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ا تـتـحول االحـتجـاجات لـلـغايـة  ور
واالعـتـصامـات الى خـطوة تـصـعيـدية
ـطـالبـة بـاسـتـقالـة احلـكـومة). تـهـدد ا
ـوسوي (بغداد 43 – ووصـف حميد ا
عـاما)  وهـو عـامل في سـوق األلبـسة
الـريـاضيـة في مـنطـقة حـافظ الـقاضي
ـربـك  والــدولـة (الــوضع احلــالـي بــا
واطن في احلصول على تـعتمد على ا
االيـرادات وتـسـبب بـشـل احلـركـة بـعد
قـرار رفع الـدوالر الذي تـسبب بـتوقف
الـــبــيع والــشـــراء في االســواق كــمــا
انـعكس ذلـك على احلـمالـ واصحاب
ــالــيــة عــربــات الــنــقل  اذ ان وزارة ا
ركـزي اعلـنا بـهذه اخلـطوة والـبـنك ا
احلـرب على الـفقـراء). من جانبه  اكد
جنـم عـبـد الزم (بـغـداد  38 – عــامـا) 
ــفــروشــات وسط يــعــمل فـي مــحـال ا
شــــارع اجلـــمــــهـــوريــــة  ان (احملـــال
ـنــطـقـة اضـحت خـالـيـة وانـقـطـعت وا
حـركة البضائع بـ مركز سوق بغداد
الـرئـيس واحملـافـظات وحـتى الـتـبادل
مع الـدول تـراجع كـثـيـرا  وسـنـضـطر
إلقــفـال احملـال بــالـكـامل حلــ اتـخـاذ
احلــكـومـة خـطـوات اصالح حــقـيـقـيـة
بـعـيدا عن الـكسـبـة والفـقراء) مـشـيرا
ـــــــعــــــدودات الـى انـه (ومع االيـــــــام ا
لــلـقــراراصـبـح بـيع الــعـمــلـة مــتـوقف
ـئة واألسـعـار ارتفـعت بـنسـبة 20 بـا
ونــتـوقع حــلـول كــارثـة ســتـؤثــر عـلى
ـتـوسـطة عـقب الـطـبـقـات الـفـقـيـرة وا
ـالـيـة ازمــة شـديـدة افـتــعـلـهـا وزيــر ا
ومـحافظ الـبنك) على حـد تعبـيره. اما
صــاحب اســواق الــغــذائـيــة وااللــبـان
ـنـطـقـة جـميـلـة صـبـاح عـبـد اخلالق
(بـغـداد 30 عـامـا)  فـقـد اشـار الى ان
(احلــركـة مـتـوقــفـة  وجـمــيع الـتـجـار
واحملــال بـــداؤا بــاعــتــصــام مــفــتــوح
ورفض قرار تغيير سعر الصرف الذي
دمــر الــعــمـلــة الــوطــنـيــة) مــؤكـدا ان
(االهـــتـــمـــام بـــالـــدوالر والــيـــورو من
اصـحـاب الـشـأن ومن يقـرر الـسـيـاسة

ـالية العامة للبالد خطأ جسيم يجب ا
االنـتـبـاه له وايـقـاف السـيـر بـالـطريق
غـير السليم  ونفكر بخطوات تصعيد
مـسـتـقـبال حلـمايـة طـبـقـات اجملـتمع).
ووجـه مجـلس القـضـاء االعلى مـحاكم
الــتــحـقــيق بــشـأن اتــخــاذ االجـراءات
الـقانونية بـحق كل من تسبب بالضرر
بـاالقـتـصـاد الوطـني. وأهـاب الـسـفـير
ي جـواد الهـنـداوي بأعـضاء واالكـاد
مــجــلس الـنــواب الى الــغــاء ضـريــبـة

الــدخل الـتي فــرضـتــهـا احلــكـومـة في
ـتـقـاعدين قـبل عـلى ا مـوازنـة الـعـام ا
كــونـــهــا اجــراء غــيــر قــانــوني. وقــال
الـهـنـداوي في مداخـلـة اطـلعـت علـيـها
(الـــزمـــان) امـس ان (مـــا يـــتـــقـــاضــاه
ـا مـعـاشـاً  ـتــقـاعـد لـيس راتـبـاً وا ا
ومـن األخـطاء الـدارجـة هـي اسـتـخدام
واألصح مـصطـلح الرواتب الـتقـاعدية 
قـــانــونـــاً هــو اســـتــخـــدام مــصـــطــلح
ـعـاشات الـتـقاعـدية  كـمـا هـو احلال ا

فـي جـمــيـع دول الــعـالـم والســيــمـا ان
ـدفـوعة لـلـموظف الـراتب هـو األجور ا
او لــلــعـــامل نــظــيــر عــمــله وجــهــده 
وتــفــرض الـدول عــلى هــذه األجـور او
ـــــوظف ـــــدفــــوعـــــة الى ا الـــــرواتب ا
اســتــقــطــاعــات مــتــنــوعــة ومــتــعـددة
وشـهرية وضريـبة دخل سنوياً) ولفت
فـروضة على الـى ان (ضريبـة الدخل ا
عـايير الـرواتب محـسوبة بـدقة و فـقاً 
شــخــصـيــة و اجــتـمــاعــيـة  فــقــانـون

ـوظف ـيّــز بـ ا الــضـريـبــة الـعـادل 
ـتــزوج وحــتى بـ األعــزب و اآلخــر ا
ــوظف الـذي يـعـيل قـاصـرين عن ذلك ا
وظف الـذي دون مـصـاريف إعـالـة  وا
الـذي يـعـيل مـعـوق او اكثـر له حق في
تخفيض ضريبي) مبينا ان (الضريبة
الـتي يفرضها مشـروع القانون اجلديد
ــــوظـــــفــــ و عـــــلى  عـــــلى رواتـب ا
تقاعدين جاءت مطلقة دون مـعاشات ا

األخذ بع .
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أنـها اشتبهت بوجود  اربع حاالت
مــصـــابــة بــالــساللــة اجلــديــدة من
فــــايـــــروس كــــورونــــا قــــادمــــة من

بريطانيا. 
وذكـر وزير الصحة العماني أحمد
بن مــحــمــد الــسـعــيــدي أن (هــنـاك
دراســة جــاريـة لــلـتــأكــد من وجـود
اربـع حاالت قـادمـة من بـريطـانـيا)
مـبينا أن (دراسة اخلارطة اجلينية
للفايروس مستمرة وسيتم اإلعالن
عـنـهـا) واوضـح الـسعـيـدي أنه (ال
وجـــود أي دالئل عــلى أن الــساللــة
اجلـديـدة من كورونـا أكـثر شـراسة
وخـــطــــورة من الـــفـــايـــروس األم)
ـتوفرة مـشيـرا إلى أن (اللقـاحات ا
حـاليا ستكون لها نفس االستجابة

كما للفايروس األم).

األعــمـال حــمـد حــسن إنه (جـاري
إجـــراء فــحـــوصــات تـــفــصـــيــلـــيــة
لــتــشـخــيص طــبــيــعـة الــفــايـروس
اجلــديــد عــلى األشــخــاص واألسـر
ـعـنـيـة) مـشـددا عـلـى (الـبـلـديات ا
اتـخاذ التدابير الوقائية وتطبيقها
ــمـــلـــكــة عـــلى كـل الــوافـــدين مـن ا
ـــتــــحـــدة حـــرصـــا عــــلى سالمـــة ا

اجلميع). 
ولـم يوقف لـبنـان الرحالت الـقادمة
مـن لندن مـنذ إعالن ظهـور الساللة
ــتــحـورة من فــايـروس كــورونـا  ا
ـطـالب الـشـعـبـيـة بـضرورة بـرغم ا
ـــنع اتـــخـــاذ إجـــراءات ســـريـــعـــة 
انـــــتــــشــــار الـــــساللـــــة اجلــــديــــدة
هـــنـــاك.وفي وقـت ســابـق أعــلـــنت
وزارة الــصـحـة في سـلــطـنـة عـمـان

الـى تـسع دول بــعــد ظـهــور ساللـة
جـديـدة من فـايـروس كورونـا تـهدد
بــخـــطــر الــتــفــشـي الــســريع عــقب
تـسجيل حاالت في عدد من الدول 
مـــشـــددا عــلـى تــكـــثـــيف اجلـــهــود
واتــخــاذ كـل اإلجــراءات الــكــفــيــلـة
واطـنـ واحلـفـاظ على بـحـمـايـة ا
ـوالت ـطـاعم وا صــحـتـهم وغــلق ا
ــنــافــذ ــرافق االجــتــمــاعــيــة وا وا
احلـــــدوديـــــة  بــــــدءا من الـــــيـــــوم

 . دة اسبوع اخلميس و
وفـي لـبــنـان  أعــلــنت احلــكــومـة 
تــســجــيل ثـالث حــاالت إيــجــابــيـة
مــصـــابــة بــالــساللــة اجلــديــدة من
الـفــايـروس  قـادمـة من الـعـاصـمـة
الــبــريــطــانــيــة لــنــدن. وقــال وزيــر
الـــصــحـــة في حــكـــومــة تـــصــريف

فـي تصريح امس إنه (ال وجود أي
تـوجه لفرض حظر الـتجوال بشكل
تــــام خـالل ايــــام رأس الــــســــنــــة)
واضـــاف (رفــعــنــا تـــوصــيــات إلى
الــلــجـــنــة الــعــلــيــا لــفــرض حــظــر
الــتــجـوال اجلــزئي بــســبب ساللـة
كــورونـا اجلــديـدة من أجـل تـفـادي
زيـادة اإلصـابات خالل الـتـجمـعات
ــيـالد). وفي كــركــوك فـي أعــيــاد ا
اصـدرت خلية االزمة حزمة قرارات
ـواجـهـة انـتـشـار كـورونـا مـشـددة 
فـي احملافظة. وقررت اخلـلية (غلق
ــــــطـــــاعـم وقــــــاعـــــات ــــــوالت وا ا
ـناسـبات واأللعـاب دون استـثناء ا
والـتـشـديـد على أصـحـاب مـركـبات
األجـرة بـأجـراءات التـبـاعـد). وكان
مـجلس الوزراء قد قرر منع السفر
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أعــلــنت وزارة الــصــحــة والــبــيــئـة
تـراجـع حـاالت االصـابـة والـوفـيات
بـــفـــايـــروس كــورونـــا مـــنـــذ ايــام
واسـتقرار حـاالت الشفاء بـتسجيل

 1448 في عموم العراق. 
وقف الوبـائي اليومي  واوضـح ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (عـدد اإلصـابات اجلـديدة بـلغت
1173 و حـاالت الشفاء  1448 أما
الـوفاة جـراء مضـاعفـات اجلائـحة
فـلـقد بـلغت 12 حـالـة). فيـمـا اكدت
خـليـة األزمة الـنيـابيـة  عدم وجود
نـية لدى السلطات العراقية لفرض

حظر للتجوال الشامل. 
وسوي وقـال مقـرر اللجـنة جـواد ا
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شـدد رئـيس اجلـمـهـوريـة برهـم صالح
عـلى ضـرورة استـرجاع امـوال العراق
ـنـهـوبـة وغـلق مـنـافـذ الـفـسـاد. وقال ا
بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امـس ان (صالح
الــتـقى كال مـن رئـيس هــيـئـة الــنـزاهـة
عالء جـواد حميـد ونائب رئيـس هيئة
االدعـــاء الــعـــام ومــديـــري االســتــرداد
والـتـحقـيقـات في النـزاهة  واشـاد في
مــسـتــهل الــلـقــاء بـالــدور الـهــام الـذي
تـضـطلع به الـهيـئـة واالدعاء الـعام في

مــكــافــحــة الـفــســاد وغــســيل االمـوال
ـهـربة واسـتـرداد االمـوال الـعـراقـيـة ا
بـــالـــتـــكـــامل مع بـــاقـي الـــدوائــر ذات
الـعالقة) مـشيـراً إلى أن (احلفـاظ على
أمــوال الـدولــة وغـلق مــنـافــذ الـفــسـاد
ـنـهـوبـة وإيـقـاف واســتـرداد األمـوال ا
الـهدر الـعام بات الـيوم مـهمة وطـنية)
مــبـيـنـا ان (الـفـســاد يـشـكل خـطـرا في
تـــغـــذيــة أعـــمــال الـــعـــنف واإلرهــاب
ـؤسـسـات في تـلـبـيـة وإضـعــاف دور ا
ـواطن والـتأثـير سـلباً احـتيـاجات ا
عــلى فــرص االســتــثــمــار فـي الــبــلـد)

مــشــدداً عــلى (أهــمـيــة تــفــعــيل كــافـة
اإلجــراءات الــقـانــونــيــة في مـكــافــحـة
هـربة الـفـساد والـكـشف عن األمـوال ا
والـفاسـدين عبـر التـنسـيق مع الـبلدان
ومـــؤســـســات اجملـــتــمـع الــدولي ذات
الـــعالقــة واالســتـــعــانــة بـــاخلــبــرات
والـتـجـارب الـدولـيـة في هـذا الـصـدد)
مـؤكدا (دعـمه لكل اجلـهود الـتي تصب
في حتـقيق اهداف اسـتئصـال الفساد
ــال الـــعـــام وحتـــقـــيق ووقـف هـــدر ا
الــشـفـافــيـة والــنـزاهـة في مــؤسـسـات
الـــدولــــة كـــمـــا وجه صــــالح بـــعـــقـــد
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مـــؤكـــدا (لن نــتـــنـــازل عن حـــقــوقـــنــا
الـدسـتـوريـة مـطلـقـاً ولـكن مـا يـؤسـفا
ـالـية ـسـتـحقـات ا مـسـألـة الرواتب وا
الـتي أصـبـحـت ورقـة ضغـط سـيـاسـية
تــســـتــخــدم ضــد مــواطـــني إالقــلــيم)
ــتــحــدة بـ وطـــالب الــبــارزانـي األ ا
ـفاوضات ـشاركـة كطـرف ثالث في ا (ا
ب اجلانب لتحديد حقوق وواجبات
ــفـاوض كـل طـرف). و عــرض الــوفـد ا
نــتـائج زيـارته إلى بـغـداد وأشـار إلى
أن (الـــــزيــــارة تـــــهــــدف إلـى تــــأمــــ
اليـة لإلقليم  كما تطرق ـستحقات ا ا
إلى كـــيـــفـــيــة االتـــفـــاق عـــلى حـــصــة
كــردسـتـان في مـشـروع مـوازنـة 2021
الـــذي صــوّت عــلــيـه مــجــلس الــوزراء
االحتــــادي الحـــقـــاً) واوضـح الـــوفـــد
بـحـسب الـبـيان (مـضـمـون احملـادثات
الي إزاء تطبيق قانون تمويل العجز ا
االقــتـراض وشـدد عــلى أن زيـارته إلى
بـغـداد كـانت مـن أجل تـنـفـيـذ الـقـانون
ولــيس الــتـفــاوض بــشـأنه كــمــا أعـلن
تــــطـــبــــيق كل مــــا عـــلـى اإلقـــلــــيم من
الـتزامات ولم يتـرك أي مسوغ اوسبب
فـي عدم تمـويل كردستـان وعلى ضوء
ذلـك أكـــــد اجملـــــلس أنـه يـــــجب عـــــلى
ستحقات احلـكومة االحتادية إرسال ا
ـوجب قـانون تـمـويل الـعـجز ـالـيـة  ا
ـالي) ومـضـى البـيـان الـى الـقول ان ا
ـــان كـــردســـتــان (اجملـــلـس اطــلـع بـــر

وتــوصـيـات تـرمي لــتـنـظـيـم الـنـفـقـات
والــــضـــرائـب واإليـــرادات في إقــــلـــيم
كـردسـتان) وبـشـأن رفع قـيـمـة الدوالر
مـقـابل الـديـنـار  وجّه مـجـلس الوزراء
ـــراقـــبـــة (الـــوزارات ذات الــــصـــلـــة 
األســـواق عن كـــثب ووضـع حــد لـــرفع
األســـعـــار من أشـــخـــاص يـــحـــاولــون
ـصـاحلـهم اســتـغالل الـوضع الــراهن 
اخلـاصـة وبـالـتـالي زيـادة الـعبء عـلى
).  كـمــا نــاقش االجــتــمـاع ــواطــنــ ا
(الــوضع الـوبـائي والـساللـة اجلـديـدة
مـن فايـروس كـورونـا حـيث قـدم وزير
الـصحة سامان برزجني تقريراً خاصاً
بـــهــذا الـــصــدد فـي مــا قـــرر اجملــلس
تــــشــــديــــد اإلجــــراءات الــــوقــــائــــيــــة
والــتـعــلـيــمـات الـصــحـيــة في األمـاكن
ؤسـسات الـعامـة والقـطاع اخلـاص وا
والـدوائر احلـكومـية) واضـاف البـيان
ان (اجملــلس خـتم اجـتــمـاعه بـتــهـنـئـة
ــســيــحــيـ ــواطــنــ وال ســيــمــا ا ا
ـيالد ورأس ـنـاسـبـة حـلـول أعـيـاد ا
ــيالديـــة اجلــديـــدة بــهــذه الـــســنـــة ا
ــنــاســبــة وأعــلن تــعــطــيل الــدوائـر ا
قبل ولـغاية الـرسمـية بدءاً من االحـد ا
ـقبل). في الـثـاني من كـانـون الـثـاني ا
هـذه االثنـاء كشـفت اللـجنـة  عن اتفاق
يــقـــضي بــإرســال بــغــداد مــبــلغ 960
مـليـار دنيـار رواتب موظـفي كـردستان
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ادى قـــرار رفـع ســـعـــر الـــدوالر الــذي
ـركزي ـالـيـة والـبـنـك ا تـبـنـته وزارة ا
الـــعـــراق بــعـــد اتـــفـــاق ســيـــاسي في
اجـــتــمــاع جـــمع الــرئـــاســات الــثالث
ورؤسـاء الـكـتل  الـى تـوقف شـبه تـام
لـلحـركة االقتـصاديـة في البالد وباتت
الـطرق واألسواق والشـوارع تخلو من
ــتــبــضــعــ  حـــيث أقـــفــلـت اغــلب ا
اســواق اجلـمــلــة واحملـال الــتـجــاريـة
ابـوابـهـا بـانتـظـار مـا سـيـحدث خالل
قبلة وسـط مخاوف من تكرار االيـام ا
مـشـهـد احلـصـار الـذي شـهـده الـعراق
في عـــقـــد الـــتـــســـعـــيـــنـــات وتـــوجه
ــواطــنــون لـبــيع اخلــردة واالشــيـاء ا
ـسـتـعـمـلـة لـتـمـشـيـة احلال نـتـيـجـة ا
ســيـاسـة اقـتـصـاديــة ومـالـيـة قـاصـرة
وبـــعــــيـــدة عن الـــواقع  فـــيـــمـــا رأى
ي وســـفـــيـــر ســابـق ان فــرض اكـــاد
ـوظف او ضـريبـة دخل على رواتب ا
ـتـقـاعـدين اجـراء غـيـر قـانـوني  في ا
وقت طـالب نواب بأقـالة محـافظ البنك
بـعد فضيحـة شراء الدوالر الواحد من
ـصارف بقيمة  1450 دينار . واشار ا
مـسـتشـار غـرفة جتـارة بـغداد اخلـبـير
الـصـنـاعي خالـد الـولي ان (الـدراسات
الية اعدت  االقـتصادية حلل االزمـة ا
وعلى مجلس النواب واحلكومة األخذ
بـــهــا النـــقــاذ الــعـــراق من مـــواجــهــة
االنـهـيار بـالقـطـاعات كـافة)  واضـاف
ان (النجاح بعبور االزمة هو اخذ اراء
االســتــشــاريــ واخلــبــراء  واال فــان
واد الـغذائـيـة تشـهد ارتـفاع اسـعـار ا
غـير مـسبـوق  واسعار صـرف العـملة
مـتـجـمـدة غيـر مـسـتـقـرة  وحتى دول
ـفاجئ بتغيير اجلـوار تأثرت بالقرار ا
ســعـر الــصـرف) وتــابع ( اذا لم جنـد
حالً ومـعاجلة سريعة لالزمة الراهنة 
فــأن احلـــيــاة في الــعــراق امــام وضع
اقـتصادي ومعاشي واجتماعي صعب
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رأت مـحـكمـة استـئـناف الـكرخ  عـدم
وجـــود مـــانع قـــانـــوني مـن جتـــديــد
رخـص شـركــات الـهــاتف الـنــقـال في
الـعراق  فـيمـا اكد خـبراء قـانونـيون
ان الـــقـــرار جــاء مـــشـــروطــا ويـــلــزم
الـشـركـات دفع مـا بـذمـتـهـا مـن ديون
لـلحـكومة . وقـال اخلبيـر طارق حرب
فـي بـيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(الــقــضــاء حـسـم الـدعــوى اخلــاصـة
بــالــهــاتف الــنــقــال لــصـالـح قـرارات
حيث نص الـهيئة العامة لإلتصاالت 
احلـكم عـلى انـه ال مـانع قـانـونيـاً من
جتـــديــد رخــصـــة شــركـــات الــهــاتف
الــنــقـال اســتــنـاداً الى قــرار مــجـلس
األمــنــاء). ورأى اخلــبـيــر الــقــانـوني
أمــيـر الـدعـمي ان (الــدعـوى حـسـمت
اسـتئنافاً لصالح االتصاالت واالعالم
بــتــجـديــد رخــصــة الـهــاتف الــنــقـال
لــشــركـات زيـن واسـيــا ســيل وكـورك
وعــلــيه ان الــتـجــديــد اصــبح سـاري
ــفــتش الــعــام ــفـــعــول). واوضح ا ا
الـسـابـق لـوزارة الـداخـلـية  اخلـبـيـر
جـــــمــــال األســـــدي ان (مــــحـــــكــــمــــة
االسـتـئنـاف أيـدت احلكم الـصادر من
مـحكمـة بداءة الكـرخ واجازت جتديد
رخـصة شركات الهاتف بعد تصويب
قــرار مــجــلس أمــنــاء هــيــئــة االعالم
واالتـصـاالت اجلديـد الـقاضي بـإلزام
الــــشـــركـــات بــــدفع كـــافــــة الـــديـــون
ـترتـبة عـليـها الـية ا ـستـحقـات ا وا
وتـخول الهيئـة بتوقيع عقـد التجديد
ونـشر خدمـات اجليل الرابع) مـؤكدا
انـه (ووفـــقـــاً لـــقـــرار احملــــكـــمـــة في
مـــوضـــوع شــركـــات الـــهــاتف  فـــأن
ــســتــأنف / الــشــركــات الــطـــرفــ ا
ـسـتأنف ورئـيس مـجـلس الـوزراء وا
عـليه النـائب محمد شـياع السوداني
قـد كـسـبـا الـدعـوى). وعـدت احملـكـمة
في وثــيـقـة صـادرة عـنـهـا  ان هـيـئـة
االعـالم واالتـصـاالت مــسـتــقـلـة وهي
تـتحـمل وحدهـا مسـؤوليـة تراخيص

وتـنظـيم خدمـات االعالم واالتصاالت
فـي العراق والعالقـة جمللس الوزراء
ـســألـة. وقـالت احملــكـمـة في بــهـذه ا
قـــرارهــا انه (ال مــانع قـــانــونــيــاً من
جتـديـد رخص شركـة الهـاتف النـقال
اســتـنــاداً إلى قـرار مــجـلـس األمـنـاء
ــتــخــذ فـي اجلــلــسـة  13 في 24 وا
ـــاضي) ونـــفت تـــشـــرين الـــثـــاني ا
احملـكـمـة ان (يـكـون لـرئـاسـة الوزراء
ــوافـــقــة عـــلى جتـــديــد صـالحــيـــة ا
تـراخـيص الهـاتف الـنقـال و ان طلب
الــتــجــديــد يـخــضع لــلــمــفــاوضـات
واالشــتـراط بـتـوفـر جــمـيع الـشـروط
ـبيـنـة في العـقـد االصلي واالحـكـام ا
وهـــذا مــالم يــتــحـــقق).ويــلــزم قــرار
ـرخـصـة بدفع احملـكـمـة الـشـركـات ا
ـترتبة ـالية ا ـستحـقات والديون ا ا
عـليـها كـافة  قـبل توقـيع العـقد على
ـدة احملددة في قـانون ان التـتـجاوزا
ــــالي. وكــــان تــــمــــويـل الــــعــــجــــز ا
الـسـوداني قـد رفـع دعـوى قـضـائـية
ــاضي إلبــطـال جتــديـد في  11 آب ا
الـترخيص لشركات االتصال. وتشير
الـتـقديـرات إلى أن شـركات الـهواتف
بلغ يتجاوز احملـمولة تدين للدولـة 
مـلـيـار دوالر. وجـدد مـجـلس الوزراء
ـــــاضي رخـــــصــــة في  9 تـــــمـــــوز ا
دة  5 سـنوات  الـهواتـف احملمـولة 
ـئـة عــلى أن تـدفع الـشـركـات  50 بـا
ـتـرتـبة عـلـيـهـا لـصالح من الـديـون ا
الـــدولـــة إال أنه واجه اعـــتـــراضــات
ـانـيـة. وعـلق الرئـيس الـتـنـفـيذي بـر
لـشركـة زين العراق لالتـصاالت علي
الــزاهـد عــلى قــرار الـقــضـاء بــشـأن
رخــصـــة شــركــات الــهــاتف الــنــقــال
الـعـامـلـة في الـبالد.وقـال الـزاهـد في
تـغـريدة عـلى تويـتر ان (زين الـعراق
سـتــطـبق قـرار احملـكـمـة بـخـصـوص
جتـديد الرخـصة ونشـر خدمة اجليل
الـرابع وأن كـانت الـشروط اجلـديدة
عـــــلى الـــــشــــركـــــات أقـــــسى بـــــعــــد
الـــتـــعــديالت) وأضـــاف (اآلن يــجب
عـلـيـنـا جمـيـعـا الـتركـيـز عـلى تـقد

.( أفـضل خـدمة جـيل رابع للـعراقـي
فـيـمـا الـتقـى رئيس مـجـلس الـقـضاء
األعـلى فائق زيدان  رئـيس اجلامعة
االمريكية في بغداد مايكل مولينكس

رافق له. والوفد ا
 وذكـــر اجملـــلس فـي بـــيــان تـــلـــقـــته
(الـــزمــــان) امس أن (زيـــدان الـــتـــقى
بـرئيس اجلامعة االمريكية في بغداد
ـرافق له الـذي ضم كالً من والــوفـد ا
عـميـد كلـية الـدراسات الـدوليـة جون
مـنـزيز وعـميـد كـليـة االعـمال سـتيف
ــاس ومــديــر الــعـالقــات الــعــامـة ر
لـلجـامعـة محـمود حـا ومديـر قسم
الـتسويق والـتواصل مايـكل مكللن)
واضـاف ان (اجلـانبـ بحـثا االفـكار
ـقترحات بشأن عمل كلية القانون وا
في اجلــامـعـة االمــريـكـيــة في بـغـداد
وتـوقـيع مـذكـرة تـفـاهـم وتـعـاون ب
ــعــهــد الــقــضــائي واجلــامــعــة في ا
ـــــواضــــــيع ذات االخـــــتـــــصـــــاص ا

شترك). ا

طارق حرب

نـحو خـمسـة اشهر بـعد إغالقه في
ـاضي كإجراء وقـائي بسبب آذار ا
تـداعـيـات جـائـحـة كـورونـا ال يـزال
يـعمل بنصف طاقته أي بنسبة 50

ئة من نشـــاطه).   با
واضـــــاف اكــــرم  أن ( االســـــبــــاب
مـتعددة وراء انخفاض نشاط منفذ
مـنـدلي أبرزهـا تأثـيـر منـافذ إقـليم
كــردسـتـان الـبــريـة وخـاصــة مـنـفـذ
بــرويـز خــان والـذي يـصـل نـشـاطه
ئة وهي نسبـة مرتفعة إلى  50 بـا

جدا). 
وأشـار إلى أن  (منفذ مـندلي ملتزم
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أكـــدت نــاحــيــة مـــنــدلي الـــتــابــعــة
حملـــافـــظـــة ديـــالى  أن مـــنـــفـــذهــا
احلــدودي مع إيـران ال يــزال يـعـمل
بـنـصف طاقـته بـرغم مـرور خمـسة
اشـهـر على إعـادة افـتتـاحه مـبيـنا
ـنـافــذ إقـلـيم ــنـفـذ مــتـأثــرا  أن (ا

كردستان). 
وقــال مـديـر الـنـاحــيـة وكـالـة مـازن
اكــرم لـ (الـزمـان) امس إن  (مـنـفـذ
مـنـدلي والـذي اعـيـد افـتـتـاحه قـبل
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اكـــدا أهـــمـــيـــة حــمـــايـــة الـــبـــعـــثــات
الـدبــلـومـاسـيـة بـاعــتـبـار ذلك الـتـزامـاً
عــراقـيــاً طــبـقــاً لـلــمـواثــيق واألعـراف
الـدوليـة ومنع االعتـداءات عليـها تلك
الـتي تؤثـر على سمـعة البـلد وعالقاته
اخلــارجـــيــة). وتــتــعــرض الــبــعــثــات
الــدبـــلــومــاســيــة الـى قــصف مــتــكــرر
بـصـواريخ الـكـاتيـوشـا الـتي اصـبحت
واطن اكثر من السفارات تهدد امن ا
بـعـد سـقوطـهـا على مـجـمع سـكني في
مــنـطـقــة الـقـادســيـة وادت الى حـدوث
. ـواطن مـتلـكات ا اضـرار جسـيمـة 
ويـــرفـض الـــعـــراق هـــذه االعـــتــداءات
اللــتــزامه بــاالتـفــاقــات الـدولــيــة الـتي
ـســاس بـأمـن الـبـعــثـات. في تــرفض ا
تـطور الحق  كـشف مـسـؤول ايران ان
قـــضــاء بالده حــصل عـــلى وثــائق من
العراق بشأن اغتيال قائد فيلق القدس
فـي احلـرس الـثـوري قـاسم سـلـيـمـاني
الــذي حتل قـريــبـاً الــذكـرى الــسـنــويـة
األولـى الغتـياله مع نـائب رئـيس هيـئة
ـهـندس احلـشـد الـشعـبي ابـو مـهدي ا
ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي عبر
طـائرة مـسيـرة امريـكية فـي الثالث من
ـاضي.وقـال مـسـاعـد كـانــون الـثـاني ا
رئـــيس مـــجـــلس الـــشـــورى االسالمي
لـــلـــشــؤون الـــدولـــيـــة حــســـ امـــيــر
عــبــدالــلــهـيــان ان (كــبــار ر مــسـؤولي
الـــقــضــاء في الـــبالد حــصـــلــوا عــنــد
زيــارتـهم الى الــعـراق عــلى وثـائق في
هـذا الشأن  وان االنـتقام القاسي على
واقـعـة اغتـيـال سـلـمـاني يـعتـمـد على

الصبر والتخطيط).

ــعـنــيـ االجــتــمـاعــات الـدوريــة مع ا
لـغـرض تفـعيل اسـترداد مـا  تهـريبه
مـن االموال ومالحـقة الـفـاسدين). كـما
اسـتــقـبل صـالح رئـيس هـيـئـة احلـشـد
وجرى خالل الـشـعـبي فـالح الـفـيـاض 
ـسـتـجـدات األمـنـية في الـلـقـاء بـحث ا
الــــبــــلـــــد وضــــرورة تــــعــــزيــــز االمن
ـنـفـلت واالســتـقـرار وضـبط الــسالح ا
وحــمــايـــة الــســلم اجملــتــمــعي واالمن
الـعام. وذكر البيان ان (اجلانب شددا
عـلى تـعـزيـز سـلـطـة الـدولـة واألجـهـزة
األمـنـيـة في منـع االعمـال اخلـارجة عن
ــثل حـــاجــة مــلـــحــة مع الـــقــانـــون 
ـــتـــلـــكــات ضـــرورة حـــمـــايـــة امن و
ــــبـــاني ــــنـــشـــآت وا ــــواطـــنـــ وا ا
احلـكوميـة والبعثـات الدبلـوماسية من
االعــتــداءات الــتي تــمــثـل اســتــهــدافـا
لـسيادة البلد واستقراره) لفت الى ان
(الــلـقـاء اكـد أهـمـيــة مـواصـلـة اجلـهـد
ــكــافــحــة اإلرهــاب ومالحــقـة األمــني 
خـاليـــا داعش الـــتي حتـــاول زعـــزعـــة
ـنـاطـق). كـمـا االســتـقــرار في بـعـض ا
بــــحث صـــالـح مع مـــســــتـــشـــار األمن
الــقــومي  قــاسم األعـرجـي الـتــطـورات
االمــنـيــة االخـيــرة في الـبالد. واوضح
الــبـيــان ان (الـلــقـاء بــحث الـتــطـورات
األمــنـيــة األخـيـرة فـي الـبالد و تــأكـيـد
تـعزيز سلطة الـدولة في فرض القانون
ـــواطـــنــ وحـــمـــايــة أمـن وحـــيــاة ا

ومـالحــقــة اجلــمــاعــات اخلــارجــة عن
الـقـانون ومـحـاسبـتـهم وبذل اجلـهود
لـلـحيـلـولة دون زعـزعـة أمن واستـقرار
الــبالد) وتــابع ان (صــالح واالعــرجي
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اكـتـسح فـريق الـشرطـة بـكـرة الـسـلـة امس االربـعـاء فريق
ـواجهـة التي نفط الـشـمال بـنـتجـية 99 - 58  نـقطـة في ا
جـرت عـلى صالـة الـشعب ضـمن مـنافـسـات دوري السـلة
مـتاز. وفي ذات اجلولة خسر فريق االعظمية امام فريق ا
نـفـط الـبـصـرة بـتـيـجـة 71 - 74 نـقــطـة  فـيـمـا فـاز فـريق
اخلــطــوط اجلـــويــة عــلى فــريـق احلــلــة بــتــيــجــة 49-17 
نـقطـة.وعـلى صعـيـد اخر تـخـطى فريق نـفط مـيـسان بـكرة
القـدم مـضـيـفه النـفط بـتـغـلـبه علـيه بـثالثـة اهـداف مـقابل
ـثيرة الـتي احتـضنهـا ملـعب الشعب ـباراة ا هدف  في ا
الـدولي في اطــار مـبــاريـات االســبـوع الـعــاشـر من دوري
ـمــتـاز.وافـتــتح الـنــفط الـتــسـجــيل اوالً عن طـريق الـكــرة ا
الالعب بـيار ابـو بـكر لـيعـدل بعـدها اكـرم رحـيم النـتيـجة
لـنـفط مـيـسـان فـي الـدقـيـقة 33. وفي الـشـوط الـثـاني عاد
النفط لـيتقـدم مجددا عن طريق مـوسى عدنان في الـدقيقة
 54  لـكن نـفط ميـسان عـاد لـيسـجل هدفـ بـتوقـيع كرار
عـلي في الدقـيقة  78 وعـلي حلو في الـدقيقة 88. وارتقى
ـركز الـثـالث برصـيد  17 نـقطـة فيـما نفط مـيـسان الى ا
ـركـز الـثاني تـوقف رصـيـد الـنـفط عـنـد الـنـقـطة  12 في ا
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واألحـزاب واجلهات السياسية والرأي
الـــعـــام في اإلقـــلـــيم عـــلى تـــفــاصـــيل
ـــســـتـــجــدات مع احملـــادثـــات وآخــر ا
احلـكومـة االحتادية). وفي فـقرة أخرى
ـــالـــيــة مـن االجــتـــمـــاع قـــدم وزيـــر ا
واالقــتـصـاد آوات شـيخ جـنـاب ووزيـر
الـتـخـطيط دارا رشـيـد تـقديـرات بـشأن
اإليــرادات وحـــجم اإلنــفــاق والــعــجــز
ـتـوقع فـي كـردسـتـان لــلـسـنـة ــالي ا ا
ـقبـلة  فـضالً عن اسـتعدادات ـالية  ا ا
ــعــنـــيــة إلعـــداد مــشــروع الـــوزارات ا
ـيزانية العامة إلقـليم كردستان لسنة ا
2021 . وبعد التباحث وتبادل اآلراء
(تــمت مــنــاقــشــة جــمــلــة مــقــتــرحـات

مسرور البارزاني
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وال ســـيــــمـــا ان الـــنـــجـف حـــقـــقت
اإلكــــتــــفـــاء الــــذاتي مـن مـــنــــتـــوج
الـــطــمــاطــة . وأكـــد الــيــاســري في
تـصريح أمس األربـعاء إن (اخلطط
الـتـي نـرمي الى حتـقـيـقـهـا تـتـمـثل
زارع فـي محـافظة الـنجف بـدعم ا
ـزيد من واحلـيـلولـة دون حتـمله  ا
ـبــلغ اخلــســائــر بــعــد أن أصـبـح ا
ــســتـــحــصل من بــيع مــحــصــول ا
الـطمـاطة  ال يـسد احلد األدنى من
ـثل إجـحـافـا بـحق أتـعــابه وهـذا 
ــــزارعــــ والـــفـالحـــ فـي هـــذه ا

الظروف).

بـاإلجـراءات والـضـوابط في الـيات
إدخـــال الــبـــضــائع ونـــوعــيـــاتــهــا
ــســمــوح بــهـا لــكن والــكــمــيــات ا
الـوضع مخـتلف جدا في كـردستان
وخــــاصـــة  بــــروز خـــان حــــتى من
نــاحـيــة الـتـعــرفـة وهــذا أمـر يـجب
االنـتــبـاه له الن مـسـتـوى الـتـأثـيـر
كـبـير وقـلص انـشطـة مـنافـذ ديالى
بـــشـــكل عـــام). وفي الـــنـــجف وجه
احملـافظ لؤي اليـاسري السـيطرات
ــــنع دخــــول مـــحــــصـــول كــــافـــة 
سـتوردة الى احملـافظة الـطمـاطة ا
ــزارع  وذلـك ضــمن خـــطط دعم ا
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قـررت حـكـومة اقـلـيم كـردسـتان امس 
تــعــطــيل الــدوام الــرسـمـي في جــمـيع
ـدة مــؤســسـات مــحــافــظـات االقــلــيم 
يالد ورأس ـنـاسبـة اعـيـاد  ا اسـبـوع 
ـيـالديـة كـمـا قــررت مـراقـبـة الــسـنـة ا
ـواجـهــة اي مـحــاولـة لـرفع االســواق 
اســعـار الـســلع فـيـهــا بـعـد رفـع قـيـمـة
الـــدوالر. وطـــالـب رئـــيس احلـــكـــومـــة
ـــتــحــدة مـــســرور الـــبــارزاني اال ا
ـشـاركة كـطـرف ثالـث في مبـاحـثات بـا
بـــغـــداد واربـــيل لـــتـــحـــديـــد حـــقـــوق
وواجـبـات كل طرف. وقـال بـيان تـلـقته
(الــــزمــــان) امـس ان (مــــجــــلس وزراء
إالقـليم عقد جلستـه االعتيادية برئاسة
الـــبــارزانـي الــذي ثـــمّن في مـــســـتــهل
االجـــتــمــاع جـــهــود ومــســـاع الــوفــد
ـفاوض برئـاسة قوباد الـطالباني مع ا
احلــكــومــة االحتــاديـة الــذي بــقي في
دة أسـبـوع أجـرى خالل تلك بـغـداد 
ـدة سـلسـلـة لقـاءات واجـتمـاعات مع ا
ــســؤولــ هــنــاك بــشــأن حل كــبـــار ا
اخلـالفات الـعـالـقة) وأشـار الـبارزاني
إلى أن (إالقـلـيـم نفـذ جـمـيع الـتـزامـاته
فـي إطـــار الــدســـتـــور ولـم يـــتــرك أي
مــسـوغ لـلــحـكــومـة االحتـاديــة بـهـدف
الـــتــوصـل إلى اتــفـــاق عــادل يـــضــمن
الية) حـقوق كردستان ومستحقاتها ا
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الــــرســـمـي لـــشــــهـــادةISAGO الـــتي
يـــصــدرهــا األحتـــاد الــدولي لـــلــنــقل

اجلوي أألياتا.
مــوكــدة أن (الــشــركــة ســتـعــلن عــلى
مـوقـعـهـا الـرسـمي عن إضـافـة مـطـار

ـطـارات بـغــداد الـدولي إلى قــائـمــة ا
الــتي تـقـدم خــدمـاتــهـا فــيه حـال بـدء
تحدة والتي عمل الشركـة العراقيـة ا
ستـعمل حتت اسم (MASIL) عمـلـها
في مـــــطــــار بـــــغـــــداد الـــــدولي خالل

هـنـدس أسامـة جـهاد قـاسم مـعاون ا
دير الـعام لـلشركـة أن (الشركـة منذُ ا
تـأسـيــسـهـا واكـبت الــتـطـورات الـتي
حتـــــصـل في قـــــطــــــاع االتـــــصـــــاالت
ـعــلــومــات وسـعت وتــكــنــولـوجــيــا ا
جـاهــدة إلدخـال الـتـقـنــيـات احلـديـثـة
واطـن ليـتم اسـتخـدامهـا من قـبل ا
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة والـشـركـات وا
اخلــاصـــة من حــيـث أنــظــمــة اإلدراك
الــبـــصـــري والـــذكـــاء االصـــطــنـــاعي
والـــتـــطـــور في الـــطـب اإللــكـــتـــروني
واحلــوكــمــة اإللــكــتــرونــيــة والــواقع
ـنـازل ـدن الـذكــيـة وا االفـتــراضي وا
ـواطن). وكل هـذا يـصـب في خـدمـة ا
ـدني وتــعــاقـدت ســلــطـة الــطــيــران ا
تحدة العراقي مع الشركة العراقية ا
نـاولة األرضية ـطارات وا خلدمات ا
ـسـافرين احملـدودة لتـقـد خدمـات ا
ــطـــار بــغــداد فـي صــالـــة نــيــنـــوى 

الدولي. 
وبــيــنـت الــسـلــطــة فـي بــيـان تــلــقــته
(الـزمان) امس أن (الـشـركـة العـراقـية
تـحدة هـي شركـة عراقـية أسـستـها ا
شــركـة اخلـطــوط اجلـويــة الـعــراقـيـة
ـشـاركـة مع حتـالف تـقـوده شـركـة بـا
ية تعتبـر من اكبر مقدمي خدمات عا
ناولـة األرضيـة في العالم و تـتمتع ا
بسمعـة دولية كبيـرة اذ تقدم خدمات
ــنـاولــة األرضـيــة في اكــثـر من 200 ا
مـــطـــار في  35 دولـــة و هـي الـــراعي
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االسـابــيع الـقــادمـة). وفي 25 كـانـون
االول 1986 أقـلــعت طـائــرة اخلـطـوط
اجلـويـة العـراقـيـة الـرحـلة 163 طراز
بويـنغ 270-737 في رحـلـة اعـتـيـاديـة
ــلـــكـــة عـــلـــيــاء الـــدولي من مـــطـــار ا
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 أفتتح وزير االتصاالت أركان شهاب
أحـمــد الـشـيـبـاني مـؤتــمـرا التـفـاقـيـة
شـراكـة إنـشــاء ونـصب وتـشـغـيل مع
التسويق والصيانة لشبكات األلياف
الـضـوئـيــة في احملـافـظـات الـعـراقـيـة
عدا إقلـيم كردستـان. وقال الشـيباني
في كـلـمــة االفـتـتـاح ان (أيـامـا قـلـيـلـة
تــفــصـلــنـا عن الــبــدء بـتــنـفــيـذ أكــبـر
مــشــروع تـقــوم به الــشــركــة إال وهـو
الـــتـــوســــعـــة فـي مـــشـــروع الــــكـــابل
الـــضـــوئي والـــذي يـــقــوم بـــإيـــصــال
ـواطنـ ويكون اخلدمـة لكل مـنازل ا
ــواصـفــات جـيـدة فــائق الـســرعـة و
وهــو إجنــاز آخـــر يــحــسب لــلــوزارة

 .( نتسب وكافة ا
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ـثل أحد أهم ـشـروع  واضاف ان (ا
ــشــاريـع الــتي ســـيــتم تـــنــفـــيــذهــا ا
وبــالــتــعــاون بــ الـقــطــاعــ الــعـام
واخلـاص) كـمـا شـكـر الـشيـبـاني كل
من شـــارك في عــــمـــلـــيـــة الـــصـــدمـــة
والـتــجـاوزات عـلى الـكــابل الـضـوئي
وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريب من جـــهـــاز
اخملـــابــرات الـــوطــني وجـــهــاز إالمن
الــوطــني وقــوات احلــشــد الــشــعــبي
وقــوات الــبــيــشــمــركــة والــتي  من
ــال الــعــام خـاللــهــا إيــقــاف الــهــدر ا
وإعادة مبالغ كبـيرة جداً كما أوضح
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توصل وفـد إقليم كـردستـان  الذي يجـري منـذ نحو إسـبوعـ مفاوضـات في  بغداد
قبل الذي وصل إلى إلى اتفـاق مع احلكومة االحتادية بشأن مـشروع موازنة العام ا

ان  الثالثاء من أجل مناقشته وعرضه على التصويت. البر
وقـــال رئــيـس الــوفـــد نــائـب رئــيس
حـكومـة اإلقـلـيم  قـوباد الـطـالـباني
في مؤتـمر صـحافي عـقده في بـغداد
(تـوصــلـنـا إلى اتـفــاق مع احلـكـومـة
االحتادية بشأن موازنة 2021 مشيراً
إلـى (وجــــود حتــــديــــات ســــتــــواجه
ــــقـــبـل ال بـــد من الـــعــــراق الـــعـــام ا
الــتــكــاتـف من أجل حــلــهــا). وبــحث
وزيـــر اخلــارجــيـــة األمــريـــكي مــايك
بــومــبـيــو ورئــيس حــكـومــة االقــلـيم
مــــســـرور الــــبـــارزاني فـي اتـــصـــال
هـاتـفي الـثالثـاء اخلالفـات الـعـالـقة
ب بغداد وأربـيل. وأفاد بيـان تلقته
(الـــزمــــان) امـس بـــأن (بــــومــــبــــيـــو
والـبـارزاني بـحـثـا مـطـوال اخلالفـات
بــ اقــلـيم كــوردســتـان واحلــكــومـة
االحتـــاديــــة والســــيـــمــــا مــــوضـــوع

وازنة).  ا
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واقتـرح الـبارزاني أن (تـقـوم امريـكا
ــشــاركــة بــشـكل ــتــحــدة بـا واال ا
فــعــال وعــلى مــسـتــوى عــال في حل
ـــشــكالت والـــتــوصل التـــفــاق بــ ا
االقـلــيم واحلـكــومـة االحتــاديـة عـلى
اســاس الــدســتــور). كــمـا أعــرب عن
ــــوقف وزيـــر اخلــــارجـــيـــة شـــكـــره 
االمريكي الذي أبـدى رغبته حلصول
ــوازنــة االقــلـــيم عــلى حــصـــته من ا
االحتــاديـة بــشـكل عــادل كـمــا شـكـر
ستمر لالقليم اثناء بومبيو لدعمه ا
فـتــرة عـمــله. وأكـد اجلــانـبـان خالل
االتـصـال (أهـمـيـة تـنـمـيـة الـعالقـات
ب اقليم كـوردستان وامريـكا بشكل
اكبـر وخصـوصا في مـجال الـطاقة).

والقـبض عـليـهـا في سنـجـار. وقالت
ـديـريــة في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) ا
ـهـامهـا في امس انه (اسـتـنـهـاضـاً 
شتركة ومنع حاالت تأم احلدود ا
الــــــتـــــســــــلل مــــــنــــــهـــــا والجـل ذلك
وبـالـتـنـســيق مع قـسم اسـتـخـبـارات
قيـادة عمـليات غـرب نيـنوى تـمكنت
مـــفــــارز شـــعـــبــــة االســـتــــخـــبـــارات
الــعــســكـــريــة في الــفـــرقــة وفــصــيل
ــشــاة من احــبـاط اســتــطالع لــواء ا

محاولة تسلل لعوائل داعشية قادمة
من ســوريـا عـبــر طـريق رجم الــعـبـد
الـتابـعـة لـنـاحيـة سـنـوني في قـضاء
سـنــجـار غــربي نـيــنـوى). واضـافت
انه ( الــقــبض عــلى جــمــيـع افـراد
تـلـك الـعـوائل الــبـالغ عـددهـم تـسـعـة
اشــخــاص وتــســلــيــمــهـم لــلــجــهـات
اخملــــتـــــصـــــة التــــخـــــاذ االجــــراءات
الــقــانـونــيـة بــحــقـهم). وفـي نـاحــيـة
اخرى  اعلنت مديرية االستخبارات

العـسكريـة الثالثـاء احباط مـحاولة
تــســلل لــعــوائل داعــشــيــة والـقــبض
ـديـرية عـليـهـا في سـنـجار. وقـالت ا
في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) أمس انه
ــهـــامــهــا في تــأمــ اســتــنــهــاضــاً 
ـــشـــتـــركـــة ومـــنـع حــاالت احلـــدود ا
التسلل منها والجل ذلك وبالتنسيق
مع قسم اسـتخـبارات قيـادة عمـليات
غـرب نـيـنـوى تـمـكـنت مـفـارز شـعـبة
االستـخبـارات الـعسـكريـة في الفـرقة

وأشــــار الــــبـــــارزاني إلـى اهــــمــــيــــة
ساعدات االمريكية لقوات استمرار ا
ساعدات التقنية البيشمركة وكذلك ا
من قبل USAID وفي محـور آخر من
االتـصــال الـهـاتـفي نــاقش الـطـرفـان
الــــعـــراقــــيل الـــتـي تـــقف فـي طـــريق
ـــنـــطـــقـــة االســـتـــقـــرار االمـــني في ا
والقـضاء عـلى التـوترات عـلى حدود
االقــلــيم وســوريــا واهــمــيــة تــنــفــيـذ
اتـــفــاقـــيــة ســـنــجـــار من اجل اعــادة
النـازح الى امـاكـنهم). فـيمـا كشف
الـطـالـبـاني عن الـتـوصل التـفـاق مع
احلكومـة االحتادية في الـعراق حول
مــــشــــروع قــــانــــون مــــوازنــــة 2021.
وأوضـح أن (االتـــــفـــــاق خـــــلـص إلى
ائـة من تـخـصـيص نـسـبـة 12.67 بـا
موازنـة عام 2021). وقال الـطـالـباني
(جــئـنــا إلى بــغـداد أيــضـاً لــتـطــبـيق
ـالي فنـحن ال نعرف قانـون العـجز ا
حـصــتـنـا من قــانـون تـمــويل الـعـجـز
ـالي حـتى اآلن ونـنـتـظـر إجابـة من ا
احلــكـومــة االحتـاديــة وأن تـســلـمــنـا
بــغـداد حــصـتــنـا من قــانـون الــعـجـز
الي) وأضـاف  أن (هـناك حتـديات ا
تــواجه اإلقـــلــيم في 2021 وعــلـــيــنــا
الــتـــكــاتف حلل األزمـــات احلــالــيــة).
وتــابع أن (إقــلــيـم كــردســتــان أبـدى
اســــتــــعــــداده في 2019 لــــتــــســــلــــيم
اإليــرادات الـــنــفــطــيــة و بــالــفــعل
تــسـلــيم إيــرادات الـنــفط لـلــحـكــومـة
االحتـــاديــــة) وفي نـــاحـــيـــة اخـــرى 
اعــلـــنـت مــديـــريـــة االســـتـــخـــبــارات
الـعـسـكـريـة الـيـوم الـثالثـاء احـباط
مــحــاولــة تــســلل لــعــوائـل داعــشــيـة

ـشـاة عن وفـصــيل اسـتـطالع لــواء ا
(احـــبــاط مــحــاولــة تـــســلل لــعــوائل
داعشية قادمة من سوريا عبر طريق
رجم العـبد الـتابـعة لـناحـية سـنوني
في قـضــاء سـنـجـار غــربي نـيـنـوى).
واضـــــافت انـه ( الــــقــــبـض عــــلى
جــمــيع افــراد تــلك الــعــوائل الــبــالغ
عددهم تـسـعة اشـخاص وتـسـليـمهم
للجهات اخملـتصة التخاذ االجراءات

القانونية بحقهم).

بـالعـاصـمـة األردنيـة عـمـان متـوجـهة
إلى مـطـار بغـداد الـدولي بـالـعـاصـمة
الــعـراقــيـة بــغـداد وعـلـى مـتــنـهـا 91
راكـبـاً و 15من أفـراد الــطـاقم وبـعـد
مـــــرور بـــــعـض الـــــوقت عـــــلـى إقالع
ـــطـــار قـــام أربـــعـــة الـــطـــائـــرة من ا
ــــحـــاولـــة اخــــتـــطـــاف أشـــخـــاص 
الـــطــائـــرة إال أن مــســـؤول األمن في
الـــطـــائـــرة الـــعـــراقـــيـــة حـــاول مـــنع
اخلاطف من السيطرة على الطائرة
وهو ما أدى إلى قيـام أحد اخلاطف
بـإلـقـاء قـنـبـلـة يـدويـة عـلى مـقـصورة
الــركــاب إلى حــدوث فــجــوة في بــدن
الطائرة وانخفاض للضغط وهذا ما
جـــعل قــائــد الــطــائــرة يــتــخــذ قــراراً
بـالــهـبــوط االضـطــراري وأثـنـاء ذلك
ألـقـى أحـد اخلـاطـفــ قـنـبــلـة يـدويـة
ثانية عـلى غرفة قيـادة الطائرة وهو
مـــا أدى إلـى انــــشـــطــــار الــــطــــائـــرة
وســقـوطـهــا وحتـطـمــهـا بــالـقـرب من
مطار عرعر احمللي شـمال السعودية.
حتــطــمت طــائـرة اخلــطــوط اجلــويـة
العـراقيـة داخل األراضي الـسعـودية
موديـةً بـحـياة 63 شخـصاً; 60 راكباً
وثالثة من أفـراد الـطاقم وجنـا باقي
الركاب وهم من قـاموا بنـقل تفاصيل
عـمـلـيـة االخـتـطـاف لـلـعـالم. وتـعـتـبـر
عمـليـة االختـطاف هـذه من ب أسوأ
عمـلـيات خـطف الـطائـرات الـتي تمت

ما ب عامي 1985 و1986. dLðR∫ وزير اإلتصاالت خالل مؤتمر صحفي
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خلّـصني أيـهـا الرجل من الـتكـفّف أنـقذني من لـبس الـفقـر أطلـقني من
قيـد الضُّر اشـترني بـاإلحسـان اعتـبدني بالـشكـر اكفـني مؤونـة الغَداء
والـعَـشــاء. إلى مـتى الـكُــسَـيـرة الـيــابـسـة والـبُــقَـيْـلـة الـذاويــة والـقـمـيص

رقَّع"?!. ا
ـفكر عـربي عظيم هو أبـو حيان الـتوحيدي ؤلم  ?هذا اخلطاب الـقاسي ا
فيـلـسوف األدبـاء وأديب الـفالسفـة يـشكـو بـؤسه وفقـره وسـوء حظه إلى
صديـقه أبي الـوفاء ويـرجـوه أن يأخـذه إلى مـجلس الـوزير الـبـويهي أبي

ا يرقّ في نفسه إذا رآه ويعطف على حاله.  عبد الله العارض فر
وحدث أن حضر التوحيدي مجلس الوزيـر سبعاً وثالث ليلة جمعها في
ـؤانسة" وفي آخـر هذا الـكتاب تـقرأ رسـائل للتـوحيدي كتاب "اإلمـتاع وا
يتوسّل فيـها ذلك الوزيـر ويقبّل التـراب حتت قدميه أن يـعطف على حاله
ويـقـول إنه مــسـتـعـد ألي شيء يـفــعـله من أجل مـرضــاته أن يـبـيع الـدين
ـا يلقى روءة ويتـعاطى الـرياء والنـفاق.. أي شيء جملـرد أن ينتـشله  وا

من الهوان.
وتـــقــرأ مع األسـف في كـــثــيـــر من رســائـل األدبــاء االســـتــجـــداء والــذل
والـتسـول وفـقـدان الكـرامـة. هذا هـو الـشـاعر بـدر شـاكـر السـيّـاب يـكتب
رسالـة إلى الـشاعـر اللـبنـاني يـوسف اخلال يـخبـره فـيهـا: "إنني في فـقر
مـريع. إنني مـفـلس. قـاتل الـله الـشعـر ألنه ال يـشـبع من جـوع وال يـكسي

من عري"!.
وتصـاب بـخيـبـة وأنت تـقرأ رسـائل الـشاعـر مـعروف الـرصـافي إلى أحد
أعيان بغداد مظهر الشاوي فإنها تختصر مأساة شاعر كان يسكن في
بـغى تستعـمله "العاهرات" في كـثير من األحيان.. إنه دار بائس يجاور ا
يريد أن يعيش بأية طريقة بعـدما بلغت به احلاجة مداها وتنكّر له كل من
حــوله من الــنـاس حــتى قـرر أن يــجــري الـشــاوي راتـبــا بــسـيــطـاً يــعـ

الرصافي على الدنيا.
لكن اكثر رسالة مريرة قرأتها في حياتي وأحزنتني من القلب وأوجعتني
كـانت رســالـة األسـتـاذ عـبــاس مـحـمـود الـعــقـاد الـتي يـتــسـول فـيـهـا من

ال يقول في سطورها:  صديقه "محمد لطفي جمعة" مساعدة من ا
أبثكم حتـياتي وأشواقي. وبعـد فأذكر أني سـمعت منـكم يوم لقـيتكم أنكم
ساعدة إليّ عند احلـاجة إليها ولقد سمعت هذا الكالم تسرون بتقد ا
من كـثـيـر غـيـركم فـمـا خـطـر لي أني سـأجلـأ يـومـاً إلـيـهم أو أقـول شـيـئاً
عليهم ولكني فهمت من كلمتكم غـير ما فهمت من كلماتهم وبعثت إليكم
ساعدة بل ال أظن أن بهذا اخلـطاب ألقول لكم إني فـي حاجة إلى تلـك ا
ـا يحتاجه احلي في حياته لـست أنا في أشد احلاجة إليه هناك شيئاً 
اآلن وكفى بذلك تصريحاً وإيضاحاً.. فإن كانت مساعدتي في وسعكم

فأنا أنتظرها منكم اليوم"!.
ن ال يرى مـن أدبه كفـافاً من الـعيش وفي التـراث العـربي كـانوا يـقولـون 
ــوسـوعي أبـو هالل "أدركـته حـرفــة األدب" ومن هـؤالء األدبـاء الــنـحـوي ا
العسـكري فـقد كان يـرتدي الثـياب اجلـميلـة حتى ال يُـقال إنه فقـير.. وهو

القائل عن نفسه: 
جُلُوسي في سوقٍ أبيع وأشتري 

دليـــــل علــى أن األنــــامَ قرودُ
وال خيرَ في قــومٍ تُذلُ كرامــهم 
ويعظُـمُ فيهــــا نذلُـهم ويســودُ
هل أقول صدقت أيها األديب? 

نعم.. لقد صدقت!.

روحيات التابعة لشركات احلماية األمريكية العاملة في العراق إحدى ا
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عــلــيه بــالــســجن مــدى احلــيــاة.وكــان هـؤالء
أديــنـــوا بــفــتـح الــنــار فـي ســاحــة الـــنــســور
ـزدحـمـة في بـغـداد في  16أيـلول  2007 في ا
حادثـة تسـبـبت في فضـيـحة دولـيـة واستـياء
متـزايد من الـوجود األمـيركي. وأسـفر إطالق
النـار عن مـقتل  14 مدنـيـاً عـراقـيـاً على األقل
ـرجع الــديـني وإصـابـة  17 آخـرين. وكــتب ا
الـشيـخ جـواد اخلالـصي أمـس األربـعاء عـلى
صفحته الشخصـية على تويتر (في آخر أيام
ترمب وتـتـويجـاً لسـجـله اإلجرامـي وانتـهاكه
حلقـوق اإلنـسان  أصـدر عـفـواً عن مجـمـوعة
ـــســجـــونــ فـي الــســـجــون من اجملـــرمــ ا
األمـريـكــيـة  من أخــطـرهم اجملـرم نــيـكـوالس
ـدنــيـ الـعــراقـيـ في ُـدان بــقـتل ا سالتن ا
ساحة النسور ببغداد  مع قتلة عصابة بالك
ــؤبــد عـنــدهم) ووتــر واحملـكــوم بــالــســجن ا
مضـيـفـاً (فهـل نحـتـاج إلى أدلـة أكثـر لـيـعرف
النـاس عـدالـة الـنظـام األمـريـكي الـقاتل? وهل
غفل واخلانع  يحتاج بعض احلمقى وا
ي لــشـــواهــد تـــثــبت لـــهم ان اإلرهــاب الـــعــا
واالجرام له الـيوم مـصـدر واحد وهـو النـظام

األمريكي).

(اف بي آي) بـشـأن اتصـاالته مـع وسيـط كان
قد وعـده بـأن يجـعـله يـتواصل مع مـسـؤول

روس.
RÞ«uð œułË

ـدّعي اخلاص وكان قـد تـعـاون مع مـحـقّـقي ا
روبرت مولـر الذي أجـرى حتقيـقات اسـتمرت
عامـ وتـتـعـلّق بـوجود تـواطـؤ مـحـتـمل ب
روسيا وفـريق ترامب. ولم يـتوصّل التـحقيق
إلى إثـــبـــات وجـــود تــواطـــؤ بـــ مـــوســـكــو
ـــــلـــــيــــــارديـــــر اجلـــــمـــــهــــــوري. وقـــــضى وا
بـابــادوبـولـوس  12يـومــا في الـســجن. وقـال
الـبــيت األبــيض إنّ (الــعــفـو الــيــوم يُــصـحّح
الضرّر الـذي أحلقه مولـر بأشخاص كـثيرين)
. كـــمــــا اصـــدر تـــرامـب عـــفـــوا عـن احملـــامي
ـتـهم في الـهـولـنــدي ألـيـكس فـان ديــر زفـان ا
اطار الـتـحقـيق الـروسي. وفي نـهايـة تـشرين
الثـاني أصـدر تـرامب عـفواً عن مـايـكل فـل

ـتـورط مـسـتـشـاره الـسـابـق لألمن الـقـومي ا
أيـضًـا في الـقـضـيـة نـفـسـها.وشـمـلـت قرارات
العـفـو أربـعـة حـراس أمـنـيـ من شـركة بالك
ووتـر كــانـوا قــد أديــنـوا بــقـتـل عـراقــيـ في
ن فيـهم نيـكوالس سالتن الـذي حُكم  2007 

{ واشــــنــــطن (أ ف ب)  –أصــــدر الــــرئــــيس
ــنــتــهـيــة واليــته دونــالــد تـرامب األمـيــركي ا
الثالثاء قـرارات عفو على  15 شخصا بـينهم
شـخصـان مـرتـبـطـان بـالـتـحـقيـق في الـتدخّل
الــروسي في انــتــخــابــات عـام  2016 وأفـراد
متـورّطون في فـضيـحة شـركة األمن اخلـاصّة

بالك ووتر في العراق.  
ويُـتـوقّع أن تُــثـيـر هـذه اإلجــراءات مـزيـدا من
اجلدل في وقـت يرفض الـرئـيس اجلـمـهوري
ـتـه في انـتــخـابـات الــثـالث من اإلقـرار بــهـز
تشرين الـثاني أمام جـو بايـدن لكن سيـتعيّن
عـلـيه مـغــادرة الـبـيت األبـيض في  20كـانـون

قبل.  الثاني ا
وأعــلن الــبـــيت األبــيض مـــســاء الــثالثــاء أنّ
ـنـتــهـيـة واليــته مـنح عــفـوا كـامال الـرئـيـس ا
لنحو خـمسة عشـر شخصاً وخـفف جزئيا أو
كــلـيــا األحــكــام الــصــادرة بــحقّ خــمــســــــــة

آخرين. 
وقد مُـنِح عـفـو كـامل جلـورج بـابـادوبـولوس
ستشار الدبلـوماسي السابق لترامب خالل ا
حمـلـته االنـتـخـابـيـة عام  2016 الـذي اعـترف
بـأنّه كذب عـلى مـكـتب الـتـحـقـيـقـات الـفدرالي
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(الشللية) مفردة يكثر تداولها  في مختلف األوساط االجتماعية والثقافية
ـفردة (شلـة) وتعـني اجملموعـة التي تـتجانس في والسيـاسيـة وهي جمع 
شارب ولها ذات التطلـعات  اسرارها واحدة وخباياها واحدة االفكار وا
 وسـلـبــيـتـهـا تـكـمـن في  تـقـوقـعـهــا عـلى نـفـسـهــا إذا ال تـسـمح لـآلخـرين
بالتقـرب منها إذا اختـطت لها  دائرة خـاصة بها وتشـتبك فيمـا بينها في
الــنـقــاشـات والــسـجــاالت احملـتــدمـة الــذي سـرعــان مــايـعــود الى وضـعه
طا واحدا من الطبيعي  ومعروف عن (الشلة ) او اجملموعة التي تتبنى 
ـســيـطـر عـلى الـسـلــوك الـنـفـسـي اضـافـة الى تـمــيـزهـا بـالــرجـوع لالنـا ا
ـاط الشخـصيـة اخملتـلفة ـشتركـة وتكـييف األ دوافعـها فنـرى الصـفات ا
الى شـخـصـيـة واحـدة لـلـمـجـمــوعـة (كـوبي بـيـست) نالحـظـهـا تـدخل الى
طعم بشكل جماعي وتأكل نفس الطـعام والشراب او تلعب الدومينو او ا
تـذهب لـلـمنـاسـبـات بـشـكل جـمـاعي في الـسـفرات واحـيـانـا عـنـدمـا يـقرر
الـرأس األكبـر فـيـهـا يـستـجـيب اآلخـرين  بـسالسـة لـلحـفـاظ عـلى الـهدف
تشكل في العقل الباطن أو (الـهو) وهذا  الشكل السلوكي جيد الغائي ا
جـدا اذا اقـتـرن بــايـجـابـيـة وانـفــتـاح عـلى اآلخـرين فـي الـتـداول الـثـقـافي
ـثالي اجلـماعي  الـسوي لكن والتالقح  الـفكـري الذي يـفضي لـلنـموذج ا
الـوضع مـخـتـلف هـنـا اذا ســرعـان نـرى في هـذه اجملـمـوعـة الـتي تـشـكل
وذجا  جملاميع  كـثيرة سائدة انـغالقها وتنرجـسها  ورسم دائرة حول
نفسها ال تـسمح لالخرين بالـتقرب منهـا او اختراقها والـتفاعل االيجابي
مـعـهـا في اتـسـاع دائـرة احلـوار والـطـروحـات  اخملـتـلـفـة  واجلـدال الذي
عرفة ب اجلميع شترك و اشاعة ا يفظي الى نتيجة ايجابية من الفـهم ا
 وتعـتـقد هـذه اجملـاميع او (الـشـلل)انهـا تـشكل جـدارا مـانعـاوقـويا الجل
بقائها  قـوية الينال منهـا غريب او متطفل  ويـنعكس جمعـيا على السلوك
اجلمـاعي لهـا وهذا نـابع من عـقدة اخلـوف من اآلخر والـضعف وانـزياح
غربي مـصطفى غـلمان االنا بالـتفرد اذا مـا كانو فـرادا ويقـول الشاعـر ا
ــريض في  هــذا اجلـانب حـول ضــيق الــنـظــر وبــؤس الـتــقـوقـع االنـاني ا
ريض ـنهزمـ ا تـضخمـة شرعة ا (العنـجهيـة الثقـافية واألنـا الناقـمة ا
ـفـخـخـ ـتـشـكـكـ في احملـيط وا ـتـلـونـ عـلى احملـاذيـر ا نـفـسـانـيـا ا
قاهي وغيبيات الع اخلؤون.ال أدري لم تستلذ فئة حتسب بوشوشات ا
ثـقـفـة االنتـفـاخ عـلى صـنم األوداج وتتـمـثل صـورا خارج عـلى النـخـبـة ا
ـنـطق مع أنـهـا مـطالـبـة بـتـحريـر كـمـونـها ـعـرفـة وضـد الـعقل وا سـياق ا
ـا هو امـتالء على الذاتي من قـصـر النـظر وفـسـاد الطـبع وغـلو الـتطـبع 
ـســاو وسـوء الــقــصـد..)وتــكـمن خــواء الـروح من كل مــا يــجـلب لــهــا ا
خطورة هـذه اجملامـيع عندمـا تتـحول الى ظـاهرة ينـتشـر عدواها  سـريعا
في اجملتـمع  بعـد أن تطـوع الذات وتـصر عـلى كونـها قـوة  ومثـال لآلخر
وتتوغل في اجملـتمع بسـلبية مـفرطة   واألنـكى عند انـتشار هـذه الظواهر
تـهديـدهـا لـلـمجـتـمع بـتـقالـيـد سـلـبيـة غـايـتـها تـكـريس األنـا واالنـعزال عن
اجملـتـمع روحـيـا وانسـانـيـا والشك في ان مـجـتـمع مـنـغـلق ومـنـعـزل يـنتج
انـسان خـائـر غـيـر مـتمـاسك يـفـكـر بـطريـقـة بـدائـية في
احلصول عـلى حاجاته احلـياتيـة والروحيـة بعيدا عن
شـاركة اجلـماعيـة والتـصالح الذاتي اإلحساس  بـا
مع اآلخــر من خـالل االنــدمــاج االجــتـــمــاعي لــيس

ا جماعيا  لهذه اجملاميع او (الشلل). فرديا وا
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الذي تـنـتجه الـبالد. لـكنّ جمـيع تلك
ــوانئ الــصـغــيـرة ال تــلـبي حــاجـة ا
الـــبـالد في إطاللــــة عــــلى اخلــــلـــيج
العربي تـتنـاسب وإمكانـيات البالد.
وأعـــرب عـــضـــو جلـــنـــة اخلـــدمـــات
الــنــيـابــيــة مـضــر االزيــرجـاوي عن
اســـفه إزاء تــدخـل بــعض اجلـــهــات

السياسية بعقد ميناء الفاو.
qLŽ WK dŽ

وقال االزيرجاوي في تصريح امس
االول إن (هـنـاك جهـات تـريـد عـرقـلة
يناء بـسبب وجود تخبط في عمل ا
اختيار الـشركة لـذلك نأسف لتدخل
بعض الشـخصيات الـسياسـية بهذا
ـوضوع بـاخـتـيار هـذه الـشـركة أو ا
تلك) ومضى الى الـقول أن (الـهدف
ـيناء الرئـيس يجب أن يـكون بـناء ا
واجنــــــــــــاحـه عـن طــــــــــــريـق أي مـن
الـشـركتـ لـكـونه مـشروعـا حـيـويا

نطقة). وستراتيجيا للبلد وا
يـناء من صراع ولم يسلم مـشروع ا
النـفوذ بـسبب الضـغوط الـسيـاسية
والتدخالت اخلارجية التي ادت الى
ـفاوضات بعـد دخول الص تعثر ا

دعـومة طرفـا فيـها عـبر مـساعـيهـا ا
لــلـــحـــصــول عـــلى امــتـــيــاز إنـــشــاء
ــــشــــروع الـــــضــــخم وسـط تــــوجه ا
حــكــومي لــتــجــاهل هــذه الــضــغـوط
ـقيـاس اجلودة في إسـناد مراعـاة  
ـــشــــروع بـــعــــيـــدا عـن اجملـــامالت ا
ـعــهـودة. ــكــافـآت الــســيـاســيــة ا وا
ويـحـاول الـعـراق مـنـذ أعـوام تـعـزيز
إطاللـــته الـــبــاهـــتـــة عـــلى اخلـــلــيج
ـتطـلبات يـناء يـستـجيب  العـربي 
إذ اســتـــقــر قــرار مالحــيـــة عــالـــيــة 
الفني عـلى إنشائه في شبه جزيرة
لـــكن ــــمـــيــــز  ـــوقع ا الـــفــــاو ذات ا
ــنــفـذة ــفــاوضـات مع الــشــركـات ا ا
تـعثـرت أكـثـر من مـرة. واكدت وزارة
الـنـقل وزيـر أن مـينـاء الـفـاو الـكـبـير

سيكون االقتصاد البديل للنفط. 
وقال الوزيـر ناصر الـشبلي إن (همه
األول واألخـيــر بـنـاء وإجنــاز مـيـنـاء
ـــيــــنـــاء واشـــار الـى ان (ا الـــفــــاو) 
ســيـكـون االقـتــصـاد الـبـديـل لـلـنـفط)
مـــؤكـــدا (ال وجــــود  مـــشـــكــــلـــة مع
الــشـركــتـ الــكـوريــة أو الـصــيـنــيـة
ولدينا قرار وال نحتاج لقرار جديد)
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أعــلن وزيــر الــنـقل الــعــراقي نــاصـر
الــشــبـلـي االتـفــاق مع شــركــة دايـو
الكوريـة إلنشاء مـيناء الـفاو وتنـفيذ

قبلة.  شروع خالل األيام ا ا
وقال الشبلي في تغريدة على تويتر
تــابـعــتـهـا (الــزمـان) امس انـه (بـعـد
جـهــدٍ جـهـيـد ومـفــاوضـات مـضـنـيـة
سـنمـضي بـالتـوقيـع مع شركـة دايو
الكـورية النـشاء مـينـاء الفـاو الكـبير
ا راود العراقي الذي يُعد حلما طا

الـذين يـريـدون نـهـضـة هذه الـبالد)
وتـــابع ان (مـــجـــلس الـــوزراء خــول
الوزارة بـأنهاء اجـرءات التـعاقد مع
ـشـروع الــشـركـة والــبـدء بـتــنـفـيــذ ا
الـكــبـيـر) وأشـار إلـى أن (الـتـنــفـيـذ
ســيــكـون خالل ايــام بــعـد الــتــوقـيع
ـشـاريع حــيث سـنــشـرع بـتــنـفـيــذ ا
اخلمـسة الـتي  االتفـاق علـيها في
ـذكـور وهي مشـاريع مهـمة العـقد ا
وكبيرة ستكون فـاحتة خير للعراق
بـاالضـافـة الى تـشـغـيل االف االيـدي
ـشــاريع تـضع الــعـامــلـة فــان هــذه ا
وانئ في مـينـاء الـفـاو في صـدارة ا

ــنــطـقــة). وبـرغـم دعـوات اجلــهـات ا
للحكومـة بالتعاقد مع شـركة صينية
ـــشــروع  اال ان مـن اجل تـــنــفـــيـــذ ا
عضو جلنة النزاهـة النيابية يوسف
الــــكـالبي اكــــد فـي وقت ســــابق  ان
االجـــتــمــاع الــذي عـــقــد في الــوزارة
بـحـضـور الـلـجـنـة وعـدد من الـنواب
ــتـخــصـصــ في جلـنــة اخلـدمـات ا
ــالـيــة لالطالع عـلى الــتـفــاصـيل وا
أظهر أن الـشركـة الصيـنية لـيس لها
أي اختصـاص بهذا الـشأن وأن عقد
الـشـركة الـصـيـنيـة بـالـتفـاوض أكـثر

سعرا من الشركة الكورية.  
وكــان حتـالف الـفــتح بـقــيـادة هـادي
العامـري قد دعا قـبل أسبوع لـبناء
مـيـنـاء الـفـاو الـكبـيـر من خالل فـتح
بـــاب الـــتـــنــــافس أمـــام الـــشـــركـــات
ية أو حتالفـات الشركات لبناء العا

يناء عن طريق االستثمار. ا
تلك العراق أربعة موانئ جتارية و
وصناعية تطل على اخلليج العربي
ـعـقل هي أم قـصـر وخـور الـزبـيـر وا
وانئ وأبـوفلـوس ويـتم عـبـر هـذه ا
ئـة من النفط تصديـر نحو 80 في ا

وتـــــابع (إذا  تـــــخـــــويل الـــــنـــــقل
ـقبل بـالـتوقـيع والـصـرف الـثالثـاء ا

سنمضي مع الشركة الكورية).
ـــتـــلك الـــعـــراق أربـــعـــة مـــوانئ  و
جتارية وصناعـية تطل على اخلليج
هي أم قصـر وخـور الـزبـير الـعربـي 
ويـتم عبـر هذه عـقل وأبـوفلـوس  وا
ئة من وانئ تصدير نحو 80 في ا ا
الــنــفـط الــذي تــنـــتــجه الـــبالد. لــكنّ
وانئ الصغـيرة ال تلبي جميع تـلك ا
حاجة البالد في إطاللة على اخلليج
العـربي تتـناسب وإمـكانـيات البالد.
وأعـــرب عـــضـــو جلــــنـــة اخلـــدمـــات
عن الــنــيــابـيــة مــضــر االزيــرجـاوي 
اســـفه إزاء تـــدخل بـــعض اجلـــهــات
مبـينا السيـاسية بـعقد مـيناء الـفاو 
ان مــجــلس الــوزراء لم يــصـوت الى
يناء االن بشكل رسمي عـلى ذهاب ا
لــــشــــركــــة دايــــو الــــكــــوريــــة.وقــــال
في تــصــريح امس إن االزيــرجــاوي 
(مجلس الوزراء لم يُحِل ميناء الفاو
بـــشــــكل رســــمي الـى شـــركــــة دايـــو
الـكــوريـة ونـنـتـظـر الــتـصـويت لـتـتم
مــبـيـنــا ان (هـنــاك جـهـات اإلحــالـة) 
ــيـنــاء بــسـبب تـريــد عــرقـلــة عــمل ا
وجــود تـخــبط في اخـتــيـار الــشـركـة
لــــــذلك نــــــأسـف لـــــتــــــدخل بــــــعض
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة بــهـذا
ـوضـوع بـاختـيـار هـذه الـشـركة أو ا

تلك) .
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ومــــضى الـى الــــقــــول أن (الــــهــــدف
يـناء الرئـيس يـجب أن يكـون بنـاء ا
واجنــــــــــــاحــه عـن طــــــــــــريـق أي مـن
لكـونه مـشـروعـا حـيـويا الـشـركـتـ 

نطقة).  وستراتيجيا للبلد وا
وفي نـــــيـــــســـــان عـــــام 2010 وضع
الــعــراق حــجــر األسـاس لــلــمــرحــلـة
الــــذي تـــطـــور ــــيـــنـــاء  األولى من ا
مـخطـطه الـتنـفـيذي لـيـحتل مـسـاحة
54 كيلومـترا مربعـا عند مصب شط
في الـــعـــرب في اخلـــلـــيج الـــعـــربي 
اجلــهــة اجلـــنــوبــيــة من مـــحــافــظــة

البصرة الغنية بالنفط. 
وعلى صـعـيد مـتصل  حـدد الوزارة
موعدَ إجنـاز قناطر مـرور القطار من
وصل ثم تركيا  مؤكدة بغداد إلى ا

وجــود خــطــة لــربـط مــيــنــاء الــفــاو
بــتــركـــيــا.وقـــال الــشــبـــلي انه (بــدأ
التـفكـير بـشكل جـدي إلعادة تـشغيل
ـوصل ومن الـقـطار مـن بغـداد الى ا
َّ الـشـروع بـإعـمار و ثم إلى تـركـيا 
عــدد من الـــقــنــاطـــر الــتي دمـــرتــهــا
وخالل عـصـابـات داعش اإلرهـابـيـة 
شهرين سـيكتـمل العمل)  مـبينا ان
(اخلـــطــة الــكــبــرى هي ربط مــيــنــاء
ولدينا شركات صينية الفاو بتركيا 
وتركيـة وشركـات أخرى متـقدمة في

بناء القناة اجلافة). 
وتـســعى جلـنـة اخلــدمـات واالعـمـار
الــنـيــابـيـة الـى حـسم مــلف مـشـروع
بــأسـرع وقت ـعــلق  قــطـار بــغــداد ا
بينما اكدت الـلجنة استكمال كن 

ئة من االجراءات الفنية.  80 با
وقال رئيس الـلجنة ولـيد السهالني
في تصريح امس ان (اللجنة اتفقت
مـع وزارة الــتـــخــطـــيط عـــلى ذهــاب
الــقـروض الــتي تـمــنح لـلــعـراق الى
ـشـاريع الـسـتـراتـيـجـيـة بـضـمـنـها ا
مـؤكداً (رفض ـعـلق)  قـطار بـغـداد ا
الـلـجـنـة تـمـويل اي مـشـروع ثـانـوي

من تلك القروض) .
ـشـروع يـعد ولـفت الى ان (تـمويل ا
ــهــمـــة وان الــشــركــة من الــنــقـــاط ا
الفـرنسـيـة التي اخـذت على عـاتقـها
شروع معنيـة بشكل او باخر بهذا ا
ومن خالل متابعة اللجنة وضوع  ا
مـع الـــوزارة فـــان هــــنـــاك اجـــراءات
لـتـسـريـع اجنـاز كل مـايـتـعـلق بـهـذا

شروع من ناحية التمويل).  ا
فـــيـــمـــا اكـــدت اخلـــطـــوط اجلـــويـــة
ضي بـتخفـيض أسعار ا العراقـية  
التذاكر مراعاة للظروف االقتصادية

احلالية.
وقـال مـسـؤول الـعالقـات اخلـارجـية
لـلـشـركـة حـسـ جـلـيل في تـصـريح
امس ان (اخلطوط اجلويـة العراقية
مــاضــيــة بـخــفض أســعـار الــتــذاكـر
بــحــسب تــوجــيـــهــات وزيــر الــنــقل
ومــــديـــــر عــــام الـــــشــــركـــــة من أجل
ــــواطن الــــتــــخــــفـــــيف عن كـــــاهل ا
الــــعـــراقـي) .وتــــابع ان (الــــشــــركـــة
مـسـتـمـرة بـاجتـاه تـخـفـيض اسـعار

التذاكر اخلارجية والداخلية).
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بغداد
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ناصب القيادية في العديد من بقاع العالم. راة استحقاقها في تبوأ ا لم تاخـذ ا
ـراة نـصف اجملـتـمـع وقد ـكن إغـفـالـهـا.فـعـلى الـرغم من ان ا وهـذه حـقـيـقـة ال 
أثــبـتت عـلى مــدار الـتـأريخ جــدارتـهـا في الــنـهـوض بـأدوارهــا وفي مـجـابــهـتـهـا

للتحديات اال ان السلطة الذكورية ال تزال مهيمنة على مواقع صنع القرار.
ــيـة تـثـبت ذلك . فـإذا اسـتـعــرضـنـا مـنـاصب رؤسـاء الـدول واإلحـصـائـيـات الـعـا
واحلـكـومـات  سنـجـدهـا مـحـصورة بـ الـذكـور مـاعدا عـشـرين حـكـومـة ودولة
ـناصب تـرأسـها اإلنـاث دون ان يـكـون بيـنـهـا بلـد عـربي واحـد! وفي مـايتـعـلق 
ئـة فـقط  وال توجـد سوى رئاسـة مـجلس الـنواب تـشكل اإلنـاث نسـبة 20.5 بـا
دولـة عـربـية واحـدة تـتـرأس مـجلـس نوابـهـا إمـرأة اال وهي الـبـحرين. وبـالـنـسـبة
ـان هـم من الـرجال. ـئـة من اعـضـاء الـبر العـضـاء مـجـالس الـنـواب  فإن 76 بـا
ـتحـدة قد احتـلت اعلى مـرتبة والبد من االشـارة الى ان دولة االمـارات العربـية ا
ـناصب ـئة. امـا ا ـان حـيث بلـغت الـنسـبة 50 بـا في التـمـثيل الـنسـائي في الـبر
ـئة في 14 دولـة الوزاريـة فـقد اظـهرت اإلحـصاءات ان الـنـساء تـمثل نـحو50 بـا
ـسـؤول عن انــخـفـاض نـسـبـة دون وجـود دولـة عـربـيــة واحـدة بـيـنـهــا!تـرى من ا
رأة  النـساء في مواقع صنع الـقرار?  لقد كـانت للحركـات النسويـة ونضاالت ا
وشجاعـتها وثباتها في اداء ادوار استثنائية في تـأريخ بلدانها ومجتمعاتها أكبر
ناصب ساواة بـ اجلنسـ  في ا االثر في حتـقيق تقـدم غيـر مسبـوق اال ان ا
البـد من إتـخـاذ الـقـيـاديـة ال تـزال تـراوح خـطـاهـا في انـحـاء الـعـالم كـافـة. ولـذلك
تدابير دولية إلزالة العوائق التشريعية واالجتماعية واالقتصادية التي حتول دون
ـرأة اقـتـصـاديـا وسـيـاسـيا ـرأة واعـمـالـهـا وكـذلك تـمـك ا االعـتـراف بحـقـوق ا

لـلـمــشـاركـة في صـنع الــقـرار وانـهـاء الـعــنف الـقـائم عـلى
ـشـاركـة الـفـعـالـة لـها في الـنـوع االجـتـمـاعي لـتـعزيـز ا
السـاحة السياسية.وان تناط بها مسؤوليات أكبر ألنها
قـادرة على حتـقيق الـسالم في اجملتـمعـات وإجناز ما
عـجــز عن فــعـله الــرجل في مـيــدان الـســيـاســة وصـنع

القرار. وآمل ان أرى ذلك قريبا.
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اكــدت رئـــيس الــهـــيــئـــة الــوطـــنــيــة
لالستثمار سها داود جنار ان تنفيذ
شاريع االستثـمارية الستـراتيجية ا
ومنـها مـشروع مـطار كـربالء الدولي
يــعـطي زخــمـا ايــجـابــيـا لالقــتـصـاد
ـسـتـثـمـرين على الـعـراقي ويشـجع ا
الـدخـول في الـعـمـلـيـة االسـتـثـمـاريـة
الـقـائـمــة حـالـيـا مـبـيـنـة ان الـهـيـئـة
داعـمة لـكل اجلـهود الـرامـية لـتـنفـيذ
ــــشــــاريـع في احملــــافــــظــــات تــــلك ا

العراقية كافة . 
جـاء ذلك خالل زيـارة تـفـقـديـة قـامت
بها النجار الى مشروع مطار كربالء
الـدولي وكـان في اســتـقـبـالـهـا نـائب
االم العام  للعتبة احلسينية حيث
ـشـروع شـرحا قـدم القـائـمـون على ا
ـــشـــروع ومــا تــفـــصـــيـــلــيـــا عن ا
اجنازه. من جـانبهـا  اشادت الـنجار
بتقدم نسبة االجناز في مراحل عمل
ـــشـــروع  مــبـــيــنـــة انه يـــصب في ا
صميم مايحتـاجه االقتصاد العراقي
الــيــوم مـن بــنى حتــتــيــة ومــشــاريع
اســتــراتــيــجــيــة لــلــنــهــوض بــواقع
شروع االقتصاد الـعراقي وان هذا ا
ــنــطــقــة بــصــورة عــامــة ســيــخــدم ا
ومـحــافـظــة كـربالء بـصــورة خـاصـة
تـــزامــنت الـــزيــارة مع زيـــارة جلــنــة
ترأسها وليد السهالني رئيس جلنة
ــانــيــة حــيث رافــقت اخلــدمــات بـــر
الـلـجـنة رئـيس الـهـيـئـة في جـولـتـها
شـروع ومنها برج رافق ا التفقـدية 
ــبــاني ـــطــار وا ـــراقــبــة ومــدرج ا ا
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االداريــة اخلــاصــة بــاحلــقل اجلــوي
الحــة اجلــويـة  اضــافـة ومــعـدات ا
ـوقع الذي تـعـرض لـقصف من الى ا
قـــبل قــوات  الـــتــحــالـف الــدولي في
ـاضـي ووعـدت الـلـجـنـة شـهـر اذار ا
بـكــتـابـة تــقـريـر مـفــصل عن الـزيـارة
ـشروع االقتـصادية ورفعه واهمية ا

الى رئاسة اجمللس .
كـمـا تـضـمـنت اجلـولـة زيـارة رئـيس
ـقر العـتبة احلـسينـية حيث الهيـئة 
ـهـدي الـتـقت   امـيـنـهـا الـعـام عـبـد ا
الــكــربالئـي وثـمــنـت دور الــعــتــبـات
شاريع الـكبيرة قدسة في اقـامت ا ا
واطن في التي تـعـود بـالنـفع عـلى ا

محافظة كربالء.  
W¾ON « —Ëœ

من جـــانــبه اشــاد الـــكــربالئي بــدور
الهـيئـة في حتريك عـجلـة االستـثمار
فـي الــعــراق مــشــيـــرا الى (اهــمــيــة
ــشــاريع الــســتــراتــيــجــيــة اقــامـت ا
الـكـبــيـرة في كـربالء وفي مــقـدمـتـهـا
مــطــار كـربالء الــدولي ومــســتــشـفى
ــــــعـــــاجلـــــة االمـــــراض احلـــــســـــ 
ـشـاريع من الـسـرطـانـيه ومـا لـهذه ا
دور مـتــمـيـز  في ايــجـاد فـرص عـمل

للشباب وخدمة احملافظة) .
ــشــروع مــصــطــفى وكــشـف مــديــر ا
عـجـيـنـه عن (وصـول نـسـبـة االجنـاز
ـئـة) مفـيدا شروع الى 32 با في  ا
ان (الـنـسـبـة سـتـرتـفع بـشـكل طـردي
مع اســـــتـالم الـــــدفـــــعـــــة االولـى من
ـمنـوح للمـشروع والبـالغة القرض ا
ــبــلغ 150مــلــيــار ديـــنــار من اصل ا

االجمالـي والبالغ 300 مليـار دينار
ـبلغ عـلى شكل حيث سـيـتم اعطـاء ا
دفــعـات حــسب نــسب االجنــاز الـذي
سوف تـقـوم بتـقـيمـة جلنـة هـندسـية
ـــــانح من مـــــصـــــرف الـــــرافـــــــدين ا

للقرض). 
ــــطــــار واضـــــاف ان (ا
مـــعـــد وفق تـــصــامـــيم
الــشــركــة الــفــرنــســيــة
اخملتـصة بـهذا اجملال
وبـطـاقـة اسـتـيـعـابـيـة
5 ملـيون تصل الى 2
مـسـافـر بـالـسـنـة بـعد
اسـتـكمـاله خـالل مدة
اقصـاهـا سنـت  في
حــــال كـــانت هــــنـــاك
انـــــســــيــــابـــــيــــة في
الـــتــمـــويل مـن قــبل
مــصـــرف الــرافــدين
عـــــلى ان  تـــــرتـــــفع
نـسـبـة االسـتـيـعاب
الى 20  مــــلــــيـــون
مــــــســــــافــــــر خالل
الـــعـــشـــرين ســـنــة
القادمة) مـبينا ان

(هـناك خـمس شـركـات استـشـارية
من جــنـســيــات مــخــتــلــفــة مــنــهـا
برتغالـية وفرنـسية وامريـكية تراقب
ـشـروع الذي يـنـجز  بـاشراف عمل ا
منهل احلبوبي امـ بغداد السابق)

 .
وكـشــفت مـديــريـة زراعــة كـربالء عن
وضع خطـة شتـوية لـزراعة اكـثر من

ــخـتــلف احملــاصـيل 19 الف دو 
الـصـيفـيـة والـشـتويـة ضـمن الـرقـعة
اجلــــــــغــرافــيــة لــلـــمــوسم الــزراعي

 .2021.2020 
وقـــال مـــســـؤول شـــعـــبـــة الـــزراعـــة
الــــصـــحــــراويـــة كـــامـل االســـدي في
ـوسم تــصـريـح صـحــفي امـس ان (ا

الـشـتـوي سـيـشـهـد زراعة 19
ــــخـــتــــلـف احملـــاصــــيل الـف دو 
واخلـــضــــر الـــشـــتــــويـــة لــــلـــزراعـــة
ساحة الصحراويـة). موضحـا ان (ا
الكلـية الـتي ستتم زراعـتها لـلموسم
الشـتـوي اجلاري بـلغت 6200 دو

ــا حملـــصـــول احلـــنـــطـــة و280 دو
بــالـــشــعــيــر و4 آالف دو طــمــاطــة
مـغـطاة و4 آالف دو بـصل اخـضـر
ــاً و 400دو بـــطـــاطـــة و150 دو
بـاذجنـان بـاالضافـة الى 4200 دو
خــيـار مــغـطى). مــشــيـرا الى انه (
قـررة من السـماد توزيع احلـصص ا
الـكيـمـياوي حملـاصـيل اخلـضر وهي
25 كيلو غراماً للدو

و40 كـيـلـوغـرامـاً من سـمـاد الـيـوريا
لــدو احلــنــطــة و25 كــيــلــوغــرامــاً

للدو من سماد الداب). 
مـبـيـنـا (مـبـاشـرة الـشـعـبـة الـزراعـيـة
بــتــجــهــيــز مــربـي االبــقــار واالغــنـام

بالشـعير الـعلفي وهي 90 كيلوغرام
لـــــــــكـل رأس مـن االغـــــــــنــــــــام و250
كيـلـوغـراماً لـكل رأس من االبـقــــــــار
ـــبـــيـــدات بـــاالضـــافـــة الى تــــوزيع ا
ــكــافــحــة حــــــــــشـرة اجملـــــــــانــيــة 
(الـــتــونــا) والــذبــابــة الــبــيــضـــــــــاء

والعناكب). 
 U öŽ bOÞuð

وضــمن أُطـر تــوطـيــد الـعالقــات بـ
هيئات اإلستثـمار العراقية زار
وفد من هيئـة إستثمـار نينـوى
هيئة إستثمار بغداد وإلـــــتقى
نـــائـب رئـــيس الـــهـــيـــئـــة عـــلي

الوائلي .
وقال بـيان تـلقتـه (الزمان) امس
انه ( خالل الــلــقـاء بــحث أفق
تـعـزيـز الـتـعـاون بـ الـهـيـئـتـ
لإلرتقـاء بالـعمـليـة اإلستـثمـارية
نــحــو األفـــضل واإلســتــفــادة من
جتربـة هيـئة إسـتثـمار بـغداد في
ـــشــاريع الـــعــاصـــمـــة من خالل ا
ـتنوعـة التي نُفذت اإلستثـمارية ا

في مختلف القطاعات). 
وأكـــد وفـــد نـــيـــنـــوى إن (الـــوضع
ـسـتــقـر في بـغـداد شـجع األمـني ا
الـــــشـــــركـــــات اإلســـــتـــــثـــــمـــــاريــــة
ـسـتثـمـرين عـلى إقـامـة مـشاريع وا
مختلفة في كافـة القطاعات وهو ما
تطمح إسـتثمـار نينـوى في الوصول

اليه للنهوض بواقع احملافظة .
هــــذا وضم الـــوفـــد كـالً من الـــســـادة
عضو مجـلس إدارة إستثمـار نينوى

ومدير قسم العالقات واإلعالم) .
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اســـتـــقـــبل رئـــيس حـــكـــومـــة إقــلـــيم
الـيـوم كـوردسـتــان مـسـرور بــارزاني
الثـالثاء 22 كانـون األول (ديـسـمـبر)
2020 رئــيس جــهـاز األمـن الـوطــني

العراقي عبد الغني األسدي. 
بـــــحـث آخــــر وجـــــرى فـي الـــــلــــقـــــاء
مــــــــســـــــــتــــــــجــــــــدات الـــــــــوضـع في
بـــاإلضــافـــة إلى مـــنــاقـــشــة الـــعــراق
الـــعالقــات بـــ إقــلـــيم كـــوردســتــان
وتـــعـــزيـــز واحلـــكــــومـــة االحتـــاديـــة

 . التنسيق األمني ب اجلانب
كذلك  التشـديد على أهمـية تطبيق
ا يـشـمل خروج و اتفـاقـيـة سنـجـار
ـسـلحـة غـير ـيلـيـشيـات والـقوات ا ا

القانونية من العراق.
والـتـقى رئـيس جـهـاز االمن الـوطـني
عبـد الغـني االسدي فـور وصوله الى
بـوزيـر الــداخـلـيـة في االقـلـيم اربـيل 

ريبر احمد . 
وقال بـيان امس ان (اجلـانبـ شددا
خالل اللـقـاء توسـعة قـاعـدة التـعاون
ـسـاحــة مـشـتـركـة األمـني والــعـمل 
اكــد االســدي ان أكــبــر). من جــانــبه 

طلعت إن (الـوفد االحتادي وصل إلى
ـــقـــرر أن يــزور الحـــقــاً أربـــيل ومن ا
بهدف السلـيمانـية ودهوك وسـوران 
راكز االطمئـنان على الـوضع األمني 
وسيجتمع التصويت في االنتخابات
مع اجلــهـــات األمــنــيــة واإلداريــة في
إالقـلـيم الـيـوم كـمـا سـيـطـلع عـلى 53

مركزاً للتصويت في أربيل). 
W¹œËbŠ  UŠU

كــــشـــفـت قــــيـــادة فـي غــــضـــون ذلـك 
عن تأم غـالبية شتـركة العملـيات ا
ـشــتـركـة مع ـســاحـات احلـدوديــة ا ا
مشـيرةً إلى الـتنـسيق الـعالي سوريـا
من خالل مراكز مع قوات البـيشمـركة
ــشــتــركـــة بــ بــغــداد الـــتــنــســيـق ا
لرصـد تـسـلل عـنـاصر داعش وأربـيل
الــذي يــســتــخــدم طــريق شــرق نــهــر
الـــفــــرات بـــاجتـــاه اجلـــزيـــرة. وقـــال
ـتـحــدث بـاسم الـعـمــلـيـات حتـسـ ا
اخلـــفـــاجي إن (احلـــدود الــعـــراقـــيــة
الــســوريــة بــطــول 610 كــلــيــو مــتــر
أغـلـبـهـا مـؤمـنـة بـالـكامـل) مـؤكدا ان
(هـنـاك عــمالً كـبـيــراً تـقـوم به وزارتـا
الـدفــاع والـداخــلـيـة وهــيـئــة احلـشـد

فضالً عن وجود معدات كاملة مقدمة
ــــائــــيـــة حلــــفـــر ـــوارد ا مـن وزارة ا
خــنـدق وهــو في مــراحــله األخــيـرة
وكـذلك وضع سـداد تـرابـيـة وسـياج
بـي ار سي إضـــــافــــــة إلى أن قـــــوات
الـتـحـالف الـدولي تـسـهم في عـمـلـيـة

ـــعــدات الـــتي إمـــداد الـــكـــثـــيــر مـن ا
هــــذا من ســــتـــوضـع عـــلـى احلـــدود 
ولـــفت الـى ان (هــذا الـــعـــمل جـــانب)
مـســتـمـر بــتـوجـيـه من الـقـائــد الـعـام
سـلحـة مصـطـفى الكـاظمي للـقـوات ا
لـضـبط احلـدود) مـؤكـداً أن (انـتـشار

الــقــوات وتـــوزيــعــهــا وإمــكــانــيــات
في ما التعامل مع اخلروقات األمنية
يـخص احلــدود الـعـراقـيــة الـسـوريـة
إضـافـة إلى أن الـعـمل مـتـطـورة جـداً
مـسـتـمـر مع قـوات الـتحـالف الـدولي

في السيطرة على طرق التسلل).

(هــــدف الـــــزيــــارة الى االقــــلـــــيم هي
لــتــوســعــة قــاعــدة الــتـعــاون االمــني
ــــســـاحــــة مــــشــــتــــركـــة والـــعــــمـل 
مشـيرا الى ان ( اذرع الـتعاون اكبـر)
االمـــــني يـــــجـب ان تــــمـــــتـــــد الى كل
ـــا فـــيـــهـــا مـــحـــافـــظـــات الـــعـــراق 
محافـظات االقـليم) واضـاف (وجدنا
روحية عالية من االسـتعداد للتعاون
االمـــني بـــ جـــهــاز االمـن الــوطـــني
واالجهزة االمنية في االقليم ونسعى
ــشـكــلـة لــلـوصــول الى صــيـغــة حل 
) ومـضى الى الـقول عودة الـنـازح
(مستعدون لفتح باب التعاون بشكل
ـــا يـــخـــدم االمـن بـــصــورة اوسع و
ا يـعزز وصول اجلميع الى عامة و
وتابع ان (مـهمتنـا االمنية بر االمان)
ـهام والـواجـبات لـذا البد متـشـعبـة ا
ـشترك).ووصل من تفـعيل التـعاون ا
ـسـتـوى وفـد من وزارة امـني رفـيع ا
بــرئـــاســة االســدي  إلـى أربــيل امس
ـــــقـــــرر أن يــــزور الـــــثـالثــــاء ومـن ا
السـلـيمـانـية ودهـوك وسـوران. وقال
ثل وزارتي الداخلية والبيشمركة
في غرفة العمليات اللواء عبداخلالق

هادي العامريناصر الشبلييوسف الكالبي

على ذمـة أحد احمللـل وهـو رئيس مركـز أبحـاث معروف أيـضا  قـال في برنامج
ـسمـى مدني يـعـمـلون تـلفـزيـوني ( إن حـزبا سـيـاسـيا أسس  16حـزبا جـديـدا 

قبلة ) ..!! بالظل من أجل خوض االنتخابات ا
 وعـلى ذمــة وكـاالت االنـبــاء أن مـئـات االحــزاب في بـلـد ال يــتـجـاوز عــدد سـكـانه

االربع مليونا تتقدم  للمشاركة في االنتخابات ..
ـعنـي وأسـئـلة كـثيـرة تطـرح في الشـارع باسـتـمرار دون أن يـسمـعهـا أحد من ا
بــاألمـر  لـكن جــوابـهـا مــعـروف لـديه ويــعـطي صـورة حــقـيـقـيــة عن الـواقع بـدون

رتوش..
هل نحن بحاجة فعال الى هذا العدد الكبير من االحزاب .. ?

قراطية احلقيقية في كثرة االحزاب ?. وهل الد
وهل  االحزاب لوحدها مقياس التطور والتقدم وإحترام حقوق االنسان ?..

واطن أم تشكل عبئا عليه ?.. وهل هناك  فائدة منها للوطن وا
إذا كان الـقياس  هو كثرة االحزاب عند من يؤمن بذلك  فأين يضع أمريكا مثال

التي يتنافس فيها حزبان فقط على االنتخابات التشريعية والرئاسية ..?
يـة الكـبيـرة التي تـنافس ـكانـة  العـا وكيف تـكون نـظرته الى الـص وهي بـهذه ا
بـها أمـريكـا عـلى التـطور وقـيادة الـعالم في الـعلم واالقـتصـاد والصـناعـة  وفيـها

حزب واحد يهم على البالد مع وجود عدد بسيط جدا من االحزاب ?
وقس عليهما دول وجتارب  كثيرة ..

قـارنة  ب العراق وامريكا مـثال  ..  نعرف أن الفرق الكبيـر بينهما لصالح في ا
ـساحـة والـنـفوس  أوالـقـوة والـتـأثيـر  عـدا الـتـاريخ  فذلك الـعـراق  لـيس في ا

ا في عدد االحزاب .. شأن أخر وا
ـا يتـردد وهـو  كم من االحزاب يـكفي وبعـد أن تعـرف النـتـيجـة يطـرح سـؤال طا
لبـلد مـثل العـراق ? هل يـكفـيه حزبـان  أو ثالثة  أو أربـعة  أو عـشرة  أو مـائة
دني مثال ? وكم وصـل عدد االحزاب في الـعراق اليـوم  عدا منـظمات اجملـتمع ا
اذا ال يوجـد فيها غـيرحزب فقط تـحدة ?  و ?...وكيف هي احلـال في الواليات ا
قراطي  يـنفردان بـالساحـة السيـاسية   همـا احلزب اجلمـهوري واحلزب الـد

ويتصارعان في االنتخابات  ويتناوبان على احلكم حسب نتائج االنتخابات.
قراطية وجناحها  كثرة االحزاب من التـجربة يتوضح  أنه ليس من شروط الد
ــدني ــئــات  نــاهــيك عن االالف من مــنــظــمــات اجملـتــمع ا  بــحــيث تــصل الى ا
ا يـتغـير تـعريف ـنـوال  ر واجلمـعيـات مثال  النه لـو إسـتمـر احلال عـلى هذا ا
ــقـراطــيـة تـوزيع الــوطن ويـصــبح مـجــمـوعــة أحـزاب  ويـصــبح من مـبــادىء الـد
بـدأ الـعدالـة االجـتمـاعـية وعـنـدها ـواطـن بـالـتسـاوي  تـطـبيـقـا  االحـزاب ب ا

قراطية تسبق البطاقة التموينية .. يتقدم احلزب على رغيف اخلبز  والد
- لكن مـواطنا وفـر لنا الـوقت واختـصر اجلواب بـسؤال ايضـا .. هل يزداد عدد

مفردات البطاقة التموينية مع زيادة عدد االحزاب ?..
ذلك هو اجلواب ..

ولكن هل يـستـقيم  مـنطق من يـؤمن بهذا الـعدد الـكبـير من االحـزاب  مع مبادىء
واطن   وانهاء قـراطية احلقيـقية التي تهدف في مـآلها النهـائي الى خدمة ا الد
ـظــاهـر الـسـلـبـيـة الـتي يــعـاني مـنـهـا  والـتي تـؤثــر عـلى حـقـوقه االنـسـانـيـة كل ا
االسـاسـيـة وتقـدمه وتـعـزيـز مـبـادى الـوطنـيـة  وفي مـقـدتـهـا اخـتـيار االصـلح في
ـوقع الذي يـناسـبه في عالم مواقع اخلـدمة اخملـتلـفة  لكـي يتـطور البـلد ويـحتل ا

اليوم? ..
واذا فرضـنا أن هنـاك ضرورة مـلحة في أي بـلد  لـوجود كم كبـيرمن االحزاب 
ـقـراطـيــة بـدونـهـا  أال يـنـبـغي  أن يــكـون تـأثـيـرهـا واضـحـا في والتـســتـقـيم الـد
ساهـمة الـفاعـلة في تـقريـر شؤون الـبالد  وفي تـطورهـا  وفي التـنمـية والـبناء ا
واالقتـصاد وفي مـنع الفـساد ومـحاربـة االميـة واجلهل  وتـطور الـتعـليم والـصحة

ومراقبة اداء اجهزة الدولة . .
ـاضـيـة  لكي تـصـبح بهـذا الـعدد ـانـية ا فـمـاذا قدمت االحـزاب في الـدورات الـبر

الكبير  ?
- واقع احلال  يغني عن اجلواب ..
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ـية  مـعروفة - وردتني رسـالة من صـديقـة عربيـة عزيـزة استـاذة جامـعيـة واكاد
عبر الـوتس آب تضمنت أخـطاء لغوية شـائعة عدها مـنظمهـا مشكورا هديـة ثمينة
نـاسبـة يوم الـلغـة العـربيـة الذي مـر قبل أيـام قلـيلة  –في الـثامن عـشر من هذا
تحـدة بادخال الـلغة العـربية من ضـمن اللغات الشـهر  وهو تاريخ  قـرار اال ا

تحدة ..   الرسمية ولغات العمل الرسمية في اال ا
ناسـبة التي × اقتـبس من الرسالـة هذه (الومـضات الـلغويـة) مساهـمة في هـذه ا

تكرم لغة  الضاد  –لغة القران  وأهل اجلنة واحلضارة ..
ثابة أخي .. - من االخطاء الشائعة قولك .. أنت 

والصواب :
ـكان الذي يـجتمع الـناس فيه ـثابة هي ا كـانة أخي  الن ا نـزلة أخي أو  انت 

بعد تفرق ..
- من االخطاء اللغوية قولك .. يعتبر الدواء نافعا ..

والصواب :
يــعـد الـدواء نـافـعـا .. الن االعـتـبـار من الـعـبــرة بـكـسـر الـعـ .. يـقـال يـعـتـبـر من

احلادث  أي تؤخذ منه العبرة ..
- من االخطاء اللغوية الشائعة قولك :

أنا كمسلم ال أكذب ..
والصـواب .. أنا بـصفـتي مسـلمـا ال أكذب .. الن الـكـاف للـتشـبيه ..فـكيف تـشبه

نفسك بنفسك ?
- ومن االخطاء اللغوية الشائعة ..قرأت نفس الكتاب

والصواب :
قرأت الكتاب نفسه

الن النفس إن تقدمت لم تدل على التأكيد ..
ولنا عودة الى الرسالة مرة اخرى ..
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١. يسـر ديوان مـحافظـة بغـداد االعالن عن مشـروع (انشـاء وتبـليط وعـمل سواقي لـشوارع حي
االحرار/ انشاء وتبليط وعمل سواقي كونكريتية لشوارع حي البستان الثانية/ قضاء الزوراء)
ؤهل وازنة االستـثمارية لسـنة ٢٠١٩ فعلى كـافة  مقدمي العـطاءات ا باجلدول ادنـاه ضمن  ا
ـشروع أدناه وحسب الوثـائق القياسيـة (وثيقة اشغال وذوي اخلبرة تـقد عطاءاتهم لـتنفيذ ا

صغيرة) .
ـشروع ـؤهـل والـراغـب في احلـصـول عـلى الوثـائق اخلـاصة بـا ٢. عـلى مقـدمي الـعـطاءات ا
وجداول الـكمـيـات مراجـعـة محـافظـة بـغداد الـطابق الـثـامن / قسم الـعـقود خالل أوقـات الدوام

الرسمي من الساعة ٨ صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا .
٣. تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري .

                                      ظرف العرض الفني .
طلـوبة  (شهادة تأسيس عقد                                        ظـرف يتضمن متطلـبات التأهيل ا
ارسة مهنـة هوية تصنيف بـدرجة (ثامنة) انـشائية نافذة تأسيس  محـضر اجتماع  اجـازة 
ــسـتـفــيـدة تـقـد ـاثـله مــصـدقـة مـن اجلـهـة ا صـادرة من وزارة الـتــخـطـيط  تــقـد اعـمــال 
انعة صادر فـوض تقد ما يؤيد حـجب البطاقة التـموينية كتـاب عدم  دير ا مستمـسكات ا
من الهـيـئة الـعامـة للـضـرائب نافـذ ومعـنونـة الى مـحافـظه بغـداد نسـخـة اصلـية وصل الـشراء
النـسخـة االصـليـة يـتم التـوقـيع واخلتـم على كـافـة صفـحـات جداول الـكمـيـات من قبـل الشـركة
تقدمة تقد جدول تقدم عمل تكون مدة نفاذية العطاء ٩٠يوما تقوم الشركة بتثبيت عنوان ا
وقـع االلكـتـروني اخلـاص بـهـا يـجب ان تـكـون االرقام ـكـتـبـهـا مع ارقـام الـهـواتف وا مـتكـامل 
مدونة رقما وكتـابة وان تكون الكتابة واضحة وخالـية من احلك والشطب ومقترن بتوقيع مقدم
نـاقصـة تقـد شـهادة تـاسيس وكـافة الـعطـاء علـى الشـركات االجـنبـيـة الراغـبة بـاالشتـراك بـا
مستـمسكـاتها مـترجمـة مصدقـة من السفـارة العراقـية في بلـد التاسـيس تلتـزم الشركـة بتقد
االسعار النهائية غير القابلة للتـفاوض تقد جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة

بغداد) .
ـناقصة بعـد تقد طلب حتـريري الى العنوان هـتم شراء وثائق ا ٤.بـإمكان مقدمي الـعطاء ا
التالي (محافظـة بغداد/ قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره (٢٥٠٫٠٠٠)

مائتان وخمسون الف دينار عراقي) غير قابلة للرد .
٥. يـتم تـسلـيم الـعـطـاءات / الى العـنـوان الـتـالي محـافـظـة بغـداد / االسـتـعالمـات االلكـتـرونـية
دينة بغداد /الطابق األول واخر موعد لتسليم العطاءات الساعة ١٢ظهرا  من التوقيت احمللي 

ـوعـد وسـيـتم فـتح ـتـأخـرة عن هـذا ا يـوم االربـعـاء ١٣ / ١ / ٢٠٢١ سـوف تـرفض الـعـطـاءات ا
ثليهم الراغـب باحلضور في محافظة بغداد / قسم العطاءات بحضـور مقدمي العطاءات او 

العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم االربعاء ١٣ / ١ / ٢٠٢١ او اليوم الذي يليه .
٦.يـجب ان تـتـضـمن الـعـطـاءات ضـمـان لـلـعـطـاء عـلى شـكل (خـطـاب ضـمـان او صك مـصـدق او

ركزي وبأسم اي من الشركاء . عتمده لدى البنك ا سفتجة) من احد مصارف بغداد ا
شار اليها في القوان تعاقدة  كافـة الرسوم والضرائب ا ٧. يستقطع من مسـتحقات الشركة ا

واالنظمة والتعليمات العراقية .
ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي ٨. اذا صادف موعد غلق ا

طـلوبـة و استـيفـاءها من قـبله فـيتم قـبول عـاييـر ا ٩. في حال تـقد احـد الشـركـاء الي من ا
شـتـرك دون النـظـر الى الـشريك االخـر اال اذا نص في الـوثـيقـة نـسب وشـروط معـيـنة الـعـطـاء ا

ينبغي توفرها في الشريك عند ذلك يعتمد ما  تثبيته في الوثيقة.
١٠. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة .

١١. يسـتبعـد أي عطاء لم ينـظم حسب الوثـيقة القـياسية وبـضمنـها (السيـولة النقـدية اإلعمال
ماثلة). ا

ـطالـبـة بـأي تـعويـضـات عن  اضـرار االنـدثار او ـنـاقصـة بـعـدم ا ١٢. يـتـعـهـد من تـرسو عـلـيه ا
ــسـتــحـقـات ـشــروع وبـعــدم الـتــوقف نـتــيـجـة عــدم صـرف ا احلــراسـات الــتي قـد حتــصل في ا
ـالـيـة التي ـسـتـحـقات ا ـتـعاقـد بـغض الـنـظر عن ا ـدة ا واالسـتـمرار بـالـعـمل واجنـازه ضمن ا

تطلبها الشركة.
(admin@baghdad.gov.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني ١٣. للمعلومات تتم ا

١٤. كل ما يخالف ما ورد في أعاله ال يعتد به .
ناقصة أجور النشر واالعالن. ١٥. يتحمل من ترسو عليه ا
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ا ؤشرة ازائهم  درجة اسـمائهم ادناه والسـاكن في العنـاوين ا ـتهم الغـائب ا الى ا
بينة ازاء اسم كل منكم من قانـون العقوبات العسكري القضايا واد ا كنتم متـهم وفق ا
ـا ان محل اقـامتـكم مجـهول لـذا اقتـضى تبـليـغكم في الـصحف ؤشـرة ازاء اسمـائكم و ا
احمللية على ان حتضروا امام احملكمة العسكرية الرابعة خالل مدة ثالث يوما من تاريخ
نـشـر هـذا االعالن وعنـد عـدم حـضوركم سـوف جتـري مـحاكـمـتـكم غيـابـيـا وحجـز امـوالكم
نقولـة واعطاء احلق للموظف العمومـي بالقاء القبض عليكم والزام كل نقولة وغير ا ا
حل اختفـائكم على ان يخبر اجلـهات العسكرية بـذلك استنادا للمادة (٨١) شخص يعلم 

من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦.
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واد ـا كـنتم مـتـهمـ وفق ا ـؤشـرة ازائهم  ـدرجة اسـمـائهم ادنـاه والـساكـن في الـعـناوين ا ـتهـمـ الغـائبـ ا الى ا
بينة ازاء كل اسم مـنكم من قانون العقوبات العام رقم (١١١)  لسنة ١٩٦٩ وتعديالته وقـانون العقوبات العسكري رقم ا
ا ان محل اقامتكم مجهول اقتضى تبليغكم في الصحف ؤشـرة ازاء اسمائكم و عدل في القضايا ا (١٩) لسنة ٢٠٠٧ ا
احملـلـيـة عـلى ان حتـضـروا امـام احملـكـمـة الـعـسـكريـة الـثـامـنـة خالل مـدة ثالثـون يـومـا من تـاريخ نـشـر هـذا االعالن في
الصحف وعند عـدم حضوركم سوف جتري محـاكمتكم غيـابيا واعطاء احلق للـموظف العـمومي بالقـاء القبض عليكم
ـحل اخـتـفـائكم ان يـخـبـر اجلـهـات الـعسـكـريـة بـذلك اسـتـنادا لـلـمـادة (٨٠) من قـانـون اصول والـزام كل شـخص يـعـلم 

احملاكمات اجلزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦.
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ــة الــســيــبــرانــيّــة.ومــثـل هـذا واجلــر
الـــســؤال طـــرحه أحـــد أعــضـــاء جلــنــة
نـاقـشة ألطـروحـة ماجـستـيـر بعـنوان ا
"اللّاعـنف في العصـر الرقمي" تـقدّم بها
تميّزين ونـال عنها درجة أحد الطلَبَـة ا
امتـياز في جـامـعة "الـلّاعـنف" ببـيروت.
وبـالعـودة إلى األطـروحـة الـتي أشرفت
كن القول إنّ األمن السيبراني عليها 
ــــعــــلــــومــــات" أي "أمن يــــعـــنـي "أمن ا
احلاسوب" (الـكومـبيوتـر) وهو فرع من
تطوّرة فروع التكنولوجيا احلديثة وا
ـــرُّ في الـــطــور عــلـــمًـــا بـــأنّ الـــعـــالم 
اخلـامس من الـثـورة الـصـنـاعـيّـة وهـو
ـــمــارســة حــمـــايــة األنــظــمــة يُــعــنى 
ـمـتـلـكـات والـشـبـكـات والـبـرامج من وا
الـهـجـمــات الـرقـمـيّـة الـتي تـهـدف عـادةً
ـعلـومـات احلسّـاسة أو الوصـول إلى ا
تـغـيـيـرهـا أو تـشـويـهـهـا أو إتالفـها أو
ستـخدمِ أو تـعطيل ـال من ا ابتزاز ا
ــعـنى الــعـمــلـيــات الـتــجـاريّــة.وبـهـذا ا
ــتـــلك جــهــازًا ســـيــكــون أيّ شـــخص 
سألـة ويستطيع خليويًّـا معنيًّا بـهذه ا
الدخـول إلى شبـكـات اإلنتـرنت حلمـاية
ـكن أن نــفـسه وأمــنه وأســراره الــتي 
تنتشر على فضاء اإلنترنت الذي يحمل
. وحــــــسب إدوارد اخلـــــيــــــر والــــــشـــــرّ
أموروسو في كـتابه "األمن السـيبراني"
الصـادر في العام  2007 فإنّ مـا نطلق
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بيروت

واألمـن الــوطـــني والـــدفـــاع ومـــصــرف
االحتياط الفيدرالي.

وقـبل أن نـأتي عـلى ردود فـعل الـرئيس
جـو بـايـدن عـلى "اخـتـراق روسـيـا" نودّ
ـقـراطي أن نُـشــيـر إلى أنّ احلـزب الــد
األمــريـــكي كــان قــد اتّــهـــمــهــا في وقت
ســابق خالل انــتــخـابــات الــعـام 2016
والــتي بــســبــبــهـا كــمــا يــعــتــقـد وصل
الـرئـيس تــرامب إلى دست احلـكم لـكنّ
األخــيـر حـاول الــتـشـكــيك بـصــحّـة تـلك
االتّــهـامــات الــتي ذهــبت أبـعــد من ذلك
حـ اعتـبرتـه متـواطـئًا مـعهـا كـما أنّه
حــــاول الــــتـــــعــــامل مـع تــــلـك الــــتُّــــهم
باسـتخـفـاف شديـد وحاول الـتقـليل من

قيمتها وأهميّتها.
w½U¹dOÝ s «

ولــكن مــا األمن الـســيــبـرانـي? ومـا هي
القـوّة التي يـتـمتّع بـها لـكي تنـشغل به
اسـتـراتـيـجـيـات الـدول الـعـظـمى? وأين
مـــوقـــعه في الـــصــراع الـــدولي "كـــقــوّة
نـاعـمـة" إلى جـانب الـقـوّة االقـتـصـاديـة
والـعـسـكـريّة والـتـكـنـولـوجـيّـة األخرى?
ا أخذ يتردّد في وسائل وهو سؤال طا
اإلعالم واألحـــــاديث الـــــســـــيــــاســـــيــــة
والستراتيجيات األمنية واالستخباريّة
ـــســتـــوى الــكـــوني والــذي من عـــلى ا
مـفـرداته الـفــضـاء الـسـيـبـراني والـردع
الـسـيـبـراني والـهـجـمـات الـسـيـبـرانـيّـة

فيـدرالـيّة أمـريـكيّـة. وعـلى الرغم من أنّ
الــتــحـــقــيـــقــات لم تـــنــتـهِ إلّــا أنّ وزيــر
اخلـارجـية مـايك بـومـبـيـو وجّه االتّـهام
إلى روســيـا صـراحــةً وأشـار إلـى أنـهـا
ـتـكرّرة وراء الـهـجمـات الـسـيـبرانـيّـة ا
وهو أمـر ثابت مـثـلمـا حاولت الـتدخّل
في االنتخابات األمريكية ألعوام 2008

و 2012 و2016.
وكان االختراق قد اكتُشف بالصدفة في
سـيـاق حتقـيق أجـرته شـركـة "فـاير أي"
عــلى خــلــفــيّــة قـرصــنــة تــعــرّضت لــهـا
الشبـكة إضافة إلى  12إدارة فيدراليّة
كـمـا ذكــر مـوقع بـولـتـيــكـو اإللـكـتـروني
وهــو مــا ورد في صـحــيــفـة نــيــويـورك
ـعـاهد ـز وهذه اإلدارات تـتـعـلّق  تـا
صــحّـيــة ووزارات اخلـزانــة والـتــجـارة

روســيــا... روســـيــا.. روســيــا هي أوّل
كـلـمـة تـخـرج عـنـد حـدوث اخـتراق ألن
وسـائل اإلعالم الـتـي تـفـتـقـر لـلـنـزاهـة
هنـيّة ال تهـتمّ غالبًـا ألسباب مـاليّة وا
بحـيث احتـمال أن يـكون األمـر متـعلّق
بالص (ربّما) هذا ما ورد على لسان
الـــرئــيـس األمــريـــكي دونــالـــد تــرامب
تـعلـيـقًـا على مـا نـقـلـته وسائل اإلعالم
من حــــدوث اخــــتــــراقــــات خــــطــــيـــرة

ؤسّسات أمريكية عُليا.
وكان مـكـتب التـحـقيق الـفـيدرالي  أف
بـي آي ووكـــالـــة األمن الـــســـيـــبـــراني
وإدارة االســــتــــخــــبــــارات قــــد أكّـــدوا
جـميـعـهم وفي بيـان مـشتـرك: حـصول
خرق (سيـبراني) جرّاء عـمليّـة قرصنة
تـــعــرّضـت لــهـــا إدارات ومــؤســـســات
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أولُ مـراتب الطغـيان الـشعور بـالكراهـية مِنْ أيةِ عـمليـةِ نقـدٍ تُوجّهُ اليك .. حـتى لكأنك

عصوم عن اخلطأ ..!! ا
وآخـرُ مـراتب الطـغيـان اعـتبـار النـاقـدين أعداءً مـسـيئـ يسـتـحقـون العـقـوبة الـتي قد

تصل الى حد االعدام ..!!
قبور . كما شهدنا ذلك بأم أعيننا أيام الدكتاتور الطاغي ا

-2-
قـبول رفض الـنقـد النـاشئ مِنْ حقـدٍ شخـصي ومِنْ محـاولة للـنيل من اذا كـان من ا
وضوعي البنّاء الذي لم ـقبول على االطالق رفض النقـد ا الشخـصية فانّ مِنْ غير ا

يصدر بدواعي باطلة .
-3-

ويـفترض في كُـلّ انسانٍ عـاقل طموحٍ الى الـتكـامل أنْ يرحب بالـنقد الـبنّـاء ويستـقبلهُ
بــكل حــرارةً وتـرحــاب النه ســيــســهمُ في تــقـو مــســاره ويــدفع به نــحــو االفـضل

طبات وبعيداً عن كل الثغرات .. واالحسن بعيداً عن الوقوع في ا
-4-

والـكـلمـة الـذهـبيـة اخلـالدة لالمـام جـعفـر بن مـحـمد الـصـادق (علـيه الـسالم) في هذا
الـبـاب يجبُ أنْ تـكون نـصب أعـينِـنِا جـمـيعـاً  فَهِيَ في مـنـتهى الـكلـمـة والبالغـة فيـما

ية عظيمة للمسار االنساني  انطوت عليه من دالالت تقو
قال عليه السالم :

أحبُّ إخواني إليّ مَنْ أَهْدَى إليَّ عيوبي "
فيد ص  240 االختصاص / للشيخ ا

ُطَّهرُ مِنَ األخطاء واخلطايا بنص القران . وحاشاه من كل عيب فهو ا
قال تعالى :

ا يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " " ا
االحزاب /33

ثابة الـهدية وكما انك وضوعي حيث اعتـبره (ع)  وما أجمل مـا عبر به عن النقـد ا
ا يوّجه اليك من نقد بنّاء . ا تقدم لك من الهدايا  كذلك عليك ان تفرح  تفرح 

وتتـجـلى العـظمـة في انه (ع) يـدعو الـنـاس بنـفسه الـى إبداء مالحـظاتـهم الـنقـدية وال
يريدها ان تبقى مكتومة محبوسة في أنفسهم .

-5-
هـمة في ـناصـب ا ـواقع وا وأولى الـناس بـاالصـغاء الى الـنـقد الـبنّـاء هم أصـحاب ا
ؤسف انّ معـظمهمُ ال يطـيق االستماع الدولة حـيث تمس قراراتُهـم حياة اجملتـمع .وا
الى كــلــمـة نــقــد واحــدة  وان كــانت تــصب لـصــاحله ..!! ويــحــرص عــلى أنْ يــكـون
محـجوبـا عن الـناس ال يـصـله منـهم أحد لـئال يـخدش سـمـعَهُ بكـلمـة نـقد وهـذا هو
ـسؤولـ ويؤدي بهم الى االفالس واطـن وا اخلـطأ الـقاتل الـذي يعـمق الهوة بـ ا
كن أنْ يكتب في سِيَـرِهِم  حيث جتتمع األصفار طاف  وهو أسوأ مـا  في نهايـة ا

ويضاف االفالس االجتماعي الى االفالس السياسي ..
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عـليه األمن الـسـيبـراني يـعني مـجـموع
الــوســائـل الــتي من شــأنــهــا احلــدّ من
خـطـر الـهـجـوم عـلى الـبـرنـامـجـيّـات أو
أجهزة احلاسوب أو الـشبكات أي ضد
ُــســتـــخــدمــة في الــوســـائل واألدوات ا
القرصـنة وكـشف الفايـروسات الرقـمّية

شفّرة. وتوفير االتصاالت ا
WO½U¹dÝ  UL−¼

أمّا االختراقات والـهجمات السـيبرانيّة
فـهي تـمـثّل أشـكـالًـا من الـقـوى اخلـفـيّة
والــــنــــاعـــمــــة لــــشنّ هــــجــــمـــات مــــثل
malware الــبــرنـامــجــيّــات اخلـبــيــثـة
والـــتــــصـــيّـــد  phishing وهـــجـــمـــات
application attacks الـــتــطــبـــيــقــات
وهجـمـات الفـدية  ransomware وهي
تلكـات سياسيّـة وعسكريّة تستهـدف 
وأبــنــيـة حتــتـيــة لــلـدولــة إضــافـة إلى
الشركات واألفراد بهدف احلصول على
مــعــلــومــات ســرّيــة أو لــدوافع ابــتــزاز
مــادّيــة ولـذلـك سـتــرتــفع خالل الــعــقـد
قـبل علـى نحـو هائل مـعدّالت اإلنـفاق ا
عــلى األمن الــســيــبــراني جــرّاء تـوجّه
الـعالم بـشـكل جذريّ نـحـو تكـنـولوجـيا
أجـهـزة االستـشـعـار وربـطهـا بـشـبـكات
اإلنترنت إذْ سيـكون باإلمـكان تتبّع كلّ
شـيء من ضـــربـــات الـــقــلـب ومـــعــدّالت
احلركـة إلى نـوعيّـة الـنوم وغـيـرها من
ـعلـومـات الـتي يحـرص الـبـعض على ا

حـمـايـتهـا بـكل الـوسـائل لـلـحـفـاظ على
اخلصوصـية. وعلى الـرغم من أنّ هناك
من يــقــول لـيس هــنــاك مـا أخــفــيه لـكن
الــلــصــوص ومُــنــتـحــلي الــشــخــصــيـة
يحاولون االبـتزاز واالحتيـال ويقومون
بعـمليـات غسل األمـوال والسـرقة باسم
كن لبايدن أن عني. فماذا  الشخص ا
يفـعل بعـد تسـلّمه إدارة البـيت األبيض
بـــشـــأن االخـــتــراقـــات الـــروســـيــة? هل
سـيـعـمل عـلى إصـدار عـقـوبـات جـديـدة
ا فيهـا عقوبـات مالية أم ضدّ روسيـا 
ثـمّة وسـائل أخـرى? فحـسـبمـا يـبدو أنّ
الـعـقـوبـات سـتـشـمل عـمـلـيّـات اخـتراق
انـتـقـامـيّة لـلـبـنـيـة الـتحـتـيـة الـروسـيّة
وبـــحــسـب وكــالــة رويـــتــرز قـــد تــكــون
عــقــوبـات مــالــيّـة أيــضًــا كـمــا تــخـطّط
اإلدارة األمـريــكـيـة إلغالق قـنــصـلـيّـتـ
أمـريـكـيّـتـ في روسـيـا أمّـا الـكـرمـلـ
نــفى من جـانــبه أي دور له في عــمـلــيّـة
ذكورة على الرغم من إشادة القرصنة ا
ــيـر بـوتـ بـدور وكـالـة الـرئـيس فالد
االســتــخـبــارات اخلــارجــيـة الــروســيـة
ـنـاسـبـة مرور  100 عام عـلى  SFA 
تأسيـسها بـقوله "إنّه فخـور بالعـمليّات
هـنيّـة الصـعبـة التي نـفّذتـها". وهـكذا ا
سيكـون األمن السـيبراني مـهيمـنًا على

الصراع الدولي.
{ باحث ومفكر عراقي

…—uH Ë WK ½Ë jš
البناء ومحاربة الـفساد .أن التاكيد على
كرامة األنسان وحريـته هو تعظيم لألثر
الــروحي  ألن اجملــتــمع الــصــحــيـح هـو
الـذي يـعــطي الـفـرد واجملـتــمع الـعـنـايـة
ـا الالزمــة وعـنـدمـا نــقـول اجملـتــمع فـإ
نعـني به الدولـة الواحـدة والقـوية ألنـها
التنظـيم الذي يعمل من خاللـها اجملتمع
كجـسم حي له وظـائف وخـصـائص أما
حالـة  الـتقـدم الـعام والـنـهوض الـشامل
لــلــمــجــتـمع فــمن شــأنــهــا أن تــؤثـر في
تــوجــيه الــفــرد فــتــقــوي فــيه اجلــوانب
اخلــيـرة عــلى اجلــوانب الــرديـئــة وهـذا
اليعني بالضرورة ظـهور مُصلِحْ أو قائد
ــصـلــحـ مــهم تــأريـخــيــاً ألن ظـهــور ا
واألنــبـيــاء والــقُـوّاد التــخــضع لـقــانـون
محدد وإذا كانت الظروف الـتي يعيشها
كن أن تـؤثر بـعض الشي في اجملتـمع 
ذلك إال إن ذلـك اليـــعـــني وجـــود قـــاعــدة
ريـاضيـة صـاحلـة للـتـطبـيق في كل وقت

وزمان .

عـيشة ب طبقـات اجملتمع أومسـتوى ا
ـا في اجملال االجـتـماعي واطـنـ ور ا
ـرأة أو مجانيـة التعليم او حول حرية ا

الصحة العامة مثالً .
sÞ«u  …UOŠ

هم أن هذا الصـراع يتجـسد في حياة .ا
ـعـنــويـة صـراع بـ ــاديـة وا ـواطن ا ا
ـتـنع أن مـؤيــد ومـعـارض ومُـطــالب و
ـا تـمـتـلكـه من قـدرات مـادية الـسـلـطـة 
ومعنوية ومن وسائل التربية والتوجيه
الــعـام والــقــدرة عـلى أصـالح الـقــوانـ
ـــكن أن تـــكـــون عـــامال مـــســاعـــداً في
أستـنهاض مـيول اخليـر وتغـليبـها على
ميول الشـر  ومن وسائل التـشجيع عدا
التربية والثواب والعقاب خلق الظروف
لـلـتالؤم بـ سـلـوك الـفـرد ومـقـتـضـيات
صلحة العامـة مثل احلوافز والضمان ا
ــاديــة ــكــآفــآت ا األجـــتــمــاعي ومــنـح ا
عـنويـة  هذا في حـال كانت الـسلـطة وا
مــؤمـنـة بــقـدرات اجملــتـمع وقــادرة عـلى

مـحـقـقـاً نـتـيـجـةً كـالـبـرقِ لـلـسـمـاءِ رمى 
ه حـــتــمـــيــةً  ضــاع عـــنــد الـــقط وغــر
خوران في قوة التركيز ذهـول ونسيان 
كل ذلـك من أجـل أن يـــــعــــــلن  األبــــــدان 
الــفالح أنــتــصــاره عــلى الــقــيل والــقـال
ويحظى بنوم العـسل هانئاً على مخدته
حـــتـى وقت اآلذان .ويـــاحـــســـرتي عـــلى
لـعله في حيرةٍ من أمرهِ واطن وصمته ا
ومَـنْ كــانَ فـــهـــو اليـــعـــرف مَنْ الـــفالح 
 Tomومَنْ هو   Jerry. تـهـتم األنـظـمـة
والدول  في  بـناء وتـطويـر أجهزة األمن
ــة وفـرض اخملــتــلــفــة حملــاربــة  اجلــر
وضـوع األهم لكـن ا الـقـانـون والـنـظـام 
هــو بــنـاء األنــســان وهي في احلــقـيــقـة
ليست (وعظ وأرشاد)  بل توجه لتغليب
ميول على أخرى والشك أن الصراع ب
مــيــول اخلــيـر والــشــرالبــد له أن تــكـون
مــوضــوع أو قـضــيــة في اجملـتــمع فــقـد
يـكــون الـصـراع هـو الـنــظـام الـسـيـاسي
أوقـــد يــكــون حـــول تــوزيع الـــدخل بــ

ولم جتــازف أي دولـة أخــرى في الــعـالم
عــلى (كـــنس) مـــيــزانـــيــتـــهــا وهـــدرهــا
بالطريقة التي أوصلت احلال الى أسوء
مـا عـليه الـيـوم وكـان األجـدر(يـضيف
دير) طباعة العملة محلياً بدالً من هذا ا
الــنــزيف الــقــهــري في شــرايــ الــبــلـد
والشك أن هــذا الـرأي القــيــمـة له الــيـوم
ـواطن خــاصـة و أن ا بـعــد الـذي جـرى 
ومـن بــاب الــســـخــريـــة والــتــهـــكم  بــدأ
يــســتــعـيــد ذكــريــاته أيــام احلــصـار مع
الباذجنان أو كما يسمى (وحش الطاوة
) وسكائـر اللف والـقداحة (أم الـبانزين)
وتـــــراب احلــــنـــــطـــــة لـــــغـــــسل األواني
ـنـظـفـات بـعـطـرالورد والـصـحـون بـدل ا
أمـا الـبـعض اآلخر من أوبـنكـهـة الـتوت 
الـناس فـأنـهم فـضـلوا الـصـمت أعـتـقاداً
واطن أن احلكـومة قـررت الـتعـامل مع ا
إذ تـعــامل الـفـالح صـاحب الــقط والـفـأر
ـشــاكـسـيّن في عـلــبـة مـحـكـومـةِ وضع ا
وعلى األرض بها هَوى وسريعاً الغطاء 

خــســـرانه)  أذ كــان يــســتــخــدم جــهــازاً
لـكـشف الـعـملـة و يـعـيـد (بـعـد االعـتذار)
ـزيـفـة مــنـهـا كـونـهـا مـخـالـفـة لـشـروط ا
ـــتـــانـــة واألمـــان  (اخلـط والـــنـــخـــلـــة ا

والفسفورة ) .
WKLŽ lOÐ

 لـفت نـظـري حـديث أحـد مـدراء مـصرف
الرافدين الـسابـق أذ يؤكـد أن موضوع
بـيع الـعـمـلـة األجـنـبـيـة مـاركـة مـسـجـلـة
ـتـعاقـبـة بـعد 2003 بـأسم احلـكومـات ا

من طــرائف طــبـع الــعــمــلـــة الــعــراقــيــة
أســتـغــفـال ذوي عــصــرالـتــســعـيــنـيــات
آ  إذ عزين في ا توفي من بـعض ا ا
ـتـعارف عـلـيه تـسـجـيل أسم الـشخص ا
الــذي يـــؤدي (الــواجب) كــمـــا يــقــال في
ـبـلـغ الـذي يـقـدمه دفـتـرخــاص مع رقم ا
ــســاعـدة في ــواســاة وا تــعــبــيـراً عن ا
بــعض حتــمل جــزء من نــفــقــات الــعـزاء
الـعمالت كـانت مـزيـفة وصـاحب الـعزاء
كان أشطرولم يرتضِ أن تـكون (الفاحتة

w½“u « dÝU¹

بغداد
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الـقـاسـم حـقق فـوزه االول في دوري
ــمـتــاز بـعــدمــا تـغــلب عـلى الــكـرة ا
.ومـن جـهــة اخـرى احلــدود بـهــدفـ
اقـــتــــرب جنم نــــادي الــــديـــوانــــيـــة
الـــريـــاضـي مـــصـــطـــفى نـــاظم من
االنـضــمـام الى احـد انــديـة الـدوري
ـمــتــاز.وقــال مــصـدر الــبــحــريــني ا
مـقــرب من نـاظم  ان نـادي الــنـجـمـة
البحـريني اقتـرب من انهاء الـتعاقد
مع قـائد نـادي الـديـوانيـة مـصـطفى

ناظم.
واوضح ان النادي البحريني وصل
فـاوضات الى مراحل مـتـقدمـة في ا
وسـيـضم الالعـب بـعـد االنـتـهـاء من
اسـتـخـراج تـأشـيـرة الدخـول الى
ـنامة العـاصمـة البحـرينـية ا

وبــعـــقــد مــالي
جـيـد. يـذكر ان
نــــاظـم انــــضم
للـديـوانـية في
االنــــتــــقــــاالت
الـــصــيـــفـــيــة

اضية. ا
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تــــراجع نـــتـــائـج ســـوســـيـــداد خالل
اجلــــوالت اخلــــمـس األخــــيــــرة رغم
الــبـدايــة الـرائــعـة وتــصـدره جلـدول
ـوسم تـقـريـبا الـترتـيب مـنـذ بـداية ا
.وتـكـبـد الفـريق وحـتى قـبل جـولـتـ
الــبــاسـكي خــســارته الــثـالــثــة عـلى
ــوسم) الـــتـــوالي (الـــرابــعـــة هـــذا ا
باإلضافة لتعادل آخرين في آخر 5
جوالت ليظل رصـيده عند 26 نقطة
ركـز الثـالث.وفي مبـاراة أخرى في ا
أقـــيـــمت في نـــفس الــتـــوقـــيت كــان
ـثـله هـو الـتـعـادل اإليـجـابي بـهـدف 
وقف بـ هـويـسـكـا وضـيفه سـيـد ا
ليفانـتي على ملعب إل ألـكوراز.تقدم
أصـحــاب األرض أوال مـنــذ الـدقــيـقـة
31 عن طـريق خـافـي أونـتـيـفـيـروس
من ركلة جزاء ثم تعادل ليفانتي في
الدقيقة  53بفضل جونزالو ميليرو.
وأصــبح لــدى هـويــســكـا 12 نـقــطـة
يـقـبع بـهــا في ذيل الـتـرتـيب مـقـابل
ركز 15 نقطـة في جعـبة ليـفانتي بـا

14 مع مباراة مؤجلة.
w²O « q¼Qð

تـأهل مـانـشـسـتـر سـيـتي إلى نـصف
نـــهـــائي كـــأس رابـــطـــة
احملـــــــتــــــــرفـــــــ
اإلجنــــلـــيــــزيـــة
وذلـك بــــــــعـــــــد
اكــــــتــــــســــــاح
مــــــضــــــيــــــفه
آرســـــــــنـــــــــال
بـنـتـيـجة 4-1
ــــــبـــــاراة فـي ا
التي احتـضنها
ملعب اإلمارات .
وســــجل ربــــاعــــيـــة
الـــســـيــــتي جـــابـــريل
جيسوس (3) ورياض
مـــــــحـــــــرز (55)
وفـــــــــــــيـل

في الـدقـيـقة 92 قـبل أن يُـطـلق حـكم
ــبـــاراة صــافـــرة الــنـــهــايـــة بــفــوز ا

البارسا بالنقاط الثالث.
uJO²Kð« “u

انــفــرد أتــلــتــيــكــو مــدريــد بــصــدارة
ـستحق اللـيغـا إثر فـوزه الثـم وا
خارج قـواعـده عـلى ريال سـوسـيداد
بـثـنـائيـة نـظـيـفـة عـلى مـلعـب ريالي

أرينا في إطار اجلولة 15.
وبعد شوط أول خـرج بشباك نـظيفة
للـفريقـ جاءت اإلنـفراجة مـدريدية
مـع أولى دقــــائق الـــشــــوط الــــثـــاني
وحتديـدا الـدقيـقة 49 برأسـية قـوية

دافع ماريو إيرموسو. من ا
وفي الــوقـت الــذي كــان يــبــحث فــيه
وقف الـفـريق الـبـاسكـي عن تـدارك ا
بـــهــدف الــتــعـــادل أنــهى مــاركــوس
ــبـاراة بــالــهــدف الــثـاني يــورنــتي ا
ألتـلتـيـكو فـي الدقـيـقة 76 بتـسـديدة
قوية من على حدود منطقة اجلزاء.
وضـرب رجـال األرجـنــتـيـني ديـيـجـو
سـيـمـيـوني أكـثـر من عـصـفـور بـهذه
الـنـتـيـجـة حـيث أنـهم واصـلـوا بـهـا
مسـلسل الـفوز لـلجـولة الـثانـية على
الـتــوالي وهـو الــعـاشـر أيــضـا هـذا

ـوسم كـأكـثـر الـفـرق حـصـدا ا
لــلــنــقـاط الــثالث حــتى

اآلن.
الـــفــوز أيـــضــا قـــفــز
بـــرصــيـــد األتـــلــتي
لـــــلــــنـــــقــــطــــة 32
لـيـتـربـعـوا عـلى
صدارة الترتيب
بــفـارق 3 نــقـاط
عــن جــــــــــــــارهـم
الـــــلـــــدود ريــــال
مـــــدريـــــد الــــذي
تتبـقى له مباراة
مــــــؤجـــــلــــــة مع
تـبـقـي مـبـاراتـ

مـؤجـلـتـ للـروخي
بالنكوس.

عــــلى اجلــــانب
اآلخـــــــــــــــــــــر
اســـــتــــمــــر
مسـلسل

سـدد بـجـانب الـقـائم األيـسـر.وتـلـقى
ميسي تمريرة مُتقنة من فرينكي دي
يـوجن داخل مـنــطـقـة اجلـزاء وسـدد
كـرة أرضـيــة أقـصى يـسـار احلـارس
مـاســيب والـذي جنح في الــتـصـدي
لــهـا وحــولــهـا إلى ركــلــة ركـنــيـة في

الدقيقة 58.
وجنح مــيـسي فـي تـســجـيل الــهـدف
الـثـالث لـبــرشـلـونـة في الـدقـيـقـة 65
حــيـث تــلــقى تــمــريــرة بــالــكــعب من
بـــيــدري في عـــمق مــنــطـــقــة اجلــزاء
وســــدد أقـــــصـى يـــــســـــار احلــــارس
مــاســـيب.وتــألق تــيـــر شــتــيــجن في
الـتـصـدي لــهـجـمـة مـزدوجـة من بـلـد
الـولـيــد في الـدقـيـقـة 71 الـتـسـديـدة
األولى كـانت من أوريــانـا والـثـانـيـة
من كيـكي بيـريز.وأهـدر روكي ميـسا
العب بــلـد الـولــيـد فــرصـة تــسـجـيل
الهـدف األول لفـريقه في الـدقيـقة 87
ـنــطـقـة حـيـث سـدد كـرة من خــارج ا
مــرت بـجــانب الـقــائم األيـســر لـتــيـر
شــتــيــجن.وتــصــدى تــيــر شــتـيــجن
لتسديدة من أوريـانا في الدقيقة 88
حــــيث زاد الــــضــــغط من أصــــحـــاب
األرض في محاولة لتقليص الفارق.
ن لــبـلــد الـولــيـد وحــرم الـقــائم األ
فيلـيب كوتينـيو من تسـجيل الهدف
الـــرابع في الـــدقـــيـــقــة 90 وبــنـــفس
الـسـيـنـاريـو سـدد ميـسي فـي القـائم

وحــولــهـــا إلى ركــلــة ركــنــيــة.وجنح
لـينـجـليت فـي تسـجـيل هدف الـتـقدم
لـبــرشـلــونـة في الـدقــيـقـة 21  حـيث
ــنــطـقــة من تــلــقى عــرضــيــة داخل ا
ـ مــيــسي وسـدد بــالــرأس عــلى 
احلارس مـاسيب.واحـتفل لـينـجليت
بــرفع قـمــيص مــوسى واجي زمــيـله
ُـعــار لـبـاوك الــيـونـاني الـســابق وا
والـــذي تــعــرض إلصــابـــة قــويــة في
الــــركـــــبــــة أنــــهـت مــــوســـــمه.وكــــاد
برايثـوايت أن يُسجل الـهدف الثاني
لـبــرشـلــونـة في الـدقــيـقـة 31  حـيث
تـلـقـى تـمـريـرة عــرضـيـة من اجلـانب
ن من زميله دست وسدد بكعب األ
الــــــــقــــــــدم بــــــــ يــــــــدي احلـــــــارس
ماسيب.وضـاعف مارتن بـرايثوايت
النـتيـجة لـبرشـلونـة بالـهدف الـثاني
في الــدقـــيــقــة 35 إذ اســتـــقــبل كــرة
عـــــرضــــــيــــــة مـن دست وســــــدد في
الـــشــبـــاك.وتــألـق جــوردي مـــاســيب
حــارس بــلـد الــولــيـد في الــتــصـدي
النـــفـــراد من لـــيـــونـــيـل مـــيـــسي في
الدقيقة  44ببراعة وانـتهى الشوط

األول بتقدم برشلونة بثنائية.
ومـع بــدايـــة الـــشــوط الـــثـــاني كــاد
برايثـوايت أن يُسجل الـهدف الثالث
لــبـرشــلـونــة في الــدقـيــقـة 50 حـيث
ــنــطـقــة من تــلــقى عــرضــيــة داخل ا
اجلانب األيسر عبر زمـيله ألبا لكنه
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جنح بــرشـلـونــة في الـفـوز بــثالثـيـة
نظـيفـة على مـضيـفه بلـد الولـيد في
إطـار مــنـافــسـات اجلــولـة الـ  15من
عــمــر الــلـيــغــا. ســجل لــبـرشــلــونـة
لــــيــــنــــجــــلــــيت فـي الــــدقــــيــــقـــة 21
وبـــرايــــثــــوايت فـي الـــدقــــيــــقـــة 35

وليونيل ميسي في الدقيقة 65.
وبــهـذا االنـتــصـار يــرفع بـرشــلـونـة
ــركــز رصــيــده إلى 24 نــقـــطــة في ا
اخلـامس بـيـنـمـا جتـمـد رصـيـد بـلـد
ــركـز الــولـيــد عــنـد 14 نــقــطــة في ا
الــثـامن عــشـر.دخل رونــالـد كــومـان
ـبـاراة ــديـر الــفـني لــبـرشــلـونــة ا ا
بـطـريـقـة لـعب (1-2-4-3) عـلى غـيـر
ُــعـتــاد بـوجــود الـثالثي الــدفـاعي ا
أراوخو وميـنجويـزا ولينـجليت مع
وجـود بـرايـثـوايت كـمـهـاجم صـريح

وخلفه ميسي وبيدري.
وبدأ بـلد الـولـيد الـضغط بـتسـديدة
من ألكـاراز والـتي مرت أعـلى مرمى
حـارس بـرشـلـونـة تـير شـتـيـجن في
الدقيقة اخلامـسة.وسدد ميسي كرة
ــرمى بــلـد المــست الــقــائم األيــســر 
الولـيد في الـدقيـقة الـسابـعة كاد أن
يُـســجل مـنـهـا هــدف الـتـقـدم.وأرسل
مـيــسي تـسـديـدة قــويـة عـلى حـدود
منـطقـة اجلزاء في الـدقيـقة 20 تألق
احلـارس مـاسـيـب في الـتـصـدي لـهـا
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نتخبات الوطنية. رد االحتاد العراقي بكرة اليد على تسريب الوثائق التي تخص جتهيز ا
ستـند الذي انـتشر عـبر مواقع وقال رئـيس االحتاد سالم عواد في تـصريح صحـفي  ان ا
( تـقدم نـتخبـات الوطـنيـة (النـاشئ والـشبـاب وا الـتواصل بـشأن الـتجهـيزات اخلـاصة بـا
انتشـر في فترة االستحـقاقات اآلسيويـة.واوضح ان ما نشر كان مـجرد مقترحـات تقدم بها
االحتـاد العـراقي لـكرة الـيـد للـسـنوات 2019-2020 إلى وزارة الـشبـاب والـرياضـة (جلـنة
140) والـتي لم تـوافـق عـلى أغـلب مــا ورد فـيـهــا بـاسـتــثـنـاء الـرواتـب.وبـ عـواد ان أبـواب
االحتـاد العـراقي لـكرة الـيـد مفـتـوحة لـكل أبـنـاء اللـعـبة وكل من لـديـة استـفـسار او مـراجـعة

قبل بدل التستر حتت أسماء وهمية غايتها معرفة للجميع. اعتبارا من يوم اخلميس ا
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ة وجاءت عـلى النـحو الـتالي الزوراء:
عـالء عــــبــــد الـــزهــــرة حــــســــ عــــلي
جــاســـــــم ضـرغــام اسـمــاعـيل جالل
حـسن مـحـــــــمـد رضـا مــصـطــــــــفى

محمد.
الـشـرطـة: محـمـد حـميـد احـمـد باسل
ســعــد نــاطق عــلي فــائــز عالء
مــهــاوي امـجــد عــطـوان
مـــازن فــيـــاض مــحـــمــد

مزهر محمد قاسم.
الــقـــوة اجلــــــــــــويــة:
مــحــمـــد صــالح فــهــد
طالب احمـد ابراهيم
مـــــــــيــــــــثـم جـــــــــبــــــــار
شــــــــــــريــــــف عــــبـــد
الـــــكــــــاظم ابــــــراهـــــيم
بايش حـــــــــــسن رائد

. ن حس ا
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متاز كلمـا اشاهد مباراة لكرة القـدم في اطار بطولة اندية العـراق لفرق الدرجة ا
ديـنة الريـاضيـة في البـصرة الفـيحـاء او في ملـعب كربالء الدولي او في ملـعب ا
لـيس اشـعـر بـارتـيـاح ال حـدود له  او في مـلـعب الـشـعب  مـلـعب الـنـجف الـدولي 
العب ــا الن هــذه ا وا ــشــاهــدين وحـــسب  النــهــا مـالعب تــســر الــنــاظـــرين وا
فـضال عن انها من اصـابات مـؤكدة   وارضيـاتها حتـفظ عدد كـبيـر من العبـينا 
وايضا تطمئن حتفـز كل الالعب على اداء كل الواجبات الفنية على افضل وجه 
وفوق كل ذلك تفق عـليها  ـدرب على حسن تـطبيق خطط الـلعب ا العب ا هذه ا
العب تـعـكس صـورة حضـاريـة رائـعـة عن العـراق وكـرة الـعـراق التي فـان هـذه ا
بية والدولية في العقود االربع االخيرة نافسات القارية واالو تالقت في عدد من ا
.. ولـسـوء قـدرالعـراق انه مـصنف مـنـذ اكـثر من عـقـد من الـزمن في قائـمـة الدول
وعـلى هـذا االسـاس فـان فرق غيـر االمـنـة من قـبل االحتـادين االسـيوي والـدولي 
ـنتخبات الوطنية محرومة وعـلى نحو عجيب من االستفادة من منشاتها االندية وا
نشات االسيوية على اقل تقدير  . احلديثة التي تعادل من جهة النوعية افضل ا
ـسـتـوى الـرائع في امـتالك مالعب دولـيـة بـكل  طـبـعـا وصـول الـعـراق الـى هـذا ا
سببه رجـل واحد من وجهـة نظري هـو السـيد عبـداحلس عـبطان معـنى الدوليـة 
العب بعدما كانت الذي نفذ كل هذه ا الوزيـر االسبق لوزارة الشباب والرياضـة 
ـقـيـمـ عـلى وســيـخـتـلف مـعي عـدد من ا مـجـرد تـصـمـامـيم في ( تـريس بـيـبـر) 
ـكن اختصار جهد  الدولة او عـلى نحو ادق جهد وزارة الشباب اساس انه ال 
وانا ال اختلف مع من والريـاضة في شخص الوزير االسـبق عبداحلس عـبطان 
ولكن اتـساءل أين كانت الوزارة في عهود الوزراء الذين يذهب الى هـذا التفسير 
حيـث كـانت خـزيـنة سـبـقـوا عـبـداحلـسـ عـبـطـان في تـولي مـهـمـة ادارة الـوزارة 
وسـعـر برمـيل النـفط وصل في بـعض االوقات ـليـارات الدوالرات  الدولـة ملـيـئة 
ـنــشـات الـريــاضـيـة .. ـاذا لم يــشـيـد الــوزراء الـسـابــقـ ا الى (110) دوالر .. 
ـاذا لم تـضغط الـوزارة عـلى الـوزيـر بـاجتاه اداء واجب من والتـسـاؤل االهم هـو 
اهم واجبـات الوزارة وهو االهتـمام بالـبنى التـحتية وتـشييـد التي اعلـنت عنها في

وسائل االعالم في مراسيم رسمية ووضعت لها حجر االساس .
و رغـم ان وزارة الـشــبـاب والــريـاضــة  تـعــاني من نــقص في الـكــوادر الـتــقـنــيـة
واكـد ذلك الوزيـر االسـبق عبـداحلـس العب  تـخـصصـة في صـيانـة وادامـة ا ا
واشار سـؤولية  ـعروفة  انه يـتحمل جـزء من هذه ا وضـوعيته ا وقال  عبـطان 
الى ان وزارة الشـبـاب والريـاضـة كان يـجب ان تعـمل عـلى تدريـب كوادرهـا على
عـلى يـد مهـندسي العب من خـالل دورة تدريـبيـة مـكثـفة  كـيـفيـة ادامة وصـيـانة ا
العب اجلــديـدة . ولــكن مــا يــحـسـب لـوزارة الــشــبـاب الــشــركـات الــتي نــفــذت ا
مكن وانـها تـعمل بـا العب  ـستـمر علـى ادامة وصيـانة ا والريـاضة  حرصـها ا

العب اجلديدة مقبول جدا. ومستوى االدامة في ا
ـتـيـمـون بـكـرة الـعـراق يـنـتـظـرون عـلى احـر من جـمـر مـغـادرة الـعـراق الـظـرف  ا
ولك ان االسـتـثـنـائي الذي تـعـيـشه لـيـنـعمـوا بـثـرواته الـهـائـلة 
يـة حتى ال نذهب تتـصور اقامـة بطولـة قارية وال نـقول عا
ويحضر العب السالفة الذكر في ا بعـيدا في تطلعاتنا 
عـروف بحـبه الكـبير هذه الـبطـولة اجلـمهـور العـراقي ا
العب وعــلى نـحـو ــنـتـخـب بالده .. سـتــتـحـول هــذه ا
مـــؤكــد الى ســاحـــات لــلــتــســـابق والــتـــنــافس في حب
منـتخب  العراق وفي تقد العراق على نحو يتفق مع

موقعه الرياضي الريادي اسيوياً  .
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جنـــا فــريق الـــزوراء بــكــرة الـــقــدم امس
االربــعـــاء من فخ اخلـــســارة امـــام فــريق
أمـانـة بـغـداد في الـلـقـاء الـذي اقـيم عـلى
ملـعب بغـداد في اطار مـباريـات االسبوع
ـــمـــتـــاز بـــكــرة الـــعـــاشـــر من الـــدوري ا
الـقدم.وتـقدم بـغـداد اوالً عن طريق سـتار
يــاسـ فـي الـدقــيـقـة  87لــكن الــنـوارس
ســرعــان مــا عـــادلــوا الــكــفـــة عن طــريق
هـاجم مـهـنـد عـبد الـرحـيم في الـدقـيـقة ا
ـركـز 89. الـتــعـادل وضع الـنـوارس في ا
الثـالث برصـيد  16 نقـطة بـينـما اصبح
ــركــز رصـــيــد بـــغــداد  14 نــقـــطــة فـي ا
الـعــاشـر.وحلـســاب ذات اجلـولــة تـعـادل
ــيـنـاء مع فــريق اربـيل ايــجـابـيـا فـريق ا
فــيـمـا حـقق فـريق بـهـدفــ لـكل مـنـهـمـا 
زاخـو فـوزا مهـما عـلى فـريق الـصنـاعات
وحـصد الـكـهـربـائـيـة بـهـدف مـن دون رد 
فريق نـفط البـصرة العالمـة الكامـلة امام
فريق القـاسم بهدف مـقابل هدف.وامطر
فـريق الـقـوة اجلـويـة بـكـرة الـقـدم شـبـاك
ضـيـفه الـسمـاوة بـخـمسـة اهـداف مـقابل
هـدف في اللـقـاء الذي جـرت احـداثه على
مـلـعـب الشـعـب الدولـي ضـمن مـنـافـسات
ـمـتـاز اجلـولـة الـعـاشـرة لـدوري الـكـرة ا

 جابريل جيسوس

تـــســـلل عـــلى فـــودين.ودفع أرتـــيـــتــا
بــورقـــته الــثــانـي بــنــزول روي عــلى
حساب النني في الدقيقة 66.وحاول
ـباراة آرسـنـال الـعـودة في نـتـيـجـة ا
في الـدقـيـقة 69 بـتـسـديـدة قويـة من
ـنــطـقـة ـن  الكـازيـت من اجلـانب األ
اجلـزاء إال أن كــرته مــرت إلى جـوار
الـقــائم.وأجـرى جـوارديــوال الـتـبـديل
األول للسيـتي في الدقيقة 70 بنزول
تــــــــــــوريـس عــــــــــــلـى حــــــــــــســـــــــــاب
بيـرناردو.وواصل مـانـشسـتر سـيتي
مهرجان األهداف بتسجيل الرباعية
في الدقـيـقة 73 بعـدمـا أرسل فودين
عــرضــيــة جتــاه البــورت اخلــالي من
الرقابـة داخل منطـقة اجلزاء لـيسدد
رأسـيـة متـقـنـة سـكـنت الـشـباك ودفع
جـوارديـوال بأجـويـرو مـبـاشـرة عقب
الهـدف علـى حسـاب جيـسوس ومن
ثم أقـــــحم والـــــكـــــر عـــــلى حـــــســــاب
رودريــجـو فـي الـدقــيــقـة 77 بـيــنــمـا
أخرج أرتـيتـا مهاجـمه الكازيت ودفع
باراة في الدقائق ببالوجون.هدأت ا
الـــتــالــيــة قــبل أن يـــعــود الــســيــتي
بـتــسـديـدة من زيــنـشـيـنــكـو من عـلى
حدود منطـقة اجلزاء في الـدقيقة 87
ـرمى.وفي الدقيقة ذهبت بعيدًا عن ا
األولى من الوقت بـدل الضـائع سدد
مـحرز كـرة أرضـية مـن داخل منـطـقة
اجلـزاء أمـسك بـهـا حـارس آرسـنال
ليـنتـهي اللقـاء بعـدها بـفوز الـسيتي
1-4 وتــــأهــــلـه إلى نــــصف نــــهــــائي

البطولة.

وجنح آرسـنـال في تـعـديل الـنـتـيـجة
في الدقـيقة 31 بعـدما تـابع الكازيت
عـرضيـة من مـارتيـنـيـلي من اجلانب
األيـــســـر مـــســددًا رأســـيـــة ســـكــنت
الـــشــبــاك.وأهـــدر الــســيـــتي فــرصــة
محـقـقة لـتـسجـيل الـهدف الـثاني في
الدقـيـقة 41 بعـدمـا انفـرد جيـسوس
بـــرونـــارســـون مـــســـددًا كــرة تـــألق
حــارس آرسـنــال في الـتــصـدي لــهـا
لـيـنتـهي الـشـوط األول بـالـتـعادل -1
1.وأجـــرى أرتــيـــتــا الــتـــبــديل األول
آلرسـنـال بـنـزول بـيـبي عـلى حـسـاب
مـارتــيـنــلي في الـدقــيـقـة 49 بـسـبب
مـعــانـاة األخـيـر من إصــابـة تـعـرض
لـــهـــا في نـــهــايـــة الـــشــوط األول في

تدخل مع حارس مانشستر سيتي.
وسـجل الـسـيـتي الـهـدف الـثـاني في
الدقيقة 55 بعدما نفذ محرز مخالفة
مـن عــلـى حـــدود مــنـــطـــقـــة اجلــزاء
مــــســـددًا كــــرة قـــويــــة في زاويـــة
ـرمى إال أن رونارسون حارس ا
ارتـــكب خــــطـــأ فــــادح بـــعــــدمـــا
اصطـدمت الكـرة بيـده وسكنت
الــــشــــبـــــاك.وأطــــلـق فــــودين
رصـــاصـــة الـــرحـــمـــة عـــلى
آرسـنـال في الــدقـيـقـة 59
بــعـدمــا تــلـقـى تـمــريـرة
متقـنة من فيـرنانديـنيو
لينفرد بحارس آرسنال
ويسـدد كـرة ساقـطة في
الشـبـاك في هدف مـثـير
للجدل بـوجود احتـمالية

ـريـك البـورت (73) فـودين (59) وإ
بـينـمـا سجل هـدف آرسـنال الـوحـيد
ألـــكـــســـنـــدر الكـــازيت (32).افـــتـــتح
مـانشـسـتر سـيـتي التـسـجيل مـبـكرًا
في الـدقــيـقـة الـثـالــثـة بـعـدمـا أرسل
زيـنــشــيــنــكــو عـرضــيــة مــتــقـنــة من
اجلـانب األيـسـر تـابـعـهـا جـيـسوس
برأسية سكنت الشباك.وسدد بعدها
فـيــرنـانـديـنـيــو كـرة قـويـة من خـارج
منطقة اجلزاء في الدقيقة السادسة
اصـــطــدمت بــدفـــاع آرســنــال ومــرت
بـــقـــلــيـل إلى جـــوار الــقـــائم.وظـــهــر
آرسنال للمرة األولى في الدقيقة 13
بـارتـقاء الكـازيت لـعـرضـيـة من ركـلة
ركنية مسددًا رأسية مرت إلى جوار
الـقائم.وكـاد الـسـيـتي أن يـضيف
الهـدف الثـاني في الـدقيـقة 22
بارتقاء من البـورت لعرضية
من ركــلـة ركــنـيــة مـسـددًا
رأســـيــــة مـــرت إلى
جـوار الــقـائم

بقليل.
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نتخب الوطنــــــي بكرة وجه مدرب ا
الـــقــدم ســـريـــتـــشـــكـــو كـــاتــانـــيـــتش
دعـــــــــوة لعـدد من الالعـبـ لقـائـمته
األولــــــــيـــــــــــــــــة اســــــــتــــــــــــــــعــــــــداداً

قبلة. لالستحـــــــقاقات ا
وركـز كـاتـانـيـتـــــش عـلى الـالعـب
احملليـ في قائمـته األولــــية
من أجل االعتـماد عـليهم في
مــبــاريـــات األســود الــوديــة

قبل. مطلع العام ا
ووجه كـاتـانـيـتش الـدعـوة
الـى مـهــاجم احلــدود مــنـار
طه وثالثـي نــفط الــوســــط
سـجاد جـاسم وفـيـــــــــصل
جــــــــاسـم وعـــــــــلي كـــــــــاظم
فضـــــال عن استدعاء مهاجم

. اربيل شيركو كر
وباإلضـافة الى هؤالء
فـــــــهـــــــو وجـــــــده
الـــــــدعــــــوات
لـــــعــــــدد من
العــــــــــــــــبـي
الــــــــــزوراء
والــــــقـــــوة
اجلــــويــــة
والـشرط

 سريتشكو
كاتانيتش

.الـــشـــوط االول انـــتـــهى
بــــتـــقـــدم فــــريق الـــقـــوة
ـهاجم اجلـوية بـهـدفي ا
ـن حـــــــــــســــــــــ فـي ا
الــــدقــــائق الــــثــــالــــثــــة
والـعــشــرين والــثـالــثـة
والـــثالثـــ عن طـــريق
ركـلة جـزاء.في الـشوط
الـــثــانـي واصل فــريق
الــــــقــــــوة اجلــــــويــــــة
مسـلـسل االهداف عن
طريق كل من حـمادي
احـمد ومـحـمـد قاسم
نصيف وشريف عبد
الـكـاظم في الـدقـائق
الــــــــــســــــــــادســــــــــة
واخلــــــــمــــــــســــــــ
واخلـــــــــامــــــــســــــــة
والــــــســـــــبــــــعــــــ
والــــــتـــــــاســــــعــــــة
والــســبــعــ عــلى
الـــتـــوالي وقـــلص
الــسـمــاوة الـفـارق
في الدقائق االخيرة

باراة. من ا
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نتخب الـوطني بكرة القدم فاز جنم ا
بـــــشـــــار رسن جنـم خط وسـط نــــادي
بيرسـيبوليس اإليـراني بجائزة العب
تـويــوتـا لألســبـوع في نــهـائي دوري

أبطال آسيا 2020.
ورغم خسارة فريـقه في النهائي قدم
ـبـاراة ـيـزاً خالل ا رسن مــسـتـوى 
مـيزة مع لـيواصل تـقد الـعـروض ا
بـيــرسـيـبـولــيس حـيث كــانت نـسـبـة
تــمـريــراته الـنــاجـحـة %92 من أصل

59 تمريرة ليجمع 6.2 نقطة.
بـاراة سجل رسن مـحاولتي وخالل ا
ـرمى وصــنع فـرصـة تـســديـد عـلـى ا
لــزمالئه لــيــؤكـد أنـه كـان واحــداً من

أبرز جنوم البطولة.
وتـوج أولسـان هيـونداي الـكوري
اجلـنـوبي بـلـقب الـبـطـولـة بـعـدمـا
تـــغــلـب عـــلى بـــيــرســـيـــبــولـــيس
اإليـراني 1-2 في الــنـهــائي يـوم
السـبت على ستـاد اجلنوب في

الدوحة.
ــوقع االلــكــتــروني في وقــام ا
االحتـاد اآلسـيوي لـكـرة الـقدم
بــاخــتــيــار ثــمــانــيــة العــبــ
بـاالعـتـماد عـلى إحـصـائـيات
شــــــــركـــــــة أوبــــــــــــتــــــــا كي
يــتـنــافـسـوا مـن أجل حتـديـد
العـب تــويـوتــا لـألسـبــوع في

هـــــذه اجلولة. بشار رسن
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تعهد التاجـر حس الرماحي بدعم
فــريـق كــرة الــقــدم بــنــادي الــقــاسم
الـــريــــاضي إلنــــهــــاء أزمـــتـه.وقـــال
ـثل الــرمـاحي  إن نــادي الــقـاسـم 
مــــحـــافـــظـــة بـــابل وعـــكس صـــورة
ايــجــابــيـة عـن احملـافــظــة من خالل
االداء الكبـير الـذي يقدمه في دوري

ــمـتــاز. واوضح أن الــفـريق لــكـرة ا
يــسـتـحـق الـدعم لــتـقـد افــضل مـا
لـديـه حـيث قــررنـا دعم الــفـريق من
خالل اقــامــة مـعــســكــر تـدريــبي في
احـــدى الـــدولـــة االوروبـــيــة وكـــذلك
توفـيـر حافـلـة للـفريـق وسكن جـديد
لهم وتأم مبالغ لالعب فضالً عن
تـوفيـر الـتـجـهيـزات. يـذكـر ان فريق

متاز حدى مواجهات الدوري ا
ا



يـبـشّـر هـذا الــيـوم بـدعم أو بـآفـاق أخـرى أو بـحـلـول
تزيل بعض االلتباس وسوء التفاهم .
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ـطـاعم بـكـثرة غـيـر صـحي عكس تنـاول الـطـعام في ا
أكوالت احملضرة منزلياً  ا

Ê«eO*«

الــيــوم تــضع شــؤونك عــلى اخلط الــصــحـيـح وتـلــفت
األنظار.يوم السعد االربعاء.
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 ضـغــوط غـيـر طـبــيـعـيـة فـي الـعـمل لـكــنك قـادر عـلى
تسيير األمور بدقة متناهية.
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احدهم يقـتحم حيـاتك اخلاصة وجتـد في رفقته مـتعة
تتحول إلى صداقة متينة .
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ال تـلقِ عـلـى كـاهل الـشـريك مـسـؤولـيـة األخـطـاء الـتي
ارتكبتها فأنت تتحمّل اجلزء األكبر منها .
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ال خـوف عــلـيك من اإلصـابـة بـوعــكـة صـحـيـة ذلك أنّ
الظروف تضمن لك العافية والنشاط .
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ال تدع االهتـمام بـصحـتك يفلت مـن يديك فهي األهمّ
لتتمكن من حتقيق خطواتك بثبات .
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 لن يقف أحد فـي وجه طموحاتك الـكبيـرة ولن يثنيك
أي عائق عن التقدّم بخطى ثابتة .

bÝô«

ـقـبـلة لـكن  حـضـورك الـقـوي مـهمّ جـداً في الـفـتـرة ا
احلذر واجب احيانا.
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 راحـة واضــحـة في الـعالقـة بـالـشـريك جـراء االتـفـاق
الكامل والصادق بينكما .
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 الـغيـرة ال تهـدّد الـعالقة بـالشـريك والـسبب هـو عدم
وجود الشك بتصرفاتك جتاهه.

 u(«

Âu−M «Ë X½√ W¹œuLF « WLKJ «

…dOš_« q³7

www.azzaman.com

W{U¹— ”—ULð bOFÝ
Wł«—b « »u —

b d¹ qJý WO u¹ ‘uKŽ U¹bO u
WO½U ½≈ ÎUŁ«bŠ√

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ
ركز الثقافي في احتاد عرض على قاعة ا
االذاعــيـــ والــتـــلــفـــزيـــونــيـــ الــفـــيــلم
الكوميدي (علوش يومية شكل) سيناريو
واخراج الـفـنان عـلي كـاظم. قدم اجلـلـسة
ـوسوي قـائـال(الـيوم ي صـبـاح ا االكـاد
نحـتـفي بـاخملـرج عـلي كـاظم وهـو خريج
كلـيـة الفـنـون اجلمـيـلة  –قسم الـسـمعـية
ثال مع الـكثـير من عـمل  رئـية وا
اخملرجـ كـمـا اخـرج الـعـديد من
االفالم الـــــــقــــــصـــــــيــــــر
منها(عامل النظافة)و
(ارهاب يـوميـة)كما
عـــمـل مـــســــاعـــد
مـــــــخـــــــرج مع
جـــمـــال عـــبــد
جـــــــــــــــــــــاســم
ومـــــــحـــــــمــــــد
شـــــــــــــكــــــــــــري
وعـــمل جـــمـــيـل
مــــخـــــرج اذاعي
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≈UH²Š¡∫ إحتاد اإلذاعي والتلفزيوني يحتفي بعلي كاظم 
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ـغـربيـة سـمـيرة سـعـيد ـطربـة ا شـاركت ا
مـتــابــعــيـهــا أحــدث جــلـســة تــصــويـر في
صـفـحتـها اخلـاصـة على مـوقع الـتواصل
اإلجـتـمـاعي وهي تمـارس ريـاضـة ركوب
الـدراجة الـهوائـيـة بإطاللـة عفـوية بـألوان
زاهـيـة تـاركـة شـعـرهـا مـنـسـدال بـطـبيـعـته
عـلى كتـفيـها. القت الـصورة إعـجاب عدد
من مــتــابــعــيــهــا الــذين أبــدوا إعــجــابــهم
بـالــصـور وعــبـروا عن حــبـهم لــهـا. وكـان
آخـر أعمـال سـعيـد فـيديـو كـليب أغـنـيتـها
ــوســيــقي مــحــمــد ـــوزع ا قط وفــار مع ا
الـنابـلسي وكانـت سعيـد قد نـعت مؤخراً
ـديـر الـسابق لـلـقـنـاة الـثـانيـة الـتـونـسـية ا
ـغربـي نور الـدين ـركـز الـسـيـنـمـائي ا وا
الـصايل معبرة عن حزنها الكبير لوفاته
واصــفـة ايــاه بـالــصـديق واألخ. ونــشـرت
سـميـرة صـورة له على حـسـابهـا اخلاص
عـلى موقـع التـواصل االجتـماعي وعـلّقت
عـلـيـهـا بـالـقـول: (فـقـدت الـبـارحـة صـديق
وأخ ورفــيق رحــلــة من انــبـل االشــخـاص
الـذيـن عـرفـتــهم طـوال حــيـاتي ...كـان لي
سـنـدا كــبـيـرا في مـواقف كــتـيـرة قـيـمـةً و
قـامـة مـغـربـيـة و مـوسـوعـة ثـقـافـيـة وفـنـيـة
كـبـيـرة ...رحــمك الـله رحـمـة واسـعـة نـور

الدين الصايل).

ي العراقـي بقلم كـتاب مـرموق الى
يـدانـية لـلمـعارض ـتـابعـة ا جانب ا
دعـمه بالـصور الفـنيـة الـتشـكيـليـة ا
واللقاءات مع اصحاب الشان. وكتب
ـشـرف الـعـام الـفـنان قـاسـم سبـتي ا
مـقـدمة الـرواق الـتي جـاءت بـعـنوان
(التحري ومسؤولية االختيار) ودعا
فيـها فـنـاني الداخل واخلـارج البداء
ـــطـــبــوع  مـالحــظـــاتـــهم عن هـــذا ا
مـــؤكـــدا ان (الــــهـــدف هــــو االمـــانـــة
ـعـلـومـة في تـوثـيق الـفن ورصـانـة ا
الـتـشكـيـلي الـعـراق واحملـافـظـة على
مـــاتـــبـــقى مـــنـه من عـــبث الـــســـراق
ـــزورين وان الـــتـــوفـــيق من الـــله وا
عزوجل).وتـضمن الـعدد مـوضوعات
وحتــقـيــقـات ودراســات بــقـلم كــتـاب
وفـنـانـ  ومـنـهـا مـقـاربـة تـاريـخـيـة

ــلك فــيــصل االول من لــشــخــصــيـة ا
ـيـة خالل خــمـســة اعـمــال فـنــيـة عــا
كـــذلـك خـــزفــــيـــات ســــعـــد الــــعـــاني
ــراة في لـوحـات ومـوضــوع كـذلك (ا
ومـنـحـوتـات جـواد سـليـم) والـتغـني
بحكايا اخليال لطه وهيب . ومسافر
في قـطــار الـفن لــفـاروق فـائق . وعن
ـــهــيـــبــة مـــوضــوع ذاكـــرة االلــوان ا
لـــســـعــــدي الـــكــــعـــبي اضــــافـــة الى
مـــواضــيـع وحتــقـــيــقـــات ودراســات
الصـــحـــاب اخلـــبــرة مـن الــفـــنـــانــ
والــنـــقــاد الـــتــشـــكــيـــلــيــ . ورواق
التشكـيل يشرف عـليها الـفنان قاسم
ســبــتي ويــراس حتــريــرهــا مــحــمــد
شــــوقي ويـــديـــر حتـــريـــرهـــا جـــواد
الـزيـدي وسـكـرتـيـر حتـريرهـا صالح
عباس ومديـرها الفني سـمير مرزه .

واهب وهذا كـيف توظف هـذه ا الكامـيرا
احــداث الـفــيــلم كـانت ـنــجــز مـهم جــدا ا
تـدور حـول الـتـسـول ومـسـاعـدة االخـرين

لكن ال يوجد حل).
وقــال الــنــاقــد عــلـي هــادي(تــرك الــفــيــلم
الـظــواهــر واالحــداث االنــســانــيـة  الــتي
تناولهـا بال حلول كـالتسول وعـدم توفير
الـعالج اجملــاني لـلــمـواطـنــ و مـشــكـلـة
التقاعـد وظروف العـيش الصعـبة .ولكنه
يحمل افـكار جـميـلة ومؤثـرة فيـها صراع
االماكن و طرح لالحداث برغم تركها دون

معاجلة).
مـيثم والفـيـلم من تـمثـيل صـادق الـوالي 
طارق سـهـيل جنم حـس سـعـيد الطـائي
عبدالـله ورنـا الساعـدي وعامـر علي.وفي
نـــهـــايـــة اجلـــلـــســـة قـــدم رئـــيس احتـــاد
االذاعــيــ مــظــفــر ســلــمــان درع االبــداع

للمحتفى به. مع اخذ الصور التذاكرية.
ي صباح على صعيد متصل كتب االكاد
ـــــــــوســـــــــوي فـي صـــــــــفـــــــــحــــــــــتـه في ا
(فـيــسـبــوك))عـلـوش هــو عـنــوان الـفــيـلم

ومونـتيـر فني وثـقافي) واضـاف(شاهـدنا
وتـعد الكـوميـديا من اليـوم فيلـم كومـيدي
اصـعـب الـفــنــون كــونــهــا تــنـبـع من قــمـة
أساة وهي مـعانـاة داخلـية تـتحول الى ا
كـومـيديـا تـخـلـق السـعـادة لـدى االخـرين
وهــنــاك ثالث مــجــاالت فـي الــكــومــيــديــا
شخـصـيـة تـمـيل الى االجتـاه االجـتـماعي
ـوقف وكــومـيــديـا الــفـارس وكـومــيـديــا ا
ـهزلة كـونها مبـالغة في االداء اي تعني ا

هرج ومرج).
بعدهـا حتدث احملتـفى به قائال(الـفيلم به
بصـمات حـلوة وبـسيـطة وهـدفي من هذه
االفالم اخـــذ طــــابع كـــومــــيـــدي من خالل
ــاســاة كــون الــضــحك يــحــرك عــضالت ا
ــــادة الــــبــــاعـــثــــة الى الـــوجـه وتــــفـــرز ا
ـطـلـوبـة .والـفـيـلم صـور في االبـتـسامـة ا

عدة مواقع في يوم واحد).
ــداخالت مــنـهم ثم تـوالت الــشــهـادات وا
مــداخـــلــة لـــلــمـــخــرج لـــيث احــمـــد الــذي
ـمثلـ في حـالة اسـترخاء قال(شـاهدت ا
شـبـاب مـوهـوبـ الول مـرة يـقـفـون امام

لـتقى الكـوميـدي الـقصـير الـذي عـرضه ا
الـــثـــقـــافـي لالحتـــاد الـــعــــام لإلذاعـــيـــ
قـر العام للـمخرج علي - ا والتلفـزيوني
كــاظم الــذي حـــاول من خاللـه الــتــصــدي
لظاهرة الـتسول التي تـفشت بشـكل كبير
الى جانب العالج اخلاص لالمراض عبر
مــونــتــاج مــتـــزامن لم يــوفـق كــثــيــراً في
معاجلـته لهاتـ الظـاهرت وبـناء عالقة
بــيــنــهـــا واكــتــفى بـــعــرض احلــالــة دون
اإلشـارة الى اي مـن احلـلــول .الــعـمل من
احملــاوالت الـــفـــرديـــة ذات اإلمــكـــانـــيــات
الـبـسيـطـة اعـتـمـد فـيه اخملـرج عـلـى كادر
تمثـيلي وتـقني غـير مـحتـرف تمـيز بأداء
ـؤلم  الـذي مـقـنع في جتــسـيـد  الــواقع ا
اقـتـرب فـيه اخملـرج فـي  إيـصـال رسـالـته
من مـقــولــة شـابــلن :"لــكي تــضـحـك فـعالً
ك وتـلـهو بـه". نـتمـنى علـيـك أن تمـسـك أ
لــهـــذه احملـــاوالت االســـتـــمـــرار وجتــاوز
جوانب الضعف في السيناريو واالبتعاد
ـوقف ـبـالـغـة في بـنـاء ا عن الـتـهـريج وا

الكوميدي واختيار واعي للحوار).
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ـان الـطـفل الـعـراقي اعـد والـكـاتب االمـاراتي مـؤسس بـر
أحـمد بـاحلمر كـتاب بـعنوان (أفـكارمـلونة- جتـارب تنـمية
مـثـمرة فـي بنـاء شـخـصـية االطـفـال) والـذي صـدر ضمن

. ان وهو اهداء الى اطفال فلسط منشورات البر
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ــدرس بـقــسم االعالم بــجــامــعـة ا
ســـرت يــــشـــارك في الــــصـــالـــون
الــثـــقـــافي الــدولـي الــذي تـــقـــيــمه
ـيـة ـتـزنـة الـعـا مـؤسـسـة احلـيـاة ا
ــارك وكـــلــيـــة اعالم بــورك بـــالــد
بعـنوان (االعالم ب مـعاول الهدم

وادوات النجاح).
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تـحدة أسـتاذة الـلغـات الشـرقيـة في تكـساس بـالواليـات ا
صـــدر لـــهــا كـــتـــاب بــعـــنــوان (إال أنـت) يــضـم قــصـــائــد
ـزعل ترجـمتـها من الـعربـية إلى الـشاعـرالسـوري مزعل ا

اللغة الفرنسية.
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الــقــاص الــعــراقي الــراحـل صــدر له ضــمن مــنــشــورات
االحتــاد الـــعـــام لألدبــاء والـــكــتّـــاب في الـــعــراق كـــتــاب
تـبنّى (خـطوات الـكنـغر) يـتضـمن مخـتارات قـصصـية له 

االحتاد طباعتها وفاء له.
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اخملـرجـة االردنـيـة مـديـرة مـهـرجـان كـرامـة ألفالم حـقـوق
ـقـبل في ـهـرجان يـنـطـلق الـسـبت ا اإلنـسـان اعـلـنت ان ا
دورتـه احلـاديــة عــشــرة  حتت عــنـوان (ذاكــرة اإلنــسـان)

قبل. ويتواصل حتى السابع من الشهر ا
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الـشـاعـر االردني صـدر له ديـوان شعـر بـعـنـوان (ولـلـقلب
ايـضـا حـكـايـة ولـهـا كل احلـكـاية) يـقع  286 صـفـحة من

توسط ويتضمن  75 قصيدة. القطع ا
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رئيس هـيئـة اآلثار و الـتراث الـعراقي بـحث مع مديـر عام
دائــرة الـعـتـبــات في الـوقف الـشــيـعي مـوسـى اخلـلـخـالي
ستلزمات ضرورة إعادة تـأهيل متحف الكـوفة و تأثيثـه 

تحفي. العرض ا
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ـمثـلة الـسـورية بـدأت بتـصـوير مـشاهـدهـا في مسـلسل ا
(خريف العشاق) في دمشق مع اخملرج جود سعيد.
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ـطـربـة الــلـبـنـانـيـة كـارول نـشـرت ا
ســـــمــــاحـــــة صـــــورة جــــديـــــدة في
صــفــحــتــهــا اخلـاصــة عــلى مــوقع
الـتواصـل اإلجتـمـاعي من كـواليس
تصوير كليب أغـنيتها اجلديدة من
(ســنـة لــسـنـة) وظــهـرت في إطاللـة
كـالسيـكـيـة مـرتـديـةً تـنـورة بـالـلون
األسود تاركةً شعرها منسدال على
كتفيـها بتسريـحة مجعدة وأرفقت
الصورة بتـعليق كتـبت فيه (لكليب
من ســنــة لــسـنــة).يــذكــر أن ألــبـوم
ــيالدي يـضم  9 أغـنــيـات كـارول ا
وهي من سـنـة لـسنـة إيـام الـشتي
رح سـانتا إرجع تعـا نفرح تـعا 
يـــا زمـــان كل عـــيــد وانت بـــخـــيــر
حـبــيــبي بـآخــر الــشـارع يــاسـوع
جـــــايي مــــلـك الــــسـالم (نــــشـــــيــــد

األطفال). 
الى ذلـك وصــلت أغــنـــيــة بـــالــبــنط
الـــعــريض)  لــلـــمــطـــرب اإلمــاراتي

وفي هـــــذا الـــــســــــيـــــاق اعـــــلـــــنت
ــســرح دائــــــــــــرة الــســـيــنــمـــا وا
إيقـاف كافـة النـشاطـات الفـنيــــــــة
ـــســرحـــيــة والـــســيـــنــمـــائــيــة و ا
والـــفــنــون الــشــعـــبــيــة واحلــفالت
ـوســيـقـيــة اخلـاصــة الى إشـعـار ا

آخر. 
ـثـقف كـمـا تــقـرر تـأجـيل مــؤتـمـر ا
زمع عـقده الـعربي الـذي كـان من ا
في الـ  27 من الشـهـر اجلاري الى

اشعار اخر.
واعـــلــنت دائـــرة الــفـــنــــــــــــــــــون
العامـة تأجيل احملـاضرة التي كان
ــقــرر اقــــــــــــامـــتــهــا الــيــوم مـن ا
اخلـــمــــيس حتـت عـــنـــــــــــــــــــوان
(الــفن والـقـمـامـة) لـلـدكـتـور بالسم
مـــحــمــــــــــــــــــد ضــمن مـــهــرجــان
الـــواســـطي حـــتـى اشـــــــــــــــــعــار

آخر.
كــمــــــــــــا قـــررت الــدائــرة تــأجــيل
تــــوزيـع الــــشـــــــــــــــهــــادات عــــلى
ـــشـــــــــــــاركـــ في الـــفـــنـــانــــ ا
ــــهــــرجـــان ضــــمـن فــــعــــالــــيـــات ا

اخلتـــــام.

حـس اجلـسـمي عـلى أعلى نـسـبة
إسـتـمـاع ألغـنـيـة عـربـيـة خالل عـام
ــنـــصــات  2020 عـــبـــر مــخـــتــلـف ا
اإللــكــتــرونــيــة حــسب مــا أعــلــنت
الـصـفـحـة الـرسـمـيـة لـ(ورد مـيوزك
اوردز) عــــــلى مـــــوقـع الـــــتـــــواصل
اإلجـــتــمـــاعي. وتــخـــطت األغـــنــيــة
الـ 339ملـيون مـشاهدة عـبر الـقناة
الـرسـمـيـة حلـســ عـلى يـوتـيـوب
اضي مـنذ طـرحـها في شـهـر آب ا

ن وهي مـن أحلـــانـه وكــــلـــمــــات أ
بـهــجت قــمــر وتــوزيع تــومـا وذلك
بعـد أن أصبـحت األغنـية تـرند لدى
ـفضـلة اجلـمهـور ضمن أغـانـيهم ا
خالل هـــذه الـــفـــتــرة وكـــذلك عـــلى
مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي.وكان
ـاضي اجلـسـمي قـد طـرح الـشـهـر ا
أغــنـيـته اجلـديـدة لـبـة الـعـيـون من
أحلـــانه أشـــعــار جـــنـــان وتــوزيع

ومكساج وماستر حسام كامل.
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قالـوا رحل فـؤاد عن هذه الـدنـيا . قـلت  لم  يـرحل فؤاد
فهو في قـلوبنا  ,هو معـنا بـأغانيـه اجلميـلة  مـعنا كـلما
نـرى طـيــر في الـسـمـاء ونــتـذكـر أغـنـيـتـه (يـاطـيـر الـرايح
لــبالدي اخــذ عــيــوني تــشـوف بـالدي) نـتــذكــره مع كل
قارب وسـفـينـة باغـنـيته (عـمي يا ابـو مـركب يابـو شراع
ـر قـطـار الـبـصـرة واغـنـيـته الـعـالي)  نـتـذكـره عـنـدمـا 
(الشوك الشوك وصل للبصرة) نـتذكره  عندما نشاهد
الـقــمـر يـومــيـا بـأغــنـيـته الــتي ال أمل من سـمــاعـهـا أبـدا
(حـبيـنة ضـي الكًـمـر والكَـمـر ناسـينـه)  نتـذكـره  عنـدما
نذهب الى البـحر وهو يـتغزل بـعيون حـبيبتـه في أغنية (
بـحـر عـيـنك وأني أمـواجك تـهـيم به الـسـفـيـنـة) . نـتـذكره
بأغـنية (مـو بديـنة نـودع عيون احلـبايب مـو بديـنة) . نعم

يافؤاد مو بدينه نودع عيون احلبايب مو بيدنه  .
طرب فؤاد سـالم أبدا فهو في قلـوبنا بأغانيه لم يرحل ا
اجلميلة وصوته العذب وحياته التي كانت مأسأة وحزن
منـذ أن غادر الـعـراق مجـبرا بـسـبب أفكـاره  وأراءه فلم
يرضى النظام السـابق بذلك فطارده وحاربه  فهرب الى
الكويت وعاش ردحـا من الزمن هناك ومـنعت أغانيه من
االذاعة والتلـفزيون ومن التسـجيالت واتذكر كـنا نتبادل
الكـاسيـتات سـرا في بدايـة الثـمانـينـات كأننـا  في حزب
سري مـحظـور ونـخاف من اجلـهات االمـنـية من الـقبض
عـلـينـا .بـقـيـنـا  نـسمع أغـانـيه في الـسـر ويـشـدنـا صوته
احلن للوطن وكنا نشعر بحزنه في غربته وابتعاده عن
الـعــراق ولم يـخــطـر في بــالي أن أصـبح مــثـله مــهـاجـرآ
وأكـتـوي بنـار الـغـربـة وأشـتاق مـثـله الى بـغـداد واألحـبة
والـذكـريـات ,بـعــد  االحـتالل رجع لــلـعـراق لــكن الـدولـة
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة لم تـهـتم به  كـمـا يـنـبـغي وتُـرك وا
رض بـالـرغم من أنه كان أول وحده يـعـاني  االهمـال وا
ـطـلــوبـ لـلـنـظــام الـسـابق عـكس بــعض الـنـاس الـذين ا
كـانـوا مع الـنظـام الـسـابق وبـعـد االحـتالل وبـقـدرة قادر
قـالـوا نـحن كـنـا مـظـلـومـ ومـضـطهـديـن وتبـوؤا افـضل
ناصب وبَقى فؤاد على حاله يغني (دكيت بابك ياوطن ا
) لــــكن مع األسـف الـــوطن كــــان يُـــســـتـــقــــبل الـــســـراق

د والـفـاسـدين وتـرك فـؤاد دون أن 
له يـــد احلب والـــرعـــايـــة ! عـــلى كل
حال رحل فؤاد سالم وفارق احلياة
لـــكن  مـــحــبـــته ســـتـــظل في قـــلــوب

عشاقه.

علي كاظم
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الــكــلــمــات
ادناه أفـقـيا
لـتـحـصل عـلى الـكـلـمة
الـضائـعة في الـعمـود الوسط
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ي بجمالها لتكون بذلك أجمل إمرأة جنحت النجمة التركية هاندا أرتشيل في إحداث تأثير عا
تحدة األمريكية في العالم وذلك بعد أن إختارها  3من أبرز جراحي التجميل في الواليات ا
والذين شاركوا أيضا في اختيار أجمل  100إمرأة في العالم وأوسم   100رجل في العالم
لصالح (توب بيوتي ورد). وتصدرت جنمة مسلسل أنت أطرق بابي) قائمة أجمل  100 إمرأة
في العالم لعام  2020 متفوقة على النجمات التركيات األخريات فجاءت توبا بويوكستون في
ير وألتش يت أوزد ركز الـ  .45وحصلت كل من د ركز الـ 29 أما فهرية أفج فإحتلت ا ا
راكز  75و 83و 89 على التوالي. وأشارت صحيفة بوستا ساجنو ونسليهان أتاغول الى ا

ئة منوحة تأتي من اجلراح الثالثة فيما تأتي  30 با ئة من النقاط ا التركية الى أن  50 با
ية لهذا العام. ئة تتوافق مع معايير اجلمال العا من اإلنترنت و 20  با
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اصـــدرت جــمـــعــيــة
الـــــــــفــــــــنـــــــــانــــــــ
الـــتــــشــــكـــيــــلــــيـــ
الـــعــراقــيـــ الــعــدد
الـعـاشـر من مـجـلـتـها
الــــفــــصــــلــــيــــة (رواق
التشكيل)الذي تضمن
مـــــــــــــــواضـــــــــــــــيـع
وحتـــــقـــــيـــــقـــــات
ودراســـــــــــــــــات
مــــهـــــمــــة في
ـــــشـــــهــــد ا
التـشكيل

كارول سماحة حس اجلسمي
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سميرة سعيد
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قـــررت ادارة الـــعـــديـــد من
الــفـــعــالـــيــات الـــفــنـــيــة
والـثــقـافـيـة الـتي كـان
زمع عقـدها هذه من ا
االيـام تــأجــيــلــهـا الى
اشـــعـــار اخـــر تـــنـــفـــيـــذآً
ـــشــددة لـــلـــتـــعــلـــيـــمـــات ا
ـــوجـــهـــة مـن خـــلـــيـــــة ا
األزمـة الى كـافـة دوائر
الـــدولـــة الـــرســــــمـــيــة
وشـــــبـه الـــــرســـــمـــــيــــة
ــــــــرافق وكــــــــــــــافــــــــة  ا
ـــــنع اإلجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
الـــــتــــجــــمـــــــاعــــات نــــظــــرآً
لــلـــتـــطـــورات الــصـــحـــيــة
وحـــفـــاظـــآً عـــلى سـالمــة

اجلمهور.
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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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عيـشية ليست جديدة في العراق لـكن معانيها تختلف من الهزّات االقتصادية وا
مرحلة الى أخرى ذلك انّ التردي االقتصادي قبل العام 2003 كان يبرره النظام
ـوارد الـعـمالت الـصـعـبة الـسـابق بـسنـوات احلـصـار الـظـالم وغـيـاب شـبه كـامل 
ـبـاشـر في حـرب الـكـويت لـتـلقـي فرض ويـحـجم الـنظـام طـبـعـا عن ذكـر الـسـبب ا
العقـوبات الدولـية في ح ال يـوجد عـنوان تعـبوي او تبـريري أو حتى مـصارحة
ـعيـشي لـلـمواطن في مـا يـقرب من تشـخـيصـيـة جريـئـة لـشرح أسـبـاب التـردي ا
ثماني عـشرة سنـة دخل الى موازنة الـعراق  اضعـاف مادخل اليـها منـذ تأسيس
الـدولـة الـعـراقـيـة في الـعـام  1921. الـيـوم ال يـوجـد تـصـنـيع عـسـكـري وال انـفـاق
تـسـلـيـحي فـوق العـادة كـمـا ال تـوجـد قـاعـدة صـنـاعـيـة او زراعـيـة مـتـطـورة  فـما
مبـررات التـردي سـوى اخللل في الـعمـلـية الـسيـاسي الـتي تمـثل حـاضنـة النـظام

احلالي. 
وكان قد شـهد الـعراق تقـلبـات في سعر صـرف العـملة احملـلية مـنذ الـربع األخير
ح بدأت الـقرارات الدولـية االقـتصاديـة العقـابيـة تصدر تـباعاً من العام 1990 
جراء غزو الكـويت حتى جتاوز سعـر الصرف امام الـدوالر األمريكي ثالثة آالف
دينار  وعندما جرى االتفاق في العام 1995 على برنامج النفط مقابل الغذاء بدأ
سعـر صـرف الديـنار يـتـحسن قـلـيالً وظل حتى  االحـتالل األمـريكـي للـعراق في
ـركـزي الـعراقي. نـيـسان 2003 في حدود 2345 دينـاراً بـحـسب نـشـرة الـبـنك ا
وهو سـعـر يـنـتـمي الى الـغالء الـذي يصـاحب زمن احلـروب. لـكن سـعـر الـصرف
مال الى االرتفاع قليال  حتى جرى تثبيته مدة طويلة جتاوزت خمسة عشر عاما
عند 1250  قبل ان يصـدر قرار احلكـومة الـعراقيـة مطـلع هذا األسبـوع بخفض

ركزي ولألفراد 1470. قيمة الدينار أمام الدوالر الى 1450 للبنك ا
ـاليـة بـرر في بـيـان هـذا الـقـرار بـقـوله ان تـعـديل سـعـر الـصـرف هـو قرار وزيـر ا
ـانية سيـاسي للـقيـادة العـراقيـة وهو قـرار يحـظى بتـأييـد القـوى السـياسـية والـبر
والفـعاليـات االقتـصاديـة التي شـاركت مع احلكـومة في نـقاشـات مطـولة لـلتوصل
الى هذا االجراء بـاإلضافـة الى اجلهـات الدوليـة اخملتـصة ومـنها صـندوق الـنقد
ـواجـهـة انعـكـاسـات اجلـائـحـة على الـدولي الذي وعـد بـتـخـصـيص مـبالـغ كبـيـرة 

الفئات الهشة وهي جزء مهم من برنامج االصالح احلكومي.
ـوظــفــ وقـررت هـذا الــقــرار جـاء بــعــد أن عــجـزت احلــكــومـة عن دفـع رواتب ا
االقتراض من البنوك االهلية وهي بنوك تابعة جلهات وزعامات سياسية حصراً.
ـعتـمد ـالي كبـيـراً بسـبب أحـادية االقـتصـاد ا وفي هذا االجـراء يـستـمر الـعـجز ا
ــفـاصـل األسـاس في عـلـى إيـرادات الــنّــفط والــفـســاد الــكـبــيــر الــذي يـضــرب ا
كاتب االقـتصادية ـنافذ احلـدودية البـرية والبحـرية  كمـا انَّ ا االقتصاد ومـنها ا
الية وتفيد منها في ليشيات جتبي أمواالً ال صلةَ لها بوازرة ا التي استحدثتها ا
ـزمنـة بـ بغـداد وحـكومـة إقـليم الـيـة ا ـشكـلـة ا تمـويل أوضـاعهـا.  فـضالً عن ا
نـافذ البرية مع باع في اإلقـليم وايرادات ا كردستان  حول تـسليم مبـالغ النفط ا

وازنة العامة. قرة في ا تركيا وايران مقابل تسديد احلصّة ا
انّ الدينـار العراقي بـحد ذاته كيـان سياسي  مـسنود بـرعاية أمريـكية تـتجلّى من
خالل دخول إيـرادات النـفط الـعراقي الى خـزانة الـبنـك الفـيدرالي األمـريكي ومن
ـركزي العراقي  وهـذا اجراء يحـمي الوارد العراقي ثم يتم التحـويل الى البنك ا
من اقـتـطــاعـات قـد تـطــالـهـا دول أخـرى من جــراء ديـون سـابـقــة وغـرامـات كـانت

مفروضة على النظام السابق.
في كل األحـوال ال تـوجد خـطـة واضـحـة لـلـنهـوض بـاالقـتـصـاد تـصاحـب خفض

الية قيمة الدينار لذلك ال توجد ضمانات لكالم وزير ا
في انّ هذا اخلفض هو األخير لقيمة العملة  كما أنّ حيتان الفساد اليزالون في
شهد الـسياسي والعـراقيون يعرفـون ان أولئك سبب مبـاشر في افتقار صدارة ا

ابرز الدول النفطية بالعالم.

ا كانت أكثر من ذلك لم تكن مجرد فتاة جامعيـة مثقفة وإ
سعـة ثقـافة وقـوة شخـصيـة ورغبـة صادقـة في فهم احلـياة
ـعــرفـة وكـانـت إلى جـوار تـفــوّقـهـا في دراســتـهـا وزيـادة ا
اجلـامــعـيـة تُــحب االطالع وتــهـوى الـقــراءة وحتـاول كــتـابـة
الـقـصـة وتـتــذوق الـشـعـر ولم يـكن اطـالعـهـا قـاصـراً عـلى
الــعـــربــيــة بـل كــانت ذات بـــاع واسع في مـــعــرفــة الـــلــغــة
اإلنـكـلـيـزيـة واالطالع عـلى آدابـهـا ولـذلك كـله فـإن احلـوار
مـعـهـا ـ رغم فــارق الـسنّ ـ كـان يــشـعـرني بـغــيـر قـلـيل من
تـعة والـراحة في وقت عـزّ علـينـا فيه مـعشـر الصـحافـي ا
أن جند بـ الـطالب من أمـثـالهـا من يـحـسنـون حـتى إلـقاء

السؤال أو االستماع إلى جوابه.
وكـانت إذا بــدأت حــواراً حــول مـوضــوع حتــرص عـلى أن
حتـدّد هــدف احلــوار وال حتب أن تـقــفــز من مــوضـوع إلى
آخر دون أن تـستـوعب مـا بدأته أو دون أن يـصل النـقاش
إلى غـايـة وكـانت تـضـجـر من زمالئـهـا وزمـيالتـهـا عـنـدمـا
يـنـتـقــلـون من مـوضــوع إلى آخـر ال صـلـة لـه به أو عـنـدمـا
يطـرحـون أموراً تـبـدو لهـا تـافـهة ال تـسـتحق مـجـرد اإلثارة
ـناقـشة. جـاءتني يـوماً تـزفّ إليَّ نبـأ حصـولها فضالً عن ا
عـلى مـنـحـة عـلـمـيـة تُـتــيح لـهـا أن تـسـافـر إلى بـلـد من بالد
احلضـارة تقـضي فـيهـا عامـاً جامـعيـاً وكـان وجهـها يُـنبئ
عن سـعـادة غـامـرة وهي تـسـألـني الـرأي في أمـر سـفـرهـا
ـدّة الطـويـلة ألوّل ثل هـذه ا واغتـرابـها عن أهـلـهـا ووطنـهـا 
ـنـحة مـرّة وزادت سعـادتـهـا عـنـدمـا وافـقتـهـا عـلى قـبـول ا
وشجـعتهـا على الـسفـر قائالً إنّـها إضـافة ضـخمـة حلياتك
وجتربـتك وثـقافـتك. اذهـبي وحـاولي أن حتصـلي من الـعلم
قدر مـا تسـتـطيـعـ وحاولي أيـضاً قـبل ذلك وبـعد ذلك أن
تثري حياتك وأن تعمّـقي جوانبها نتيـجة الحتكاكك بأقوام
. اط من السلوك والتفكير مختلفة عمّا تألف آخرين وبأ
وكنت أعـرف أنّهـا خرجت لـتوّها مـن جتربة فـاشلـة من تلك
ر بـها الـشبـاب في مثل سـنهـا ويحـسون التـجارب الـتي 
أثناءَهـا أنّ الكون كـله قد توقـف عند تـلك التجـربة حتى إذا
انـتـهت إذا بـهم يـفـاجـأون أنَّ الــكـون هـو هـو لم يـتـغـيّـر فـيه
شيء قط وأن هـذه الــتـجـربــة ال تـزيــد عن أن تـكـون نــقـطـة

تدفق. مضافة في تيار احلياة ا
وانتـقل بنـا احلـديث إلى أن سألـتـني عن احليـاة الـسعـيدة
عـلى ضـوء مـا مـرّ بي من جتــارب.. فـقـلت لـهـا إنّ احلـديث
عن السعـادة أمر يضـرب بنـا في غيابـات بغيـر حدود وأنا
أعـــرفك حتــــبـــ الـــكـالم الـــواضح احملــــدّد ومـــا أظن أنّ
ـكن أن يـكـون احلـديث عن الـسـعــادة واحلـيـاة الـسـعــيـدة 
حديثاً واضحاً محـدداً إذ كيف يكون الوصف واضحاً إن
ـوصــوف كـذلك? مـا أكــثـر مـا اخـتــلف الـفالسـفـة لم يـكن ا

. فكرون حول معنى السعادة وال يزالون مختلف وا
تبادل وهو وفّقة تقوم على االحترام ا أتصور أنّ احلياة ا
مـا يـجـعل لـكل من الـطـرفـ قـيـمـة في نـظـر صـاحـبه فـهي
ــوفــقــة وأوشك أن أقــول إن هـذا أسـاس صــلـب احلـيــاة ا
الشعور ضـروري لالستقرار الـنفسي عـند الفتـاة أكثر منه
عــنــد الــفــتـى.. فــضالً عن أنــهــا تــقـــوم عــلى الــقــدرة عــلى
التـسـامح. حـيـاتنـا ال يـوجـد فـيهـا من ال يـخـطئ وال يـوجد

فيها الكمال ألنها بطبيعتها محدودة وناقصة.
وفـقة إن اجـتمـعت كان من هذه في مـا أرى دائم احليـاة ا
نتائجها حيـاة رضية هنية تنتـج خيراً وإن فقدت تهدّد تلك
احلــيـــاة من اخملــاطـــر بــقـــدر مــا نـــفــقــده مـن الــعـــنــاصــر

اجلوهرية.
ـ أمـا احلـديث عـن احلب مـثـله مــثل احلـديث عـن الـسـعـادة
يـدخل بــنـا إلـى الـغــيـبــيـات من أوسع أبــوابـهــا.. احلب هـو
أعمق مـا في احلـيـاة وأغـلى مـا في احلـيـاة وأروع ما في
احلــيــاة وهــو لــذلك كـــله ومن أجل ذلك كـــله عــصي عــلى
التـحديـد والتـعرّف. وعـندمـا أصف احلب على هـذا النـحو
أعني احلب الناضج وال أعني تلك الضرورات التي يحس
بهـا الشـبـاب تثـور أحـيانـاً ثم تـمور وكـأنهـا مـا كانت وهي
أمور طـبـيـعـيـة في حيـاة الـشـبـاب ال بـد وأن تكـون ولـكـنـها
لــيــست هي احلب وأخــشـى أن أقــول لك إنَّ احلب نــفــسه
ذلك االحـــســـاس الـــرائع والـــعـــمـــيق يـــصـــعـب أن يـــوجــد
ويسـتحـيل أن يسـتمـر بـغيـر احتـرام متـبادل وفـهم مشـترك

. ومقدرة على التسامح ب احل واحل
وثــقي أنـه لــيـس أحبُّ إلى نـــفــسي
من أن أراكِ أنتِ ولـداتك تــعـيـشـ
ـوفـقـة التي ـرضـية ا تلك احلـيـاة ا

يفتقدها في دنيانا هذه كثيرون.
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النمسا 

{ باريس (أ ف ب)  –يشكّل فيلم
سول من إنتاج بيكسار رحلة في
عــالم األحـالم بــحــثــاً عن مــعــنى
احلياة لكنّ هذا الـشريط الفريد
عـــلى عـــادة أعــمـــال االســتـــديــو

سـيـكـون مـتـاحـاً اعـتبـاراً من  25
ـشـتركي كـانـون األول/ديسـمـبـر 
ديـــزني بـالس ولن يُـــعـــرض في
دور الــســيــنــمـابــســبب جــائــحـة
كـويــفـد-19. وســول هـو الــفــيـلم
الـروائي الــثـالث والــعـشـرون في
سـجّل اسـتــوديـو بـيـكـسـار الـذي
ــتـحـركـة طـبع تــاريخ الـرسـوم ا
من تـوي سـتــوري إلى فـايـنـديـنغ
نـيمـو. ويـتـخيل سـول رحـلـة ب
ــوت خــاضــهــا جـون احلــيــاة وا
غـاردنــر وهـو مـدرّس مــوسـيـقى
مـن نـــيــــويــــورك يـــطــــمح إلى أن

يعزف اجلاز مع أكبر النجوم.
إالّ أن غـاردنــر يـجـد نـفــسه بـعـد
ســـقــوطه مــنــتـــظــراً في طــابــور
ـثـابة سـماوي ال نـهـاية لـه هو 
ـوت قبل أن غرفـة انتـظار بـعد ا
اضي الـعظـيم وهو يسـقط في ا
عـــــالم مــــا قــــبـل الــــوالدة وفــــيه
تــكـتــسب كل روح شــخـصــيـتــهـا
وصــفــاتــهــا وعــيــوبــهـا قــبل أن

تدخل جسم انسان.
وقـد نـشـأ هـذه العـالم اجملـرّد من
خـيـال بـيت دوكـتـر أكـثـر مؤلـفي
بــيـــكــســـار ابـــتــكـــاراً والــفـــائــز
بجـائزتي أوسـكار عن فـيلمي آب

و إنسايد آوت.
وأوضـح دوكــــتــــر في مــــؤتــــمــــر
صـحافي أن سـول الـذي سـيـكون
أول فيلم لـبـيكسار بـطله أميركي

من أصـل إفــريــقـي يــســتـــكــشف
أعــمـاق الــروح مــحـاوال اإلجــابـة
عـلى تـسـاؤالت وجوديـة من مـثل
هل أُرسِـلَ اإلنــــســــان إلى األرض
لـغــرض مـا? هل لـلـحــيـاة مـعـنىً?

وهل على اإلنسان أن يجده?.
وفي الــفـيــلم يـتم تــصـنــيف جـو
غـاردنـر مـرافـقـاً لـلـروح  22 التي
تـــرفض االلـــتــحـــاق بــأي جـــســد
وعـــيش حــيـــاتــهـــا عــلى األرض
مـفضّـلـةً االستـمـتاع بـالـراحة في
ــاضي الــعــظــيم. وتــكـمن عــالم ا
مـــهـــمــة غـــاردنـــر في أن يـــشــرح
ـاذا تـسـتـحق احلـياة لـلروح  22

أن تُعاش. 
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يـدور الـفـيــلم حـول عالقـة الـروح
ــرافــقــهــا وســعــيــهــمــا إلى 22 
إيـجـاد مـعـنى احلـيـاة ويـتـطـرق
إلى  أســـئـــلـــة كــــبـــرى تـــتـــعـــلق
ــصــيـر بــالــصــداقــة والـثــقــة وا
مزاوجـاً بـ ديكـور خـيالـي كلـياً
ــــاضـي الــــعـــــظــــيم. في عــــالـم ا

ومشاهد من حياة نيويورك.
وغـالبـاً مـا تـكـون بيـكـسـار رائدة
ـرئية سواء من حيث الـتقـنيات ا
ـــــســـــتــــــخـــــدمـــــة أو جلـــــهـــــة ا
وضوعات التي تتناولها وهي ا
ـرة تالمس مـجـددأً بـشـكل هـذه ا
ــوت مــذكّـرة مــبــاشــر مـســألــة ا

بفيلميها السابق كوكو وآب. 
وفي الــشــريـط أيــضــاً بــعض من
أجـواء فــيـلم إنـســايـد آوت الـذي
عَـرض عام  2015وكـان يـتـمـحور
على استكشـاف مركز التحكم في

وعي فتاة انطوائية.
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سـتدام لـهذه األغـنية. وأبدت كاري عـبر وسـائل التـواصل االجتـماعي ارتيـاحهـا إلى النـجاح ا
وقدّم فنـانون كثـر حول العالم نـسخهم اخلـاصة من هذه األغنـية التي حتـتل موقعا رئـيسيا في
ـيالد. كمـا يـساهم اسـتخـدام األغنـية في ـوسيـقـية في فـترة ا نـصات ا قـوائم التـشـغيل عـلى ا
شاهـد اخلتاميـة لفيلم الف أكـتشلي مع هيـو غرانت والذي يعـاد بثه سنويـا على نطاق واسع ا
وسيقية في فترة أعـياد نهاية السنة في تـكريس انتشار األغنية الـتي دخلت الثقافة الشعـبية ا

. اضي يالدية في العقدين ا على صعيد األعمال ا

ـيالديـة الـتي أدتـها { بـاريس (أ ف ب)  –عادت أغـنـيـة أول آي وانت فـور كريـسـمـاس إز يو ا
مـرايا كـاري قبل  26عامـاً إلى الصـدارة خالل نهايـة األسبوع الـفائت إذ كـانت أكثر أغـنية 
تـنزيـلهـا عـلى منـصة الـبث التـدفـقي للـموسـيقى سـبـوتيـفاي. وسُـجل السـبت واألحد  12مـلـيون
حتمـيل لـهـذه األغنـيـة الـتي تعـود إلى الـعام  1994 وأصـبحت تـالـياً األكـثـر حتمـيالً في الـعالم.
ـركـز األول في تصـنـيف بيـلـبورد األمـيركـي الذي كـانت تـصدرته الـعام كـذلك احـتلت األغـنـية ا

الفائت أيضاً.

…—ULŽ vHDB  ≠…d¼UI «
صرى خالل السنوات شـهد اجملتمع ا
االخــيـرة عـددا من الـظـواهـر الـغـريـبـة

الـــتى لم تـــكن مــعـــروفــة فى مـــجــتــمع
يــحــتـرم الــقـيم والــعالقــات الـزوجــيـة.
ومـنـهـا ظـاهـرة تـشـويه بـعض االزواج

لــشــرف زوجــاتــهن بــهــدف ابـتــزازهن
عـــقـب الـــطالق او بـــســـبب اخلـالفــات
الـزوجيـة. واظهرت اخـر االحصـائيات
الـصـادرة عن مـحـاكم االسـرة وجود 3
االف شـــكــوى كـــيــديـــة الزواج بــهــدف
تشويه سمعة زوجاتهن والتى وصلت
الـى دعاوى من ازواج تـتهم زوجـاتهن
بـالـزنـا اال انه بـعـد الـتـحـقـيـقـات الذى
اجـــــرتـه مـــــحـــــاكم االســـــرة فـى تـــــلك
الــدعـاوى تــبـ انـهــا دعـاوى كــيـديـة.
ومـن اغـــرب تــــلك الــــدعــــاوى مـــاروته
زوجـه عن قـــيــام زوجـــهــا بـــضــربـــهــا
واالعــتــداء عــلــيــهــا بــعــد ان اتــهـمــته
بــالـبــخل وعـدم االنــفـاق عــلى اوالدهـا
ــا دفــعــهــا لــطــلب الــطالق لــلــضـرر
ونــفـقـة الـزوجـيه اال انه طـلب الـصـلح

وعــادت الى مـنــزل الـزوجـيــة وتـزيـنت
لـــزوجــهـــا والــذى قــام بـــتــصـــويــرهــا
ـوبايل وعـندما دب اخلالف بـكامـيرا ا
بــيـنــهـمــا مـرة اخــرى قـام بــنـشــر تـلك
الـــصــور واقــام دعــوى يـــتــهم زوجــته

بالزنا. 
وعـن اجلانب الـقانـونى لـتلك الـقضـية
ـستـشار / مـعتـز الدكـر احملامى قـال ا
ــتــخـــصص فى قــضــايــا واخلـــبــيــر ا
ة الزنا لها عدة االسـرة ان اثبات جر
حـاالت منها التلبس واعتراف الزوجه
ـات ــكـا امــام احملـكــمـة او تــسـجــيل ا
الـهـاتـفـيـة وفى اغـلب الـقـضـايـا يـثبت
ــكن كــذب الــزوج وفـى هـذه احلــالــة 
لـلزوجه رفع قضـية تعـويض للتـشهير

بها وبسمعتها.
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{ نـيويورك (أ ف ب)   –غـطّت الصـحافية
كـريـستي سـمـيث توقـيف مـارتن شكـريلي
وعـقـوبـة الـسـجن الـتي أنـزلت به قـبل أن
تـقع في غـرام من لـقّب لـفـتـرة بــأكـثر رجل
أعــمـــال مــكــروه في أمــيـــركــا وتــغــيّــر كلّ
حــيـاتـهــا من أجـله.   وسـردت مــجـلّـة إيل
ـألـوف. ولـقي قـصّـة احلبّ اخلـارجـة عن ا
مـقـال اجملـلة الحـقـا انـتشـارا واسـعـا على
مـحـطـات الـتـلفـزيـون وشـبـكـات الـتواصل
االجـتمـاعي. واتّهم البـعض الصحـافية بـ
قـــلّـــة األخالق فـي حـــ أعــرب الـــبـــعض
اآلخــر عن تــعـاطــفه مـعــهــا.  وقـد كــشـفت
ارتن كـريستي سميث تفـاصيل عالقتها 
ـسـؤول شــكـريـلي مـنــذ لـقـائـهــا األوّل بـا
الـشاب عن مجمـوعة صيدالنـية في كانون
الـثـاني/ينـاير  2016 إلـى انقالب حـياتـها
رأسـا على عـقب بسـببه اعـتبـارا من تموز
2018. وفي آذار مـن السنة عينها حكمت
عــلــيه مــحــكــمــة فــدرالــيــة فـي  بــروكــلـ

بـالسجن سبـع سنوات على خـلفية إساءة
إئـــتـــمــان األصـــول والــتـالعب بـــاألســهم.
وأشـاد كثـيرون بـهذا احلـكم معـتبرين أن
الــرجل الـعـصـامـي الـذي كـان وقـتـذاك في
الــرابـعـة والــثالثـ من الــعـمـر اســتـحـال
رمـزا لصفاقة القطـاع الصيدالني وتكابره
أيــضــا.  وذاع صـــيت شــكــريــلي إثــر رفع
شـركته توريـنغ فارماسـوتيكـلز سعر دواء
ــــســـــتــــخــــدم لــــعالج اإليــــدز دارابــــر ا
الريا من  13,5دوالرا لـلحبّـة الواحدة وا
إلى  750دوالرا فـي الـعام  .2015وال صـلـة
لــتـلك األفـعــال بـاحلـكم الــصـادر في حـقّه.
وأخـبـرت سمـيث مجـلّـة إيل كيف تـطوّرت
عالقــتــهـا بــشـكــريـلي مـن تـعــارفـهــمـا ثم
تـصادقهما إلى تأليفها كتابا عنه وصوال
إلى تـقـد اسـتـقـالـتـهـا من مـنـصـبـهـا في
وكـالـة بـلـومـبـرغ بـعـد تـنـبـيـهات عـدّة إلى
سـلــوكـهـا غـيـر االحـتـرافي ثمّ طالقـهـا من

زوجها بالتراضي.

{ واشــــنـــطن (أ ف ب)  –أعــــلـــنت
صـحيـفة واشنـطن بوست اليـومية
األمـيـركـيـة امس أن عـدد الـعـامـل
في فـريقها التـحريري سيرتفع إلى
مـستوى قـياسي إذ سيـتجاوز ألف
صـحـافي بـعد اسـتـحـداثهـا مـكاتب

في أوروبا وآسيا. 
ويـــــأتي هــــذا الـــــتــــوسّـع الــــدولي
ـلـكهـا مـنـذ عام لـلـصـحـيفـة الـتي 

ـلــيـارديـر  2013مــؤسس أمــازون ا
جــــيف بــــيـــزوس وسـط مـــشــــهـــد
إعـالمي أميـركي مأزوم تـأثر بـشدة
بـــاألزمــة االقــتــصـــاديــة وفي وقت
تـمـيل مـعـظم الـصـحف إلـى تـوفـير
ــــــــــال مـن خـالل وقـف إصــــــــــدار ا
واقع نـسخـها الورقـية واالكتـفاء 

إلكترونية. 
وتـخطط الصحيـفة التي أكدت عام

 2018أنـها حتـقق أرباحـاً لكـنها لم
ـالــيـة إلنـشـاء تــنـشـر بــيـانـاتــهـا ا
مــكــتــبـي حتــريــر في كل من لــنــدن
وســيــول بـهــدف تــوفـيــر تــغـطــيـة
إخــبـاريـة أكـثـر فـاعــلـيـة عـلى مـدار
الـــســـاعـــة. وأوضـــحت واشـــنـــطن
بـوست في بيان أنها تريد أن توفّر
لـــقــرائـــهــا فـي كل أنـــحــاء الـــعــالم
مـعـلـومات سـريـعة وشـامـلة في أي
وقـت من الـيــوم تــنــدرج ضـمــنــهـا
تـغـطـيـة إخـبـاريـة غـنـيـة ومـتـنـوعة
مــنــذ سـاعــات الـفــجــر في أمـيــركـا
الـشمالية. وتأمل الـصحيفة بزيادة
ـــشــتــركــ في نـــســخــتــهــا عــدد ا
اإللـكـتـرونـيـة ومـنـافـسـة نـيـويـورك
ــز  الـتـي تـضـم فـريــقــاً ال يـقل تــا
عـديده عن  1700 صـحافي وتولي

. اهتماماً خاصاً لقرائها الدولي

كـذلك ستستـحدث واشنطن بوست
مـــــكــــاتب جـــــديــــدة في ســـــيــــدني
بـأسـتـراليـا وبـوغوتـا بـكـولومـبـيا
وبـــذلـك يـــصل الــــعـــدد اإلجـــمـــالي

لفروعها في اخلارج إلى 26.
وبـفـعل هـذا التـوسع سـيـنضم 44
صــــحــــافـــيــــاً جــــديـــداً إلـى أســـرة
الــتـحــريـر مـا يــرفع إجـمــالي عـدد
صـحـافيـيـها إلى  1010صـحافـي

وهـو رقم قـياسي مـنذ إنـشائـها في
عام 1877.

وقــال رئــيس حتــريــر الـصــحــيــفـة
مـــــــــارتـي بــــــــارون إن الـــــــــقــــــــراء
سـيالحظـون صحافـة أغنى وأعمق
وأســرع وأكـثــر تـنــوعـاً وابــتـكـارا
مــشـيـراً إلى أن تـوسع الــصـحـيـفـة
وزيـادة عــدد مـحـرريـهـا يـشـيـر إلى

ثقة كبيرة في مستقبلها.
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{ سـاو باولو (أ ف ب)  –انـتهز مزيد
من الـبرازيليـ الوقت الذي أتيح لهم
من جــرّاء تـدابــيـر الــعـزل لــلـخــضـوع
جلـــراحــات جتـــمــيـــلـــيــة من دون أن
يخشوا أن تفضح الندوب والتورّمات
أمـرهم.  ريجاني دي أولـيفيـرا سوسا
مـنــدوبـة جتـاريـة مـن سـاو بـاولـو في
الـثامنة والثالث من العمر استفادت
ــنــزل لــتــقـوم خالل من عــمــلـهــا من ا
األشـهـر الـست األخـيـرة بـسـلـسلـة من
الـعـمــلـيـات كـالـتــقـشـيـر الـكــيـمـيـائي

لــلـبــشــرة وتـصــغــيـر الــصــدر وشـفط
الـدهـون وتـعـزيز رونـق الوجه.  وهي
تــقـول اســتـغــلّت صـديــقـات لي فــتـرة
ـــنــــزل إلجـــراء هــــكـــذا الـــعــــمل مـن ا
جـراحات.  وتـضيف السـيّدة الـشقراء
الـتي تسـتعـدّ لتـلقّي حـقنـة من حمض
الـهيالـورونيك في الـشفتـ في عيادة
في حيّ راق يـتسنّى لـنا للـوقت لتأمّل
ـرآة عــنـدمـا نــبـقى في أنـفــسـنــا في ا
ــلــيــئـة ــنـزل بــعــيــدا عن احلــيـاة ا ا
بــاالنــشــغــاالت والــتــنــقّالت ســابــقــا.

وتـكـلّف عمـلـية تـكـبيـر الـشفـتـ التي
تـنـوي ريـجـاني دي أولـيـفـيـرا سـوسا
الــقـــيــام بــهــا  3800 ريـــال بــرازيــلي
( 740دوالراً) أي أكــثــر بــأربع مــرّات
من احلـدّ األدنى لألجور فـي البرازيل.
 وتـقـرّ جــرّاحـة الـتـجــمـيل سـيــنـتـيـتـا
ريـــوس الــتـي جتــري لـــريـــجــاني دي
أولـيفـيرا سـوسا عـملـياتـها بـ ارتـفاع
مـلــحـوظ في اجلــراحـات بـنــسـبـة 40
ـا كـان عـليه ـئـة تـقريـبـا مـقـارنـة  بـا

احلال قبل الوباء. 

ــمـثـل الـفــرنــسي كــلـود { بــاريس-(أ ف ب)  –تــوفي ا
بـراسور الـثالثاء عن  84 عـاما بـعد مـسـيرة فـنيـة طويـلة
ـكـتبـة الـسـينـمـائيـة الـفـرنسـيـة بحـوالى مـئة أثرى فـيـها ا
فيـلم عـلى مـا أفادت وكـيـلة أعـمـاله وكالـة فـرانس برس.
وقـالت إلـيــزابـيت تـانـر الـتـي تـتـرأس وكـالـة تـا آرت إن
كـلود بـراسـور توفي الـيـوم بسالم وهـدوء مـحاطـا بذويه.
هـو لـم يـذهـب ضـحــيــة كــوفـيــد. وســيــوارى مع احــتـرام
ـعـمول بـهـا وسـيُـدفن بـجـانب والده الـقـواعـد الصـحـيـة ا

مثل بيار براسور) في مقبرة بير الشيز في باريس. (ا
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