيـة ا
وقدمنا لـوزارة الداخليـة على مدى ثـماني سنوات االخـيرة خدمة مـجانية
كـــفـــريق اعالمي مـــدنـي مــتـــخـــصـص  بــتـــدريـب االالف من الـــضـــبــاط
نتسـب  لكن جنـد أنفسنـا بعد سـنوات من اجلهد وا
تابـعة واإلسـناد لـلقضـاء والشـرطة  امـام تعالي وا
رئيس مجلس الـقضاء ووزير الـداخلية وال يـلتفتون
اطالقا للمثقـف وال حتى لبسـطاء الناس  وأغلقت

أبوابهم امام الناس وفتحت للساسة.

الـــطــبــيــة والـــســريــريـــة وحتــالــيل
هـنيـة من اجل النـهوض السـمـوم ا
ـهنـية بـنشـاط الـصحـة والسالمـة ا
والــتـقــلــيـل من حــوادث واصــابـات
العـمل في شركات الـقطاع الـنفطي.
ـــركــز وذكـــر مــعـــاون مــديـــر عــام ا
حـــســــ عـــبـــاس فــــاضل ان (هـــذا
ـد جـسور الـتـعاون الـبـرنامج جـاء 
وتــــبــــادل اخلـــبــــرات بــــ وزارتي
الـعـمـل والـنـفط مـشـيـراً الى تـوجُّه
ــركـز يــوم الــسـبت وفــد طــبي من ا
الى شركتي نفط الـبصرة ومصافي
اجلــنــوب في مــحــافــظــة الــبــصــرة
إلجـراء الفـحـوص الطـبـية  لـ1500

عامل). 
ــركـز الـوطــني لـلــصـحـة يـذكـر ان ا
ـهنـية في وزارة الـعمل والسالمـة ا
يـجـري الـفـحـوص الـطـبـيـة لـتـوفـير
مـظـلــة صـحـيــة دائـمـيـة بــعـيـداً عن
ـؤثــرة بـغـيـة الـعـوامل الــسـلـبــيـة ا
حــمــايــة الـــعــامــلــ في األنــشــطــة
اخملــتــلـــفــة عن طــريق الـــتــخــطــيط
والــتـــدريب لــلـــوصــول الـى تــوافق
إيـجـابـي بـ الـفـرد الـعـامل وعـمـله

وبيئة العمل.

رفع احلـــظـــر اجلـــوي والـــســـمـــاح
ـواطــنــ الـقــطــريـ إلى بـتــنــقل ا

الدول التي فرضت احلصار.
وكـــــان رئــــيـس مـــــجــــلـس الــــوزراء
مــصــطــفى الـــكــاظــمي قــد اكــد  ان
تـوثـيق جرائم داعـش خطـوة مـهـمة
تـســهم  بـتـعـزيـز الـوحـدة الـوطـنـيـة

والسلم اجملتمعي. 
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
ـــســتــشــار (الــكـــاظــمي اســتـــقــبل ا
اخلــاص ورئــيس فــريق الــتــحــقـيق
ــتـحـدة كــر أسـعـد الــتـابع لأل ا
أحـــمــد وجــرى خالل الــلــقــاء بــحث
جهـود توثـيق جـرائم تنـظيم داعش
التي ارتكبت في العراق واستعداد
ساعدة والتعاون احلكومة لتقد ا

ية بهذا الشأن). مع البعثة األ
rz«dł oOŁuð

وأكــد الــكــاظــمـي بــحــسب الــبــيــان
(أهمية تـوثيق جرائم داعش ا التي
واضاف , ( ارتـكبـت بحق الـعـراقـي
انـهـا (سـتـكـون خـطـوة مـهـمـة جتاه
تـمــتـ الـسـلم اجملــتـمـعي وتـسـهم

بتعـزيز الوحـدة الوطنـية في البالد
بــــالـــشــــكل الـــذي يــــحـــفـظ حـــقـــوق
ــنع تــكـرار مــثل تـلك الــضـحــايـا و
طـالبت اجلـرائم). من جـهـة اخـرى  ,
جلنة الـثقافـة والسيـاحة واالثار في
مـجـلس الـنواب  ,الـكـاظـمي بـإعادة
دراء العام ب النظر في تغيـير ا
ؤسسات احلكومية التي تضمنها ا
االمـــر الـــديـــواني (2) الـــصـــادر من

االمانة العامة جمللس الوزراء.
وبــحــسب بــيــان صــادر عن الـوزارة
تــلـــقــته (الـــزمــان) امـس ان (رئــيس
الــلـجـنـة واالعـضــاء اعـتـبـروا ان مـا
جاء باالمر الديـواني لم يراع الكثير
من االسس الـتي تعـتمـد لـبنـاء دولة

مؤسسات حقيقية).
 واشـــــار الـى ان ( مـــــنـــــوهـــــ الى
الوزارة هي من الوزارات احلساسة
بـعــمـلــهـا وتــعـد احــدى الـواجــهـات
تـلك الـعراق ـا  احلـضاريـة لـلـبلـد 
من تـــاريخ وارث حــضــاري عــمــيق,
فـــــــــــضـال عـن عــــــــــدم مــــــــــراعــــــــــاة

االخــتـصـاصـات الـدقــيـقـة لـلـذيـن 

نقلـهم الى مفاصل الـثقافـة وهيئتي
ــا الـــســـيـــاحـــة واالثــار ,الـــتي طـــا
نـــاشــدنـــا احلــكـــومــات الـــســابـــقــة
واحلـالـيـة بـأن نـعـمل كـفـريق واحـد
من اجل تـفعـيل شـعـار وضع الرجل

ناسب). كان ا ناسب في ا ا
 وطــالـب الــبـــيـــان رئـــيس مـــجــلس
الــوزراء (بــإعــادة الــنــظـر فـي االمـر
ـذكـور ,وتـشـكـيل جلـنـة الـديـواني ا
مـنـصـفـة إلعـادة التـوزيع ,كـون هذا
ــوضــوع ان  تـمــريــره سـيــكـون ا
ــؤســسـات حــجــر اســاس لــتــرهل ا
التي تديرها شخصيات غير مؤهلة
بـــــســــــبب احملــــــاصـــــصــــــة وعـــــدم
الـتــخـصص ,ولن تــســمح الــلـجــنـة
بـذلك مـطـلـقا ,وسـيـكـون لـها مـوقف
امـــام الــشـــعب والـــســـادة اعـــضــاء
مجـلس النواب) ,مؤكدا ان (الـلجنة
تبـدي اعتراضـها الـقانـوني بحسب
مــا رســـمه الـــدســتـــور والــقـــوانــ
راقبة االداء احلكومي وفق النافذة 
السلـطة الدسـتورية جملـلس النواب

عنوية). بصفته ا
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احلـيـاة .. فـُــرص  وهي تـعــطي لـهـا مــعـنىً ومــذاقـا خـاصــا  والـفـُـرص
سـوانـح  قـد تــأتي ألف مــرة  وقــد تــغـيـب والتـأتـي وال مـرة  ولــلــفـرص
إشتراطاتُ حـ جتيء وح تغيب ; فـما جدوى فـُرصة مـثالية جتيء في
وقت غير مثالي ! والـفرص وبقدر ماهي مـكارم فإنها اخـتبار وامتحان 
ومن يـغـتـنم هـذه الـفـرص بـشـكـل إيـجـابي وسـريع يـكـون من احـبـاب الـله

وأصفيائه 
ّـا ارتـبـاط ! وقـد قـيل : الـوقت كـالـسـيف ان لم الـفـرص تـرتـبط بـالـوقت ا
تقطعه قطعك ! والـفرصة الذاهبة قـد التعود  ابدا  والعمـر ماضٍ الينتظر
احدا !! كـمـا أن النـاس اسرار ومـخـابر  بـعـضهم تـفـضحه عـيـونه  التي
التـخــفي شــيــئـا مـن أسـراره الــســالـكــة في كل االجتــاهــات ! ومـنــهم من
حتـرسه " أم سـبع عـيــون " وتـرد عـنه كـيـد احلـاســدين   بـبـركـة االولـيـاء

الصاحل !
إن مفتـاح السـعادة يـكون في عـدم النـدم على مـاضاع من فـرص  فليس
ـا كان ! ابـحث فورا عن فـرصـة اخرى غـيرهـا والتبكِ باالمـكان افـضل 
سكـوب  فدائما هناك لـ غيره  بل وافضل منه ! نحن اصل على الل ا
احلكاية وحبكة الرواية  فلنجعل منها شيئا مثمرا بدال من ان تتحول الى

رواية اليقرأها حتى ناشروها !
قال لي احدهم : يااخي التؤجل عمل اليوم الى الغد  لكي تفلح ! قلت له
: انا على استـعداد لتـأجيله  الى مابـعد الغـد ان كنت سافلح كـما تقول !
فرمقني بنظرة غاضـبة  ومضى في حال سبيله يـبحث عن ما يجعله يفلح
! وبـقـيت ; " مــثل الـســيف فـردا " افـكــر في فـرص ضــاعت من بـ يـدي
وذهـبت تـبـحث لـهـا عن خِلّ وفي ّغـيـري ! ومع هـذا لم اشـعـر في يـوم من
االيام  بـالنـدم  ولكـنني شـعرت مـرارا بـاألسف النني لم اكن مع نـفسي 

عندما كانت بحاجة أليّ وليس عدال ان الومها اليوم ! 
ـكن ان تـكـون سـانـحـة  !! انـها كـن ان يروى...عـن فرصـة كـان  ـا  و
ـــســؤولــ فــرصـــة تــرشــيـــحي في زمـن مــضى  من قـــبل احــد كـــبــار ا

ا رفعه الى " اإلعالمي آنذاك للـعمل مستـشارا صحفـيا في اخلارج  و
رسله مع هامش  يقول : ( نعتز بالسيد سؤول االكبر " أعيد الترشيح  ا
فالن ـ الذي هو أنا  الفـقير لله ـ ولكـننا نفضل عمـله في الداخل حاليا 
ـذكـرة الحقـا  وجـدت ان التـرشـيح كان ـا اطـلعتُ عـلى اصل ا ودمتم) و
للعمل مستشارا صحفـيا في واشنطن  مرة واحدة !! فاندهشت وقلت :
سـؤول االكبر " فـانا كـان يكفـيني  كخـطوة اولى ان اكون حسنـا فعل " ا
ـالديـف اصـغـر دولة مـسـتـشـارا صـحـفيـا فـي الـصـومال او حـتـى جـزر ا
كان آسيوية في احملـيط الهندي ـ مـع تقديري لـلدولت ـ ولـيس الى هذا ا
الـضـاج باالسـرار والـدهـالـيـز واخلـفـايـا  ولم انـدم  في حـيـنـهـا  لـكنـني
تأسفت فـقط  النه لم يكن هـناك اخـتيار ثـان ٍ ! وشكـرا  على حسن ظن
ـسـؤول االول ! وثــمـة فـرصــة جـوهـريـة  أضــعـتـهــا مع سـبق اإلصـرار ا
ـكن ان تـمـضي بـسـنـوات الـعـمـر في اجتـاه آخر أال والـترصـد ! وكـان 
ـاجـسـتـيــر والـدكـتـوراه  من كـلـيـة وهي فـرصـة احلـصـول عـلـى درجـتي ا
الفنون اجلميلة ببغداد في موضوع " فلسفة اإلعالم  ومدارسه اخملتلفة "
 وكنـت التـقي اسـبـوعـيـا مع عـدد من أسـاتذة الـكـلـيـة االفـاضل  وكـانوا
حـاولـة اغتـنـام الفـرصـة واحلـصول عـلى هـات الـدرجـت يلـحـون علـيّ 
ساعدة ـرموقت . بل وكـانوا يُبدون مـشكورين كلَ ضـروب ا العلمـيت ا
لـتـحـقــيق هـذه الـفـرصـة الــذهـبـيـة  مـؤكــدين انـهم سـيـذلــلـون الـعـديـد من
طلـوبة  ولكنني مصاعب احلضور  فـي مراحل إعداد البحـوث العلمـية ا
كـنت أرى غـيـرَ مـايـرون ! مـعـتـقدا ان الـشـهـادة  لن تـضـيـف لي شـيـئا !!
وكـنت واهـمـا بـامـتــيـاز ! وضـاعت الـفـرصـة النـنـي لم احـسب لـكل شـيـئـا
حسـابـا  وكـان ان إخـتـلف حـسـابُ احلقل عـن حسـاب الـبـيـدر !! فـرصة
ا يروى ضاعت لن يعيدها " اجلنُ األزرق " واحلـمد لله أوال وأخيرا . و
ايضـا  ... في اميـركـا دانَ مسـؤولو الـقـضاء كـاب إحـدى الـبواخـر التي
ياه اليـها  معتقدين انه لم غرقت بعد ارتطامـها بجبل جليـدي  وتسرب ا
يتـصـرف بشـكل سلـيم  وانه كـان علـيه ان يـقوم بـكـذا وكذا بـالـتسـلسل 
وحـددوا له عشـر خـطـوات كـانت سـتـنقـذ الـسـفـيـنـة من الغـرق لـو اتـبـعـها
الكـابـ  ولنـجـا جـميع ركـابـهـا ! وهنـا دافع الـكابـ عن نـفـسه  مخـاطـبا
جلـنـة االتـهام : انـكـم تـوصلـتـم الى مـثل هـذه اخلـطـوات  وهي صـحـيـحة
تماما بـعد ان تدارستم االمـر بهدوء وعلى مـدى شهرين  وفي ظل ظروف
امـا انا فلم سـتلـزمات  التخـاذ القرار الـناجع   طبيـعيـة تتوفـر فيـها كل ا
ـياه تتدفق من كل مكان في يكن امامي  حينهـا سوى ساعت  وكانت ا

السفينة  وكان الرعب والهلع  عارم ب الركاب ! 
فكيف كان سـيمكن الـوصول الى حلـولكم السـحرية هذه

? فاقـتـنعت هـيـئة احملـكـمة  واصـدرت قـرارا بإخالء
ــا كـان يــجب الــقــيـام بـه ولـكن سـبــيــله النه قــام 
الظـروف حيـنـها لم تـكن مواتـيـة  ولم تسـاعده في
ـكن اسـقـاطه تـمـاما !  الم اقل ـا ال شيء وهو 
لكم إن الفرص تـصنعهـا الظروف حيـنا وضربات

احلظ احيانا أخرى !

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6826 Tuesday 1/12/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6826 الثالثاء 14 من ربيع الثاني 1442 هـ 1 من كانون االول (ديسمبر) 2020م

  أما بعــــــد

-1-
كـابرات االّ كـابرة صـفة ذمـيـمة مـلعـونة يـأباهـا الـعقالء وال يـلجـأ الى ا ا

سكنون بداء العظمة . أزمون ا احلمقى ا
ـقبـور الـذي سَمّى (أمَّ كـابـرين : الـدكتـاتـور ا وأبرز مَنْ عـاصـرنـاهم من ا

عارك) ..!! الهزائم) بـ (أمّ ا
نتهية واليته دونالد (ترامب) ... والرئيس االمريكي ا

-2-
لقد وصـلت نوبـة التـشكـيك باالنـتخابـات الرئـاسيـة التي جـرت مؤخراً الى
وزيـر العـدل ورئـيس  FBI وهمـا مُـعـيّـنـان مِنْ قِـبَلِـهِ فهـو الـذي اخـتـارهـما

وليس غيره ..!!
وهـكـذا تــتـسع دائــرةُ االتـهـام عــنـد (تــرامب) كـلـمــا اتـسـعـت الـفـوارق في

االصوات بينه وب منافسه الفائز باالنتخابات الرئاسية (بايدن) .
3 –-

لـقــد أصــبح من الــصــعب عــلى حـمــلــة (تــرامب) الـوصــول الى احملــكــمـة
الدستـورية العـليا بـعد أنْ تَمَّ التـصديق عـلى نتائج االنـتخابـات في معظم

الواليات االمريكية .
وبعـد ان رفض القـضاء االمـريـكي الدعـاوى الكـثيـرة الـتي اقيـمت من قبل

حملة (ترامب) مدّعيةً التزوير دُونَ أنْ تقدّم الدليل الذي يثبت ذلك .
-4-

انّ اعـضـاءً كـثيـريـن من احلـزب اجلـمـهـوري - (حزب تـرامـب)- صـرحوا
بانّه لن يحل يوم 20/1/2021 حتى يدخل ( بايدن) الـبيت األبيض رئيسا
دة  4 سنـوات  ولـكن ذلك لم يقـطع ادعـاءات (ترامب) ـتحـدة  للـواليات ا
تواصلة بكونه الفـائز لتزوير االنتخابـات والتالعب بها  مع عجزه التام ا

عن اثبات ذلك .
-5-

ــكـابـرة هـو أنَّ ـا قـيل فـي سـبب الـعــنـاد الـرهــيب واالسـتـمــرار عـلى ا و
(ترامـب) يرغب ان يـبـقى مـتـحـكمـاً بـاحلـزب اجلـمهـوري لـلـسـنوات األربع
القادمة  ذلك انه استطـاع ان يجتذب مازاد على  70 مليوناً من أصوات
أنــصـــاره وهــو راغب فـي االحــتـــفــاظ بـــهم الى عــام 2024 حــيث جتــرى

االنتخابات الرئاسية ..!!
-6-

وال نريدك ان تتوهم بأننا ننتصر لـ (بايدن) حُبّاً به
وبحزبه ولكننا نراه أهونَ الضرريْن  –كما يقال–

حيث بلغ (ترامب) الغاية في احلماقة والتهور...
ستعان على كل حال . والله ا

نعقدة تخذ في اجللسة السابعة ا عدل وتـنفيذا لقرار مجلس االدارة ا ادة (٨٧) ثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ا استنادا الحكام ا
بـتـاريخ ٢٠٢٠/١١/٧ يــسـرنـا دعــوتـكم حلــضـور اجـتــمـاع الـهــيـئـة الــعـامـة الــذي سـيــنـعـقــد في تـمـام الــسـاعـة الــعـاشـرة مـن صـبـاح يــوم الـثالثـاء

درج ادناه:- ناقشة جدول االعمال ا صادف٢٠٢٠/١٢/١٥ وفي مقر الفندق الكائن في بغداد شارع السعدون وذلك  ا
صادقة عليه. نتهية في٢٠١٩/١٢/٣١ وا الية ا ١- االستماع الى تقرير مجلس االدارة عن نشاط الشركة للسنة ا

صادقة عليهما. نتهية في  ٢٠١٩/١٢/٣١ وا الية ا الية االحتادي واحلسابات اخلتامية للسنة ا ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة ا
ناسب بشأنه. ٣- اقرار ومناقشة مقسوم االرباح لعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار ا

٤- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وحتديد مكافاتهم.
تضمن تعليق بند العقد. ستثمرة (شركة جمال الوديان لالستثمارات السياحية) ا ٥- عرض كتاب الشركة ا

ـوجب وكالـة مصـدقة من الـكاتب الـعدل او انـابة احد ـكان اعاله او تـوكيل من يـنوب عـنهم  سـاهم احلـضور في الـزمان وا راجـ من السـادة ا
ثله في سند االنابة ساهم الذي  سـاهم في الفندق على ان ترفق شهادة اسـهم ا كن احلصول عليه من شعبة ا وجب سند انابـة  ساهم  ا

وعد احملدد لالجتماع. الية قبل ثالثة ايام في االقل من ا ويوقع ازاء النسخة وتودع الوكاالت واالنابات لدى هيئة االوراق ا
مالحظة:

ادة كـان والزمان احملدد وفقا الحكام ا وافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢ في نفس ا في حال عدم اكتمال النـصاب القانوني يؤجل االجتمـاع الى يوم الثالثاء ا
٩٢ من قانون الشركات.
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة:٣٢٣/١

قاطعة: م ٩ ثعالبة احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: دارين

مــقــدار الـــدين (٢٧٫٦٥٣٫٠٤٣) ديــنـــاراً  ســبــعــة
وعـشـرون ملـيـون وسـتـمائـة وثالثـة وخـمـسون الف
صاريف وثالثة واربعون دينار عدا الفوائد وا

ـرتـهن: مــصـرف الـرافـدين/ االدارة اسـم الـدائن ا
العامة/ القانوني

تاريخ االستحقاق: مستحق االداء
ــبـ اعـاله وطـلب بــنــاء عـلـى اسـتــحــقــاق الــدين ا
الدائـن حتصـيـله وبـالـنـظـر لـعدم اقـامـتك في احملل
ـب بالعقـد وانه ليس لك محل اقامة مـعلوم غيره ا
فـتـعـتـبـر بذلـك مجـهـول مـحل االقـامـة فـعـلـيه قـررنا
تبـلـيـغك بـلـزوم دفع الـدين وتـوابـعه خالل ١٥ يـوماً
اعتبـاراً من اليـوم التـالي لتـاريخ نشر االعالن واال
ـزايـدة وفـقـاً ـوصـوف اعاله بـا فـسـيـبـاع عـقـارك ا

للقانون.
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التسلسل او رقم القطعة: ٨٨٥٢/٥
قاطعة: ١٠ (احلسينية) احمللة او رقم واسم ا

اجلنس: قطعة ارض
النوع: ملك صرف
ساحة: ٣١١ ا

شـتمالت/ قـطـعة ارض خـالـية من الـبـناء تـقع على ا
شارع سكني (ركن) في منطقة احلرس

بيع: صفة الراهن مقدار ا
سـتبيع دائرة الـتسجيـل العقاري في الـزهور/ بغداد
ـوصــوف أعاله الـعـائـد ـزايـدة الــعـلـنـيـة الــعـقـار ا بـا
رتهن للراهن فتحي حس مظـهر لقاء طلب الدائن ا
مصرف الرافـدين البالغ (١٥٠٠٠٠٠٠) ديـناراً فعلى
الــراغب في االشـتــراك فـيـهــا مـراجـعــة هـذه الـدائـرة
خالل (٣٠) يــومـا اعـتـبـارا من الـيــوم الـتـالي لـتـاريخ
نشـر هذا اإلعالن مـستصـحبـا معه تـأمينـات قانـونية
ـئـة من نـقــديـة او كـفـالــة مـصـرفــيـة ال تـقل عن ١٠بــا
ـقدرة لـلمـبيع الـبالـغة (٣٤٠٠٠٠٠٠) ديـناراً الـقيـمة ا
ـزايـدة سـتـجـري في الـسـاعـة (12) ظـهـرا من وان ا

اليوم األخير.
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من جـديـد اسـتجـاب مـديـر عام
هندس أحمد بلدية الرصـافة ا
اخلـوام الى مــنـاشــدة سـكــنـة
الـــــــزقـــــــاق 71 فـي احملـــــــلـــــــة
101البتاويـ وأوعز بسحب
ـياه الـناجـمة عن نـضح امام ا
مــدرســة ثــانــويــة الــنــظــامــيــة

. للبن
وعــلى الـفــور وصــلت آلــيــتـان
كان و (صاروخـيتـان) الى ا

ــيـاه الــثــقــيــلـة فــتح مــجــرى ا
وتـــأمــــ نـــــــظــــافـــة مــــحـــيط

النضح.
وقــــدم  الـــســـكـــان واصـــحـــاب
احملــــال في الـــزقــــاق الـــشـــكـــر
والـتـقديـر جلـهود عـمـال بلـدية
الــرصــافـــة وثــمــنــوا مــواقف
ـــديـــر الـــعـــام الـــذي أكــد ان ا
أجــهـزة امـانــة بـغـداد وجـدت
ـواطــنــ وخــدمـة مـن اجل ا

مدينة بغداد.

 W U d « W¹bKÐ
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شيدات ادناه في محافظة تعلن الشركة العامة الدارة النقل اخلاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجير ا
) تبـدأ من الـيـوم الـتـالي لـنـشـر االعالن وفق قـانـون بـيع وايـجـار اموال (كـركـوك) في الـيـوم (الـثالثـ
كن احلصول عليهـا من قسم الشركة اعاله لقاء عدل والشـروط التي  الدولـة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا
مبلغ (٥٠٠٠) دينار غير قابل للرد. فعلى الراغب احلضور في الساعة احلادية عشر في قسم الشركة
زايد كـتاب يؤيـد براءة ذمـته من الضريـبة مـعنون الى (الـشركة في مـحافظـة (كركوك) عـلى ان يقـدم ا
وحدة) دنية وشهادة اجلنسية او (البطاقة الوطنية ا العامة الدارة النقل اخلاص) وهـوية االحوال ا
وبـطاقـة السكن (الـنسخ االصلـية) ويدفع الـتأميـنات الـقانونـية البـالغة ٢٠ % مـضروبا في عـدد سن
زايدة اجـور خدمـة بنسـبة ٢ % وكذلك يـتحـمل الناكل الـعقـد بصك مصـدق ويتـحمل من ترسـو علـيه ا
زايدة في ـزايدة عطـلة رسميـة جتري ا فرق البـدل في عدد سنـ العقد وفـي حالة مصـادفة موعد ا

اليوم التالي.

مدة االيجار سنتان........  يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

الحظات ا التأمينات

٥٢٩٫٦٥٠ الف دينار

١٣٣٫٦٥٠ الف دينار

ت

١

٢

اسم العقار

وحد محل كماليات السيارات في مرأب بغداد ا

وحد كشك رقم ٩ في مرأب بغداد ا
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احلاقا باعالننا العدد ١٥٢٥ في ٢٠٢٠/١١/١٢
تضـمن االعالن عن منـاقصة مـشروع (انشاء وا
شوارع مكتملة البنى التحتية في بلديات (سيد
دخـــيل  –الـــفـــضـــلـــيـــة- الـــكـــرمـــة- الـــغــراف-
ـصــلــحـة الــعــامـة ــقـتــضــيــات ا اجلــبــايـش) و
والتاحـة اكبر فرصة للشركات لتقد العطاءات
تــقــرر تــمــــــــديـــد تــاريخ الــغــلـق لــيــكــون يــوم
ــصــادف ٢٠٢٠/١٢/٣ لـذا اقــتـضى اخلــمـيس ا

التنويه.
مع التقدير.
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احدهم بـالـقـلم حاز عـلى نـوبل االداب واالخـر بالـقـدم حـاز على
كأس العالم

هذه هي الـواقـعـية الـسـحـرية في امـريـكا الـالتيـنـية الـتي تـغـلبت
على الدكتاتوريات اليمينية العسكرية و مازالت جتاهد من اجل
سـحة روحية مسـيحية لم ساواة  زج بـ الوطنيـة و ا يسار 
تـفـلح في تــولـيـفه يــسـاريـات الــعـالم االسالمي عـلـى قـدمـهـا في

زدحمة واءمة ب االجتاهات ا ا
ـفـكـر الـبـاكـسـتـاني طـارق عـلي بـتـرنـيـمـة ولـعل هـذا مـاقـصـده ا
يـة ب (قراصـنـة أمريـكـا اجلنـوبـية) في وصـفه لـلمـواجـهة الـعـا
جتـارب امريـكـا الالتـيـنـيـة من اجل الـفـكـاك من قـبـضـة مـصالح
ـتـحدة ـيـة احملـتـكرة من جـهـة  و بـ الواليـات ا الشـركـات الـعا
الـتي تـعــتـبـر بـلــدان امـريـكـا اجلــنـوبـيـة حـديــقـتـهـا اخلــلـفـيـة في
ـتــكـافئ و االصح تـعــتـبـرهـا مــخـزن حـاويـة االسـتـثـمــار غـيـر ا
لـنــفـايـاتــهـا اخلــلـفـيــة وهـامش لــتـصــفـيـة  حــسـابــات غـسـيــلـهـا
ـكشوفة. ا ال تـقدر عليه ضـمن منظـوماتها ا السياسي الـقذر 
وســمى طــارق عــلي تــلك الــنــخــبــة الــنــادرة من الــقــادة الـالتـ
ثـيـرة لـلـجـدل بـقـراصـنة امـريـكـا اجلـنـوبـيـة (أبـطال وجتـاربهـم ا
يـتـحدون الـهـيـمـنـة االمـريـكـيـة) . وقـد بـرع هـؤالء الـقـراصنـة في
تطـوير حتـالف واسع و فضـفاض من فـاعلي الـيسـار واالحزاب
الوطـنـية والـشعـبـوية مع رمـوز الـدين من الـقسـاوسة والـكـنائس
سيح والـسيدة رتبـطة بالـطبقـات الفقـيرة من احبـاب ا الثوريـة ا

العذراء.
وسر الوصفة الشعبية يـلعب الدور االكبر.  فاحتاد هذا اخلليط
الـعجـيب بـسـحـر الـلـحـظة الـثـوريـة هي الـتي حـقـقت انـتـصارات
باهـرة لليـسار الـشعـبي في العـديد من بـلدان امـريكـا الالتيـنية
سـلح كـما في كـوبـا اواخر خـمسـيـنات الـقرن سواء بـالتـغـييـر ا
قـراطي كـما في فـنزويال و اضي او بـالـتغـييـر الـسلـمي والـد ا
الـبرازيل و بـولـيـفـيـا و غـيـرها  فـي  اواخر عـهـود الـدكـتـاتـورية
العسكرية. وما يوحد االطراف اخملـتلفة و يطيب خاطر االطياف
ــسـتــقـبل االتي  و مــصـالح الـغــنـيــمـة الـتي ـلـونــة هـو احالم ا ا
سـرعـان مــاتـتـقــاطع وتـكــشف الـتـنــاقـضــات. كل هـذا ومن هـذا
ـتـنـوع كـان غـابـريل غـارسـيـا مـاركـيز يـسـتـنـبـط مادة الـعـجـ ا
روايـاته في الـواقـعـية الـسـحـريـة الـتي تـمـيـزت بـهـا ادب امـريـكا
الالتيـنيـة وكـان هو رائـدها بـالـطبع. فـجنـرال يـعيش في خـريفه
البطـرياركي و كـولونـيل ليس لـديه من يكـاتبه و اجـمل غريق في
العـالم قصـة ادبـية و ريـبورتـاجا صـحـفيـا يشـكل خـزينـا حيـويا
لكـاتب اشتـراكي الهـوى يغـازل بـسحـر اخليـال مادته الـواقعـية.
ومـائــة عـام من عــزلـة اجلــنـرال في مــتـاهــته يـنــتـهـي بـأدب ثـري
يحـصد جـائـزة نوبل في االدب مـع مايـعقب ذلـك بداهـة من ثراء
عـيشـة نتـيجـة اليـرادات الروايـات ودهالـيز الـبالط النـوبلي في ا

راته. و
راوغ ماريو كامبس في العب يحصد الهداف ا وفي ساحات ا
عام 1978 كأس العالم لبلـده االرجنت  ليـجمل بشاعة اطاللة
لف احلكم العسكري في سابقة خـطيرة  لتدخل السياسة في ا
تورط التينيا نبوذ كردستانياً و ا الكروي. حيث قدم كيسنجر ا
جائـزة كـأس الـعـالم هـدية رخـيـصـة لـلدكـتـاتـور خـورخي فـيديال
طـمـعـاً فـي حتـسـ صـورته وصــورة أمـريـكـا فـي بالد الـتـاجنـو
االرجنتـيني. مع مـا اعقب ذلك من حـكم اجلنـراالت من اصدقاء
اركـيزية. فـبالد العم السام خريف البطـريارك بحـسب الرواية ا
هـوس بكـرة القدم االمـريكـية اليـهمـها مـصيـر مسـارات اللـعبة ا
ـلـتـبس بـكـأس الـعـالم هي الـشـعـبـيـة في الـعـالم. وسـنــة الـفـوز ا
ـارادونـا الـسـاحر السـنـة الـتي شـهـدت تعـزيـز الـوالدة الـكـروية 
راوغات والذي حـصد نوبـل العالـم في كرة الـقدم عام 1986 
قدمه الذهـبية كـما بهـدفه (احلرام) بالـيد في الشـباك االنكـليزي
والتي سماهـا مارادونا بـيد العنـاية االلهيـة ليغـطي على خسارة
العسكر االرجـنتيني امـام استعمـار السيدة احلـديدية ماركريت

Æ1982 تاتشر في حرب جزر الفوكالند عام
ويظل الـسجـل الكـوروي المريـكا الـالتيـنيـة كمـا الدبـها الـواقعي
ـيناً السحـري مرتـبطـاً بالـسيـاسة واجلنـراالت والدكـتاتـوريات 

ويساراً.
فــغــابــريل غـــارســيــا مــاركــيــز الــذي فــضـح في روايــته خــريف
الـبـطــريـارك الــبـطل الـدكــتـاتـوري الــيـمـيــني بـبــزاته الـعـســكـريـة
ونياشينه من الصفيح هو نفسه التبست عليه الصورة في واقع
احلياة حيـنما تعـلق االمر بالدكـتاتورية الـيسارية في كـوبا فيدل
اضي ثوري كاسترو التي أطـالت عمرها في احلـكم مستعـينة 
ا ...وأيضاً  مجيد وحتدى عادل ومـشرف لسياسات امـريكا 
هـو مـأسـوف عـلــيه من حتـالف هش ومـخــجل مع دكـتـاتـوريـات

العالم الثالث وعلى رأسهم كاسترو العراق. 
ثالً بـاالسـطـورة ديغـو مـارادونا أما روايـة الـيسـار الـريـاضي 
فقصته كانت أكثر الـتباساً وغموضاً فـهذا الساحر الذي جمع
لـياردي و نزعـته اليـساريـة  أو باالصح نزوعه ب االحتـراف ا
نحو الطبقة الكادحة التي خرج هو منها ارتبط في محطات من
ــنـشـطـات اخملـجل وبـبــعض من مـواقف الـشـغب ـلف ا حـيـاته 
ـجـرد أعادة السـيـاسي الـتي سـرعـان ما كـان يـنـسـحب منـهـا 
تـرتــيب اولــويــات عـرف بــهـا حــريــفـو كــرة الــقـدم كــمــا حـريــفـو

السياسة. 
ي االشهر وهو فقد كان مـارادونا معجـباَ بجيـفارا الثوري العـا
من مواطني بلده االرجنت وكان صديقا لكاسترو بطرياك كوبا
و هـوغـو شــافـيـز اخــر الـسـادة احملـتــرمـون في نــادي قـراصـنـة

امريكا اجلنوبية من فنزويال.
ولم جتـمع قـصـة حتـدي كـرة الــقـدم وقـصـة الـكـفـاح االدبي بـ
ماركيز ومارادونـا  فمجاالت االبداع  مـختلفة . ولكـن جمعهما
احلب الـرومــانـسي واالعـجــاب الـكـبــيـر بــكـاسـتــرو . حـيث كـان
كاسترو صديقاً لـكليهما وأسـتفاد من شهرتهـما لتلميع صورته
بـعـد ظــهـور جتـاعــيـد سـيــاسـيـة عــلى مالمـحه حــيث ذبل وبـهت
مشـهـد الزعـيم الـثـوري العـظـيم لـصالح مـشـهـده االخيـر كـزعيم
ا سـيجـمع بيـنهـما طويل الـقامـة وطويل االقـامة في احلـكم. ور
بـــوتـــريت فـــني بـــقــــلم روائي آخـــر من
روائــيي الــواقــعـــيــة الــســحــريــة في
الـقـارة الـبـرونـزيــة  حـيث الـسـحـر
والــيــســـار والــعــســكـــريــة و تــوابل

روحية ال بد منها.
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لندن- وكاالت
عــــاد فــــريـق بـــرشــــلــــونــــة لــــطــــريق
االنـتصـارات بـالفـوز بـنتـيـجة (4-0)
خالل مواجهـة أوساسـونا  في إطار
مـنافـسات اجلـولـة احلاديـة عـشر من
الــلـيــجـا.وســجل أهـداف بــرشـلــونـة
بـــــرايـــــثــــوايـت في الـــــدقــــيـــــقــــة 29
وجـــــريـــــزمــــان فـي الــــدقـــــيـــــقــــة 42
وكـوتـينـيـو في الـدقـيـقة 57 ومـيسي
في الدقيقة 73.وبهذا االنتصار يرفع
برشـلـونة رصـيده إلى  14 نقـطة في
ركـز السـابع بيـنمـا يتـجمـد رصيد ا
ـركز أوساسـونا عـند 11 نقـطة في ا
اخلامس عشـر.بدأ برشـلونة الـتهديد
مُـبكـرًا وجنح أنـطوان جـريـزمان في
التـوغل داخل منـطقـة اجلزاء وراوغ
احلـارس هـيريـرا ومـرر كـرة عـرضـية
ـرمى لــكـوتـيـنــيـو الـذي ســدد عـلى ا
ــدافـع جــارســيــا الــذي لـــوال تــدخل ا
شـتت الـكـرة في الـدقـيـقـة 11.وأرسل
جريـزمان تـصويـبة قـوية عـلى حدود
منطقة اجلـزاء في الدقيقة 15  جنح
حـــارس أوســـاســـونــــا هـــيـــريـــرا في
الـتــصـدي لـهـا بــبـراعـة. وجـاءت أول
محـاولـة ألوساسـونا في الـدقيـقة 18
ــيـر كــرة في عـمق حــيث تـلــقى بـود
مـنـطقـة جـزاء بـرشلـونـة وسـدد على
الـطـائـر لـكن مـرت الـكرة أعـلى مـرمى
تـيـر شـتـيـجن. وسـدد كـوتـيـنيـو جنم
بــرشــلـــونــة كــرة قــويـــة عــلى حــدود
مـنطـقـة اجلـزاء في الدقـيـقة 19 لكن
حـارس أوسـاســونـا هـيـريـرا تـصـدى
.ومـرر مــيــسي كـرة لــهــا عـلى مــرتــ
ــنـطـقـة في لــكـوتـيـنــيـو عـلى حـدود ا
الـدقـيـقة 28 لـكن الـبـرازيـلي سـددهـا
بـــقـــوة زائــــدة لـــتـــمـــر أعــــلى مـــرمى
أوساسـونا.وجنح مـارتن برايـثوايت
مهاجم بـرشلونـة في تسجـيل الهدف
األول في الدقـيـقة 29 حيث مـرر ألـبا
كــرة عــرضــيــة ســددهــا بــرايــثــوايت
وتصدى لها احلـارس هيريرا قبل أن
تــرتــد له مـرة أخــرى ويُــسـكــنــهـا في

الشباك.
وجنح مــيــسي في تــســجــيل الــهـدف
الرابع في الدقيقة 73 وأهدى الهدف
لــروح ديــيــجـو مــارادونــا حــيث كـان
يــرتـدي قـمــيـصه مـع فـريـقـه الـسـابق

نيولز أولد بويز.
وبـهـذا االنـتـصـار يـعـود الـبـلـوجـرانا
لـطريق الـفـوز بعـد خسـارته اجلـولة
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نتـخب سرمد عـبد االله على حـادثة منـعه من الدخول الـى مقر الـلجنة بيـة ا علق رئيس الـلحنـة االو
في بغداد. مشيراً الى ان قوة امنية منعته من الدخول الى مقر اللجنة في وقت سابق .

ونـشر عـبـد االله عـبـر احد مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي  ان رعد حـمـودي يـسـتـع بـعـنـاصـر تدعي
بـيـة العـراقـية وتـمـنع بالـقـوة رئيس انتـمـاءها ألمـن احلشـد الـشعـبي تـستـولي عـلى بنـايـة الـلجـنـة االو

نتخب من الدخول الى مقر البناية. كتب التنفيذي ا وأعضاء ا
كتب اضي حكماً بـإيقاف العمل بانـتخابات ا يذكر ان مجلس القـضاء االعلى قد اصدر االربعـاء ا

التنفيذي التي جرت في الرابع عشر من الشهر اجلاري.
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ـــنــــتـــخب يـــخــــضع حـــارس مــــرمى ا
الــعـراقـي ونـادي الــزوراء جالل حـسن
لــفــحــوصــات كــورونــا بــعــد أن أنــهى
مرحـلة احلـجر الصـحي في دبي حيث
تـعـرض لإلصـابـة بـالـفـيـروس أثـناء
عسكر نـتخب في ا مشاركته مع ا

اخلارجي بدبي.
وقـــال حــــسن في تــــصـــريــــحـــات
صــحـفــيــة إنه أكـمـل مـدة احلــجـر
الصـحي بعـد مرور 14 يومـا على
إصـابته وسـيجـري غـدا فحـوصات

جـديدة وفي حـال أتت الـعيـنة سـلبـية
ـكـنه الــعـودة إلى الـعــاصـمـة بـغـداد

قبل. يوم الثالثاء ا
وب أنه يشـعر بحالـة جيدة ويأمل

أن تكون الـنتيجـة سلبية
كي يــــلـــتــــحق
بـــــفــــريـــــقه
الـــــزوراء

ـنـتـخب بـنـتـيـجـة 22-24  لـكن ا
الـــلــبــنـــاني اســتــفـــاق في الــربع
الثـالث وأنهـاه لصاحله بـنتـيجة

Æ30-11
نـتخب في الربع االخـير حـاول ا
الــوطـــنـي ان يـــقــلـص الـــفـــجــوة
واسـتـطـاع الـفـوز بـالـربع االخـير
12-18 لــكـن ذلك لم يــكن كــافــيـاً
ـواجهـة بفارق  9نقاط لتـنتهي ا

لصالح لبنان.
وبــهـذه اخلــســارة تـعــقــد مـوقف
ــنــتـخـب الـوطــني فـي الـتــأهل ا
ــركـز االخـيـر حـيث اسـتــقـر في ا

برصيد اربع نقاط.
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ــنـتــخب الــوطــني بــكـرة تــلــقى ا
الـــســـلـــة خــــســـارة جـــديـــدة في
رة التـصفيـات االسيويـة وهذه ا

Æ78-69 أمام لبنان وبنتيجة
واجهة التي اقيمت على صالة ا
مــديــنــة خـلــيــفـة الــريــاضــيـة في
ـنـامـة الـعـاصــمـة الـبـحـريــنـيـة ا
ـنــتـخب الــوطـنـي بـقـوة بـدأهــا ا
واستـطاع ان يـحسم الربع االول

Æ16-14 صلحته بنتيجة
وفـي الـــــــربـع الــــــــثـــــــانـي واصل
ـــــنــــتــــخب الــــوطــــنـي تــــفــــوقه ا
نتخب الوطني لكرة السلة يخسر للمرة الثانيةواســـتـــطـــاع إنـــهـــاءه لـــصـــاحله ا
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U½Ëœ«—U  v ≈ eO —U  sحـيـث أن احلـجــر الــصــحي مـنــعه من
االلــتـحــاق بـزمالئـه ضـمن مــنـافــسـات
الــــدوري.يــــشــــار إلى أن جالل حــــسن
أصـــــــــــــــــــــــــيــب
بـــفــــيـــروس
كورونا قبل
مـــواجــــهـــة
مــــنــــتــــخب
أوزبكستان
وديــــــــــا في
ـــعـــســـكــر ا
الـــتــــدريـــبي
في مـــديــــنـــة
دبــــــــــــــــــــــــــــي

باإلمارات.
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عـاتـقه.من جــانـبهِ أعـرب سـرهـنك
مـــحـــسن عن ســـعـــادته بـــتــقـــديــر
وتـكـر إدارة نــادي امـانـة بـغـداد
ــتـواصل وحــرصـهــا عـلى الــدعم ا
. مـشــيـرا إلى ان جلــمـيع الالعــبــ
ــســتـوى الــذي ظــهـر عــلــيه كـان "ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

كرمت الهـيئـة االدارية لنـادي امانة
بــغــداد حــارس فــريق كــرة الــقــدم
ســــــــرهـــــــنـك مــــــــحـــــــسـن بـــــــدرع
االبـــداع.وذكـــر بـــيــان لـــلـــنــادي ان
رئـــيس نــادي امـــانــة بـــغــداد فالح
ـسعـودي كـرم نيـابـةً عن أعـضاء ا
الهيئة االدارية لنادي أمانة بغداد
بـتــكـر ســرهـنك مــحـسن حـارس
مـرمى الـفـريق األول بـدرع اإلبداع
ـا قـدمه سرهـنك هذا وذلك تقـديراً 
وسم مـع الفـريق األول وظـهوره ا
يـز في مـباراة الـنادي سـتـوى 
أمام نـظـيره الـقـوة اجلويـة والتي

انتهت نتيجتها لصالح اسود 
العاصمة بهدف واحدٍ دون رد.
سـعـودي خالل الـتـكر وأشـارَ ا

إلـى أن احلـــارس قــــدم مـــســــتـــوى
وسـم وكان على استـثنـائيـاً هذا ا
ـــلـــقـــاة عـــلى ـــســـؤولــيـــة ا قـــدر ا
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ـلـيء بـالـتـخـبط حـيث ان الـفـريق ا
يساني لعب مباراته يوم السبت ا
يـناء االربـعاء في بـغداد لـيواجـه ا

علن. وفقاً للجدول ا
ـسابـقـات بـحـاجة واكـد ان جلـنـة ا
الى تـواجـد كـفاءات اداريـة لـقـيادة
اهم جلـان االحتـاد الـعراقـي والتي

بغداد- الزمان
اعـــرب امــ ســـر نـــادي احلــدود
حـــازم تـــيــمـــوز عن امـــتـــعــاضه
الـشـديـد من الـطـريـقـة الـتي تدار
متاز بها مسابـقة دوري الكرة ا
ــســابــقـات في من قــبل جلــنـة ا

الهيئة التطبيعية .
وقـال تـيـمـوز في بـيـان لـلـنادي
انـه نـــســـتـــغـــرب عـــدم وجـــود
اسـتــراتـيـجــيـة عــمل واضـحـة
لـلـمـسـابـقـات مـنـذ بـدء الدوري
الى اآلن  والــــدلـــيل مـــواعـــيـــد
ثـير لـلجدل  بـاريات ا اقامـة ا
والــــذي لـم يــــراعِ مـــــبــــاريــــات
اجلــولـة الــتي تــسـبــقــهـا  وال
عــمـــلـــيــة االســـتــشـــفـــاء الــتي
يحتاجها الالعب اضافة الى
ـتــعـلــقـة اجلــوانب الـفــنـيــة ا
بــــهــــضم الالعــــبــــ خلـــطط

درب قبل كل مباراة. ا
واضـــاف فـــوجـــئــنـــا الـــيــوم
قبلة امام بتحديد مباراتنا ا
امـانــة بــغـداد يــوم االربــعـاء
ــــقــــبل  خــــصــــوصــــاً وان ا
الـفــريـقــ لـعـبــا مـبـاراتــهـمـا
الـسـابـقـة يـوم امس الـسبت 
باراة لنبلغ اليوم بأن موعد ا

بعد ثالثة ايام فقط.
وتابع ان احلال ينـطبق ايضاً
على فـريق نفط مـيسان كـمثال
ــســـابــقــات اخـــر عــلى عـــمل ا

ـسـابـقـات بـضـرورة إقـالـة جلــنـة ا
واالسـتــعـانـة بــشـخـصــيـات قـادرة
عــلى قــيــادتــهـــا قــبل ان تــســتــمــر
بــــعـــمـــلــــهـــا الـــضــــعـــيف والـــذي
ســــيــــتـــــســــبب بـال شك فـي فــــشل
ـمــتـاز وبــقـيـة مـســابـقــة الـدوري ا

سابقات. ا

يــــرتـــبط جنــــاح اغــــلب الـــلــــجـــان
بـنـجـاحـها سـيـمـا وانهـا لم تـلـتزم
بـوعــودهــا قــبل انــطالق الـدوري 
واهمـها اصـدار روزنامـة الدوري 
او عـــلـى االقل حتـــديـــد مـــواعـــيـــد

جولت متاليت من جوالته.
وطــالـب الــلــجــنـــة الــتــطــبـــيــعــيــة

بـــفــضل اجلــهــود الـــكــبــيــرة الــتي
يـــبــذلــهـــا مــدرب احلـــراس هــيــثم
خليل في تـدريب احلراس وكانت
سـاته واضحـة عـلى باقي زمالئي
ــا يـعــودُ بـالـنــفع عـلى احلـراس 

الفريق بشكلٍ كامل.

رمى جانب من تكر ادارة نادي امانة بغداد حلارس ا

ــاضـــيــة ضـــد أتــلــتـــيــكـــو مــدريــد ا
ويــقـتـنـص الـبـارســا الـنــقـاط الـثالث

سعيًا لتعديل وضعه في الليجا.
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وردّ جـــرّاح أســــطــــورة كـــرة الــــقـــدم
األرجـنتـينـي الراحل ديـيـغو أرمـاندو
مـارادونــا عـلى فـتح حتـقــيق بـتـهـمـة
ـتـعــمـد شـمـل مـداهـمـة الــقـتل غـيــر ا
مـنـزله انه قـام "بـكل شيء إلى درجـة
ـكن ـسـتـحـيل" النـقـاذ مـريض "ال  ا
الـسـيطـرة عـلـيه" قـبل وفـاته االربـعاء

اضي عن  60 عاما. ا
ــدعي الـعــام في سـان وكـان مــكـتب ا
إيسـيدرو قـرب بويـنوس أيـرس فتح
االحــد حتــقــيــقــا حــول ظــروف وفــاة
"الـفــتى الـذهـبي" فـداهــمت الـشـرطـة
مكتب ومنزل الطبيب لوكي بحثاً عن
أدلـــــة حــــــيــــــال إهــــــمـــــال مــــــهــــــني
مـحتـمل.وأوضـحت مصـادر قـضائـية
أن الـشـبهـة حـيـال لـوكي الـذي أجرى
ــارادونـــا بـــدايــة تـــشــرين جــراحـــة 
الــثــاني/نـوفــمــبـر احلــالي إلصــابـته
بورم دماغي ال تعني تلقائياً توقيفه
من قبل الشرطـة أو تقييـد حريته.قال
لوكي ( 39عـاما) مـتـنـهدا في مـؤتـمر
صـحـافي "تريـدون مـعـرفـة أين كـمنت
مـســؤولـيـتي? في حـبّـي له اعـتـنـائي
بـه إطـالــة حــيــاته وحتــســيــنـهــا في
الـنهـايـة".واضـاف لـوكي انه قـام بكل
ـسـتـحـيل" مـا في وسـعـه إلى درجـة ا
ــارادونـا مــعــتـبــرا نـفــسه "صـديــقـا" 
وتعامل معه "كوالد وليس كمريض".
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واشار بيان صادر عن النيابة العامة
الى انــهــا بـدأت في حتــلــيل مـواد 
جـمـعـهـا مـوضـحـة انه "لم تـتـخـذ أية
قــــرارات في الـــوقـت الـــراهن بـــشـــأن
الوضع االجـرائي ألي شـخص".وفتح
القضـاء األرجنتيـني اجلمعة حتـقيقاً
اجلمـعة حول إمـكانـية حـدوث إهمال
في تــلــقي الــرعــايـة الـالزمـة أدى الى
وفاة مـارادونا بـعد بـعد تـصريـحات
ــا وجـيــانـيـنــا وجـانـا من بــنـاته دا
حـيال طـريقـة مـعاجلـة مـشاكل الـقلب
لدى بـطل كأس الـعالم عام 1986 في
مــقــر إقـــامــته فـي تــيــغـــري بــشــمــال
الـعاصـمـة األرجـنـتيـنـيـة.وتوفي جنم
نـــــابــــولـي االيــــطــــالـي في نـــــهــــايــــة
ـاضي في نومه ثـمانـينـيـات القـرن ا
بــسـبب "وذمــة رئـويــة حـادة ثــانـويـة

وتــفـــاقم قــصـــور مـــزمن في الـــقــلب"
بحـسب تشـريح أولي.وكان مـارادونا
في منزله في بلـدة تيغري الـتي تبعد
30 كـلـم شـمـال الـعـاصــمـة بـويـنـوس
أيـــرس حــيـث كــان يـــقــطن مـــنــذ 11
تـشرين الـثـاني/نوفـمـبر إثـر خروجه
من عـيــادة خـضع فـيــهـا جلـراحـة في
رأسه الزالة ورم دمـوي مطـلع الشـهر

احلالي. 
و اختيار مكـان إقامة مارادونا كي

يكون قريبا من بناته.
لــكن صــحــة مــارادونـا كــانت ســيــئـة
بسـبب ماضـيه مع انتـكاسـات القلب.
خـــضع أيـــضــا لــعـالج لــلـــتــوقف عن
إدمان الكحـول التي كان يخـلطها مع
ادويـة كــثـيـرة كـان يـتــنـاولـهـا.وأعـلن
أحـد أفـراد الـعـائـلـة "أوصت الـعـيادة
سـتـشفى. لـكن عـائـلته بـذهابه إلـى ا
قــررت خالف ذلـك".تــابع لــوكي الــذي
وصـف مـــارادونــا بـــانـه "غــيـــر قـــابل
لـلـسـيـطـرة" أنه "كـان يجـب نقـله إلى

مركز إلعادة التأهيل? 
لم يـرغب في ذلك".وتـسـاءل لوكي عن
ســــبب عـــــدم وجــــود جــــهــــاز مــــزيل
لـلــرجـفـان في حـالــة االصـابـة بـنـوبـة

قلبية في منـزل مارادونا في تيغري
ـنـزليـة لم تكن موضـحـا ان الرعـاية ا
من مـهــامه "أنـا جــراح أعـصـاب.. أنـا
الـشــخص الـذي كــان يـعـتــني به. أنـا
فـــخـــور بــكـل شيء قـــمت به. ال شيء
لـدي ألخـفـيـه. أضع نـفـسي بـتـصـرف
العـدالة".وبـعد سـاعات من وفـاة بطل
الـعالم 1986 أعـلن مـحامـي وصديق
مـارادونـا مـاتـيـاس مـورال أن "سـيارة
اإلسـعاف اسـتـغـرقت أكـثـر من نصف
ساعـة للوصـول إلى منـزل مارادونا".
وحذّر من انه سيذهب "إلى النهاية".
واعـتـبـر لـوكي انه كـان يـجب تـواجـد
ســيــارة اســعـاف فـي اخلـارج "طــالب
طبيب نفـسي بأن تكون هـناك سيارة
اسـعــاف دومـا أمـام مــنـزله. ال أعـرف
ـسـؤول عن عـدم تـواجـد سـيارة من ا

اسعاف".
واردف الــطـــبـــيب ان ديـــيـــغـــو "كــان
ـفـرده حـزيـنـا جـدا أراد الـتـواجـد 
لـيس ألنه ال يـحـب بـنـاته عـائـلـته أو

احمليط به".
وتـنـتــظـر الـنــيـابـة الــعـامـة الــنـتـائج
اخملــبــريـة وقــد وضــعت يــدهــا عـلى
ـــــلف الـــــطـــــبي بـــــاالضــــافـــــة الى ا

ـنـطـقـة تـســجـيالت الـكـامـيــرات في ا
الـــتي عــاش فــيــهـــا مــارادونــا أيــامه
االخـيـرة.وبدا الـنـجم اخلـارق عـنـدما
كــان في الــعــشــريــنــيــات من عــمــره
ضــــعــــيــــفــــا جــــدا في 30 تــــشــــرين
ــاضي في ظــهــوره االول/اكــتـــوبــر ا
االخــيـر يــوم عــيـد مــيالده الـســتـ

عنـدمـا قاد تـدريب فريـقه خـيمـناسـيا
ا ال بالتا. إي إسغر
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وكـرّم نـادي بـوكـا جـونـيـورز الـعـريق
أسطورته االرجنتـيني الراحل دييغو
مـارادونـا في مــلـعب "ال بـومـبـونـيـرا"
بـاراة التي جمـعته مع الشـهيـر في ا
نـيــولـز اولـد بـويـز الــذي لـعب ايـضًـا
لـصــفـوفه الــنـجم االسـتــثـنـائي خالل
مـسـيـرته امام انـظـار ابـنـته الـكـبرى
ا التي لم تتمكن من كبح دموعها دا
وذلك ضمن منافسات الدوري احمللي
لكرة القدم االحد.مارادونا الذي فارق
احلـيـاة االربـعـاء عن 60 عـامًـا جـراء
سكتة قلبيـة لعب مع بوكا جونيورز
على فـترتـ في موسم 1981-1982
ومن ثم ب 1995 و1997 فـــــيـــــمــــا
دافع عن الـوان نـيولـز اولـد بـويز في

مـوسم 1994-1993.  وحــقق بــوكــا
الفوز بنـتيجة -2صفر بفـضل ثنائية
لالعـبه الـكـولـومـبي ايـدوين كـاردونـا
( 12و20) الذي احتفل بالهدف االول
ــــكـــان بـــتــــوجّـــهـه وزمالئه نــــحـــو ا
ـونـديال 1986 اخملـصص للـمـتوج 
وعــائــلــته والــذي كــانت جتــلس فــيه
ـا حــيث وضـعـوا ابــنـته الـكــبـرى دا
نـتـخب االرجـنـتـيني ارضًـا قـميـص ا
الـــــذي يــــحــــمـل الــــرقم 10 واســــمه
وصـفّـقوا امـامـهـا حيث بـدت مـتـأثرة
بشدة قبل أن تنهمر في البكاء.وتزيّن
مــلــعب "ال بــومــبــونـيــرا" اخلــالي من
اجلـمـاهيـر بـسـبب تـداعيـات جـائـحة
ـسـتـجـد بالفـتـات فـيـروس كــورونـا ا
ا ويافطات خاصة بالعبه السابق 
فـيـهـا لـوحة قـمـاش ضـخـمـة أعـطـاها
شـجعي بـوكا مـنذ مارادونـا بنـفـسه 

قرابة 30 عامًا.
وعنـد االستـراحة أطفـئت االنوار في
ـلـعب بــالـكـامل فـيـمـا سُـلّط الـضـوء ا
فقط على الفتة صـفراء ضخمة حتمل
صـــورة "بــــيــــبي دي اورو" (الــــفــــتى
الذهبي) كتب عليهـا "دييغو ايتيرنو"
(دييـغو االبـدي) مرفـقة بـسنة 1960
التي ولد فيها وعالمة الالنهاية بدال
من "2020 فـي داللـــــــــــة عـــــــــــلـى انـه
ـــبــاراة دخل جـــمــيع خـــالــد.وقـــبل ا
الالعـــبـــ واحلـــكـــام وهم يـــرتـــدون
نتـخب االرجنتيني مع اسم قميص ا
الالعب ورقمه وسط صورة كـبيرة له
لعب حيث وقف في دائرة منتصف ا

اجلميع دقيقة صمت.
ـبـاراة كـامـلـة وخـاض العـبــو بـوكـا ا
بـقـميص الـنـادي وأرقـامـهم اخلـاصة
إال أنـــهـــا حـــمـــلت جـــمـــيـــعـــهـــا اسم

مارادونا" بدال من أسمائهم.
كما عزفت اغنـية "ال مانو دي ديوس"
(يد الله) وبُث عـلى الشاشـات الهدف
ـارادونــا في ربع الــفــردي الـشــهــيــر 
نــــهـــائي كــــأس الـــعـــالم 1986 امــام

انكلترا.
وكان "ال بـومبـونيـرا" قد أطـفأ أنواره
االربـعـاء لـيـلـة وفـاة مـارادونا وأبـقى
ـكــان الــذي كــان يــجــلس فــيه فــقـط ا
الالعب اخلارق في الـقسم اخملصص
لكبار الشخصيات مضاء حيث القت
الصـور رواجًـا على مـواقع الـتواصل
ــيـة االجـتــمــاعي في لــــفــتــة تــكـــــر

مؤثرة. واجهات القادمة WKOJAð∫ فريق برشلونة يحدد تشكيلته اجلديدة خلوض ا

جالل حسن

السليمانية
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ــسـألـة لـوضع حـدّ لـوصـمـة هـذه ا
الـعـار احمليـطـة بالـدورة الـشهـرية
وذلـك بــــاإلضــــافــــة إلـى تــــوفــــيــــر
الـــســدادات الـــقـــطــنـــيــة والـــفــوط
الـصحية بـاجملّان. وتقول إيل-روز
فــوثــريـنــغــهـام “فــرحــنـا جــمـيــعـا
ـساهـمتنـا في تغـيير كـبيـر لهذه

الدرجة في العالم.”
وهـي مألت مـع زمـــــيالتـــــهــــا آالت
ستلزمات الـتوزيع في مدرستها 
الـنــظـافـة الـنـسـائـيـة. وقـد تـوقـفّت
أعــمــال الــتـخــريب عــنــدمــا بــلـغت

الفتيات مقصدهن.
وتــكـشف مـيــريـديث ابـنــة الـسـتـة
عـشر ربـيعـا أنها شـعرت بـارتياح
كــبـــيــر عــنــدمــا اعـــتُــمــد مــشــروع
ان قـائلة (عـملنا الـقانون في الـبر
بــجـهـد كــبـيـر جــدّا لـتـحــقـيق هـذه

الغاية).
ـــعـــتـــمــد في ويـــنصّ الـــقـــانــون ا
اســكــتـلــنــدا عـلـى إجـراءات أوسع
ـتّـخذة في نـطـاقـا بكـثـير من تـلك ا
مـدارس إنكلترا وويلز أو تخفيض

ضـافة عـلى هذه ضـريبـة القـيمـة ا
ــتـحـدة ــنـتــجـات في الــواليـات ا ا

وفرنسا.
وعـــمال بــهـــذا الــنصّ الـــقــانــوني
دارس واجلـامعات يـتوجّب عـلى ا
في اسـكتلـندا أن توفّـر باجملّان في
نتجات مـراحيضها مجموعة من ا
اخلـاصة بالدورة الـشهرية. ويحقّ
لـلحـكومة أن تـلزم الهـيئات الـعامة

نتجات مجّانا.  بتزويد هذه ا
راهـقات تـغـيّبت أكـثـر من نصـف ا
ـدرســة بــسـبب ــئـة) عـن ا (52 بــا
الـدورة احليضيـة وفق ما أظهرت
دراســــة أجـــريت فـي أيـــار/مـــايـــو
 2019شـــمـــلت ألف مـــراهـــقــة في
بـريطـانيـا. ويشيـر نشـطاء في هذا
اجملــال إلى أن صــعــوبـات الــنــفـاذ
إلى مـسـتـلـزمـات الـدورة الـشـهـرية
لـها أثر مباشر على تعليم الفتيات

وهي تفاقم التفاوت القائم.
ولم تــكن مـهـمّـة (لــيـدي بـيـزنـيس)
بـــالــســهــلـــة لــرفع وصـــمــة الــعــار

سألة احليض. احمليطة 

WOzU M « W UEM «  U eK²  WO½U−  Êu½U  sFMB¹  «cOLKð

{ واشنـطن (أ ف ب) - أُصيب
نتخب جو الرئيس األمريـكي ا
بـايدن بـكـسـر في قدمه الـيـمنى
وسـيــتــوجّب عــلـيه أن يــنــتـعل
حــذاءً طـبّـيًـا بـحـسب مـا أعـلن
فــــريـــقه األحـــد بــــعـــد أن نُـــقل
الــرجل الــبــالغ من الــعــمــر 78
عـامًـا إلى الـطـبـيب إثـر انـزالقه
أثـــنـــاء الــلـــعب مـع كــلـــبه.ومن
ـقـرّر أن يـؤدّي بـايـدن الـيـم ا
الـــدســتـــوريّـــة في  20كـــانــون
الثاني  لـيُصبح بـذلك الرئيس
األكبـر سنًا في تـاريخ الواليات

تحدة.  ا
وتـعـرّض إلى اإلصـابـة الـسبت
أثـنـاء الـلـعب مع مـيـجـور أحد
كــلـــبــيه وهـــمــا مـن فــصـــيــلــة
ـــــانـي (جـــــيـــــرمن الـــــراعي األ
شيـبرد).في بـاد األمر حتدّث
كـــيـــفن أوكــــونـــور الـــطـــبـــيب
ـنـتخب الـشـخـصيّ لـلـرئـيس ا
عـن الـتـواء في الـقــدم الـيـمـنى
قــــــائـالً إنّ (صــــــور األشــــــعّـــــة
الـسـينـيّـة لم تـكـشف عن وجود
أيّ كـسـرٍ واضح) لـكـنّه أضاف
(أنّـه ال يـــزال يـــتــــعـــيّن إجـــراء
فــــحـص إضــــافي بـــــاألشــــعّــــة
ــقـــطــعـــيّــة).وهـــذا الـــفــحص ا
اإلضــــافي أكّــــد وجـــود كــــســـر
صغير للغـاية في منتصف قدم
بايدن بحسب ما قال أوكونور
في بــيــان الحق أصـدره مــكـتب
نـتخب. وأضاف (أنّ الرئـيس ا

{  لــــــنـــــدن-(أ ف ب)  –تــــــوفي
ــمــثل الــبــريـطــاني ديـف بـروز ا
الــذي جـــسّــد شــخــصــيــة (دارث
فــيـــدر) في الــثالثـــيــة األولى من
ســلـســلـة أفالم (حــرب الـنــجـوم)
الــســبت عن 85 عــامــا عـلـى مـا

أعلن األحد وكيل أعماله.
وكـتب تـومـاس بـويـنـغـتـون عـبر
فيسـبوك (ببالغ األسـى نعلن لكم
أن عـــمــيــلـــنــا ديف بـــروز تــوفي
صــبـــاح أمس (الـــســبت) عن 85

عاما).
وقـال وكــيل األعـمــال لـقــنـاة (بي
بي سـي) في رســالـــته (فــلـــتــكن
الــقــوة مـــعه إلى األبــد) واصــفــا
وفـــاة بـــروز بـــأنــــهـــا (خـــســـارة
الي موجـعـة بعـمق حـقا لـنـا و
ــعـجــبـ حــول الـعــالم). وكـان ا
ديف بــروز الـذي انــتــقل من رفع

األثـقـال إلى الـتـمـثيـل قد حـصل
عــلـى دور (دارث فــيــدر) بـــفــضل
بـنــيـته الــضـخـمــة إذ كـان يـقـرب

طوله من مترين (1,98 متر).
لكن اختـار القـائمون عـلى العمل
ــثال بــديال هــو جــيـمـس إيـرل
جـــونــــز لــــيــــضع صــــوته عــــلى
الــشــخــصــيــة الــتي أداهــا بـروز
ــتـحـدر مـن مـديـنــة بـريــسـتـول ا
غرب إنـكلتـرا بعـدما اعـتبروا أن

لكنته الظاهرة ال تالئم الدور.
وهو مـثّل إنكـلتـرا في مواجـهات
رفع األثـقـال أللعـاب الـكـومـنولث
في مطلع الـستيـنات قبل خوض
غـــمــار الـــتــمـــثــيل. ودخل (دارث
فـيدر) تـاريخ الـسـيـنـمـا كـإحـدى
أبــرز الــشــخــصــيــات الــشــريـرة
خـصـوصـا مع جـمـلـته الـشـهـيرة

(آي أم يور فاذر) (أنا والدك).
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بايدن بـحاجة على األرجح إلى
انــتـعـال حـذاء طــبّي عـلى مـدى
أسابيع عـدّة).وفي تعلـيقه على
تـسـجيل مـصـوّر لشـبـكة إن بي
سي يُظهـر بايدن لـدى مغادرته
مــكـتب أخـصـائي الـعـظـام قـال
تـرامب عـلى تـويـتـر (أتمـنى لك
الـتـعـافي قريـبـا).وكـانت صـحة
تـرامب مــسـألـة مــثـيـرة لــلـقـلق
لـفـتــرة وجـيـزة عـنــدمـا أصـيب
بــكـــوفـــيــد-19 لـــكـن الــرئـــيس
واصل حـملـته االنتـخابـية بـعد
تــلــقــيـه الــعالج. وكــان تــرامب
ـــعـــروف بـــقــلـــقه الـــبـــالغ من ا
اجلراثـيم أول رئيس مـنذ أكـثر

لك كلبا. من قرن ال 
وتــبـنـت عـائــلــة بـايــدن الــكـلب
مـــيـــجــور في 2018. ويـــشــيــر
مـسـؤولـون مـقـرّبـون من بـايدن
إلى أن مــيـجـور ســيـصـبح أول
كـلب إنــقـاذ يــعـيش في الــبـيت

األبيض.
الـى ذلك اعـــــلن بـــــايـــــدن امس
تشكيلة فريق االتّصال اخلاصّ
بـه في الــبــيت األبــيض والــذي
ســـيـــكــون مـــكـــوّنًـــا من اإلنــاث
حـصرًا وهـو مـا وصفه مـكـتبه
(بــأنّـه الــفــريق األوّل من نــوعه

في تاريخ البالد).
ّ ومن ب الـشخـصيّـات التي 
اخـتــيـارهــا جـ ســاكي الـتي
سـتـكون مـتـحـدّثةً بـاسم الـبيت
األبــيض وهــو مــنــصب بــارز.

وشــــغـــلت ســـاكي (41 عـــامًـــا)
ـنـاصب الــعـلـيـا الـعـديــد من ا
بــــيــــنــــهــــا مــــنــــصب مــــديــــرة
االتّـصـاالت في الـبـيت األبـيض
في ظلّ إدارة الـرئـيس الـسـابق

باراك أوباما.
ويـسعى بـايدن ونـائـبته كـاماال
هاريس إلـى إظهـار التـنوّع في
الــتــعــيــيــنـات والــتــرشــيــحـات
ُــعــلــنـــة حــتّى اآلن قــبل أداء ا

اليم في 20 كانون الثاني.
وقال بايدن في بيان (أنا فخور
بــــأن أُقـــدّم الــــيــــوم أوّل فـــريق
اتّــصــاالت في الــبــيت األبــيض
يــتـكـوّن بـالـكـامل من الـنـسـاء).
ــؤهَّالت وأضـــاف أنّ (هـــؤالء ا
واخلبيرات في مـجال االتّصال
يُـوفّـرنَ وجـهـات نـظـر مـتـنـوّعـة
لـعــمـلـهنّ ويــتـشــاركنَ االلـتـزام
نـفـسه بـإعادة بـنـاء هـذه البالد
بــشــكل أفـــضل). وإضــافــةً إلى
ّ اإلعالن عن أســمــاء ســاكـي 
ستّ شـخصـيّات أخـرى بـينـها
كـيت بـيـديـنـغفـيـلـد الـتي كـانت
دير حملة بايدن والتي نائبةً 
ســـتــــشـــغـل مـــنـــصـب مـــديـــرة
االتّصاالت في البيت األبيض.
أمّــا آشــلي إتــيــان فــســتــشــغل
مـــنـــصـب مـــديـــرة االتّـــصــاالت
لنائـبة الرئـيس كاماال هاريس.
وســتــشـغـل سـيــمــون ســانـدرز
مــنــصب كــبــيــرة مــســتــشــاري

تحدّثة باسمها. هاريس وا
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وتـقول  (شـكّل ذلك مـصدر اسـتياء
كــبــيــر… ويــنــبــغي أال تــكــون هـذه
ـــســـألـــة بـــطـــبـــيــعـــة احلـــال من ا
احملـرّمـات) مـضـيـفـة (عـمـلـنـا مـنذ
الـبـدايـة عـلى هـذا اخلـطّ وأجـريـنا
مـداخـالت في الـصـفـوف والحـظـنا
فــعال تــغـيّــرا في ســلـوك الــفـتــيـان
ـدرّسـ األكـبر وربّـمـا حـتّى عـند ا

سنّا).
وتـــســتــعـــدّ إيل-روز ومــيـــريــديث
لاللـتحـاق باجلـامعـة وهمـا تأمالن
نــقل الــشــعــلــة لـفــتــيــات أخــريـات
ــوضــوع بال لــلــتــطــرّق إلى هــذا ا

حرج.
تـــعــرب لـــوسي كالرك (13 عـــامــا)
الــتي انـضـمّت حــديـثـا إلى (لـيـدي
بــيـزنــيس) عن كــامل اسـتــعـدادهـا
خلـوض هـذا الـنـضـال. وهي تـقول
(قـــد يــجــد الــبـــعض األمــر مــقــزّزا
لــكـنـني أعـتــبـره طـبـيـعــيـا. فـلـيس
بـاليـد حيلـة والفـتيات بـحاجة إلى
مــنـتــجـات الـنــظـافــة هـذه لــصـحـة

جيّدة وحياة سعيدة).
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ة وقعت قبل ؤ لنتخيّل أنَّ أحداث الناصرية الدموية ا
ــقــبـلــة بــأســبـوع أو مـوعــد االنــتــخـابــات الــعــراقـيــة ا
أسـبـوع كـيف سـيــــكون وضـع صنـاديق االقـتراع
ومـا حــال احملــافــظــات اجلــنــوبــــيــة االخــرى في ذلك

الوقت ?
هل تـوجد في الـعراق ضـمانـات انَّ احداث الـناصـرية
ال تتكـرر في ذلك التوقـيت االنتخابي وتـنتقل الى اية
مـدينـة يـجـتـمع فيـهـا االحـتـقان من الـظـلم الـعـميق الى
نفلت تاح بيد اجلـميع وال أقول السالح ا السالح ا
كن أن ألنه اتخذ له عـناوين ثابـتة وبات أي وصف ال

شهد العراقي. يخرجه من طبيعية ا
ـهـدات تـوحي بـاالمل في عـقد ال توجـد حـتى الـيـوم 
انـتخـابـات في مـوعـدهـا في اجـواء من احلـريـة الـتـامة

والرقابة الصارمة على نزاهتها. 
وال نــزال نــســمع من مــســـؤولــ في بــغــداد ان الــهم
االكبـر هـو ضمـان نـزاهـة انتـخـابات يـعـلق العـراقـيون
اآلمـال عـلـــــيـهـا في إحـداث الـتـغـيـيـر الـذي سـيؤدي
عـــدم حتـــقـــقه الى انـــفـالت كـــــــبــيـــر يـــهـــدد الـــســـلم

االجتماعي .
الــوقـت ال يــزال ضــيـــقــاً أمـــام االنــتــخـــابــات في ظل
ـعيـشية ـلفات ا اوضـاع بلـد كالعـراق حائـر بجـميع ا
الية والعـسكرية والـسياسية واالقتصـادية واالمنيـة وا
والزراعـية والتـعليـمية والتـربوية والـثقافـية واالعالمية

وسواها.
كان يجب أن يـتم تدارك حدوث مـأساة الناصـرية منذ
ـــتـــفق عــــلـــيه في انـــهـــاء ّ في بــــغـــداد االعالن ا أن 
اعتـصامات سـاحة التـحرير. درجـة استشـعار اخلطر
ـسـتوى لـدى االجـهـزة الـسـيـاسـيـة واالمـنـية لـم تـكن 

احلدث أبداً.
البدّ من مراجعات من خارج االقـطاب السياسية التي
ال همّ لـهــا سـوى حتـالـفـات انـتـخــابـيـة تـدور في نـفس

ستنقع. ا

(1)
{ قــبل يــومـ من والدة ابــني الــبِـكــر تـبــارك هــاتـفــتـني
زوجـــتي من الــبــصـــرة  حــيثُ مــســكـن أهــلــهــا من خالل
الـتـلـفـون األرضي إلى احتـاد األدبـاء اتصـلتْ بـأهـلي في
كـربالء أوَّل وهــلـةٍ وأخـبـروهــا أنَّهُ في بـغـداد وبــحـدسـهـا
هـا بـحـاجة عتْ وجودي فـي نادي األدبـاء لـتـخـبرني أنـَّ تـوقـَّ
إلى أجـور الــوالدة; كـان ذلك في أشـد ســنـوات احلـصـار

عام 1995 من شهر تموز…
سألتها يائساً: كم هي أجور الوالدة?

قالت: عشرة آالف دينار
ائدة منـكسراً فتـنبَّه األصدقاء من حولي إلى عدتُ إلى ا

قنوطي همسَ بأذني گزار حنتوش ليسألني:
 –أراكَ لست على مايرام?
 –زوجتي على وشك الوالدة

 –كان عليك أنْ تكون بجوارها
 –ال أمتلك أجور سفري إليها

هبَّ گـزار مـثل عـاصـفة وتـركـنـا بـعـد نـصف سـاعـة أقبل
وربَّتَ على كـتفـي وأمرني بـالنـهوض أخـذ بيـدي إلى باب

نادي األدباء ودسَّ بجيبي نقوداً..
سألتهُ بوضوح:

 –كم النقود?
تبسَّم وقال:

 –ما تـكـفي وصولك إلى الـبـصرة وتـكـاليف إجنـاب رجاء
وشرب بطل عرق نخب الوليد.

وبــرغم لـقــاءاتــنـا الــتي ال تـعــد وال تُـحــصى لم يــذكـر لي
كيـف حصل عـليـهـا? ولم أسألـهُ من أين جاء بـالـنقـود تلك

الليلة?
رحل  صــديــقي الـفــذ گـزار وكــبُــر صـغــيـري تــبـارك ولم
أعرف حـتى اللـحظـة من أين جاء گـزار حنـتوش بـعشرين

ألف دينار وتركها في جيبي.
{ في سنـوات احلـصار وبـعـد مضي سـنـة على زواجي
في عــام 1994  لم يـــكن أمــامـي ســوى تــربـــيــة خــمس
نزل أجمعُ بيضها في كل أسبوع دجاجات فوق سطح ا
ان رحمـن في حي اإلسـكان/ وأبـيـعه عـلى  صـاحب الـدكـَّ
مديـنـة كربالء مـقـابل شراء بـعض احلاجـيـات الضـرورية
الـتي تـسـدُّ رمق جـوعي مع زوجـتي ومـسـتـلـزمـات وأدوية
لولدي البِكر (تبارك) الذي كـان بعمر سبعة شهور. ولكي
أجـــعل الــدجــاجــات تـــبــيض في كـل يــوم كــان ال بــدَّ من
الـنــزول قـبل الـغـروب إلى األســواق الـشـعـبــيـة في مـديـنـة
كـربالء ألجمـع أوراق البـصل األخـضـر  الـتي يتـركـونـها
في النفـايات فهي حتـفز الدجاج عـلى إنتاج الـبيض لقد
متُ ذلك في سـنـوات دراسـتي في إعـدايـة الزراعـة ثم تـعـلـَّ
ـدة عامـ صارت عـهـد الزراعي اسـتـمر هـذا الـعنـاء  ا
الدجـاجات أكثـر من عشـرين دجاجة وكـنتُ مواظـباً على
جلـب ورق البـصل األخـضر كـعـلف لهـا. ذات يـوم قارص
الـبرد انـشـغـلتُ مع زوجـتي نتـيـجـة مرضـهـا فـنزلتُ إلى
دينة بعد الساعة العاشرة ليلًا مشيَّاً على األقدام جلمع ا

علف دجاجاتي.
وبيـنما كـنتُ منـهمكـاً بدس حزمـة أوراق البـصل األخضر
في كيس نفـايات وفي شارع ابن احلـمزة طوَّقـني أربعة
تي ارتـبـكتُ اسـتـغرق رجـال من األمن طـلـبوا مـني هـويـَّ
األمـر أكـثــر من دقـيـقـة حـتى أخـرج مـن جـيـبي مـا طـلـبـوا
مــنـي كـان جــســدي  مــثل حــقـل بـصـل يــفــوح بـرائــحــتهِ
زعجـة لهم  أخذ أحـدهم هويتي لـيقرأهـا حتت مصباح ا
حانوت لم يُغلق بعد راحَ يتـمعَّنُ بها لوقتٍ طويل جعلني
أرتابُ من مكروه ينـتظرني منهم. أخيـراً عادَ بوجهٍ يبتسمُ

بلؤم وهو يقول جلماعته:
 –هذا شاعر البصل; اتركوه

ـتــثـلــجـة هــويـة احتـاد أعــادَ لـيــدي ا
األدباء بـاستـهانـةٍ سافـرةٍ; وابتـعدوا

وهُمْ يضحكون.
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مــــارادونـــا) الـــقــــمـــيص الـــذي
ارتداه الالعبـون مساء (األحد)
ا كان سيكون له معـنى أكبر 

يتصور). 
وســبـق لالعـــبـــــو نـــابــولي أن
كـرموا مـارادونا اخلـمـيس قبل
مــبـــاراة فــريـــقــهـم مع ريــيـــكــا
الـــــكـــــرواتي (2- صـــــفـــــر) في
الدوري األوروبي (يوروبا ليغ)
على مـلـعب (سان بـاولو) وذلك
من خالل ارتــداء الـقـمـيص رقم

10 واسم األسطورة.
وارتدى جميع الالعب الشارة
السوداء واحـتفظوا بـالقميص
الـرمــز خالل تــقـد الــفـريــقـ
وخالل دقـيــقــة الــصـمـت حـيث

الـريـاضـيـة الــراعـيـة لـلـفـريق)
راودتــنـا فــكـرة قــمـيص خـاص
يــذكــرنـــا بــديــيـــغــو مــارادونــا
وبــبــلــده احلــبــيب األرجــنــتـ
والــعـالقــة الــوطــيــدة بــســكــان
نــــابــــولي). وأوضح الــــبــــيـــان
صحوب باخلط العمودي ا
األزرق واألبـــــيض لــــقـــــمــــيص
نتخب األرجنتيني (كنا نأمل ا
أن يـتــمـكن ديــيـغــو من رؤيـته
ـا ال أن يـضـعه عـلى كـتـفيه) و
مــشـيــرا الى أن (تـقــد الـطـقم
اجلــديــد كــان مــقــررا اصال من
ـــرحــــلــــة الــــتــــاســــعـــة أجـل ا
ـنـاسـبـة مـبـاراة نـابـولي ضد
رومـــــــا. (اآلن وبــــــعـــــــد وفــــــاة

{ رومـا- بـويـنـوس ايـرس -(أ
ف ب)  –الــتـقى نــابـولي األحـد
ــرحــلــة مع ضــيــفه رومــا في ا
الـتاسـعة مـن الدوري اإليـطالي
ـنـتخب لـكـرة الـقـدم بـقـمـيص ا
ــا األرجــنـــتــيــني وذلـك تــكــر
ألســطــورته ديــيــغــو مــارادونـا
الذي فارق احلـياة األربعاء عن
60 عاما إثر انتكاسة صحية.
وكــشـف الـنــادي اجلــنــوبي في
بــيـــان األحــد أنه كـــان يــعــتــزم
استخدام القميص اجلديد قبل
وفاة النـجم األرجنتيـني الفائز
مع بالده بلقب مونديال 1986
مـوضـحـا (قـبل عـام بـالـتـعاون
ـســتـلـزمـات مع كـابـا (شــركـة ا

من جــهــتــهــا ســتــكــون بــيــلي
ـديرة االتّـصاالت تـوبار نـائبـةً 
في الـــبـــيت األبـــيض وكـــارين
تحدثة باسم جان بيير نائبة ا
الـــبــــيت األبـــيض.واخـــتـــيـــرت
ــنـصب إلــيـزابــيث ألــكــسـنــدر 
مــديـــرة االتــصــاالت لــلــســيــدة
ـقـبـلـة جـيل بـايـدن.وال األولى ا
تتطلّب هـذه التعييـنات موافقة
مــجـلس الــشـيـوخ عــلى عـكس
ــنــاصب الــوزاريــة.وحتــدّثت ا
تــقـاريـر عن أنّ هــنـاك عـددًا من
الـتّــسـمــيــات األخـرى الــتي قـد

يُعلن عنها هذا األسبوع.
وذكــرت صــحـيــفــة (نــيــويـورك
ــز) أنّ (هـذه الــتّــســمــيـات تــا
ستـشمل سيـسيلـيا روس كأوّل
امــرأة ســـوداء تــقــود مـــجــلس
ــســتــشــارين االقــتــصــاديّـ ا

ونيرا تاندين كأوّل أميركيّة من
أصل هــنــدي عـلى رأس مــكـتب

يزانيّة). اإلدارة وا
وتأتي هذه التـقارير في أعقاب
أنـبـاء عن نــيّـة بـايــدن تـرشـيح
رئــيــســة مــجـلـس االحــتـيــاطي
الفدرالي الـسابقة جـانيت يل
لـــــــتــــــــولّي وزارة اخلـــــــزانـــــــة
األمـيـركيّـة.وإذا صـادق مـجلس
الـشيـوخ عـلى تـعـيـيـنـهـا خـلـفاً
لـسـتـيـفن مـنـوتـشن سـتُـصـبح
يــــلــــ أوّل امـــــرأة في تــــاريخ
تّحـدة تتولّى وزارة الواليـات ا

اخلزانة.
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ظــهـرت صـورة لـلــغـائب االكـبـر
عــــلى شــــاشـــة عـــمـالقـــة داخل
ــــلـــعب. ومـــنــــذ اعالن خـــبـــر ا
الـــــوفـــــاة تــــــوافـــــد االالف من
انـصـار نـابـولي بـاجتـاه مـلعب
(ســان بـاولــو) الــذي ســيــطـلق
عـليه قـريبـا اسم مـارادونا كـما
ـــديـــنـــة اقـــتـــرح ذلك عــــمـــدة ا
االربعاء في حـ صرح رئيس
الـنادي اوريـلـيو دي لـورنـتيس
ـــنـــصف ان (اعـــتـــقـــد انه من ا
نـــســـمي مـــلــعـب ســان بـــاولــو

بإسمك لكي تبقى معنا).
ولم ينتظر انـصار نابولي قرار
مــــجــــلس االدارة فــــوضــــعــــوا
لعب كُتب الفتات على اسوار ا
عـلـيهـا (ملـعب ديـيـغو ارمـاندو
مـــارادونـــا) مـع صـــورة لـــوجه
االرجـنــتـيـنـي وتـوقـيـع انـصـار

درج الشهير (كورفا بي).  ا
وترك مارادونا بصمة ال تمحى
في تــاريـخ نـابــولي الــذي دافع
عن الــــوانـه عـــلـى مـــدى ســــبع
ســــنــــوات بـــ  1984و1991
وقـاده فــيـهـا الى احـراز الـلـقب
احملــلي مــرتــ وكل مـن كـأس
االحتــــــــــاد االوروبـي وكـــــــــأس

ايطاليا مرة واحدة.
وقـــام قــائـــد نــابــولـي لــورنــزو
ايسينيي اخلميس بوضع باقة
من الزهـور على اسـوار النادي
ـثل الـكـثـير وقـال (مـارادونـا 

لـــيـس فـــقط بــــالـــنـــســــبـــة الي
شـخـصــيـا لـكن ايـضــا لـسـكـان
نــابـولي. لـقـد دافع عـنـا دائـمـا
لـقـد حـمـلـنــا في قـلـبه ويـتـعـ

ثل).  عينا ان نبادله با
فـيــمــا لم تـكن عــودة الالعــبـ
الـــى مــالعـــب الـــــــــــــــــــــــــــدوري
األرجـنـتـيـني الـسـبـت كـأي يوم
روتيني في هذا البلد األميركي
اجلـنوبي الـعاشق لـكرة الـقدم
بـل كـانت الــدمــوع والـذكــريـات
الـــعــنـــوان األســـاسي بـــعــد أن
خـــســرت الـــبالد أســطـــورتــهــا
ديــيـغـو مــارادونـا األربـعـاء عن
60 عاما إثر انتكاسة صحية.
وكــان الـظــهــور األخـيــر لــبـطل
مـــونــديــال 1986 عــلى مالعب
هذا الدوري قبل شهر مع فريق
ـا الـذي كـان خــمـنـازيـا اسـغـر
يــدربه مــنـذ أيــلـول/ســبــتـمــبـر
2019 قـــــــــبـل أن يـــــــــدخـل الى
ـــســتــشــفى إلجـــراء عــمــلــيــة ا

جراحية في الدماغ.
ــثــابـة لــكن مــا كــان يــعـتــبــر 
شـجعي كرة كابـوس بالنسـبة 
الــقـدم األرجــنــتــيـنــيــة والـبالد
بـأكـمــلـهـا حــصل األربـعـاء مع
اإلعالن عـن رحــــــيـل (لــــــفـــــــتى
الــذهـبي) جـراء انــتـفـاخ رئـوي
حـاد وتـــــــــفـاقم قـصـور مـزمن
في الــــــقــــــلب ”بــــــحــــــســـــــب
الــتـــشـــريح أولي مـــدخال بالد

الــتـانـغـو في حـزن عـمـيق طـال
العالم بأكمله.

ـالعب وبــــــعــــــد أن حتــــــولت ا
األوروبــيــة هــذا األســبــوع الى
مـسرح لـتـكر من يـعـتبـر أحد
أعــــظـم الالعــــبـــــ في تــــاريخ
الـلعـبة الـشعـبيـة حان الـسبت
الوقت أمام الـفرق احمللـية لكي
تتـذكر مـارادونا في أول ظـهور
لـها بـعد الـفاجـعة. وكـان فريـقا
راســيـنغ وأونــيـون دي ســانـتـا
فـي أول من يــــــدخل أرضــــــيـــــة
ـلـعب الـسـبت في مـبـاراتـهـما ا
ــرحــلـة اخلــامــسـة من ضـمن ا
دور اجملــمـوعــات عــلى مــلــعب
(بــــريـــزيــــدنــــتي بــــيــــرون) في

أفيادينا.
لعب ودخل الالعبون أرضـية ا
ـنـتخب وهم يـرتـدون قـمـيص ا
الــــوطـــني مع الـــرقم 10 الــذي
اشــــتـــهــــر به مــــارادونـــا خالل
مـــســــيــــرته األســــطـــوريــــة في
ـالعب إن كــان عــلى صــعــيـد ا
ـنــتـخب أو األنــديـة الســيـمـا ا
نــابــولي اإليــطــالي الــذي بــات
ثابة (إله) ـشجعيه  بالنسبة 
بــعـد أن قـاد الـفــريق اجلـنـوبي
إلحـــراز لـــقب الـــدوري احملـــلي
مـــرتـــ كل من كـــأس االحتـــاد
األوروبي وكــأس إيـطـالـيـا مـرة

واحدة.
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حــــــكـم أصــــــدرتـه احملــــــكــــــمــــــة
الـــدســتــوريــة نـــزوال عــنــد طــلب
احلزب الكاثـوليكي احلاكم الذي
أدخل تـعـديالت علـى تركـيـبـتـها
يـحظـر اإلجـهـاض حـتى في حال
وجـود تـشـوهـات خـلـقـيـة خـطرة
لدى اجلن باعتباره ال يتماشى
مع الــدســتــور. ويــحــظــر احلــكم
القضـائي كل عملـيات اإلجهاض
إال في حاالت االغتـصاب وسفاح
الـقـربى أو فـي حـال كـانت حـيـاة

األم في خطر.
غــيــر أن اســتــطالعــات لــلـرأي ال
تـــزال تـــظـــهـــر رفـــضـــا واســـعــا
لإلجــهــاض في صــفــوف ســكــان
البلد الكاثولـيكي بامتياز والذي
يـعـتـمـد تـشـريـعـا من بـ األكـثـر
تــــشـــددا في أوروبــــا عـــلى هـــذا
الــصــعــيــد جــرى إقــراره بــعــيــد
ســـقــوط الــشـــيــوعـــيــة في إطــار

تسوية ب الدولة والكنيسة.

tقـــد بـــــــــيّن اســـتـــطالع لـــلــرأي
أجـراه مــعـهــد (كـانــتـار) الـشــهـر
ــئــة فـقط ــــــــــاضي أن 22 بـا ا
مـن الــبـــولـــنـــــــــديـــ يـــؤيــدون

تـشـريع اإلجــهـاض الـطـوعي في
البالد.

ـان األوروبي ونـدد أعـضـاء الـبر
بــشــدة اخلــمــيـس بــهــذا احلــكم

الــقــضـــائي مــعــتــبــرين أن هــذا
الـــقــرار يــهـــدد صــحــة الـــنــســاء
وحــيــاتــهن ويــنـــتــهك احلــقــوق

اإلنسانية األساسية.

{ وارسـو- (أ ف ب)  –تــظــاهـر
اآلالف الـــــــســـــــبـت فـي شــــــوارع
العـاصمـة الـبولـنديـة وارسو في
الـذكـرى الـسـنـويـة الـثـانـيـة بـعـد
ـــــنـح الـــــنــــــســـــاء حق ـــــئــــــة  ا
الـــتـــصـــويت في إطـــار حـــمـــلــة
احـتـجـاجــات ضـد حـكم قـضـائي
يـــحـــظـــر اإلجــهـــاض في الـــبالد

بصورة شبه كاملة.
نظـمون عبر فـيسبوك وأوضح ا
(لم نــحـصـل عـلى هــذه احلــقـوق
قبل أكثر من قـرن لنسمح ألولئك
ــوجــودين في الــسـلــطــات بـأن ا
يــــســـحــــبـــوا مــــنـــا حــــقـــوقــــنـــا

اإلنسانية).
ــشـــاركــون بــرايــات وقـــد لــوّح ا
علـيهـا شـعار الـصاعـقة احلـمراء
رمز احلركة وسط انتشار كثيف

لقوات الشرطة.
وانطـلـقت التـظاهـرات الـضخـمة
في 22 تشرين األول/أكتوبر إثر

وشـكّـلت الـفـتـاة مـجـمـوعـة “لـيـدي
بـيـزنيس ”مـع زميالتـهـا ميـريديث
راي وتـــيـــلـي أودونـــيل وآبي ريـــد
بـعد إعداد مقال عن صعوبة النفاذ
ــنـــتــجـــات في مـــجــلّــة إلـى هــذه ا
ـدرسـة. وعكـفت الـرفيـقات األربع ا
عـلى تـوعـيـة الـرأي الـعـام بـأهـمـية
سألة مع إلقاء خطابات في هذه ا
ـــدارس وتـــنــــظـــيم جتـــمّع أمـــام ا

ان االسكتلندي. البر
ـان باإلجماع الثالثاء واعـتمد البر
قــانـونــا وصـفــته رئـيــسـة الـوزراء
نــيــكـوال ســتــورجـون بـ (الــثـوري)
يـقضي بإتاحـة السدادات القـطنية
والــفـــوط الــصــحــيــة بــاجملّــان في
ـــرافق الـــعــامـــة كــافـــة.وأشــادت ا
الـنائبـة مونيـكا ليـنون التي قدّمت
مـــشــروع الـــقــانـــون هــذا بـــالــدور
(الرائد) السـكتلندا في هذا اجملال
مـنوهّة بحملـة (ليدي بيزنيس) في

ان. خطابها أمام البر
ؤسـسـات التـعـليـمـية وهي دعـت ا
إلى تـوفيـر حصص تـثقـيفـية حول

ـان احملـلـي أخـيـرا اعــتـمــده الـبــر
وهـن يــأمــلن فـي أن حتــذو بــلــدان
كـثيرة هذا احلذو. وتقول إيل-روز
فـوثريـنغـهام الـطالـبة الـبالـغة 17
عـــــامــــا في مـــــدرســــة الربــــرت في

سـتنـهوسـمير في وسط إسـكتـلندا
“في الـعـالم بـأسـره نـسـاء بـحـاجة
إلى اسـتخدام مـستلـزمات النـظافة
الـنـسـائـيـة بـاجملّـان. إنّـهـا ضـرورة

بكلّ ما للكلمة من معنى.”

تحدة)- ملكة ا { ستنهوسمير (ا
(أ ف ب)  –شــــــــنّـت فـــــــتــــــــيـــــــات
اســكــتـلــنـديــات حــمـلــة بال هـوادة
إلتـاحة السدادات القـطنية والفوط
الصحية باجملّان استحالت قانونا
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