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طبعة العراق 
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الية: الحظات الواردة من ديوان الرقابة ا أهم ا

ـستـثمرة  1- بلـغت قيمـة شراء الـكهـرباء من الـشركـة البريـطانـية ا
لـلمـحطـة خالل سنة و9 أشـهر مـبلغ  2 تـرليون و 600 مـليـار دينار
حيث اظـهر الـتـقريـر ان الـدولة تـقوم بـشـراء الكـهـرباء وشـراء وقود

: ستثمرة وكما مب للشركة ا
-  920مليون دوالر كلفة شراء الطاقة من الشركة.

ستورد للمحطة). -  1.247مليار دوالر (كلفة شراء الغاز ا
 2- حتـملت وزارة الكهربـاء خسارة قدرها   146 مـليون دوالر عن
ـستـلمة ولم تـدخل للـشبـكة الـوطنـية بـسبب احد قيمـة الطـاقة غـير ا
ُعَد مـن اللجـنة االستـشاريـة للوزارة والـتي تنص على بنـود العقـد ا
( Take or Pay) (خـذ أو ادفع) والــذي يُـلـزِم الــوزارة بـشــراء 90
ُــنـتَــجَـة لم ــئـة مـن الـطـاقــة الـتــصـمــيـمــيـة في حــ ان الـطــاقـة ا بـا
ـئة ,كـما نـصت بـنـود الـعـقـد ان الـوزارة مـلـزمة تـتـــــــجاوز  80 بـا
بـالــشـراء والــدفع وألي سـبب كــان (سـواء عـدم حتــمل الـشــبـكـة او

سقوط احد االبراج)
ونــتــيـجــة هـذه الــفـقــرة ســــــــدَدت الـوزارة غَـــــــــــــرامـة لــلـشــركـة
مـقـدارها  191000 دوالر نتـيـجة عـدم قـدرة الـشبـكـة الـوطنـيـة على

نقل الطاقة ليوم واحد.
 3- قـامت الوزارة بدفع  11.7 ملـيون دوالر قـيمـة فواتيـر الكـهرباء
ـسـتـثــمـرة داخل مـحــطـاتـهـا ــسـتـهـلــكـة من قـبل نــفس الـشـركــة ا ا

االنتاجية.
 4- حتـملت الـوزارة خـسـارة بقـيـمة  51.7 مـلـيون دوالر عن كـمـية
ـستهـلكة) بـسبب وجود شـوائب في الوقود تـاحة (وليس ا الطـاقة ا

ستورد. ا
 5- قيـام هيئـة استـثمار بـغداد بـالطلـب من مجلس الـوزراء بتـمليك
شروع  340 دو لـلشركة البريـطانية خالفاً ـقام عليها ا االرض ا
لنـظام بـيع وايـجار اراضي الـدولـة لغـرض االستـثـمار والـتي توجب

إيجار االرض وليس التمليك.
ركزية لإلحالة في الوزارة بتعديل العقد وتقليل  6- قامت الـلجنة ا
ا حَـمّلَ خـزينـة الـدولة قـدمـة من قـبل الشـركـة  مـدة الـسمـاحـات ا
مـبلغ  56.5 ملـيون دوالر دُفِع للـشركة دون وجـود مبرر لـهذا الهدر

ال العام. با
 7- قـامت الوزارة بتاريخ 2019/5/21 بـزيادة التعـاقد مع الشركة
ـقـدار  1500 مـيـغـاواط بـالــرغم من عـدم قـدرة الـشـبـكـة الـوطـنـيـة
ـا يؤدي الى دفع أمـوال طائـلة لـلشـركة احلالـية بـنقل تـلك الطـاقة 

دون استالم أي طاقة.
ستثمرة  8-أعتـمدت الوزارة بشراء الطاقة على مقـاييس الشركة ا
حـيث الحـظت الهـيـئة الـرقابـيـة الهـنـدسيـة خالل الزيـارة الـتفـتـيشـية
ـقـايــيس الـفـرعـيــة وأمـكـانـيـة ـقــيـاس الـرئـيــسي مع ا عــدم تـطـابق ا

التالعب بها.
ا شـاريع للـشركـات االجنـبيـة  وقد اوصى الـديوان ايـقاف احـالـة ا
يـســبب من أسـتــنـزاف لالمــوال الـعــامـة حــيث  احــتـســاب سـعـر

يغاواط 3 أضعاف سعرها من احملطات احلرارية الوطنية. ا
∫—bB*«

تـقـريـر الـرقــابـة والـتـدقـيق الــتـخـصـصي عـلـى أعـمـال مـحـــــــــــطـة
بـسـمــايـة الـكـهـربـائــيـة االسـتـثـــمـاريـة/  3000 مـيـغــاواط/ صــادر

بتاريخ 2019/9/12.
{ عن مجموعة واتساب
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اكـدت هـيـئـة الـتـقاعـد الـوطـنـيـة تـأم
تقـاعدين خالل الـعام اجلاري رواتـب ا
دون اخـضـاعهـا الجـراءات االستـقـطاع

في الوقت الراهن . 
وقـال رئيس الـهيـئة في بـيان مـقتضب
اطـلعت عليه (الزمان) امس ان (رواتب
ـــتـــقـــاعـــدين مـــؤمـــنــة وال تـــخـــضع ا
الجـــراءات االســـتــــقـــطـــاع في الـــوقت

الراهن). 
ـؤمل ان تـباشـر الهـيئـة بأطالق ومن ا
ـــتـــقـــاعــديـن الـــعــســـكـــريــ رواتب ا
ـدني اليوم االثن او غدا الثالثاء وا
ـكاتـب بدفع ـصـارف وا بـعـد اشـعـار ا
مـســتـحـقـات كـانـون الـثـاني اجلـاري .
فـيـما كـشفت الـنـائبـة ماجـدة الـتمـيمي
عن مــســاع نــيــابـيــة لــتــعــديل قــانـون
الـتـقـاعـد  26 لـسـنـة  2019 وإنـصـاف
احملــالــ لــلــتــقــاعــد دون  63 عـــامــا
ـــثـــلي مـــشــــيـــرة الى أن (وفـــداً مـن 
ـتـقـاعـدين سـيـلتـقـون قـريـبـاً بـرئيس ا
الية مـجلس النـواب ورئيس الـلجنـة ا
الـنـيابـية).وقـالت في تـصريح امس إن
(تـعديل قانون التقاعد جرى التصويت
ا عـليه بشـكل فجائي وغـير مدروس 
أدى إلـى إحــالــة اربــعــة مــوالــيــد مـرة
واحـدة إلى الـتقـاعـد من دون تخـطيط
خـالل أسـبـوع واحــد من بـدايــة الـعـام
ــاضي وهـذا غـيــر صـحـيح) ولــفـتت ا
الى ان (هــذا الـقــانـون شــرع بـعــجـالـة
ـــتـــرتـــبـــة عـــلى دون دراســـة اآلثـــار ا
الــذي أحـيل عـلى ــتـقـاعــد الـقـسـري  ا
الــتــقــاعــد قـبـل إتـمــامه  63 ســنــة من
العمر ألنه يعلم بأنه سيحال بعد ثالث
سـنـوات إلى الـتـقـاعـد ولـذا فـإنـه عـند
تــطــبـيـق الـقــانــون اجلـديــد تــضـرروا

والسـيما الذين يدفعون أقساط السلف
والقروض) مـؤكدة انها (قدمت تعديالً
اضي لـهـذا الـقـانـون مـنـذ شـهـر اذار ا
وقـطعنا شـوطا كبيـرا وجمعت تواقيع
 198نـائـبـا وقـدمـته إلى هـيـئـة رئـاسة
مجلس النواب و عرضه على اللجنة
ثم أرسـل كـتاب إلـى احلـكـومة ـالـيـة  ا

بشأن ذلك) 
ومـضت الـتـمـيـمي الى الـقـول (حتدثت
إلـى األم الـعـام جملـلس الـوزراء ومع
رئــيس مـجــلس الـنـواب كي نــتـجـاوز
ــوضــوع و االتــفـاق عــلى أن هــذا ا
ــوازنــة نـــضع بــعض الــفـــقــرات في ا
ــتـــقــاعـــدين الــقـــســريــ إلنـــصــاف ا
وإنـقاص نسبـة احملال والرجوع إلى
عـمر  63 سـنـة كعـمـر محـدد  لإلحـالة

ان إلـى التـقاعد) مـشيرة الـى ان (البر
يـسعى إلى تـطبيـق هذا األمر ومـا زلنا
نــعــمل عــلـى إيــجـاد اخلــيــارات الــتي
ســـتــــوضع بـــالـــتـــعــــديل في قـــانـــون
ـــــوازنــــة) واضـــــافت ان (وفـــــدا من ا
ـتــقـاعـدين ســيـلـتـقـي قـريـبـا ــثـلي ا
بـرئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة
ـالـيـة النـيـابيـة لـبـحث سبل مـعـاجلة ا
األضـرار الــتي سـبـبـهـا تـعـديل قـانـون

التقاعد).
ان قـد اجـرى تـعـديال على  وكـان الـبـر
الــقــانـون خالل الــعـام  2019 يــقـضي
عــنـد ــوظف الى الــتـقــاعـد  بــاحـالــة ا
اكـماله  60 عـاما من العـمر وهو السن
الـقانـونيـة لالحالـة الى التـقاعـد بغض
الــنــظـر عـن مـدة خــدمــته او اذا قـررت

اللجنة الطبية الرسمية عدم صالحيته
لـلـخـدمة  ويـسـتـثنى من احـكـام السن
الـــقــــانـــوني لـألحـــالـــة الـى الـــتـــقـــاع
شمولون بقانون اخلدمة اجلامعية ا د
من حـملة اللقب العلمي استاذ وأستاذ
مـساعد واالطـباء العـدليون و الـتخدير
ـــســتـــشــارون و الـــطب الـــنــفـــسي وا
ـساعـدون في مـجلس ـسـتشـارون ا وا
ـشـمـولـون بـقـانـون الـفـصل الـدولـة وا
عدل الـسياسي رقم  24 لسنة 2005 ا
وذوي الـــشـــهـــداء من الـــدرجــة األولى
شـمولـ بـقانـون مؤسـسة والـثـانيـة ا
الـشهداء رقم  2 لـسنة  2016 وقـانون
رقم  20لـــــســــنــــة  2009 و قـــــانــــون
مـؤسسة السجنـاء السياسي رقم 35

لسنة 2013.
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والــتــهــريـب وبــالــتــنــســيق مع قــسم
اســتـخــبـارات قــيـادة عــمـلــيـات غـرب
نـــيــنــوى ,تـــمــكـــنت مـــفــارز شـــعــبــة
االسـتـخـبارات الـعـسـكريـة في الـفـرقة
شاة71 15 و فـصيل استـطالع لواء ا
ومــفـرزة من اسـتـخـبــارات ومـكـافـحـة
إرهـاب ربـيـعـة من إلـقـاء الـقبـض على
ثالثـة مـتـسـللـ من حـمـلة اجلـنـسـية
مـؤكـدا ان (الـعـمـلـيـة تـمت الـسـوريـة)
بـعـد نصـب كمـ مـحكم لـهم في قـرية
اجلـزرونـيـة التـابـعـة إلى ناحـيـة زمار
وجـــرى تــــســـلـــيم غــــربي نـــيــــنـــوى 

تسلل إلى اجلهات اخملتصة). ا

بــجـبــال مـكـحــول ضـمن قــاطع دجـلـة
الفـتـا الى انه ( ومن ونــاحـيـة الــزاب)
خالل الـتحقـيقات االوليـة معهُ اعترف
بـأنتـمـائه لتـلك العـصابـات االجرامـية
وكــذلك عــمل ضــمن مــفـرزة ارهــابــيـة
لـــــســــرقـــــة ومــــصـــــادرة دور وامالك
ــواطــنـ الــذين نــزحـوا من قــضـاء ا
احلـويـجـة الى الـقـوات االمـنـيـة اثـناء
ســـــيــــطـــــرة داعش االرهـــــابي عـــــلى
الـقضـاء). كمـا اعتـقلت مـفارز الـوكالة
ثالثـة متـسللـ اجانب . وذكر الـبيان
انه (تــعـضــيـدا جلــهـودهـا فـي تـأمـ
احلــــدود ومــــنـع حــــاالت الــــتــــســــلل

داعـش). والـقت وكـالـة االسـتـخـبارات
الــقــبض عــلى ارهــابي ضــمن مــفـرزة
ـصـادرة دور وسـرقـة امالك داعـشـيـة 
ـــواطـــنـــ الـــنـــازحــ فـي قـــضــاء ا
احلــويـجـة.  واوضح الــبـيـان انه (من
ـسـتمـرة لـلعـصـابات ـتـابـعة ا خالل ا
ـسـؤولـيـة االرهــابـيـة ضـمن قــواطع ا
تـمـكـنت مـفـارز وكـالـة االسـتـخـبارات
ديريـة استخـبارات كركوك ـتمثـلة  ا
مـن القـاء القـبض عـلى احد االرهـاب
ـادة ٤ارهـاب ــطـلـوب وفق احــكـام ا ا
النــتـمــائه لـداعش الــذي عـمل بــصـفـة
ـفــارز االرهـابـيـة ـايــسـمى ا مــقـاتل 

تـــهــريــبـــهــا الى خــارج احملـــافــظــة).
واعـــلـــنت قــوات الـــتـــحــالـف الــدولي
تــنـفــيـذهــا ضـربــة جـويـة فـي كـركـوك
اســــفــــرت عـن قـــتـل عــــنــــصــــرين من
عـصابات داعش.وذكـرت خلية االعالم
االمـني في بـيان تلـقته (الـزمان) امس
علومات استخبارية دقيقة أنه (وفـقاً 
وبــــامـــر مـن قـــيــــادة الــــعـــمــــلــــيـــات
نــفــذت طــائــرات  اف 15 ــشـــتــركــة ا
الـتابعة للتحالف الدولي ضربة جوية
ــــــحـــــافــــــظـــــة فـي وادي الـــــكــــــور 
واضـاف أن (الضربـة اسفرت كـركوك)
عـن قــتـل عــنـــصـــرين من عـــصـــابــات

(الـــزمــان) امس انه (ضـــمن احلــمــلــة
االمـنية التي تـبناها اجلـهاز للحد من
انــتـــشــار ظــاهــرة اخملــدرات ومــا قــد
تــخـلــفه من تـداعــيـات سـلــبـيــة تـلـقي
بــــــــظـاللـــــــــهــــــــا عــــــــلـى االوســــــــاط
تـمكـنت مـفارز اجلـهاز في اجملـتـمعـية
مـحـافـظـة الـبـصـرة بـعـد اسـتـحـصـال
ــوافــقـات الــقــانــونـيــة وبــنــاء عـلى ا
مــعـلــومـات اســتـخــبـاريــة دقـيــقـة من
ــواد اعـــتـــقــال احـــد اخـــطــر جتـــار ا
ــشـهـود وضـبـطـه بـاجلـرم ا اخملــدرة 
ـتــاجـرة بــنـحـو 2 اثــنـاء مــحـاولــته ا
قـبل كــيـلــوغـرام من مـادة الــكـرســتـال

أفـاد مصدر بـشريـة). في غضـون ذلك 
أمـني اإلطـاحة بـعـصابـة في مـحافـظة
بـعد مواجـهة مسـلحة مع قوة مـيسان
ـصدر إن مـن شرطـة احملافـظـة.وقال ا
(شــرطــة مـيــسـان أطــاحت بــعـصــابـة
لـلـقـتل والسـلب وجتـارة اخملدرات في
احملـــــافــــــظـــــة بـــــعــــــد مـــــواجـــــهـــــة
وأضاف انه ( تسليم افراد مسلحة)
الــعــصــابــة الى اجلــهــات اخملــتــصــة
إلكـمال الـتحقـيق معهم). والـقى جهاز
االمـن الـوطــني الــقــبض عــلى اخــطـر
ـــواد اخملــدرة في مــحــافــظــة جتــار ا
الـبصـرة.وذكر اجلـهاز في بـيان تـلقته
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ـــدني في تــــمـــكـــنـت فـــرق الـــدفــــاع ا
مـحافظـة بابل من اخمـاد حريق اندلع
في مـحولة تابعة للـشركة العامة لنقل
الـطاقـة الكـهربـائيـة. وقال بـيان تـلقته
(الــــزمـــان) امس أن (ســــتـــة فـــرق من
ـــــدني فـي مـــــحــــافـــــظــــة الـــــدفــــاع ا
اخمدت حـريقا انـدلع في محولة بـابل
سـعة  63  مـيـغـا واط تابـعـة للـشـركة
الـعامـة لـنقل الـطاقـة الكـهربـائيـة فرع
ـشروع الـفـرات االوسط فـي مـنـطـقـة ا
شــمــال احملـافــظـة وبــدون اي أضـرار
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تــوافـدت امـس حـشــود غـفــيـرة من
ـقـاومة وعـنـاصر أنـصـار فـصائل ا
فـي احلـشــد الــشــعــبي إلى ســاحـة
الــتـحـريـر  لــلـمـشــاركـة في إحـيـاء
الــــذكـــرى األولى الغـــتــــيـــال نـــائب
رئــيس هــيـئــة احلـشــد ابـو مــهـدي
ــهـــنــدس وقــائــد فـــيــلق الــقــدس ا
اإليـراني قـاسم سـلـيـمـاني بـضـربة
جـويـة أمـريـكـيـة قـرب مـطـار بـغداد
ـــاضي.وشـــهــدت مـــطـــلع الـــعــام ا
ـــؤديــــة إلى ســــاحـــة الــــشــــوارع ا
الـتحـرير منـذ ساعـات صباح امس
ـئـات من أنـصـار الـفـصائل تـدفق ا
ــظـــاهــرة الــتي لـــلــمــشــاركـــة في ا
انـــــــطــــــلــــــقـت امـس االحــــــد وسط

إجـراءات أمـنـيـة مشـددة وانـتـشار
كـثيف لـلقوات الـعسـكرية واألمـنية
واالسـتـخـبـاراتـيـة وقـوات احلـشد.
وأكــد رئــيس هــيـئــة احلــشــد فـالح
الـــفــيــاض ضــرورة احلـــفــاظ عــلى
الــــســـيـــادة مــــؤكـــدا (ســـنــــحـــمي
مـصاحلنـا).وقال الفيـاض في كلمة
في سـاحة الـتحـرير (يـجب احلفاظ
عـــلى الــســيــادة) مـــشــيــراً إلى أن
(احلـشـد مـؤسسـة رسـمـية) داعـيـا
الـى (الـوحـدة والـتـمـاسك) مـؤكـدا
(لـسنا طالب عـدوان وال دعاة عنف
وسـنـحـمي مـصـاحلـنـا). من جـانبه
وصـف مــســتـــشــار االمن الـــقــومي
قـــاسم االعــرجـي حــادثــة اغـــتــيــال
ــهـنـدس وســلـيـمـانـي بـاالعـتـداء ا
االثم واالنـتهـاك للسـيادة الوطـنية.

وقــال االعــرجي فـي تــغـريــدة عــلى
تـويـتر (جنـدد تأكـيـد ما حـصل هو
اعــتـــداء آثم وانــتــهــاك لــلــســيــادة
الـوطـنيـة). فيـمـا دعا زعـيم حتالف
الـفـتح هـادي الـعـامـري  احلـكـومة
الى االلــتـزام بـتـعـهـداتـهـا بـاخـراج
الـقوات االجـنبيـة من العراق فـيما
طـــالب بـــالــعـــودة الى االتـــفــاقـــيــة
الــصـــيــنــيــة. وقــال الــعــامــري الى
احلـشـود على (احلـكـومة ان تـلـتزم
بـــتــعـــهــداتــهـــا بــاخـــراج الــقــوات
االجــنـبـيـة وفي مـقــدمـتـهـا الـقـوات
االمـريكية وفق جـدول لالنسحاب)
مـعربا عن اسفـه بالقول  (حلد االن
لـم تــــتــــخــــذ اخلــــطــــوات الالزمــــة
ـــطــلـــوبــة) وطـــالب الـــعــامــري وا
احلـكـومة بـ (الـعودة الى االتـفاقـية
الــصـيـنـيــة الـتي تـعــطـلت السـبـاب
مـجــهـولـة مع انـنـا الـيـوم في امس
احلـاجة لهـا). وحذر رئيس ائتالف
الـنـصـر حـيـدر الـعـبـادي من مـغـبـة
الـتصعـيد قائالً إنه كاد وال زال أن
ـنـطقـة في صراع يـدخل الـعراق وا
مـــــدمـــــر. وكــــتـب الـــــعــــبـــــادي في
الــفـيــسـبــوك (تـمـر الــذكـرى األولى
ـــطـــار الـــدامــيـــة الـــتي حلـــادثـــة ا
اسـتشهد جرائها قـادة قاتلوا معنا
ـة داعش و التـجـاوز على لـهـز
ســــيـــادة الـــعــــراق وخـــرق أمـــنه)
وأضـاف أن (التصعيد الذي حذرنا
مــنه كــاد والزال ان يــدخل الــعـراق
ـكن ــنـطـقـة في صـراع مـدمـر  وا
جتـاوزه بـالـتـزام احلكـمـة وحـمـاية
ســيـادة الـبـلـد ومــصـاحله والـتـزام
أطـر الـدولـة). وأعلن رئـيس الـتـيار
الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر مــنع

اسـتـهداف الـبـعثـات الدبـلـوماسـية
واســتـعـمـال الــسالح خـارج نـطـاق
الــدولــة الــعــراقــيــة مـؤكــدا أن من
يخالف القرار عاصٍ لألوامرويضر
بـــأمن الــعـــراق. وقــال الـــصــدر في
تغريدة على تويتر (بعض اجلهات
والــدول تـريـد إدخــالـنـا في بــوتـقـة
الـتـصـعـيـد الـعـسـكري واألمـني في
ـنـع اسـتــعــمـال الــعــراق و أقــول 
نع الـسالح خارج نطـاق الدولة و
اســــتــــهــــداف أي من الــــبــــعــــثـــات
الـدبلوماسـية أيا كانت بـل مطلقا).
و افــاد مــصــدر امــني االحــد بـأن
الـقوات باشـرت باعادة فـتح جميع
الــــطــــرق الــــتي اغــــلـــقـت امس في
ــصـدر في تــصـريح بــغـداد.وقــال ا
امـس ان (الـقـوات االمـنـيـة بـاشرت
بــاعــادة فـتح جــمـيـع الـطــرق الـتي
اغـلـقت في بغـداد). وكـانت مديـرية
ـرور الــعـامـة قـد اعـلـنت عن قـطع ا
بـعض الطـرق في جـانبي الـرصافة
والـكـرخ  وذلك لـتـأم خـطـة ذكرى
اسـتــشـهـاد قـادة احلـشـد. وشـمـلت
الـــقـــطـــوعـــات الــــطـــريق من اخلط
الــسـريع اعـلى الـنــهـضـة وبـأجتـاه
مـــلــــعب الـــشـــعـب وقـــطع ســـاحـــة
اخلـالني  بأجتاه ساحتي التحرير
والـطيران وتقاطع الـفنادق بأجتاه
جـسر اجلمهورية وساحة كهرمانة
بـأجتاه ساحتي الفردوس والنصر
وصـوالً لساحـة التحريـر وتقاطعي
الـتربية وقـرطبة بأجتـاه الطيران 
امـا قطوعـات جانب الكـرخ فشملت
ــطـار  الــذي شــهـد وقــفـة شــارع ا
هندس تـأبينيـة في موقع اغتـيال ا

وسليماني.
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اكـــد مـــكـــتب حـــقـــوق االنـــســـان في
مـحافظـة ديالى بأن االنـتحار حتول
الى ظـاهرة تـتصـاعد بـقدوم االعوام
وألسـباب عديدة اهمـها ارتفاع نسب
الـفقر ب فئات اجملتمع.  وقال مدير
مـكتب حـقوق االنسـان صالح مهدي
لـ (الــزمــان) امس ان (االنــتــحــار في
ديـالى لم يعد حاالت فردية بل حتول
الـى ظـاهـرة تـسـجـل حـضـورا الفـتـا
فـي الــســـنـــوات اخلـــمس االخـــيــرة.
ـادي واضــاف مـهــدي ان  (الـعــوز ا
والــفـقــر سـجل حــضـوره عـام 2020
ــــئـــة من كــــونه يــــقف وراء  40 بــــا
محاوالت االنتحار التي جتاوزت 40
حـالـة بـيـنـهـا  30 انـتـهـت بـالـوفاة).
واكــد مــهــدي ان (حـصــيــلــة حـاالت
االنـتـحـار جـاءت االعـلى خـالل الـعام
ـــــــاضـي )  مـــــــشــــــــيـــــــرا الى ان ا
(احلــصــيــلـة الــنــهــائــيـة لــضــحــايـا
االنـتحار غيـر ثابتة الى اآلن في ظل
وجـود قضـايا عالـقة في الـتحقـيقات
ــا تــكـون جــرائم بــشــكــوك انــهــا ر

جنائية) .
مـن جــانب اخــر اتــهــمت نــاشــطــات
كـرديـات مـا نـشـره احتـاد الـدفاع عن
الــرجـال في كــردسـتـان بــأنه يـحـمل
غالـطات. وذلك رداً على الـكثيـر من ا
احـصائـية  صـادمة لـلسـنوات الست
االخـيرة اظهـرت تعرض االزواج في
كـردسـتان الى تـعـنيف وتـضـييق من
ـئات قـبل زوجـاتـهم تـسبب بـإقـدام ا
مـنهم على االنتحار وقالت الناشطة
رونـاك عـبـد الله  إن (احتـاد الـرجال
عـبارة عن مؤسسة يقـودها مجموعة
ــتـطــرفــ الـذين مـن رجـال الــدين ا
ـرأة ويغـضبهم يـقفـون ضد حـقوق ا

مـــطــالـــبــتـــهــا بـــكــامل حـــريــتـــهــا).
واوضــحت انـه (في مــقـابـل احلـاالت
الــتي أوردهـا تـقــريـر احتـاد الـرجـال
ـشكـوك بالكـثير مـنها فـأن هنالك وا
ــئـــات من حــاالت الــعــنف األســري ا
وقـتل الـنـساء واالغـتـصـاب والطالق
رأة في والـضرب التي تمارس ضد ا
اإلقــــلـــيـم). ومـــضت الـى الـــقـــول ان
(احتــاد الـرجـال يـهــدف إلى تـشـويـة
ـرأة في اإلقـلـيم وإظـهـارها صـورة ا
رأة العـدائية وهذا االمر ال ـنظر ا
ـظـلـومـات صـحــة له فـهـنـالك آالف ا
الـالتي يـتم انــتــهـاك حــقــوقـهن دون
ـــــبــــاد حـــــقــــوق أدنـى احــــتـــــرام 
اإلنــــســـــان). وأعــــلن احتــــاد رجــــال
كــردســتــان في إقـلــيم كــردســتـان أن
( 467 رجـال أنـــهـــوا حـــيــــاتـــهم في
اإلقــــلـــيم خـالل الـــســـنــــوات الـــست
ـاضيـة فيـما قتل  37 آخـرون على ا

أيدي زوجاتهم). 
وجـاء في احـصائـية نـشرهـا االحتاد
خـالل مــؤتــمــر صــحــفي (في الــعــام
ــاضي  تـقـد  553 شــكـوى من ا
الـــرجـــال لالحتـــاد وقــتل  90 رجال
أنـفـسهـم وقتل ثـمـانيـة آخـرون على
يــــد نـــســــاء وهـــو أكــــبــــر عـــدد في

السنوات الست األخيرة).
 وقـال سـكـرتـير االحتـاد بـرهـان فرج
ــؤتـــمـــر إن (أســبـــاب زيــادة خـالل ا
الـــعــنف ضـــد الــرجـــال هي األزمــات
ـالية وأزمات أخرى). االقـتصادية وا
وأضـاف أن (انعكـاس تبعـات قانون
االحــوال الـشـخـصـيـة الـذي يـسـاوي
ــرأة في اإلقـلــيم هـو بــ الـرجل وا
أحـد أسـبـاب ارتـفـاع حـاالت الـعـنف
حـيث يـلـزم الـقـانـون الـرجـال بـإعـالة
األســـرة ويــعـــطي لــلـــنــســـاء حــريــة

التصرف برواتبهن).
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دان رئـيس حـكـومـة إقلـيم كـردسـتان
مـسرور الـبارزاني االعـتداءات التي
تـعرض لـها سـيّاح عـرب  ليـلة رأس
الــســنــة عـلـى يـد ثــلــة من اخملــربـ
ووصف مـا حدث بـسلوكـيات دخـيلة
ال تـمت إلى قـيم مـجـتـمـعـنا وأخالقه
النبيلة بصلة داعيا الى اتخاذ أشد
اإلجــراءات ضـد من يـحــاول تـشـويه
الـثـقـافـة الـرفـيعـة لـلـمـجـتـمع . وقال
الـبـارزاني في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس (بـبــالـغ األسف شــهــدنــا هـذه
ـرفـوضة األيـام عـدداً من احلـوادث ا
والــبـــعــيــدة كل الــبـــعــد عن كل قــيم
مـــجـــتــمـع كــردســـتـــان وتــقـــالـــيــده
الـــراســخــة بــعـــد أن أقــدم ثــلــة من
اخملــربـــ ومــثــيــري الــشــغب عــلى
مـهـاجمـة عـدد من السـيّـاح القـادم
من بــغــداد واحملـافــظـات الــعـراقــيـة
األخرى الذين قصدوا إالقليم لقضاء
عـطـلة رأس الـسـنة) مـؤكـدا أن (تلك
االعـتداءات سلوكيـات دخيلة ال تمت
إلـى قـيم اجملـتـمع وأخالقه الـنـبـيـلـة
بـصلـة خاصـة وإن كردسـتان كانت
ـاضــيــة وال تـزال مــنــذ الـســنــوات ا
اليــــ مالذاً آمــــنـــــاً  وســـــتــــبــــقـى
الـنازحـ والالجئـ من احملـافظات
الـعراقـية والـدول اجملاورة وسـتظل
أبـــوابـــهــــا دائـــمـــاً مـــشـــرعـــة عـــلى
مـصـراعـيـها أمـامـهم بـاإلضـافة إلى
ئات اآلالف من ستـمر  اسـتقبالـها ا
الـسيّاح بـكل محبـة وتقدير) مـشيرا
الـى ان (األحــــــداث األخـــــــيــــــرة هي
تـــصــرفــات لم يـــعــهــدهــا مـــجــتــمع
كـردستان بأخالقه وثقافته وتعايشه
الـسـلمي واإلنـساني وسـيتم اتـخاذ
أشـد اإلجـراءات الـقـانـونـيـة ضـد أي

جـهة حتاول تشـويه وتقبيـح الثقافة
الــرفـيــعــة جملـتــمـعــنـا) وفـي سـيـاق
مــتــصل اعــربـت مــديــريــة ســيــاحـة
قـضـاء عقـرة في دهـوك عن شـجبـها
لـرشق حافلـت للـسياح بـاحلجارة 
مـــشـــيــرةً إلـى أن مــا حـــدث لم يـــكن
ــــديـــريـــة أن . واوضــــحت ا مــــدبـــراً
(مــــجـــمــــوعـــة مـن األطـــفــــال هم من
هـاجموا احلـافلتـ باحلجارة  دون
إصــابـة أحـد حـيـث واصل الـسـيـاح
رحـلـتهم) وطـمـأنت السـيـاح بالـقول
إن (أهــالـي عــقــرة مــعــرفــون دائــمــاً
بـكـرمـهم وتـرحـيـبـهم بـالـضـيوف وال
يـدعـمـون هـذه األفـعـال وأن الـقـوات
ـعاقـبة األمـنـية تـواصل حتقـيقـاتـها 
). وتداولت مواقع التواصل الـفاعل
االجـتماعي مقاطع فيديو  ليلة رأس
الــســنــة تــشــيــر الى اعــتــداء بــعض
األشــخــاص عــلى عــدد من الــســيـاح
وعـجالتـهم في أربيل مع خـروج عدد
ـــقــيــمــ ـــواطــنــ وا كـــبــيــر من ا
والـسياح إلى الشوارع للمشاركة في
اسـتقبال العام اجلديد لكن محافظة
ـــاضــيــة أربـــيل أفــادت اجلـــمــعــة ا
بـاعتقال  11 شـخصاً وإحـالتهم إلى

الـقضاء بتهمة االعتداء على عدد من
ـديـنـة خالفـاً لـكل قـيم الـسـيـاح في ا
الــكـرم وروح الـضـيـافــة الـتي يـتـسم
بـهـا اجملـتـمع الـكـردسـتـاني مـشددةً
عـلى (أنهـا لن تسـمح ألي شخص أو
جـهـة بـزعـزعـة األمن واالسـتـقرار في
إالقـليم وتعكير صفو حسن الضيافة
ــتــرسخ فـي مــجــتـمــعــنــا). وقــالت ا
احملــافــظــة في بــيـان ســابق انه (مع
بـالـغ األسف وبـعـيـداً عن كل تـقـالـيـد
الـضـيافـة لـلمـجتـمع  هـاجم عدد من
الـــشـــبــاب مـــجـــمـــوعــة مـن عــجالت
الــــســـيــــاح الـــقــــادمـــ مـن بـــغـــداد
واحملـافـظـات األخـرى لـقـضـاء عـطـلة
رأس الـسـنـة في أربـيل وقـد اتـخذت
الــشــرطـة وقــوات األمن عــلى الــفـور
اإلجـراءات الالزمـة واعـتـقلت  11من
ـــهـــاجـــمـــ الـــذين أحـــيـــلـــوا إلى ا
الــقــضــاء) مـــؤكــدا (لن نــســمح ألي
شـــخص أو أي طــرف بــزعــزعــة أمن
واسـتــقـرار إالقـلـيم وتـشـويه سـمـعـة
ـــشــهـــود لـــهــا بـــكــرم كـــردســتـــان ا
الــضـيــافــة وأن أي شـخص يــرتـكب
مــــثل هــــذه االنـــتــــهـــاكــــات ســــتـــتم

.( محاسبته قانونياً
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اعـــلــنت وزارة الـــتــعـــلــيم الـــعــالي
والـــبــحث الــعـــلــمي قـــبــول ألــفــ
وسـبـعمـائة وسـتة وسـبعـ طالـبا
ـــنــحـــة اجملـــانـــيــة ضـــمن قـــنـــاة ا
اخلــاص بـاجملــمـوعــة الـطـبــيـة في
اجلـامعات والـكليـات األهليـة للعام

الدراسي اجلديد.
ـتــحـدث الــرسـمـي لـلـوزارة وأكــد ا
ـــقـــاعــد حـــيـــدر الـــعـــبـــودي  أن (ا
اجملـانية تنافس عليـها سبعة عشر
ألف وتــســعـمــئــة وثـمــان وســتـون
طــالـــبــا عــلى وفق آلــيــة مــدروســة
ــــشــــمــــولـــ وضــــوابط حــــددت ا
بـالتـقد عـبر البـوابة اإللـكتـرونية
لـدائـرة التـعلـيم اجلامـعي األهلي).
واضــاف إن (الـوزارة  قـد راعت أن
ـتقدم الى ال يـقل مجمـوع الطالب ا

كـليات طب األسـنان والصـيدلة عن
ئة عدل 90 با مجموع  540 أي 
ـتـقدم الى كـليـة الطب الـعام في وا
جــامـعـة الـعـمــيـد أو جـامـعـة وارث
ــعـدل 93 األنــبــيـاء عن  558 أي 
ـــئــــة وأن يـــكـــون الـــطـــالب من بـــا
خـريجي الـدراسة االعداديـة للـسنة
). وفي ـاضـيـة حـصـراً الــدراسـيـة ا
الـوقت الذي أكدت فيه الوزارة حق
ــتــقــدمــ عـلى قــنــوات الــقــبـول ا
ـــنــحــة األخـــرى الــتــنـــافس عــلى ا
اجملــانــيـة فــإنـهــا أعــطت مـســاحـة
مـنظـورة لبعض الـفئات  والسـيما
الـطـلبـة من ذوي الشـهداء واأليـتام
ـؤسـسات ـوثـقـة بيـانـاتـهم لدى ا ا
الـرسـمـيـة وكـذلك الـطـلـبـة من ذوي
ن لــــــديــــــهم الــــــدخـل احملــــــدود 
تـــأيــيـــدات رســمـــيــة مـن اجملــالس
ـسجلـ لدى منـظومة الـبلدي أو ا

الـرعايـة االجتمـاعية  وكـذلك أبناء
ــتــطــوعــ في صــفــوف احلــشـد ا
تـطوع نفسه الـشعبي أو الـطالب ا
عـلى أن يعـزز ذلك بكـتاب من هـيئة
ـركـزيـة احلــشـد الـشـعــبي اإلدارة ا
حـــــصـــــراً والــــــطـــــلـــــبـــــة من ذوي
االحــتـيــاجـات اخلـاصــة فـضال عن
ن لدى سكنة القرى واألرياف أو 
عـائـلـة الـطـالب مـصـاب بـاألمـراض

ستعصية.  زمنة أو ا ا
 واضــاف ان (الـوزارة  ثـمـنت روح
الـتعـاون لدى اجلامـعات والكـليات
األهــلـيــة والـتــنـســيق في صــيـاغـة
ــنــحـة اجملــانـيــة وزيـادة مــبـادرة ا
ــدفــوعــة مــقـــاعــدهــا الــدراســـيــة ا
الــتـكـالــيف لـدعم طــلـبـتــنـا األعـزاء
واســـتــيـــعــاب أعــدادهـم وتــلـــبــيــة
طـــمـــوحـــهـم الـــعـــلـــمي وحتـــقـــيق

متطلبات خدمة اجملتمع).
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بـالـفـايـروس في أكـثـر من  210 دول
ومـنـاطق مـنـذ اكـتـشـاف أولى حاالت
اإلصـابة في الـص فـي كانون األول
عــام 2019 .  وتـــصــدرت الـــواليــات
ـتـحدة قـائـمة الـدول األكـثر إصـابة ا
جاءت بـعدها الهـند والبرازيل يا عـا
ـتـحدة ـمـلكـة ا وروسـيـا وفـرنسـا وا
وإيـطـالـيـا وإسـبـانـيـا واألرجـنـــــت

وكولومبيا. 
 واعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية
إنـها اكتـشفت ألول مرة  6 إصـابات
تحور الذي ظهر بـفايروس كورونا ا
فـي بـريــطــانــيــا ضـمـن إجـمــالي 19
إصـابة جديدة داخل فـندق مخصص
لــــلـــحــــجـــر الــــصـــحـي. وأوضـــحت
ـكــتـشــفـة الــسـلــطـات أن (احلــاالت ا
تحدة ملـكة ا ألشـخاص جاءوا من ا
وصـــلت إلى و جـــنــــوب إفـــريـــقـــيــــا
نـــيـــوزيــلـــنـــدا بـــ يــومي  13و25
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سـجلت وزارة الـصحـة والبـيئة 741
إصــابـة جــديـدة بــفـايــروس كـورونـا
اضي. الـتي تعد االقل منذ حزيران ا
ــوقف الــوبـــائي الــيــومي واوضـح ا
الـذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان
(اخملـتـبرات الـعـام في العـراق اجرت
اكـــثـــر من  31 الـف عـــيــنـــة فـــحص
شـتبه اصـابتـها بـكورونا لـلحـاالت ا
حـيـث رصدت  741 اصــابـة مـؤكـدة
وشـفـاء  1974حـالـة وبـواقـع وفـيات
خـــمس حـــاالت جــديـــدة). وأظــهــرت
احـصائـيات أن أكـثر من  84 مـلـيون
نـسـمـة أصـيـبـوا بـفـايـروس كـورونـا
في ح وصل عـلى مـسـتـوى الـعالـم
إجـمـالي عـدد الـوفـيـات الـنـاجتـة عن
الــفــايــروس إلى مــلــيـون و829384
وفـــــاة. و تــــســــجــــيـل إصــــابــــات dDOÝ…∫ عنصر من اجليش في سيطرة مؤقتة ببغداد امس

ـطار بـذكـرى اغـتـيال ?WH∫ حـشـود احـيت وقـفـة تـأبيـنـيـة عـلى طـريق ا Ë

هندس وسليماني ا

»UI²Ž‰∫ شبان تعرضوا لسواح عرب  اعتقالهم في اربيل

ــــاضي وخــــضـــعت كــــانـــون االول ا
لالخــتـبـارات الــروتـيـنــيـة في أمـاكن
مـهـيأة لـلحـجر في إطـار االختـبارات
الــرقــابــيــة الــروتـيــنــيــة أو لــظــهـور

أعراض على أصحابها).
ـــديــر الــعــام لـــلــصــحــة في  وأكــد ا
نــيــوزيــلــنـدا آشــلي بــلــومــفــيــلـد أن
تحور ـصاب بفايروس كورونا ا (ا
ـطـبق عـلى يــتـلـقـون نـفس الــعالج ا
اإلصـــابــات بــالـــفــايـــروس الــتــاجي
الـعـادي وأنه لـيس أكـثر ضـررا لـكنه

أسرع انتشارا).
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سـريـعـاً ألن هـناك الـكـثـيـر من الـفـقرات
ان اعتراضات عليها والنقاط لدى البر
وبـالتـالي سوف تـخضع لـلتـعديل. وقال
عــــرب فـي تــــصــــريـح امس ان (ابــــواب
الــتـعــديل ســتــكــون بـالــدرجــة األسـاس
بـــالــنـــفـــقـــات الـــتي تـــشـــمـل الــوزارات
والـدوائر األخرى بـاإلضافة إلى مـسألة
رفع ســعــر الــديـنــار الــعــراقي والــوفـرة
ـاليـة واالقـتراض حـيث ستـخضع كل ا
هذه األمور إلى التعديل) مؤكدا انه (مع
ذلك الوجــود حـتى اآلن تـوافق تـام عـلى
طـبـيعـة الـتعـديالت أو آلـيـاتهـا) وبـشأن
الـعالقة بـ احلكومـة االحتاديـة وإقليم
كـردســتـان وكــيـفــيـة الــتـعــامل مع هـذا
ــوازنــة اكــد عـرب ــزمن في ا اخلالف ا
ـالـيـة ـوازنـة ا إن (مـوضـوع اإلقــلـيم وا
وعـمـليـة تـصديـر الـنفط والـعالقـة التي
ـركز أصـبحت حتـكم ذلك ب اإلقـليم وا
قــضـيــة رأي عــام وبــالـتــالي أي كــتــلـة
ـكـن أن تـتــبـنى حل ــان ال  داخل الــبـر
ـوضوع) ,مـوضحـا ان (االتفـاقات هـذا ا
الـتي حتـصل مـجـرد اتـفـاقـات شـكـلـية),
مـشيراً إلى أن (الكـتل السياسـية أبلغت
اجلـــانب الـــكــــردي تـــقـــد تــــفـــاصـــيل
الـواردات الـنـفطـيـة وغـير الـنـفـطـية إلى
احلـكومـة االحتـادية لـيكـون ذلك مدخالً
إليـجاد حل لـهذه الـقضـية) ,بدوره  ,اكد
انـية الـنائب ريـبوار كـر أن (كتـلة بـر

جــديــدة تــتــكــون من  15 نــائــبــاً كــرديـاً
ومـرشـحـة ألن يـنضم إلـيـهـا نـواب اكراد
جـدد من مـخـتـلف الـكـتـل واألحـزاب بات
لــديــهــا رأي آخــر فـي مــســألــة الــرواتب
والــنــفط ومــجــمل الــعالقــة بــ بــغــداد
وأربـــيل) ,مـــؤكـــدا ان (رواتب مـــوظـــفي
إقـــلـــيم كـــردســـتـــان يـــجب أال تـــخـــضع
لــــلــــخالف واجلـــــدل بــــ احلــــكــــومــــة
االحتــاديـــة واإلقــلـــيم حتت أي ذريـــعــة
لـذلك نـحن نـطـالب وقـد جـمـعـنـا تـواقيع
بــذلك بــأن تــدفع الــرواتب مــبــاشـرة من
بـغـداد إلى مـوظـفي اإلقـلـيم بـعـد أن يـتم
تــوطـيــنـهــا مــثل بــاقي مـوظــفي الــدولـة
الـعـراقـية) ,وأضـاف (ال يـنـبـغي مـعـاقـبة
الـنــاس بـســبب خالفـات ســيـاســيـة بـ
الـطـرفـ وهي خالفـات كـثـيـراً مـا يدفع
ـواطن الــبـسـيط فـي اإلقـلـيم), ثـمــنـهــا ا
مـبـيـناً أنـه (في حال يـحـصل اتـفـاق ب
بـغـداد وأربــيل فـإن هـذا االتـفـاق يـكـون
مع قــيـادة اإلقـلــيم واألحـزاب احلــاكـمـة
بـينما ح يحصل اخلالف فإن الشعب
هـو الـذي يـعاقب ال الـقـيـادة أو األحزاب
ــسـيــطــرة وبـالــتــالي فـإنــنــا في هـذه ا
الـكتلة اجلديدة نبحث عن حقوق الناس

ال حقوق األحزاب) على حد تعبيره.
اال ان خــبـيــر من االقــلــيم اوضح بــشـأن
ــوازنـــة قـــائال (نــســـمع من اصـــحــاب ا
ـلـكـون ـزايــدات الـسـيــاسـة الـذيـن ال  ا

أولـياً بــنحو  174مـلفـاً مزوراً ومـتالعباً
به ومـفـقـوداً في عقـارات الـدولة) مـؤكدة
ان (تـفشـي جائـحة كـورونـا حدد الـكثـير
ـــشــكـل بـــأمــر من حتـــركـــات الـــفــريـق ا
الـــديـــواني رقم  50الـــذي يـــضم ديـــوان
الـية وهيئـة النزاهة والـسلطة الـرقابة ا
الـتشـريـعيـة والرقـابـية فـضال عن وجود
قاضٍ متخصص) ,ولفتت الى ان (العمل
جـارٍ واآلن هــنـاك تـغــيـيــرات عـلى فـريق
لف الـعـمل ويتم تـقـد تقـرير مـفـصل 

عقارات الدولة خالل ثالثة اشهر).
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ومــضت الــتــمــيــمي الى الــقــول (هــنــاك
ـؤسـسـات الـتي لـيس لـهـا الـكـثـيـر مـن ا
ــسـاءلـة والـعـدالـة وهـيـئـة داعٍ ومـنـهـا ا
ــلـكــيـة ومــؤسـســة الـشــهـداء نـزاعــات ا
والـسجنـاء بعـد ان اصبحت لـدى الدولة
ـــؤســـســات قــاعـــدة بـــيـــانـــات بـــتـــلـك ا
والـهـيـآت) مشـيـرة الى ان (هـنـاك ثالثة
اوقـاف في ثالثـة دوائـر شيـعـية وسـنـية
وديــانـات اخـرى واحلل هــو امـا ان يـتم
دمج الــثالث اوقـاف ويـتم تــعـيـ وكـيل
لـكل طــائـفـة وتـكــون الـرئـاسـة دوريـة او
تـتحول الى دوائر تمويل ذاتي وهي من
تـعطي للـدولة النـها تمـتلك االموال). في
غـــضـــون ذلك ,رأى الـــنـــائب عـن كـــتـــلــة
ـان حـسـ عـرب أنه عـراقـيـون في الـبـر
ـوازنـة ـتـوقع أن يــتم إقـرار ا من غــيـر ا
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مــشـروعــا وطــنـيــا خلــدمــة مـحــافــظـات
الـوسط واجلـنـوب مـقـارنـات بـ حـصـة
غير اقـليم كـردستان وبـعض احملافظـات
مـستوعب بأن كوردستان اقليم فدرالي
ـكن ــان وال  له حــكـومــة ووزارات وبـر
مـقارنته بـالتكـوين االداري للمـحافظات
وـــتم تـخــصـيـص مـوازنــتہ اسـتــنـادا الـ
قارنة اما جهل او الـدستور العراقي. فا

أستغباء للشارع.
ـذكــورة في مــوازنـة 2021 هي األرقــام ا
ارقـام غـيــر حـقـيـقـيـة بــأسـتـثـنـاء رواتب
ـوظف والـرعاية االجـتماعـية األنفاق ا
الــفــعــلي لــعـام 2021 ســيــكــون بــحـدود
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ـاليـة النـيابـية انه النـية اكـدت اللـجنـة ا
ركـزي العراقي تغـيير سعر لـدى البنك ا
صــــرف الــــدوالر مـــــجــــددا كــــون االمــــر
سـيتـسبب بـارباك الـسوق بـأكمـله. وقال
عـضو الـلجـنة جـمال كـوجر في تـصريح
ــمـكن ان يــعـيـد الــبـنك امس (من غــيـر ا
تــســـعــيـــرة الــدوالر مـــجــددا ومن غـــيــر
الـواقـعي ان تـتـحـايل الـسـلـطـة الـنـقـدية
عـلى نفسهـا) مؤكدا انه (اليجـوز اعتماد
اي ســعــر جــديــد النه ســيــربك الــســوق
بــاكــمــله) ,الفــتــا الى ان (جتــاوز االزمــة
يــحـــتــاج الـى مــضي اســـبــوعـــ حــتى
ــــواطــــنــــ مع الــــســــعــــر يــــتــــكــــيـف ا
اجلــديـــد).وســجـــلت بــورصـــة الــكـــفــاح
 144.300ديـنـار مـقـابل مـئـة دوالر فـيـمـا
ســـجــلـت اســعـــار الـــصـــرف اخلــمـــيس
ــاضي في بــورصــة الــكــفـاح 144.800 ا
ديـنـار لـكل مـئـة دوالر. امـا اسـعـار سـعر
الـــصــرف في االســـواق احملــلـــيــة ,فـــقــد
انــخـــفـــضت حـــيث كـــان ســـعـــر الــبـــيع
 145.250ديـنــار لـكل مـئـة دوالر و سـعـر
الـشراء  143.250 ديـنـار لكل مـئة دوالر.
وكـشـفت الـنــائـبـة مـاجـدة الـتـمـيـمي عن
ـلف عـقارات هـا تـقريـرا مـفصال  تـقـد
الـــدولــــة خـالل ثالثــــة اشــــهـــر. وقــــالت
الـتميـمي إنها (كـرئيسـة جلنة االيرادات
ـستقيلة جرداً االخـرى قدمت للحكومة ا
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{ طهران (أ ف ب) - توعد قائد احلرس الثوري اللواء حس سالمي السبت بالرد
على "أي خـطوة" تستهدف إيران وذلك خالل زيارته جزيرة استراتيجية في اخلليج
تـحدة.وتفقـد سالمي قوات عسكـرية في جزيرة في ظل توتـر متصاعـد مع الواليات ا
أبو مـوسى عشيـة الذكرى األولى الغـتيال الـلواء قاسم سـليمانـي قائد فيـلق القدس

في احلرس الثوري بغارة أميركية في العراق في الثالث من كانون الثاني 2020 .
وقـال "نـحن هنـا اليـوم لنـجـري تقـييـما
ونـكون متأكدين من قـدراتنا القوية في
الـبـحـر وضـد األعـداء الـذين يـفـاخـرون
ــوقع أحــيـــانــا ويــهــددون" بـــحــسب ا
الـــرســـمي لـــلــحـــرس "ســـبـــاه نـــيــوز".
وأضــاف "ســنـرد بــضــربــة مـتــكــافــئـة
حــاسـمــة وقـويــة عـلى أي خــطـوة قـد

يقدم عليها العدو ضدنا".
…d¹eł bIHð

ورافق سـالمي قـائـد الـقـوات الـبـحـريـة
لـلحرس األميـرال علي رضا تنـكسيري
في تـفقد للقوات في جزيرة أبو موسى
ر الـواقـعة غـرب مـضـيق هرمـز الـذي 
عــبــره نـحــو خــمس انــتــاج الـنــفط في
الـعــالم.ويـأتي ذلك بـعـد أيـام من زيـارة
تــنــكــسـيــري جــزيــرتي طــنب الــكــبـرى
وطـــــنب الــــصـــــغــــرى في  25كــــانــــون
األول/ديـسمبـر حيث شدد عـلى أهمية
"اجلـاهزيـة القتـاليـة والتـيقظ" وفق ما
أفـــادت وكــالـــة "إيـــســنـــا".وتــقـع طــنب
الـكـبـرى وطـنب الصـغـرى الى الـشـمال
من أبـو مـوسـى. وتتـهـم دولـة اإلمارات
إيـران بـ"احـتالل" هـذه اجلزر.وتـصـاعد
الــتـــوتــر بــ طــهـــران وواشــنــطن مع
اقـتـراب ذكـرى سلـيـمـاني وإن بقي في
مــعـــظــمه فـي ســيـــاق الــتــصـــريــحــات
ـــتــبـــادلــة.واتـــهم وزيـــر اخلــارجـــيــة ا
اإليـراني محـمد جواد ظـريف اخلميس
ــنــتـهــيــة واليـته الــرئــيس األمـيــركي ا
دونـــالـــد تـــرامب بـــالـــســـعي الخـــتالق
"ذريــــعـــــة" لــــشن "حــــرب" عـــــلى بالده
مـتحـدثا عن مـعلومـات بهـذا الشأن من
الـــــعــــراق.والـــــســـــبت اتـــــهم ظـــــريف
إسـرائـيل الـعـدو الـلـدود لـلـجـمـهـوريـة
اإلسـالمــــــيــــــة فـي الــــــشــــــرق األوسط
بـالـضـلوع فـي هذا اخملـطط.وكـتب عـبر
حـــســـابه عـــلى تـــويـــتــر "مـــعـــلـــومــات

اسـتـخـباريـة جـديدة مـن العـراق تـؤشر
الى أن عــمالء مـحـرضـ اســرائـيـلـيـ
يـخــطـطـون لـهــجـمـات ضـد أمــيـركـيـ

ـنـتـهيـة واليـته تـرامب" بـذريـعة لـربط ا
لـــشن حـــرب.وحــذر ظـــريف تـــرامب من
"الــــوقـــوع فـي فخ" مــــعـــتــــبـــرا أن "أي
نـطقـة) سترتـد عكـسيا مـفرقـعات (في ا
بـــشـــكل ســـيـئ" خـــصـــوصـــا عـــلى من
وصــفــهم بـ"أفــضل أصــدقــاء" الــرئــيس
األمـيـركي من دون أن يـسمـيـهم.وسبق
لـــــــتـــــــرامـب أن حـــــــذّر إيـــــــران مـن أنه
ـسؤولية في حال مقتل أي سـيحملها ا
من مــواطــنــيه فـي الــعـراق وذلـك بــعـد
اســتــهــداف صــاروخي قــرب الــســفـارة
ـاضي األمـيــركـيـة في بـغــداد الـشـهـر ا
اتـهمت واشنـطن فصائـل عراقيـة قريبة
من طــهــران بــالـوقــوف خــلـفـه.ولم يـؤد
الـهـجـوم الى سـقوط ضـحـايـا.ويـترافق
ذلك مـع حتركات عـسكـرية أمـيركـية في
ـنطقة شـملت توجه حامـلة الطائرات ا
"يــو أس أس نـيــمـيــتـز" وقــطع بـحــريـة
مــرتــبـطــة بــهــا الى مــيــاه اخلـلــيج في
ــاضـيــة وحتـلـيـق قـاذفـات األســابـيع ا
اسـتــراتـيـجـيـة من طـراز "بي- "52فـوق
اخلـلـيج مـرت في اآلونـة األخـيـرة.لكن
تـقـاريـر صـحـافيـة أمـيـركـيـة أفـادت هذا
األســـبــوع أن وزيــر الـــدفــاع بـــاإلنــابــة
كـريـستـوفر مـيـلر أمـر بـعودة "نـيـميـتز"
الى بـالدها.ونـقـلت صحـيـفة "نـيـويورك
ـز" عن مسـؤولـ أميـركـي قـولهم تـا
ثابة إشارة "خفض إن اخلطوة كانت 
تصعيد" حيال طهران بعد اخلشية من
وقـوع مواجهة ب الـطرف قبل خروج
ترامب من البيت األبيض في  20كانون
الـــثــاني/يـــنـــايــر.وشـــهــدت الـــعالقــات
ـقـطـوعـة مـنذ عـقـود بـ اجلـمـهـورية ا
ـتـحـدة تـوتـرا اإلسالمــيـة والـواليـات ا

1017-  110 تــرلــيــون ديــنــار وحــصــة
ا فـيـها االقـلـيم لن تـتـجاوز 8 تـرلـيـون 
رواتب مــوظـفي االقــلـيـم يـتم اســتـهالك
مـلـيـون بــرمـيل نـفط لالسـتـهالك احملـلي
دون تــخــصــيص اي شئ مــنــهــا ألقـلــيم
كـردستـان وتقدر أقـيام هـذا النفط ب 20
تــرلــيـون ديــنــار ســنــويـا وال يــتم درجه
ـــوازنـــة الــعـــامــة الـــفــدرالـــيــة ضــمن ا
بــأحـتــســاب اجـمــالي االنــفـاق الــفــعـلي
والـذي سـيـبلغ  130 تـرلـيـون ديـنـار فإن
ـئـة فـقط من حـصــة االقـلـيم تـشـكل 6 بــا
ــا فــيــهـا مــوازنــة الــدولــة االحتــاديــة 

رواتب موظفي االقليم والبيشمرگة).

ـيـاه الـراكـدة لـذا نـطـرح في عـراقـيـون ا
الـتحـالف العـابر لـلمـكونـات). مؤكدا ان
(الـتـحالـف العـابـر للـمـكـونات لن يـجـبر
أحـداً عـلى االنـدمـاج فـيه لـكـنه سـيـخلق
مـصلحـة للجـميع في االندمـاج والرهان
ن هم خارج التحالفات عليه فال فرصة 
الـعابرة وال حديث طائفي وال فيتو على
األقـويـاء خــوفـا من جنـاحـهم وتـقـدمـهم
عــــلـى اآلخــــرين) ,وتــــابـع ان (الــــعــــقـــد
ــا االجــتــمــاعـي لــيس تــرفــا فــكــريــا ا
ضــرورة البــد من األخــذ بــهــا عــاجال ام
آجال ,فــغـالــبــيـة الــشــعب لم تــسـهم في
الـعـقــد الـسـابق ومن أسـهم فـيه صـارت
الحـظـات والـرغـبات لـديه الـكـثـيـر من ا
في الــتــحــديث والــتـطــويــر ونــحـذر من
االنـسداد السياسي وعدم وجود اإلرادة
ـعـاجلـته) ,وشـدد احلـكـيم الـســيـاسـيـة 
عــلى انـه (ال خــيــار لــنــا اال في تــقــويــة
ـنـهـجـهـا واليـكون الـدولـة و اإلنـتـصـار 
ـا تـقــو االداء من خالل الـشـعـارات ا
ـصـالح ,فــمن يـســتـفــيـد من مـن خالل ا
ضـعف الدولـة ويقـوى علـيهـا هو مـنهج
الالدولــة ومن يـقــوى بـقـوة الــدولـة هـو

منهج الدولة).

مـتواصلة في العراق منذ مطلع تشرين
األول  2019 في ظـل اتـهـامـات لـلـنـخـبـة
احلـــاكـــمـــة مـــنـــذ عــام  2003 بـــفـــســاد
ســيـــاسي ومــالي وتـــبــعــيـــة لــلــخــارج.
ـاضي أعـلن رئـيس الـوزراء والـشــهـر ا
الــعــراقي مــصـطــفى الــكــاظــمي وجـود
مــحـاوالت جلــهـات لم يــسـمــهـا تــهـدف
ـانـية. لـعـرقـلة إجـراء االنـتـخـابات الـبـر
ـان قــانــونــا جــديــدا يـنــظم وأقــر الــبــر
االنـتـخـابات كـان أبـرز مالمـحه تـقـسيم
احملـافـظـات إلى دوائـر مـتـعـددة بـعد أن
ــــــنح فـــــرص كـــــانـت دائـــــرة واحـــــدة 
لـلـمـسـتـقــلـ بـالـتـمـثـيل الـنـيـابي. ومن
انـية ـقـرر أن جتري االنـتخـابـات البـر ا
ـبكرة في  6حـزيران  2021 إذ تـعهدت ا
الــسـلــطــات مـرارا بــإجــراء انـتــخــابـات
تــتــسم بــالــنـزاهــة. فــيــمــا شـدد رئــيس
حتــالف عـراقـيــون عـمـار احلــكـيم عـلى
أهـمــيـة الـتــحـالف الـعــابـر لـلــمـكـونـات,
مـشيـراً الى ان العقـد السيـاسي اجلديد
.وقـال احلكيم خالل ضـرورة وليس تـرفاً
اسـتـقـبـاله عـدداً من رؤسـاء اجلـامـعـات
وعـمـداء الــكـلـيـات في الـعـراق (نـحـتـاج
الى مـعـادلـة جـديـدة قـادرة عـلى حتـريك

ـال بـشـكل غـيـر مـشـروع عـلى حـسـاب ا
الــعــام بــحــكم قــضـائـي بـات وان شــمل
بـالـعفـو عنـهـا). واعلن مـسـتشـار رئيس
الــوزراء لـــشــؤون االنـــتــخــابـــات عــبــد
احلــســ الـهــنــداوي عن تــوفــر جــمـيع
ـانية مـتطـلبات إجـراء االنتـخابات الـبر
قبل وال قررة منتصف العام ا ـبكرة ا ا
وجــود مــســوغــات  لــتــأجــيــلــهــا.وقــال
الــهــنــداوي في تــصــريح امس االول إن
ـبـكرة (جـمـيع مـتـطلـبـات االنـتـخابـات ا
مـتوفرة كما أن الفرصة الزمنية إلجراء
االنـتخابات تـبقى منها أكـثر من خمسة
أشــهــر) وأضــاف أن 750فــرقــة جــوالــة
فـوضيـة العـامة لالنـتخـابات خـاصة بـا
ســتـنــفـذ حــمـلــة مـطــلع كــانـون الــثـاني
.( اجلـاري لـتــحـديث بـيـانـات الـنـاخـبـ
ـانيـة مخـتلـفة ودعـا أعضـاء في كـتل بر
مــنـهم كــاطع الـركـابـي عن حتـالف دولـة
الـقـانـون وهـشـام الـسـهـيل عـضـو كـتـلة
تـيار احلكمة في وقت سابق إلى تأجيل
إجــراء االنــتــخـــابــات بــســبب الــوضع
األمـــــني واالقـــــتـــــصـــــادي فـي الـــــبالد
وتداعيات جائحة كورونا. واالنتخابات
ـبكرة أحد مطالب احتـجاجات شعبية ا

الـتأمينات الـتي تدفع من قبلهم وحتمل
جـزء من نـفقـات االنـتخـابـات) واضاف
ـفـوضـية ـبـلغ الـذي حـددته ا ان (هـذا ا
ــرشح دفـعه لــلـحـصـول الــذي يـتـولى ا
عـلى عـضويـة مـجلس الـنـواب لم يزداد
فــلـسـاً واحــداً مـنـذ حتــديـده اول مـره).
ـــفـــوضــــيـــة عـــلـى نـــظـــام وصـــادقـت ا
ـرشـحـ النـتخـابـات مـجـلس الـنواب ا

لعام 2021. 
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ــفــوضــيـــة في بــيــان تــلــقــته وذكــرت ا
(الــــــزمــــــان) امـس انـه (ضــــــمن اطــــــار
فـوضية االسـتعدادات الـتي تقوم بـها ا
ـــقـــبل الجـــراء احلـــدث االنـــتـــخـــابي ا
ـــــرشــــحــــ صــــادقـت عــــلى نـــــظــــام ا
النـتخابات مجلس النواب رقم  6 لسنة
 2021 واضــاف انه (مـن ضـمـن مـانص
رشح ـرشحـ ان يكـون ا عـليه نـظام ا
عــراقي اجلـنــسـيــة  قـبــول تـرشــيـحه
رسـميـاً للـتـنافس عـلى عضـوية مـجلس
الـنــواب وان اليـكـون مـشــمـوالً بـقـانـون
ـساءلـة والـعـدالـة او اي قـانون هـيـئـة ا
اخـر يحل مـحـله وغيـر محـكوم بـجنـحة
او جــنــايــة مــخــلــة بــالــشــرف او اثـرى

ـقــبـلــة . وقـال حـرب في االنــتـخـابــات ا
بـيان تـلـقته (الـزمان) امس (كـان االجدر
ـفوضية االنتخابات قبل اصدار نظام
ـرشـح الـتـنـافس بـاالنـتخـابـات بـ ا
ـاني  ,زيــادة مــبـلغ ــقــعــد بــر لــلــفـوز 

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ
دعــا اخلـبــيـر الــقــانـوني طــارق حـرب ,
ـستقـلة لالنتـخابات ـفوضيـة العـليا ا ا
الى مــضــاعــفــة الــتــأمــيــنــات اخلــاصـة
ــشــاركــة في ــرشــحــ الــراغــبــ ا بــا
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الـيـوم سوف يـرحل عام  2020في ظل مـسـتجـدات ومـتغـيـرات إقلـيـميـة ودولـية
متالحـقـة مسـتجـدات ومتـغيـرات يـنتـظر أن تـلقي بـظاللـها عـلى عالقات إقـليم
كـوردستـان وسـيـاسـاته اخلـارجـيـة ومسـعـاه لـلـتـقـارب من خالل تـطـوير احلل
ـشاكل و يعم الـسياسي لـلمشـاكل العـالقة مع بـغداد على أمـل أن يحل تلك ا
ـنطـقة ال الـسالم واالستـقـرار في ربوع إقـلـيم كوردسـتان و الـعـراق وعمـوم ا

ي. سيما أن األول من شهر كانون الثاني هو يوم السالم العا
لـقـد تـسبـبت تـركـة كـورونـا " كـوفـيد - "19في تـصـعـيد الـصـراع اإلقـتـصادي
احملتـدم ب الـقوـ الـكبـرـ في العـالم لذا تـؤمن القيـادة الكـوردستـانيـة بأن هذه
ـر بها اإلقـليم والعـراق تفرض عـلـ الطرفـ تعزيز األزمة اإلقـتصاديـة التي 
لــغـة الــشـراكـة ولــيس الـصــراع وتـســخـيــر الـثـروات لــبـنــاء وجتـاوز األزمـات
ـعــاداة ومـعــاقـبـة والــتـخــفـيف من الــتـوتــرات فـمــشـالت الـعــراق ال تـعــالَج بــا
الكـوردستاني بل بإقـامة نظام معتدل مـدني يحترم القيم اإلنسـانية والقومية
سلحة اخلارجة عن القانون ـلــشيات ا والديـنية العامة نظام خال من تسلط ا
سـاواة والـنـدية ـشـتـرك والتـسـلـيم بـا و بالـعـمل عـلى إعـادة اإلعتـبـار لـلـعمل ا
والـتكافؤ ب مكونات اجملتمع العراقي واإلعتراف بحق اجملتمع الكوردستاني
في تـقـريـر مــصـيـره و أقــداره والـقـضـاء اجلــدي عـلـ الـفــسـاد الـذي طـال أدق
تـفـاصـيل احلـيـاة و حتـقـيق إصالح سـيـاسـي بـبـعـد إنـسـاني يـغـلّب مـصـلـحـة
الـشـعبـ الـكـوردسـتـاني والـعـراقي عـلى مـا سـواهـا. فـالـصـراعـات واحلروب
ونـشر لغـة االكراه وعدم إحـترام الرأي والـرأي اآلخر تخدم الـقوـ التـي تضمر

ستقبل.   الشرّ للشعب في العراق وحقهما في احلياة و بناء ا
السـيـاسـة الـدولـية تـشـهـد حـالـة من اإلنـهيـارات والـتـحـوالت الـهيـكـلـيـة وهـناك
ي الـليبرالي األحادي حـركات مناهضـة  في العالم و دعوات حلل الـنظام العا

تحدة واستبداله بآخر متعدد األقطاب.  الذي قادته الواليات ا
فالـصـ مـثالً حتـاول إحـيـاء نـظـامـهـا اإلمـبـريـالي الـتـقـلـيـدي اخلـاص بهـا في
منـطـقة الـشرق األوسط و روسـيا تـسعـ لـتوسـيع مـنطـقة نـفوذهـا العـسـري في
وذج ـوذج جديد آخذ في الـظهور  مـحيطهـا. السؤال هو هل أمـامنا فعالً 
يسـعـ في صهـر الدولة الـسياسـية والقـوميـة الثقـافية واإلقـتصاد الـتجاري في

بوتقة واحدة? 
ـتــغـيـرات اإلقـلـيـمـيـة والـدولـيـة تـدفـعـنـا لـنـقـول بـأن إقـلـيم ـسـتـجـدات وا هـذه ا
ـقبـلة فمـا عاشہ كوردسـتان بـحاجـة الـ صيـاغة عـقد سـياسي جـديد لـلسـنة ا
ـاضيـة يتـطلب من الـقيـادة الكـوردستـانية شعـب كوردستـان خالل السـنوات ا
سؤولـتـها التاريخية فتح حوار بـناء ومثمر مع كافة القوى احلكـيمة والواعية 
الـسياسية الوطنية في اإلقليم و خارجه بهدف اإلنخراط اجلاد في عمل وطني

جامع ومواجهة حتديات بناء مستقبل واعد لإلقليم. 
نـحن كشـعب كـوردسـتان واجـهـنا خـالل السـنـوات األخيـرة حتـديـات جسـيـمة
كاإلرهـاب الداعـشي وتمــننا مـن أفشال خـطط أعداء شـعبنـا الرامـية لـلنيل من
مكـتسـباتـنا وإجنـازاتنـا لذا يـجب علــنا أن نـعمل عـلـ تأصـيل إنتـصاراتـنا في
ـرصــوص خـلف قـيـاداتـنـا الــواقع اإلجـتـمـاعي والــنـفـسي و نـقف كـالــبـنـيـان ا
ـسـؤولـيـة كـبـيرة الـكـوردسـتـانـيـة احلــيـمـة والـشـجـاعـة ونـتـعـاطـ مع احلـقـائق 

ونستمر بالتواصل في بناء مشروعنا الوطني الذي هو األفق القادم. 
ـجتمعـنا السيـاسي الذي هو مجـال تتشكّل فبـناء اإلقليم و مـستقـبله مرتبط 
فـيه مـظـاهـر بـنـاء الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا و له دور بـلـيغ في تـوجـيه واسـتـيـعـاب
احلراك االجتماعي واالرتقاء به اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وحمايته أمنياً.
القـيـادة الـكوردسـتـانـيـة احلـيـمـة في اإلقـليم حـريـصـة كل احلرص عـلـ الـتـنوع
ـشـترك ـواطـنـة والتـعـايش الـسـلـمي ا ـؤطـرة بـقـيم حـقوقـيـة تـكـفل ا والتـعـدد ا

ـونات األثنية والدينية والهويات األخرـ. وحتمي حقوق وحريات ا
نـاسبة قدوم العام اجلديد علينا أن نتكاتف كي يبقى إستقرارنا األمني إذن 
ونسـاند هـذه القيـادة الواعيـة التي تـبذل جهـوداً جبارة إلسـتقرار كـوردستان

وإستمرار األمن واألمان. 
: أتمـنى جلميع أبـناء شعب كوردسـتان والعراق وخـتاماً
ة آمالً أن عـيشيـة الكر كل بـودار اخلير في احلـياة ا
يـعم الـسالم والـرخاء واألمن ربـوع بـلـدنا اجلـمـيل بـلد

شترك. العيش ا

في وداع كل عـام نقـول : كل عام وانـتم بخيـر  وال نتـأمل ما زرع هـذا  العام
وت  وطوينا اسابيعه ومـا حصد   ها نحن قد طوينا  أيام عام    2020عـام ا
وشهوره  كانت هذه السنة  من أبشع سن  القرن وأمرّها على قلوب الناس
ـآسي في ـا عـشـنـا من ا    ألن الـذي كـابـدنـاه ومـضـغنـا أوجـاعـه ال يقـاس 

العمر كله
كانت صباحاته شؤم تنذر غربانها بسخطُ شديد 

وكانّ األسى مهدُنا نقيسُ السماء بآهاتنا 
َا في العظامْ

ورضعناهُ .. بعدَ الفُطام
وت نـشـرة أخبـار في كل صـباح  يـفجـعـنا بـأعـزاء  أقربـاء وأدباء وأضـحى ا

وأصدقاء  .... 
صائب واألحـزان فقدنا فيها  أحبة ومبدع  يا لـها من أيام سود متخمة با
ا وت  لـعن الله الكورونا الوباء الـذي فرق بيننا وب من نـحب  فلم يكتفي ا
قطـفت يداه من شبابنا واطفالنا ونساءنا وشيوخنا في التفجيرات والسرطان
اضـية حتى فـخخـة في السنـ ا  واألمـراض اخلبيـثة  والدمـار والسـيارات ا
نزل عـليـنا ليـبلعـنا واحداً واحـدا في سنة الـكورونـا بنسخ مـتجددة لـقد  أمعن
في عـشقه وضيافته  كـان ضيفاً ثـقيال  لم تكن سنة 2020 سـنة وباء كورونا
ورئيس فـحسب  لـقـد تـعـددت األوبئـة فـأبـتالنـا الله بـأحـزاب طـائـفيـة فـاسـدة
ـيلـيـشـيات بـقـطع أذنه وال يـسـتطـيع الـدفـاع عن نـفسه وزراء ضـعيف تـهـدده ا
فـكيف يـحـفظ هيـبـة الدولـة ?  وابـتالنـا بحـكـومة  ال تـعـرف كيف تـعـالج أزمات

البالد  وابتالنا بنواب فاسدين.! 
فأي سنة مضت وأي زرع وحصاد ? 

كم من الـشيب غزا شـعر الرأس وهل الـبياض الـذي طغى على الـسواد سجّل
مـآسي أيـام سـنة 2020? كم أخـذت مـنّا وكم أعـطـتـنا وهل كـان احلـصـاد على
قـدر الزرع والـزرّاع  ? تـتـداخل األفكـار ويـخـتـلط اخلاص بـالـعـام كمـا يـخـتلط
الـندى بـالسـراب !  لم يكن عام 2020 عـلى العراقـي بـخاصة والـعالم  بـعامة
وقـد ولّى وهـا نـحن نـودعّه وقـلـوبنـا كـلـمى ونـفـوسـنا عـام خيـر ومـودة وسالم 
متـعبـة وآمالنـا ترنو الى أبـواب السـنة اجلديـدة نفتح الـكوى والـنوافذ لـلشمس
فعم بعطر احملبة وياسم السالم  ونتمنى أن والنـسائم و أشرعة الصباح ا
يـكـون عـام 2021 عـام احلب  احلب الـطـاهـر الـذي يدخل الـنـفـوس فـيـشـعـلـها
بـــاإليــثـــار ونـــكـــران الـــذات وزرع األمــان واإلطـــمـــئـــنـــان وزرع االنــســـان في
ـقــيـتـة ــودة  في وطن نـظــيف من الـطــائـفــيـة ا هـو ان نــبـني جــسـر ا االنــسـان
ـناطقـية الـضيّـقة  وأن نرفع والطـائفـي  وخـالٍ من احملاصـصة السـقيـمة وا
ان ) أن نحمل األحالم الى مَنْ اليكتملُ حلمهم الّا شعار (حبُّ الوطن من اال
به  ألنَّ لـلـحب عـيونـاً سـاهـرةً عـنـدمـا تنـام كل الـعـيـون . لـذا أدعـو أصـدقائي
بدع في الوطن العربي الكبير أدبـاء العراق ومبدعيه   وكل ا
أن يـتضامنوا معي في دعوتي هذه للحب والسالم  : أن
يكون عام 2021 عام احلُبّ واحلياة    _لـعلنا في احلب
نـغسـلُ النـفـوسَ ونـطهّـرُ األفـئـدة و جنلي صـدأ الـعـقول
ونـوقظ ُ حرّاسَ الذاكرة  من سُباتٍ طال كلُّ عام وأنتم

بخير.
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إضـافـيـا في عـهـد تـرامـب الـذي اعـتـمد
ســـيــاســـة "ضـــغـــوط قــصـــوى" حـــيــال
طــهــران.وانــســحب تــرامـب عـام 2018
ــبـرم بـ بــشـكل أحــادي من االتـفـاق ا
طـهران والقوى الكبرى بشأن البرنامج
النووي اإليراني وأعاد فرض عقوبات
اقـتــصـاديـة قــاسـيـة عـلى اجلــمـهـوريـة

اإلسالمية.
ووصل الــبـلــدان الى شــفـيــر مـواجــهـة
عـسـكريـة مبـاشـرة مرتـ مـنذ حـزيران
 2019 ال سـيـما بـعد اغـتيـال سـليـماني
بـضـربة لـطائـرة أميـركـية مـسيّـرة قرب
مـطــار بـغـداد.وبـعـد أيـام ردت طـهـران
بـقصف صاروخي طال قـواعد عسكرية
في الـــعــراق يـــتــواجـــد فــيـــهــا جـــنــود

أمـيـركـيـون مع تـأكـيـدهـا أن "االنـتـقام"
لـسـلـيـمانـي لم ينـجـز بـعـد. وتـوفي آية
الــله مـــحــمــد تــقـي مــصــبــاح الــيــزدي
ـرشـد ــقـرب من ا ـتـشـدد وا احملــافظ ا
األعلى للجمهورية االسالمية في ايران
آيـة الله عـلي خامـنئي اجلـمعة عن 85
عــامـــا عــلى مــا ذكـــرت وكــالــة األنــبــاء

الرسمية اإليرانية (إرنا).
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وأوضــحت الــوكــالــة أن الــيـزدي أدخل
ــسـتـشــفى قـبل أيـام عــدة في طـهـران ا
بـسـبـب مـشـكـلـة في اجلـهـاز الـهـضـمي
مــوردة بــيــانــا صــادرا عن دوائــر رجل
الـدين.وكـان الـيـزدي حـتى وفـاته مـدير
مــؤسـســة اإلمـام اخلــمــيـني لــلــتـعــلـيم

والـبـحث الـعـلـمي وعـضـوا في مـجـلس
ـكلف تـعي خـبراء الـقيـادة في إيران ا
ــرشــد األعـلى واالشــراف عــلى عــمـله ا
وإقـالـته احملـتـمـلـة.وقـد انـضم إلـى هذا
ؤلف من رجال دين بـغالبيته اجملـلس ا
الـعـام  1991 لـكـنه خـسـر مـقـعـده خالل
انــتـخــابـات جـرت في  2016  وشــهـدت
حتـقيق اإلصالحي نتائج كبيرة لكنه
اسـتـعاده بـعد سـنتـ خالل انـتخـابات
فـرعـيـة.وتـقـدم الـرئيـس اإليرانـي حسن
ـان محـمـد بـاقر روحـاني ورئـيس الـبـر
قــالـيــبـاف بــالـتـعــازي لـعــائـلــة الـراحل
ـرشد األعـلى.وكان ولألمـة اإليـرانيـة وا
مــصـبـاح الـيــزدي مـقـربـا مـن خـامـنـئي
وداعـما كبيرا لـلرئيس السابق احملافظ

ـتشدد مـحمود احـمدي جناد.وعـندما ا
وصل األخـير إلـى السـلطـة العام 2005
قال مصباح اليزدي إن انتصاره يشكل
"مــعــجــزة" وهـــبــة لــلــشــعب من اإلمــام
ـــــهــــــدي عـــــلى مــــــا أوردت وكـــــالـــــة ا
"إرنـا".لــكـنه غـيـر مــوقـفه خالل الـواليـة
الـثانية ألحـمدي جناد متـهما إياه بأنه
"من الـسـاعـ إلى تقـويض الـنـظام من
ـال والبروباغنـدا" عندما خالف خالل ا
رشد األعلى لـلجمهورية.وذكرت عـلنا ا
وكـالة "إيـسنـا" أن مصـباح الـيزدي قال
الـــعــام  2014ان الـــشــعـب اإليــراني "ال
يــسـتــحق أن يـكــون له زعـيم" مــثل آيـة
الله خامنئي الذي تشكل قيادته "نعمة"

جلمهورية إيران اإلسالمية.

bIHð∫ قائد احلرس الثوري اإليراني اللواء حس سالمي أثناء تفقده قوات عسكرية في جزيرة أبو موسى
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الكات الهندسية والفنية تواصل ا
في فــرع تــوزيـع كــهــربــاء الــنــجف
قـطــاع الـنــجف الــشـمــالي تـنــظـيم
حــــمالت رفـع الــــتـــجــــاوزات عــــلى
الـشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة في قــريـة
الغديـر من خالل تشـكيل جلان من
ـــبــيـــعــات والـــشــعـــبــة الـــفــنـــيــة ا
والـقانـونيـة التـابعـة للـقطـاع  وقد
 رفع  35حـــــــالـــــــة جتــــــــاوز مع
مصادرة  230متراً من القابلوات 
مختلفة األحجام للمرافق التجارية
ــطـــاعم والـــقــاعـــات فــضالً عن وا
تـــــــوجــــــــيه   47 إنـــــــذار بــــــــحق
ـــتـــجـــاوزين . وقـــال مـــديـــر فــرع ا
توزيع كهرباء احملـافظة صفاء عبد
الزهرة اخلالدي في تصريح ألعالم

www.azzaman.com
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أكـــدت وزارة الـــزراعــــة ومن خالل
دائـرة ألــبـسـتــنـة دعم أســعـار بـيع
الــشــتالت فـي مــحــافــظــة نــيــنـوى

 . واطن ولكافة ا
وقـال بيـان تلـقته (الـزمان)امس ان
مـشـتل ام الـربـيعـ الـتـابع لـدائرة
الـبــسـتـنــة وبـتــوجـهـات من وزارة
الـزراعـة (قـام بـتـوفـيـر كـافـة انـواع
شــتالت الـفـاكـهـة وشـتالت الـزيـنـة
وبـاسعـار مدعـوعـة للـمواطـن من
وزارة الــزراعــة وبــطــريــقـة الــبــيع

باشر.  ا
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وكـذلك يـدعـو مـشــتل ام الـربـيـعـ
ـواطــنـ الـراغــبـ بــزيـارته في ا
حي الـغـفـران لـغرض االطـالع على
ـتــعــددة من الــشــتالت). االنــواع ا
وأكـــدت دائـــرة الـــبــيـــطـــرة احــدى
تــــشــــكــــيالت وزارة الــــزراعــــة عن
اجـازتـها تـسـجـيل عـدد من االدوية
والــلــقـاحــات الـبــيـطــريـة تــمـهــيـداً
لالســـتـــيــراد مـن قـــبل الـــشـــركــات
اجملـــازة وذلك حلـــمـــايـــة الـــثــروة
احليـوانيـة من األمراض اخملـتلـفة.
حيث قامـت دائرة البيـطرة بعـملية
تـــســجـــيل االدويـــة والـــلـــقـــاحــات
الـــــبــــيــــطــــريـــــة واإلشــــراف عــــلى
طـلـوبة مـطـابقـتـها لـلـمواصـفـات ا

من قبل جلان متخصصة. 
مـبــيــنــة ان (اجــتــمــاع عــقــد لــهـذا

ـــديـــر الـــعــام الــغـــرض مـن قـــبل ا
ؤلفة من وحضره اعضاء اللجنة ا
مـســؤول وحــدة تـســجــيل االدويـة
ـــذاخـــر والـــلـــقـــاحـــات في قـــسم ا
والـتجـهـيزات الـبيـطـرية ومـسؤول
قــــسم اخملــــتــــبـــرات والــــبــــحـــوث
الـبيـطريـة و مـسؤول قـسم الرقـابة
الدوائـية ومـسؤول فـحص االدوية
في قـسم الرقـابـة الدوائـية وعـضو
ـسـتـشـفى الـبـيـطري فـي بابل من ا

إضافةً  الى خبير الدائرة ). 
مـوضـحـة ان (الهـدف هـو تـسـجيل
وتـــقـــيـــيـم االدويـــة والـــلـــقـــاحـــات
الـــبــيـــطـــريـــة بـــصـــورة عـــلـــمـــيــة
طـلوبة ومـطابقـتهـا للـمواصفـات ا
بـــعـــد اجــــراء كـــافـــة فـــحـــوصـــات
الـسـيـطـرة الـنــوعـيـة من قـبل قـسم
الـرقـابـة الـدوائـيـة).مـشـيرة الى ان
(الـلـجـنـة وافـقت عـلى تـسـجيل 15
مادة او وحدة االدويـة البيـطرية و
مــــادة واحــــدة  من الــــلــــقــــاحــــات
الـبـيـطـريـة). ووافق وزيـر الـزراعة
مـــحـــمـــد كـــر اخلــــفـــاجي عـــلى
تـــصــديـــر الف طن مـن مــحـــصــول
ـمـلــكـة الـعــربـيـة الـطــمـاطــة الى ا
الـسعـوديـة عن طريق مـنـفذ عـرعر
احلــــــدودي ومـن الــــــفــــــائـض عن
اإلســــتــــهـالك احملــــلي وفي اطــــار

تعظيم موارد الدولة. 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(اخلفـاجي ترأس االجـتمـاع الرابع
عـشـر لـلـمـجـلس الـوطـني لـلـبـذور

بـحـضور مـسـتـشار الـوزارة مـهدي
ضـمـد الــقـيـسي وأعــضـاء اجملـلس
وعـــدد من اخملـــتـــصـــ بـــالـــشـــأن
الـزراعي. وفي بـدايـة اجلـلـسة حث
الـوزيـر احلـضور عـلى تـقـد كـافة
ــســـتــلــزمــات الــزراعــيــة الالزمــة ا
للفالحـ وتذليل العـقبات وجتاوز
حلـقات الـروت وحـسب الضوابط
والـقـوانـ الـنــافـذة والـعـمل عـلى
ــــزارعـــ من مــــنح الــــفالحــــ وا
ــالـيـة ــسـتــحـقــاتـهم ا ــسـوقـ  ا
ســـيـــمــا احملـــافـــظـــات احملــررة من
االرهــــاب والــــتــــعـــجــــيل بــــكــــافـــة
اإلجــراءات الـتـي تـخص الــفالحـ
بغية حصولهم على حقوقهم). 

واضــــــــاف انـه ( االطـالع عــــــــلى
جــدول أعـــمــال اجلــلــســة واتــخــاذ
ناسـبة بشـأنها ومـنها القـرارات ا
إطالق مـــســــتـــحـــقــــات الـــفالحـــ
ـســوقـ بــأسـرع ـزارعــ من ا وا
ـــــــكن. فـــــــيــــــمـــــــا  خالل وقـت 
ــوافـقــة عـلى تــسـهـيل االجـتــمـاع ا
عـمـلـيـات منـاقـلـة واسـتـالم الـبذور
وحـــسب احلــاجــة والــتـــعــلــيــمــات
الـنـافـذة وضـمن اخلــطـة الـزراعـيـة
وافقة عدة لـلشركات). واكـد ان ا ا
تمت على جتهيز البرنامج الوطني
لـتـنمـية زراعـة احلـنطـة في الـعراق
بـالــبــذور  لـعــدد من االصــنـاف من
قـبل شـركـة مابـ الـنـهرين الـعـامة
للبذور.  فضال عن معاجلة عدد من
لفات ومناقـشتها ووضع احللول ا

ـنـاســبـة لـهـا وفـقــا لـلـتـخـصص ا
ومنها مـلف تنمية وأكـثار الزيتون
وتـــوســــيع الـــرقــــعـــة اخلـــضـــراء
والـــــعــــمـل عــــلـى اعــــادة الـــــعــــمل
بـالـصنـاعـات التـحـويلـيـة لتـشـغيل
االيـدي الــعـامــلــة ودعم االقـتــصـاد

الوطني). 
—uLð ÃU²½«

واكد مدير زراعة كربالء رزاق ردام
الـــــــطــــــائـي ان كـــــــربالء مـن بــــــ
احملــــافـــظــــات الـــثـالث االوائل في
انــتـاج الــتـمــور بــعـد زيــارة اعـداد
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يــتـــعــرض الـــكــثـــيــر من الـــنــســاء
واالطـفـال واحــيـانـا حــتى الـرجـال
حلوادث العنف االسري الذي القى
ــشـهــد االجـتــمـاعي بـظاللـه عـلى ا
بالبالد ¨والعنف في الـعراق تعدى
حــواجــز االسـرة واصــبـح ظــاهـرة
تــهــدد اجملــتــمع بــأســره نــتــيــجــة
اخلـــروقــــات االمــــنـــيــــة وحـــوادث
االغتيال التي تـتعرض لها شرائح
مخـتلـفة داخل الـعراق جـراء غياب
تـدابـيـر التـصـدي لـتـلك احلوادث .
وقـال الــبـاحـثـون لـ (الـزمـان) امس
ان (الـقانـون وفي حـال تضـمنه اي
فـــقـــرة تــــخـــالف تـــعــــالـــيم الـــدين
بــــرغم حــــاالت الـــعــــنف االسالمـي
اخلطرة التي يشهدها اجملتمع في
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فـــأنه ســيـــلــقى االعـــوام االخــيــرة 
رفــــضــــا وعــــقـــبــــات كــــثـــيــــرة في
مـــؤكــديـن ان (قــضـــايــا تــمـــريــره)
الـعــنف في الـعـراق ال تـقـصـر عـلى
بـل تـعــدت ذلك حـيث االســرة فـقط 
يـتـعـرض نـاشــطـون ومـتـظـاهـرون
وغيرهم الى النعف من قبل جهات
االمـر الـذي سـاعـد عـلى مــجـهـولـة 
اتــسـاع مـظـاهــر الـعـنف في الـبالد
وسط غيـاب تدابـير الـتصـدي لتلك
شهد احلاالت التي بدأت تتصدر ا
احلــــــالي دون تـــــدابــــــيـــــر رداعـــــة
.( لـــلــمــتــجــاوزيـن عــلى الــقــوانــ
ـفـوضـية الـعـلـيـا حلـقوق وتـعـزو ا
االنسـان في العـراق تزايـد معدالت
الـعـنف الى الضـغـوط االقتـصـادية
وعـــــوامـل اخـــــرى عـــــادة تـــــكــــون

اجـــتــــمـــاعـــيــــة .  واشـــار عـــضـــو
مــفــوضــيـة حــقــوق االنــســان عـلي
الــبـــيـــاتي في تـــصـــريح تـــابـــعــته
(الــــزمـــان) امـس الى ان (ارتــــفـــاع
ظـاهـرة الــعـنف فـي الـبالد تــتـمـثل
بـفـقـدان الـثــقـة بـ أفـراد الـعـائـلـة
ـــشـــاكل االقـــتـــصـــاديــة وكـــذلك وا
شـروبات الكـحولية) االفراط في ا
وتــابع ان (الـعــراق رصـد  15 الف
قــضــيــة عـنـف أســري خالل الــعـام
مــؤكـدا (وجـود 4 االف ــنـصـرم ) ا
بــسـبـب هـذه مــذكــرة الــقــاء قـبـض
ولــفت الـبــيـاتي الى ان الـقــضـايـا)
(تــشـــريـع قـــانــون يـــحـــد مـن هــذه
الـقــضـايـا مــهم في الــوقت الـراهن
حـتـى يـكـون هـنـاك تـعـريف واضح
ومعاقبة أي عنف أو ألفراد األسرة

اعـــــتــــداء عـــــلى أالفـــــراد بــــشـــــكلٍ
اضــافـــة الى الــتــركـــيــز عــلى رادع
ـة لضـحـايا تـوفـير دور ايـواء كـر
العنف في حال فقـدانهم للسكن أو
تــعـــرضــهـم إلى الــعـــنف). ويــنص
ال ـادة 41 على انه  الـقـانـون في ا
ـة إذا وقع الـفـعـل اسـتـعـمـاالً جــر
ويعد قتـضى القانون حلقٍ مقرّر 
اســتـعــمــاالً لـلــحق ومــنـهــا تـأديب
الــــزوج لـــزوجـــتـه وتـــأديب اآلبـــاء
ـعلـم ومـن في حكـمهم األوالد وا
الــقــصــر في حــدود مــا هــو مــقــرر
شرعاً أو قـانوناً أو عـرفاً.  بدورها
اوضحت عضـو اللجـنة القـانونية
إن جلـنتها النـيابيـة بهار مـحمود 
ــلف وتـعـمل عـلى مـسـانـدة لـهـذا ا
صياغة القانـون بشكل ال يتعارض
مع الـدســتـور وال يــخـالف الــبـنـود
القانونية. وقالت محمود أن (عددا
ــانـــيــة تــعــارض من الــكــتـل الــبــر
وترى أنه الـقـانون بـشـكـله احلـالي
يـتــضـمن مـواد تــخـالف الـشــريـعـة
واضـافت ان (الــلـجـنـة االسـالمـيـة)
وترفض أي شيء واد تدقق هذه ا
كــمـا يــخــالف مــبــاد الــشــريــعــة 
ونـحـذر في الـوقت ذاته من ارتـفاع
وتــــيـــرة الـــعـــنـف داخل اجملـــتـــمع
أو سـواء ضـد النـسـاء أو األطـفال

حتى ضد الرجال). 
ـتــعـلـقـة وعـادة جتـابه الــقـوانـ ا
ـدنـية في الـعـراق التي بـاألحوال ا
بـالـرفض من قـبل تـتـعـلق بـاألسـرة
األحــزاب والـكــتل اإلسالمـيــة الـتي
تعـتقد أن إقرار هـكذا قوانـ يفكك
األســـرة ويــتـــعــارض مـع تــعـــالــيم nOMFð∫ أب يعنف ابنته

ــولــدات االهـــلــيــة في مــحــافــظــة ا
كـــربالء عـــلى قـــرار الـــتـــســـعـــيـــرة
اجلــديـــدة لــلــخط الـــذهــبي . وقــال
ولدات شهود عـيان ان (أصحـاب ا
األهلـيـة في كربالء قـرروا إالضراب
ـــولــــدات بـــســـبب عن تـــشـــغــــيل ا
التـسعـيرة اجلـديدة لـلخط الـذهبي
الــتي قـررتــهــا احلـكــومــة احملـلــيـة

مؤخرا).
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مــؤكــديـن ان (احملــتــجــ ابــلــغــوا
واطن إنهم سيبقون على اخلط ا
ـولـدات الــعـادي فـقط وان جــمـيع ا
اآلن فـي حـالـة االطــفـاء). وتــعـهـدت
وزارة الـكــهـربـاء بـتـحـسن سـاعـات
. وقال جتـهـيـز الـطـاقـة لـلـمـواطـنـ
ـــتـــحــدث بـــاسم الـــوزارة أحـــمــد ا
موسى في تصريح امس إن (زيارة
وزير الطاقة اإليـراني للعراق كانت
مــثــمــرة ونـتج

شـاكل العـالقة عنـها بـحث جمـيع ا
رتـبط بتـجهـز الغاز وذات الشـأن ا
وكانت هـناك اتـفاقات بـروتوكـولية
وتــعــاون مـشــتـرك) ,الفــتـا الى
(استئناف ضخ الغاز االيراني
بدأ وأن ساعات جتهيز الطاقة
لـلـمـواطـنـ سـتـشـهـد حتـسـناً
ــنـــاطق الـــتي والســـيـــمــا فـي ا

تأثرت بضخ الغاز). 
وكـان وزيـر الـطـاقـة االيـراني قد
نقل تـعهـدات بالده خالل زيارته
بـغــداد بـاســتـئــنـاف ضخ الــغـاز

اإليراني بـشكل عـاجل والذي 
قــطــعه مــؤخــراً ألســبــاب فــنــيــة.
ان نـحـو استـجواب ويـتجه الـبـر
وزيـــر الــكــهـــربــاء مــاجـــد مــهــدي
حــنـتـوش في ظل وجــود مـخـاوف
من انهـيار محـتمل لـلمنـظومة مع
العمل على استثمار الغاز لتشغيل
احملـطات بـدالً من اسـتيـراده حيث
تـــفـــاقـــمت أزمـــة تـــراجـع ســـاعــات
جتــهــيـز الــكــهــربـاء الــوطــنــيـة في
بغداد ومحـافظات الفرات األوسط

الـكــهـربـاء أمس ان (هـذه احلـمالت
تـــأتي لــغـــرض ضــمــان إســـتــقــرار
ــنـظــومـة الــكـهــربـائـيــة وتـقــلـيل ا
الضـائعـات ورفع مسـتوى اجلـباية
.مــشـــيــراً قــامت مـالكــات صــيــانــة
احلــيـدريــة الــتــابـعــة الى الــقــطـاع
الـشـمـالي بـفـك االخـتـنـاق ومـوازنة
األحـمـال  وذلـك في مـنــطـقــة قـريـة
الطـاقـة شارع مـصفى الـنجف  من
خالل نـصـب أعـمـدة مـدور ومـشـبك
ضــغط عــالي عــدد  6مع تــنــصــيب
أعمـدة ضـغط واطئ عدد  4وأيـضاً
 تـنـصـيب مـحــولـة جـديـدة سـعـة
250 كـي ڤـي أي  وقــــــــواطع دورة
عـدد 2 حـجم  250أمــبـيــر  فـضالً
عن ســحب ســلك حــجم 120 مـلم2

.( سافة 600 متراً
مــجـدداً بـالـتــزامن مع االنـخـفـاضواحـــتج الـــعــشـــرات من اصـــحــاب

الــــشـــــديــــد في درجـــــات احلــــرارة
واحلــاجــة إلـى أجــهــزة الــتــدفــئــة.
وأعلن عضو جلـنة الطاقة الـنيابية
غـــالب مـــحـــمـــد ان (إيـــران قــلـــلت
إرسـال الـغـاز لـلـعـراق الى الـنصف
تراكمـة التي تقدر بسبب الـديون ا
بـأكـثر من 5 تـريـلـيـونـات ديـنـار ما
أدى الى تـــقــلــيل نـــســبــة جتــهــيــز

الطاقة الكهربائية).
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ولـفت الى انـه (يـنـبـغي عـلى وزارة
الـنفـط تغـييـر ستـراتـيجـيتـها نـحو
صـــنـــاعــــة الـــنـــفـط والـــغـــاز و أن
الــوزارة تـتــحــدث فــقط عـن الـنــفط
وأهـمــلت مــلف الــغـاز). فــيـمــا دعـا
إمــام جــمــعـة الــنــجف صــدرالــدين
الـقــبـاجني  ,احلــكـومــة الى حتـمل
مــســـؤولــيـــتــهـــا ومــعـــاجلــة ازمــة

الكهرباء في البالد. 
وقــــــال الـــــقـــــبـــــاجني خـالل صالة
اجلمعة امس (نشدد على احلكومة
عاجلة أزمة بتحمل مسؤولياتها 

الـكـهــربـاء ومـعــاجلـة أزمـة الـدوالر
ــفــتــعــلــة وأزمــة الــبــطــالـة  وأن ا
الـــعـــراق قـــادر عـــلى جتـــاوز هـــذه
األزمـــات بـــشـــرط األعـــتـــمــاد عـــلى
اخملـلصـ واخلالص من الـفروض
الدولية واألرادات احلـزبية) داعياً
الى أن (يــكــون اإلحــتــفــاء بــالــعـام
اجلـديـد مــدعـاة إلبــعـاد الــعـالم عن
روح االســـتـــعـــمــار  واســـتـــعـــبــاد
الــــشـــعـــوب) ,وتــــابع ان (الــــغـــرب
يــحــيـــيــون الــعــام اجلــديــد ونــحن
أصبحـنا كذلك نـتيجة األسـتعمار 
بـعــد أن فـرضــوا الـتــاريخ والـلــغـة
ي حتت مــســمى والــتــقــو الــعـــا
ــة). مــشــيــراً الى أن (مــطـلع الــعـو
نصرم أسـتيقظ العالم على العام ا
ة معلنة بحق قائدي النصر) جر
مــشــددا عــلـى ( ضــرورة ان يــكــون
ـة الـشر الـعـام اجلـديـد عـامـاً لـهـز
ووعي الـشعـوب بحـقـارة ووحشـية
ي  وعـاماً لـنهـاية اإلسـتكـبار الـعا
الـفـوضـى وتـوديع قـيـادة الـشـر في

تمثلة بترامب). العالم ا الزالة التجاوزات على الشبكة
WJ³ý∫ حملة 
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الــنــخــيـل فــيــهــا والــذي وصل الى
مـلــيـونـ و500 الف نــخــلـة خالل
ــــدة االخـــيـــرة. مــــشـــيـــرا الى ان ا
ـرتـبـة االولى (احملـافـظـة تـعـد في ا
على الـعراق في انـتاج الـتمور رغم
عــمــلــيــات الــتـجــريف الــتي طــالت

اعداد كبيرة من النخيل). 
وقـال الـطائي في تـصـريح صـحفي
انه (نـظــرا لـلـوفــرة الـكـبــيـرة الـتي
حــصــلت فـي انــتــاج الــتــمــور هـذا
العام 2020 لكـننـا نتـوقع ان تنتج
احملافظة 100 الف طن وهي نسبة

كـبيـرة على مـستـوى البالد) الفـتا
الى ان (الـزيــادة الـتي حـصـلت في
االنتـاج يعـود الى االهتمـام الكـبير
لــلــنــخــيل من قــبـل وزارة الــزراعـة
زروعـات ومديـرية ودائـرة وقايـة ا
الـزراعـة) مشـيـرا الى ان (تـصـدير
ــغــرب الـــتــمــور ســيـــكــون لــدول ا
والـهـنـد وبـاكــسـتـان واوربـا حـيث
شكلت جلان لـهذا الغرض من اجل
تبخيـر وتعقيم التـمور لكي تصبح
ـا يـرفع من جـاهـزة لـلـتــصـديـر و

قيمتها في االسواق).

االسالم. وأعـلنت قـيادة شـرطة ذي
قـارعن تـسـجيـل أول حالـة انـتـحار
لــعــام 2021 جــنــوبي احملــافــظــة.
وقــــال مــــصــــدر في الــــقــــيــــادة إن
(الــطـالــبــة اجلـامــعــيـة ب.ح.ث من
مـــــوالـــــيـــــد 1999 أقـــــدمت عـــــلى
بـشنق نـفسـهـا بواسـطة االنـتحـار 
ــروحــة شــال مـــربــوط بــحـــلــقـــة ا
السـقفـية في مـنزلهـا بقـضاء سوق
وعـنـد الـتـحـقـيق وجد أن الـشـيـوخ
الـــفــتــاة تــعــانـي من اضــطــرابــات

نفسية).
وأضـــاف أن (الــــشـــرطــــة فــــتـــحت
حتقيقا مع ذوي الفتاة ولم يطلبوا
و نــقل اجلـثــة لـدائـرة الـشــكـوى
عرفة أسباب الوفاة الطب العدلي 
وإكـــمــال اإلجـــراءات الــقــانـــونــيــة
واصـــدار شــــهــــادة الــــوفـــاة قــــبل

تسليمها لذويها). 
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مـر يـومـان من عـمـر الـسنـة اجلـديـدة  وقـد ولـدت وسط احـتـفـاالت الـعـالم احلذر
ا يزل أبواب تـوجس من هجمات تـنظيم كورونـا الشرس  الذي دّق بـضراوة و ا
ـتـحرر  الـشـرقي ـتـدين وا ـتـخـلف  الـغـني والـفـقـيـر  ا ـتـقـدم وا كل الـعـالم  ا
تـأخر طبـياً بل نال من قـادة ورؤساء  كـثيراً مـا هزؤا منه تطـور وا والغـربي  ا
وقلـلوا من خطره وكذبـوا ما قيل عنه فأصـابهم بعدواه  ونقـلهم من القصور الى
ا يـزل يحـذّر من هذا الوبـاء  اال العراق شـافي . والالفت أن كل العـالم كان و ا
ـؤامرة  وأكـذوبـة الوبـاء  وخرافـة اخلـطر فـسقط في الذي قـال شعـبه بـنظـرية ا
ــعـافى  الــطـبــيب والـعـالـم  الـشـيخ شــركه الـريــاضي والـســيـاسي  الــعـلـيل وا

والشاب  فحصد عدد ال يستهان به من األرواح . 
وفي رأس الـسـنــة اجلـديـدة أغـلــقت مـدن تـنــبض بـاحلـيـاة  وفــرضت بالد حـظـر
لـلـتجـوال  ومُنـعت فـنادق ومـقـاهي وصاالت ومـسـارح من استـقبـال احملـتفـل ال
بقصد التقييد  أو بهدف النيل من الساع لالحتفال  أو تصفية حلساب ديني
 ولـكن بـغــايـة الـتـوقي واحلــذر وحـفظ الـنـفـس  اال في بـلـدي الـعــراق  امـتـلـئت
الــشـوارع بــاحملـتــفــلـ  وغــصت الــفـنــادق بــالـســاهــرين  وراحت بــغـداد كــمـا
احملـافـظـات تـغص بـاخلـارجـ عـلى الـوبـاء ال عـلى الـتـوجـيه واألمـر والـنـصـيـحة
حسب  وبـدالً من االحتـفاء بالـقادم اجلديـد الذي تـمنى علـيه كل العـالم أن يكون
خـيـر من سـلـفـه  وأفـضل من سـابـقه  قـطف االحـتـفـال الـطـائش ارواح األبـريـاء
الـذين تـطـلعـوا لـعـام جـديد  وشـارعـة بـديـلة  وبـديل أفـضل  أمـا اجلـرحى فـقد
سـتشفيات تغص بهم  وال تعلم أتعيب احملتفي بالقادم  وقد راح الفقر راحت ا
ال ـرض ينـتشـر  واجلهل يـتوسع وسـوء اخلدمـات يسـود  وقلت ا يتـفشى  وا

يطفو  والفساد يتصاعد ?
 أم تعـيب من لم يتمكن من بـسط نفوذ الدولـة وهيبة الـقانون وسطـوة السلطة ? ال
ـال واألمن والصحـة  عجيب أمرك بقـصد االستبـداد ولكن بغـاية حفظ الروح وا
العـراقي  تقول بـاالعتدال  وأنت في حـبك متطـرف  وفي كرامك مسرف  وفي
شـجاعـتك مـتـهور  وفي نـقـدك إلذاع  وفي دعـمك جتـود  وفي ذودك عن اآلخر
تفـتدي  وفـي طاعـتك تنـحـني  وفي انفـجـارك تدمـر  وفي حزنـك تعـتكف  وفي
فـرحك تـمــوت . ألم يـأن األوان  لـتــعـيش كــمـا الـعـالـم  حـراً  سـعــيـداً  أمـنـاً 
مــتـعـايـشـاً  مـنـتـشـيـاً  تـنـعم بـاالســتـقـرار  فـقـد قـضـيت جل تـاريـخك  حـروب
واحتالالت وانـتكاسـات  ثم نضاالت وحتـرير وانتـصارات  ودم شعـبك منذور 
ومـالك مـهـدور  وأمـنك مـضـطـرب  يـنـام اآلخـر وشـعـبك يـحـرس  ينـعـم القـريب
والغريـب بخيراتك  وشعبك يتضجور جوعاً  تـبتبني البلدان  وحجرك يتقادم 
ومبـانيك تتآكل ومـالك يهدر  بـ منهـوب ومنفوق عـلى الغيـر وآلة احلرب  حتى
ـآسي ســمـة تــاريـخك  راح احلــزن سـمــة شــعـبك  والــقـهــر طـابع أجــيـالـك  وا
واخلوف من احلـاضر واقع يومك  وظلمة القادم مـستقبل اجيالك  عجيب أمرك
ـدنيـة واحلـاضرة  ال والـدين وا العـراق تـطّلع الـى أرضك البـاحث عن الـعـلم وا
ـســتـقـبل واألمن والـصـحـة والــتـعـلـيم والـهـواء وشـعــبك تـطـلع لـلـعــالم بـحـثـاً عن ا
ـاضــيه افـضل من ـضي يــتـطـلع شــعـبك لألفــضل  واذا  .......... وكل يــوم 
حاضـره  وأمسه أأمن من يـومه  ويومه خيـر من غده  وكلـنا يـعيب على كـلنا 
وجـميـعـنا يـشـخّص ويحـلل ويـنُظّـر ويـقتـرح  وكـلنـا مـغلـوب علـى أمره  وال نـعلم
أنعـيب اجلغرافيا التي جعـلتنا األكثر تمـيزاً  أم التاريخ واإلرث واحلضارة التي
أرعـبت الـعـالم  حتى راح يـتـوجس مـنا خـيـفـة ? أم نعـيب من ولـيـناه أمـرنـا فراح

يشبع غروره على حساب مجد الوطن ? 
أم نعيـب شعبنـا الذي يخضع ويـهادن ويداهن وينـحني فيصـنع الطغاة ?  ويـقيناً
أن العـيب فيـنا  فـالشعـب مصـنع الطـغاة  بآلـته يُصـنع احلكـام  فمـا من حاكم
ولـد عـادل وشـعـبه خـاضع  مـثلـمـا مـا من حـاكم ولـد ظـالم  وشـعـبه أبي يـنبض

باحلـياة  فكـيفما يـكون الشـعب  يولى احلاكم  وعسى أن
يــتــعض الــشـعـب لــقـادم األيــام  ويــتــعض مـن خـيــاراته

ستبـدل  برصيد هاتف نقال  ا صوته ا اخلاطـئة ور
أو ورقـة خضراء أو حمراء  أو وعد بـتعي أو تطوع 
صـير على احملك  والـقادم الفيصل  أم أو تبـليط  فا

تصحيح وتصويب  أو الت ح مندم .
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ـالية علي ـعد من قبل وزير ا وازة االحتاديـة لسنة 2021) ا في تـقرير ( بيـان ا

رسلة الى مجلس النواب   وازنة ا رفق مع وثائق ا عبد االمير عالوي وا
يـشير في الـصفحة  25 من التـقريـر  الى فرضيـة ان يتـغير الـسعر الى 1350

دينار للدوالر الواحد 
ويـطـرح بـالـرسم الـبـيـاني مـجـمـوعـة من االفـتـراضـات والـسـيـنـاريـوهـات السـعـار

تحققة  مختلفة للدوالر وحجم االيرادات ا
كمـا انه يعترف الـوزير  صراحة في تـقريره  بان ( الـسياسات الـنقدية) هي من
ـالـيـة او غـيـرهـا ـركـزي احلـصـريـة ال من صالحــيـة وزارة ا صالحـيـات الـبــنك ا
ــالــيــة هـي صــاحــبــة الــدوالر وهـي من تــضع عــكـس مــا كــانت الــردود عن ان ا

االسعار !! 
ـركـزي ـبـاع من قـبل ا اخـيـرا"  اتـوقع ان يــتم الـتـعـديل عـلى اسـعــار الـدوالر  ا

والعدول عنه  والبيع بسعر  ب 1300- 1350 ولعدة اسباب اهمها : 
ـركزي حيث اوضحت البيانات - فشل هـذه السياسة بتحقـيق مبيعات من قبل ا
بيعات ئة لتتـحرل ا ـبيعات بـنسبة 90 بـا ركـزي انخفاض ا االخيـرة من البنك ا

من 250 مليون دوالر يوميا الى 15مليون دوالر فقط 
ـا يـشـسـر الى ان - حـالـة الـوكـود الـتي تـشـهـدهـا االسـواق احملـلـيـة الـعـراقـية 

قرر 1450 ال يتناسب وسعر التوازن السوقي  السعر ا
الـية - الـتخـفـيف من حالـة الـغضب واالسـتـياء الـشـعبي نـتيـجـة هذه الـقـرارات ا

واالقتصادية التي اثبتت خطأها 

 UEŠö

نشر مـكتب السيد مقـتدى الصدر السبت وثـيقة عن تأليف جلنـة تعمل على تلقي
ن جـرى االسـتـيالء عــلى امـوالـهم او عـقـاراتـهم - ـســيـحـيـ  الـشـكـاوى من ا
االصـح ان تكـون اجلـمـلة امـوالـهم و/ او عـقاراتـهم احـداهـما او االثـنـ مـعا و
ا االفـضل اضـافة شـكوى حـول اخلطف او الـقـتل او طلب الـفديـة احداهم او ر
كــلـهـا- وان الـصـدر ســيـشـرف بـنـفـسـه عـلى اعـمـال الـلــجـنـة التـخـاذ االجـراءات
دانـ سواء كانـوا من اتباع الـتيار الـصدري ام اتبـاع اي جهة القـانونيـة بحق ا
اخـرى وضـمت الـلـجـنـة اربـعـة اسـمـاء و اخلـامس بـكـنـيـته و لم تـوضح الـوثـيـقـة

مراتب االسماء حتى ضمن التيار.
الحظات على الوثيقة هي: ا

كتب 1/ كان االفـضل ان تشـكل اللـجنة من مـحامـ محـايدين حتت اشـراف ا
وتقدم النتائج للقضاء وللتيار ان يتخذ اجراءاته مع اتباعه ان ثبت تورط احدهم
ـمـتلـكات من ـساس  ـسـاعدة عـلى االسـتحـواذ او ا بـاالشـتراك او الـتـحريض ا

تخصهم الوثيقة" الضحايا" او " اجملنى عليهم"
2/ مـعـروف ان العـقـارات ال يـجري حتـويـلـها االبـشـكـليـات مـعروفـة في الـقـانون
ـسـاءلة افـراد ليـسوا من الـعراقـي و بالـتالي فـهل سـيكـون للـجنـة غـطاء قـانوني 
الـتـيـار? عـلـما ان لـالحزاب و احلـركـات حـدود في مـحـاسـبـة االفـراد بـأعـتـبارهم

يخضعون للقانون الوطني. 
شـمولون سيـحيـ فقط? اال يوجـد احتمـال بأن يـكون ا  3/ لم حددت الـوثيقـة ا

بالتجاوز عليهم عراقيون من دين اخر او قومية اخرى?
4/ ورد اسم حـسن الـكــعـبي في الـوثـيـقــة فـهل هـو نـفـسـه نـائب رئـيس مـجـلس
النـواب احلالي? ان لم يـكن هـو فكـان االفضل ذكـر منـصبه الـسيـاسي وان كان

هو فهل يجوز للتشريعي ان يدخل اسمه في مثل هذه اللجنة?
ـعنـية بـتنـفيـذ القـانون لـلتـحرك ان لم يـكن على 4/ هل فـاحتت الـلجـنة اجلـهات ا
شتبه احملسـوب على التيار فعـلى من قد يجري اتهامه او تتم ادانـته فلو كان ا

تهم موظفا مدنيا او عسكريا فكيـ سينقطع عن عمله للذهاب للتحقيق? به او ا
5/ الـوثـيقـة سـيـجـري تفـسـيـرها بـأنـهـا اقـرار بوجـود جتـاوزات واال فـهل جرى
حتـريــرهـا لـلــتـأكــد من وجـود الــتـجـاوز مـن عـدمه? ان كــان كـذلك ام ال وان كـان
يخص العـامل في التـيار فتلك مـذكرة داخليـة يعد تعـميمهـا نوعا من الشـفافية

لكنها شفافية تعطي صورة ان العدالة في العراق احلاضر معطلة.
كذلك ستفسر الوثيقة على انها دعاية مبكرة لالنتخابات.
ـة و ال عـقـوبـة اال بـنص" 6/ ثـمـة نص قـانـوني" ال جـر
ـة وفق ـدانـ بــاجلـر وبـالــتـالي هل ســتـتم مـعــاقـبــة ا
قانـون العـقوبـات العـراقي ومـعلـوم ان تطـبيق الـعقـوبة

القانونية هو اختصاص للدولة.

ويـتـعـرض الـنـاشـطـون في الـعراق
الى الــعــنف من قــبل جــهــات غــيـر
مــعـروفـة ويـســتـمـر ذلك االمـر دون
اجـراءات رادعـة من قـبل احلـكـومة
وانـهـاء تـلك الـظــواهـر الـتي تـهـدد

حياة االخرين . 
وتــــعــــرض مــــنــــزل الـــــنــــاشط في
تـظــاهـرات سـاحـة احلـبـوبي سالم
الــنــاصـــريــة إلى تــفــجـــيــر عــبــوة
وأسـفـرت عن تــدمـيـر بـاب نـاسـفــة
مـــنـــزله اخلـــارجي دون تـــســجـــيل
إصـــابــات بـــشـــريــة.  وفي ســـيــاق
أبـلغ مــواطن مـن مـنــطــقـة مــتـصـل
الكـرادي بقـضاء الـرفاعي األجـهزة
األمــنــيــة بــوجــود قــنــبــلــة يــدويـة
هـجـومــيـة في حـديـقــة مـنـزله غـيـر
منفـلقة وتمت مـعاجلتهـا بواسطة
تـفجـرات ورفعـها دون أن خبـراء ا

تنفجر.   

أحمد موسىغالب محمدماجد مهدي حنتوش

علي البياتيبهار محمود

»ŸUL²ł∫ جانب من اجتماع وزارة الزراعة



 U½öŽ« 4

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6855 Monday 4/1/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6855  االثن 18 من جمادى االولى 1442 هـ 4 من كانون الثاني (يناير) 2021م

 wKz«u « ÍbLŠ rþU½

—U  Í– k U×



www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6855 Monday 4/1/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6855 االثن 18 من جمادى االولى 1442 هـ 4 من كانون الثاني  (يناير) 2021م

Í√d «  U¼U&≈5
Ê«dNÞË sDMý«Ë 5Ð WNł«u*« WO{d  wNM¹ VIðd  —«uŠ

حـــــــال حتـــــــقق احلـــــــوار بــــــ
الـطـرفـ فـأن الـتـوصل حلـلـول
مـناسـبة مـن شأنـها أن تـنـعكس
  ـنطـقة عـموما على إستـقرار ا
والعراق بوجه خاص وبالتالي
إستـعادة الـسالم الـذي سيـشكل
حـتــمـا بـدايـة حـقــيـقـيـة وواعـدة
إلعـــادة الـــبـــنـــاء والــــتـــنـــمـــيـــة
واإلعــــمـــار. الســــيـــمـــا وأن دول
ـنـطـقـة والـغـرب عـمـومـا اجمع ا
دفعت ثمنا باهضا جراء الركود
اإلقتـصـادي الذي أصـاب الـعالم
أجـــمع مـــنـــذ نـــحــو عـــام كـــامل
بـسـبب إنـتــشـار وبـاء كـوورونـا
ومن قــــبـــله مــــوجـــات الــــربـــيع
الــعــربي واحلــروب الــداخــلــيــة
ومواجهة تنظيمات داعش التي

اجتاحت دول عدة.
{ رئيس اجمللس اإلستشاري
العراقي

يــبــقى اإلحـتــمـال اآلخــر لـبــلـوغ
ذروة الـتصـعيد الـعسـكري الذي
قـد يــنـتــهي الى إنــدالع احلـرب
يـــتـــمـــثـل بـــقـــيـــام طـــرف ثـــالث
قـصود هنا إسرائـيل بضربة وا
إليران او لقواعد وأهداف كبيرة
تابعة إليـران في محاولة جلرها
ـــاثـــلــة الى تـــوجـــيه ضـــربـــة 
نطقة. او صـالح أمريكيـة في ا
ــــصــــالح اذا  مــــهــــاجــــمـــــة ا
االمـريـكــيـة من فـصــائل مـوالـيـة
ـنطقـة واتهام ايران إليران في ا
بـهـذه الضـربـات. برغـم إمكـانـية
وقــــوع أحـــد اإلحــــتـــمــــالـــ أو
ـــؤشـــرات كالهـــمــــا  لـــكن كل ا
الــقــائــمـة تــســتــبــعـد ذلـك حـتى
الـلـحــظـة عـلى األقل. أن احلـوار
الـديـبـلـومـاسي وإنـتـهـاج سـبيل
ـثالن اخلـيـار الــتـفـاهم مــازاال 
األفـضـل جلـمــيع األطـراف. وفي

لكن اإليـرانيـون حتمـلوا حـصار
الـسنوات األربع بـأنتـظار رحيل
الــرئـيس تــرمب وهـذا مــاحـصل
بـالفعل ولـو كان في نـيتهم شن
احلـــرب في مـــحـــاولـــة لـــكـــســـر
احلــــصـــار واخلــــروج مـن هـــذه
الـعـزلـة اخلـانـقـة لـفـعـلـوهـا مـنذ
ــواجـــهــة مع الــرئــيس بــدايــة ا

االمريكي. 
…dýU³  WNł«u

بــاإلضــافـــة الى أن اإليـــرانــيــ
اكتفوا بقصف قاعدة ع األسد
غـربي العـراق كرد عـلى إغتـيال
ـا يدل ـهـنـدس  سـلـيـمـاني وا
عــلى أنــهم اليــفــكــرون بــاحلـرب
عـبر مـواجهـة مبـاشرة مع أقوى
تــرسـانــة حــربـيــة بـالــعــالم قـدر
ـغـادرة الــعـقـوبـات تــفـكـيــرهم 
ـفـروضـة عـلـيـهم اإلقـتـصـاديـة ا

بإقل اخلسائر. 

ســـاهـــمــــوا بـــشـــكـل فـــعـــال في
مــفــاوضــات أمــريــكــا مـع الـدول
اخلــمس لـلـوصــول الى االتـفـاق
النووي. وثانيا ان كل اإلشارات
والية التي وصلت الى الـقوى ا
إليــــران في مـــنـــطــــقـــة الـــشـــرق
األوسط تـــؤكـــد الــســـعي نـــحــو
التـهدئة وعدم الـتصعيـد. وثالثا
أن التـصريـحات اإليـرانيـة التي
ـدى تــتــحــدث عن الــثــأر عــلـى ا
ـا تـهـدف الى إدامـة الــبـعـيـد إ
الــزخـم اإلعالمي والـــتــحـــشــيــد
الـداخلي لـدعم النـظام ومـحاولة
لـــــكـــــسب تـــــعـــــاطف  الـــــداخل
اإليــرانـي وهــذا الــتــعــاطف قــد
يـخسـره النـظام في حـال نشوب
حــرب مــدمــرة اليــقــوى عــلــيــهـا
شــعب عــانى بــشــدة مـن قــسـوة
ستمرة العقـوبات اإلقتصاديـة ا
مـنـذ سـنوات. عـلـيه فـان طـهران
ســتــعـــطي اإلدارة اجلــديــدة في
واشنـطن  فرصـة إستـعادة لـغة
احلوار والتفـاهم الديبلوماسي
وفي حــال اســتـــمــرار ســيــاســة
الـضـغط واحلـصـار االقـتـصادي
الـــتي فــرضــتـــهــا إدارة تــرامب
عـنـدهـا ســتـلـجـأ بـالــتـأكـيـد الى
خـــيــــارات أخـــرى. لـــقــــد كـــانت
احلكـومة اإليرانيـة واضحة منذ
بدء احلصار عليها عام  2017
 بـــــإنــــهـــــا لن تـــــرضخ لـــــهــــذه
الـسـيـاسـة طـويال مـثـلـما رضخ
الـعـراق في تـســعـيـنـيـات الـقـرن
ــاضي بـــإنــتــظــار أن تــشــهــد ا
الــــبالد ســــاعــــات اإلحـــتــــضـــار
الــقــاسي حتت وطــأة احلــصـار.

أي ضـربـة اسـتـبـاقـيـة أمـريـكـيـة
عـلى ايـران حـيث قـال اجلـنـرال
ـتـقاعـد مـارك كـيمـيت مـسـاعد ا
وكيل وزير الـدفاع السابق  ردا
عـلى سـؤال: هل هنـاك أي فـائدة
عـــســكــريــة من تـــوجــيه ضــربــة
إليـــــران في األيـــــام الـــــقـــــادمــــة
فــأجــاب:  " ال لــكن بــالــتــأكــيــد
أمــــريـــكـــا لـن تـــقـــوم بــــضـــربـــة
اســتــبـــاقــيــة اال اذا كــان هــنــاك
ضـربـة من ايـران اوال وفي هذه
احلــالـــة ســيــضـــطــر أي رئــيس
امــريـكي لـلـرد". ولـعل انـسـحـاب
حــامــلــة الــطـــائــرات الــعــمالقــة
نـيمـيتز من اخلـليج عـشية رأس
الـسـنـة إشارة إيـجـابـيـة على ان
ـــتـــحـــدة ال تـــنــوي الـــواليـــات ا
تـوجيه ضـربـة الى ايـران وانـها
لــيـست بـحـاجـة الى هـذه الـقـوة

نطقة.  العسكرية في ا
…—ËUM Ë W ËUD

األعــتــقـاد الــسـائــد لــلـمــهـتــمـ
بــالـــشــأن اإليــراني يـــشــيــر الى
إيـران دولـة حتـسب لـكل خـطوة
حـــســابــات دقـــيــقــة وعـــمــيــقــة
ومـعــروف عــنـهــا قـدرتــهــا عـلى
نـاورة لذا ليس من طـاولة وا ا
ـــعـــقـــول ان تـــذهب الـــقـــيـــادة ا
االيــرانـــيــة نـــحــو الـــتــصـــعــيــد
الـعـسـكــري لـعـدة أسـبـاب مـنـهـا
أوال ان اإلدارة  االمــــريــــكــــيــــة
احلـالـيـة تـنـتـهي واليـتـهـا خالل
أقل من ثـالثــة أســابــيع لــتــأتي
إدارة جـديـدة أغـلب مـسـؤولـيـها
وخــصــوصــا وزيــر اخلــارجــيــة
ومستـشار االمن الوطني هم من

االنــتـقـام ذو وجــهـ األول هـو
االنــتــقــام من الــقـتــلــة واالمـراء
والــثـــاني هـــو إخــراج الـــقــوات
ــنــطـــقــة". بل االمــريــكـــيــة مـن ا
تــــوجت هـــذه الـــتــــصـــريـــحـــات
بــــــــــــإطـالق هـــــــــــاشــــــــــــتـــــــــــاغ

#اخراجاحملتلثار_قادتنا. 
مراقبون لـلوضع األمريكي تركز
إهتـمـامـهم على إنـشـغال اإلدارة
شـاكلـها الـداخلـية االمريـكيـة 
حــيث يــنـهــمك الــرئـيـس تـرامب
ـتبـقية من دة ا بكـيفيـة اكمـال ا
إدراته في غضـون األيام القـليلة
الحـظ أن جل الــــــقــــــادمـــــــة. وا
اهــتــمــامه انــصـب عـلـى الــشـأن
الـــــــداخـــــــلـي ومـــــــا آلـت ألـــــــيه
االنتخابات الرئاسية فهو الزال
يــعـتــقـد بـأن لــديه فـرصــة لـقـلب
نــــتـــــائج االنــــتـــــخــــابــــات وأن
مـحاولـته األخيـرة يوم ٦ كـانون
الثـاني تـتمـثل بإنـتظـار فرضـية
إحـــــتـــــمـــــال عــــدم مـــــصـــــادقــــة
الكونغرس األمريكي على نتائج
اإلنـتـخـابـات عـلى الـرغم من أن
هــذه الــفــرصـة مــازالت صــعــبـة
التـحـقق عـلى أغـلب الـظن. لذلك
فأن الرئيس ترامب يظهر وكأنه
غـــيـــر مـــكـــتـــرث بـــالـــســـيـــاســة
اخلـارجـيـة بـقـدر إهـتـمـامه عـلى
مــايــجــري بــالـداخـل األمـريــكي
وأن من يـقود هـذه السـياسة هم
وزيـــــر اخلـــــارجـــــيـــــة وبـــــعض
ـــســتــشـــارين الــذيـن يــريــدون ا
الـــتـــصــــعـــيـــد في آواخـــر أيـــام

إدراتهم. 
راقبون العسكريون ويستبعد ا

مـتـنــاوب طـيـلــة االيـام الـقــلـيـلـة
ـاضية.  فـيمـا وصف اجلنرال ا
فـرانك مــكـيــنـزي قــائـد الــقـيـادة
ــــركـــزيــــة االمـــريــــكـــيــــة هـــذه ا
الـــتـــحــركـــات بـــأنـــهـــا "رســـالــة
واضـــــحــــة الـى كل مـن يــــنــــوي
إستـهـداف مـصاحلـنـا أو إحلاق
األذى بـــاالمـــريـــكـــيـــ نـــحن ال
نسـعى الى نـزاع ولـكن ال يـجوز
الحـد ان يــقـلل من قــدرتـنــا عـلى
الـدفاع عن قواتـنا او الـرد بحزم

على أي هجوم ".
وبــدورهــا عـــمــدت طـــهــران الى
تأكـيد قدرتها عـلى التصدي ألي
مـحـاولـة أمـريـكـيـة تـسـتـهـدفـها
حـيث تــنـاوب الــعـديــد من كـبـار
ـــســـؤولـــ اإليــرانـــيـــ عــلى ا
ــنــددة إطالق الــتــصـــريــحــات ا
بالتحركات الـعسكرية االمريكية
ـنــطـقـة مـلـوحـ األخـيـرة في ا
الى عــزمـهـم لـيس عــلى صـد اي
هــجــوم مــحــتــمل بل "االنــتــقــام
الــشــديــد" أيــضــا إذ قــال قــائــد
فـيـلق الــقـدس إسـمــاعـيل قـآاني
في تــغـريـده له نــشـرتـهــا وكـالـة
تــــســـنـــيم اإليــــرانـــيـــة "ان هـــذا

مـع اقـتــراب الــذكــرى الـســنــويـة
لعملية اغتيال قائد فيلق القدس
اجلنرال قاسم سليماني ورئيس
اركان هيئـة احلشد الشعبي أبو
ــهــنــدس تــصــاعـدت مــهــنـدي ا
وتــائـــر احلـــرب اإلعالمــيـــة بــ
واشــنــطـن وطـهــران عــلـى نــحـو
أثـار قلق مـختـلف األوساط. وقد
تــصــدرت أنــبــاء الــتــصــعــيـدات
األخيـرة الـسوشـيـال ميـديا وفي
ـلـغـمـة مـقـدمـتــهـا الـتـغـريــدات ا
بـالــتـهــديـدات من كال الــطـرفـ

حـيث شـهـدت حــسـابـات تـويـتـر
ــرتـبــطــة بـالــعـاصــمــتـ رسم ا
ــــواجـــهــــة عـــســــكـــريـــة مالمح 

وشيكة. 
اجلــــانـب األمــــريــــكـي كــــثف من
جـانـبه حتـركـاته الـعـسـكـرية في
منـطقـة اخلـليج ومـضيق هـرمز
عـبــر إرسـال حـامالت الـطـائـرات
ـقاتـلـة الى جـانب حتـلـيق عدد ا
من الـقـاذفـات الـعـمالقـة إنـطالقا
من قـــــواعــــدهــــا في الــــواليــــات
تحدة األمريكـية لتتسيد سماء ا
اخلـــلـــيـج الـــعـــربـي في مـــوجـــة
إسـتـعــراض لـلـقــوة وعـلى نـحـو

 s¹b « ¡öŽ œU¼d
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wz«d U « ‚œU  bL×  - ¡«d UÝ
عـلي كـاظم  1يـنـايـر  2 - 1949يـنـايـر
هــــو العب كـــــرة قــــدم عــــراقي 2018

سابق.
W¹ËdJ « tðdO

العب كـرة قـدم عراقي سـابق يـعـتـبر
ثـــــالـث هــــداف فـي تـــــاريخ الـــــكــــرة

الـــعــراقـــيـــة ســجل عـــلي كـــاظم مع
منـتخبـات العراق الـوطنيـة أكثر من
هـــدفـــاً وتـــمـــيــــز بـــتـــســـديـــداته 56
الـــيــــســـاريـــة الــــقـــويـــة وبــــاتـــقـــان
الـتــســديـدات الــرأســيــة وله اهـداف
جـــمــيـــلــة حـــتى بــقـــدمه الــيـــمــنى..
كـالـهـدف اجلـمـيل الـذي سـجـله ضـد

الـــــكـــــويـت وحـــــارســـــهـــــا احـــــمــــد
الـطــرابـلــسي... اشــتـهــر أبــو هـديل
بارتدائه الفانيلة رقم  15وشكل أحد
ارعب خط هجومي مع الكاب فالح

حسن.
WO «dF « …dJ « l  t «b¼«Ë tð«“U$«
حــقـق عــلي كـــاظم مع مـــنــتـــخــبــات

الــــعـــراق الــــعــــديـــد مـن االجنـــازات
أبــــرزهــــا مع مـــــنــــتــــخب الــــعــــراق
الـعـسكـري الـذي فيه يـعـتـبر الالعب
األبـرز بــتـاريـخ الـكــرة الـعــسـكــريـة
فـــحــــصـل مع مــــنــــتـــخـب الــــعـــراق
الـعسـكـري على ثالث بـطـوالت كأس
عــالـم األولى عــام  1972في بـــغــداد

ـدرب عـادل بـشـير بـقـيادة ا
حيث حـصل منـتخـبنـا على

الـبـطـولـة بـعـد الـفـوز عـلـى الـيـونان
وسـاحل العـاج والتـعـادل مع تركـيا
وإيطاليا بينما انسحبت فيتنام من
الــبـطـولــة وسـجل عـلي كــاظم هـدفـا
واحـــــدا ضــــد ســـــاحل الـــــعــــاج في
ـــبــــاراة األخـــيـــرة الـــتـي انـــتـــهت ا
بـثالثـية نـظـيفـة لـلعـراق والـبطـولة
الـثـانـيـة كانـت عام  1977في دمشق
ــانـي رايــشــلت ــدرب األ بــقــيـــادة ا
ليـكرر (مـدرب نادي اجلـيش وقتـها)
وســجل عــلي كـاظـم ربـاعــيـة الــفـوز
الـرائعـة عـلى الـبحـرين ضـد حارس
ــرمى حــمــود سـلــطــان فــيــبــغـداد ا
ـدرب ضـمن الـتــصـفــيـات بـقــيـادة ا
عــمــو بـابــا وبــعـد جتــاوز اإلمـارات
أيـــضــا بـــالــتـــصــفـــيــات ســـاهم مع
نتخب العسكري بالفوز بالبطولة ا
بـعــد الـفــوز عـلى فــرق مـجــمـوعـات
انيا الغربية وفرنسا ونيجيريا) (أ
والتأهل للنهائي ليسجل علي كاظم
احـدى ضربـات الـتـرجيح احلـاسـمة
ضــد الـــكــويت الـــذي كــان بـــقــيــادة
ـتــمـثـلـة أفــضل مـدربـ الــبـرازيل ا
ـاريـو زغـالـو ويـسـاعـده كـارلـوس
ــبـاراة الـبــرتــو بـيــريــرا وانـتــهت ا
لـصـالح الـعراق  4-5 بـعـدمـا انتـهت
ـباراة بـوقـتهـا األصـلي واالضافي ا
بـالــتـعـادل الــسـلـبـي أمـا الـبــطـولـة
الثـالثـة فكـانت عام  1979فيـالكويت
درب عـمو بابـا واحرز أبو بقـيادة ا
هــديل بـهــذه الـبــطـولـة  5 أهـداف 3
مــنـهــا عـلى الــبـحـريـن وواحـد عـلى
الـنــمــســا وســجل احــدى ضــربـات
الـتـرجــيح الـفـاصــلـة ضـد إيــطـالـيـا
والـــتـي انـــتـــهت  3-4بـــعـــد تـــعـــادل
ـــنــــتـــخــــبـــان بــــالـــوقـت األصـــلي ا
بنـتيـجـــــة  0-0 كمـا حصل مـنتخب

ــركــز الــثــاني بــعــد الــعــراق عــلى ا
الــكــويت في بـطــولــة كـأس اخلــلـيج
الـرابــعـة الـتي اقــيـمت بــالـعــاصـمـة
القـطرية الـدوحة وحـصل علي كاظم
عــلـى ثــاني الــهـــدافــ بـــعــدجــاسم
ـيزة يـعقـوب بـتسـجـيله  8أهداف 
اخـتـيـر عـلى أثـرهـا كـأفـضل مـهاجم
بـالـبــطـولـة كــمـا وصل مع مــنـتـخب
ــبي إلـى الــدور الــربع الـــعــراق األو
ــبـيـاد مــوسـكـو 1980 نــهـائي في أو
أمـا عــلى الــصـعــيـد احملــلي فــفـاز
بكثـير من االلقـاب وسجل أجمل
االهــــداف مع فــــرق الــــســــكك
والـزوراء والــنـقل والــشـرطـة
ـختـلف الـبـطوالت احملـلـية

والعربية
t «e²Ž«

اعـتزل الـنـجم عـلي كـاظم عام
 لـيـنـتـقل فـيـمـا بعـد إلى 1982
عــــالم الــــتـــــدريب حــــيث درب
الـــزوراء وســـامـــراء والـــنـــجف
ــصـافي اخـرهـا بــعـد الـشـفـاء وا

ــــــرض وكــــــانـت له جتــــــربــــــة مـن ا
احـتـرافـيـة طـيـبـة سـابـقـة في األردن
خــمس سـنــوات حـيث درب وســاعـد
بتدريب اندية الرمثا والوحدات كما
كــــانت له جتــــربـــة بــــالـــتــــدريب في
الـبـحـرين لـسـنـتـ وسـنـة في عـمان
ـرض الذي وأخـرى في اليـمن لـكن ا
اصــابه وهـــو تـــاكل عـــظم احلــوض
جعله يتوقف عن مسيرته التدريبية
لــفـتـرة حــيث سـافـر إلى جــمـهـوريـة
التشيك والكويت وقطر ودول أخرى

للعالج.
…U u «

في يـــوم  2كـــانـــون الـــثـــاني
م أعلنت وسائل إعالم2018
عن وفـــاته بــعــد صــراعه

رض في بغداد. مع ا
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ـا قدمه احتاد كرة الـقدم في هونغ كونك نـوهت وسائل االعالم مؤخرا 
وقع اقـامة مباراة منـتخبهم الوطـني التي ستكون من اجـراءات خاصة 
بـكـواجـهة مـنـتـخبـنـا الـوطـني في ربيـع العـام احلـالي  فـبعـدمـا مـا ارتاى
ـبـاراة الـتي هي اصـال عـلى مـلـعـبـهم  لـيـرتـاي ـذكـور اقـامـة ا اجلـانـب ا
ثال عاد اخـيرا ليتراجع عن ذلك وقع بديل كـقطر على سبـيل ا اقـامته 

باراة على ملعبه ..  الطلب ويبقي على اماله باقامة ا
مـثل تلك االجراءات يـنبغي ان تكـون لها مقـومات فرغم بقـاء اخلشية من
ـنتـخب البد لهم ان تـفشي فـايروس كورونـا  قائـمة فان  الـقائـم على ا
يـكـون لهـم موقف من تـلك االجـراءات اتي تـبدو في الـظـاهر مـربـكة  رغم
ـباراة اهـمـيـة الـنقـاط الـثالثـة الـتي يـسعـى منـتـخـبـنا حـصـدهـا في تـلك ا
السـيما وانـها ستعـزز بقائه في صدارة مـنتخـبات اجملموعـة والتي بقيت
دون مـنـافسـة بـسبب تـاجـيل االحتاد االسـيـوي الستـحـقاقـاته مـنذ مـطلع

نصرم بسبب تفشي فايروس كورونا .. العام ا
بـاراة واالبقـاء عـليـها البـد ان تـكون لـها مـداوالت  فرغم اجـراءات نـقل ا
ـضـيف مـن تـفشـي الـفـايروس ـنـتـخب ا اخلـشـيـة الـتي ابـداهـا  جـانب ا
رض فلذلك خـصوصا في تـلك البقعـة التي تعـد بؤرة مناسـبة النتشـار ا
عـلى القـائمـ على مـنتخـبنـا الوطـني من ان يكـون لهم مـوقف محدد من
بـاراة علـى ملعـبهـم  ليـسعوا تـلك االجراءات الـتي جتدهـا  تمـنع اقامـة ا
ـباراة لـيعـودوا فيـما بـعد في الـبحـث عن ملـعب افتـراضي يضـيف تلك ا
ادراجــهم عن ذلك الـقـرار  حــيث قـرروا اخـيـرا اتــخـاذ مـلـعــبـهم كـمـوقع

رتقبة .. باراة  ا حتمي القامة ا
ثـابـة احد اسـلحـة اخلصم بـاراة يعـد  ومـثـلمـا ذكرنـا فان اربـاك نـقل ا
نتخب اخلصم وما الـتي يناور بها ويسعى للتاثيـر النفسي على العبي ا
ـاثلة الجـواء هونغ كونك تـستدعـيه تلك االجـراءات من بحث عن اجواء 
ـنـاخـات من اجل ـبـاريــات جتـريـبـيــة تالئم مـثل تـلـك ا من اجـل االعـداد 
االسـهــام بـتـدريب العـبـيــنـا عـلى الـلـعب  في تــلك االجـواء ومـواجـهـة كل
صيـرية التي نتمنى باريات ا فتـرض حدوثها في مثل تـلك ا الـتاثيرات ا
ـباراة  التي سـتبدو حـاسمة ومـهمة ان النـفقد فـيهـا اي نقطـة من نقاط ا

نتخب للتاهل الى الدور احلاسم .. للدفع با
وعـلى القائـم استـذكار مثل تـلك التاثيـرات مع اجلهة الـراعية لـلمباراة
بـكـون االحتـاد االسـيـوي له مـحددات مـوجـبـة لالسـهـام بـرفض مثـل تلك
الـطـلبـات او قـبولـهـا  السيـمـا وان سالمـة الالعبـ  وصـحتـهم تـبدو في
ـذكـور الـذي اقدم ـيـزان االعـلى كـفـة عبـر مـقـدرات ومـعـاييـر االحتـاد ا ا
عـلى خطـوة اخرى غيـر محسـوبة بـالغاء  نـهائيـات اسيـا للفـئات العـمرية
ـتاهلـة ومنهـا منتـخبنا نتـخبات ا كـالشبـاب والناشـئ برغم  ان اغـلب ا
قـدم الـكـثـيـر من بـرامج االعـداد لغـرض الـظـهـور في مـثل تـلك الـبـطوالت
ـهم والذي تـنتـظره جـماهـيرنـا الريـاضيـة وتعـول علـيه كثـيرا سـتوى ا بـا
تـخذة من االحتـاد االسيـوي لتـضع عالمات لـذلك برزت تـلك القـرارات ا
نـاسبات الـتي تطـلق رصاصة الـرحمة االسـتفـهام جتاه الـغاء مثل تـلك ا
ـكن ان تـنـطلق مـن تلك ـواهب واالمـكـانـيات الـريـاضـيـة الـتي  بـاجتـاه ا

نتخباتنا الوطنية الحقا .. ميز  هم وا البطوالت وتعد الرافد ا
وفي كـل الدول بدات االجـراءات الواجـبة  اتـخاذهـا للـوقايـة من فايروس
ـسـؤومـة والتي كـورونـا تـبـرز لـلعـلن  فـضال عن انـتـهـاء تـلك الـصفـحـة ا
ـاسي واالحزان فـلذلك قـارنـة با تـبـشر بـاخليـر من انتـهـاء تلك احلـقبـة ا
كـان عـلى االحتاد االسـيـوي  في ان يجـاهد لـلـبحث عن اجـراءات اخرى
تـواكب  اقـامـة بطـوالته اخلـاصة بـالـفئـات الـعـمريـة من اجل عـدم غ او
ذكورتـ السيما ظـلم اي منتـخب منضـوي ضمن منتـخبات الـبطولتـ ا
ـواصلة شـاركة متـميزة في تـلك االستحـقاقات  مـنتخـباتنـا التي تـسعى 
االبـقاء على توهج الكرة العراقية في احملافل االسيوية  فضال عن ابراز
ــقــامـة حــالــيــا  في الـعــديــد من دول الــعـالم نــظــرات جتـاه الــبــطـوالت ا
واالســتـفـادة مـن خـبـراتــهـا في هــذا الـشـان من خـالل اقـامـة  مــبـاريـات
الـدوريات احمللـية بدون جمـهور واتخـاذ اجراءات صحيـة صارمة تـعتمد
ـضــيــفــة لـالبـقــاء عــلـى روزنــامـة عــلى درجــة وعـي الــدول ا
ـنـتخـبات االحتـاد قـائمـة  ومتـواصـلة وعـدم غ اي من ا
ــتــاهــلــة خلـوض تــلك الــبــطــوالت  بــطي صــفــحـة تــلك ا

البطوالت  الى اشعار اخر..
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اكد مدرب منتخب الشباب قحطان جثـير ان الغاء حتضيرات ليوث الرافدين قتل مسـتقبل الكرة العراقية. وقال جثير
في تصريح صـحفي  ان الـهيئـة التطـبيعـية وضـعتنـا في موقف محـرج جداً امام اجلـانب اللـبناني بـعد ان حجـزوا تذاكر
سـتقبل منتـخب الشباب من دون دراسة يـعد طلقة لـقتل مستقبل السفر. واوضح ان الغـاء جميع الترتيـبات اخلاصة 
نتخب الشباب امام بارات الوديت  تسرع. يذكر ان التطبيعية الغت ا الكرة العراقية واصفاً قرار التطبيعية بـا

بي اللبناني. االو
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اصـدرت جلــنـة االنــضـبــاط في احتـاد
الكرة عـدد من العـقوبـات االدارية على
العـبـي انـديــة الــدرجــة االولى بــسـبب
سـتـطيل االخـضر التـجـاوزات داخل ا
والـتي شـمــلت اسـتـنــادًا الى تـوصـيـة
جلنـة االنضـباط الحتـاد كرة الـقدم في
الــــبـــصــــرة عــــلى إثــــر الـــتــــجـــاوزات
واألحداث الـتي رافقت مـباراة سـفوان
واخلــور الــتـي جــرت احــداثـــهــا عــلى
مـلـعب الـزبـيــر ضـمن مـبـاريـات انـديـة
الـبـصـرة لــدوري الـدرجـة األولى فـقـد
ـــــصـــــادقـــــة عـــــلـى عـــــددٍ من تـــــمـت ا
العـقوبـات وهي إيـقاف حـارس مرمى
دة فريـق نادي سـفـوان مـحـمـد خـلف 
سـنـتـ من مـزاولــة أي نـشـاط يـقـيـمه
االحتاد من تـاريخ صـدور القـرار كـما
تـقـرر إيـقـاف العـبي سـفـوان عـبـد الـله

ــدة ســنـة من رشـيــد وحــيـدر شــهـاب 
مـزاولـة أي نـشـاط يــقـيـمه االحتـاد من
تــــاريخ صــــدور الــــقــــرار . وصــــادقت
اللجنة على إيقاف حارس مرمى فريق
ـدة سنة من نادي اخلور عـلي ياس 
مـزاولـة أي نـشـاط يــقـيـمه االحتـاد من
تـاريخ صــدور الـقــرار . وتـقــرر أيـضـا
عدم إقامة أي نشاط يخص احتاد كرة
ـدة سنـت القـدم علـى ملـعب سفـوان 
من تــــاريـخ صــــدور الــــقــــرار مع دفع
غـرامــة مــالـيــة قــدرهـا عــشــرة ماليـ
دينار الى حـسابـات االحتاد وبخالفه
ــشـاركــة في أي اليــسـمـح لـلــنــادي بــا
نشاط قادم باإلضافة الى حتمل نادي
ســفــوان األضــرار كـــافــة الــتي حلــقت
ـلــعب الـزبــيـر وفــقـا لــتـقــريـر مــديـر
ـلــعب.  وشــمـلت الــعـقــوبـات ايــضـا ا
استنـادًا الى توصـية جلـنة االنـضباط

الحتاد كرة القدم في البصرة على إثر
الــتــجــاوزات واألحــداث الــتي رافــقت
مــبـاراة الــصــادق واخلــلــيج الــعـربي
ضمن مبـاريات انـدية البـصرة لدوري
الـدرجــة األولى فــقــد تـمت مــصــادقـة
االحتاد على عددٍ من الـعقوبات وهي
معـاقبـة رئيس نـادي الصـادق حسن
ــدة جـــاسم كـــاظم بـــاحلـــرمـــان 
مـوسـمـ من مـرافـقـة الـفـريق
داخل الــــــنـــــادي وخــــــارجه
وبـعـكـسه يـتـحـمل الـنـادي
االجـــراءات الــقـــانـــونـــيــة
فـضال عن اعـتـمـاد نـتـيـجة
ـــــبــــاراة بـــــفــــوز فـــــريق ا
اخللـيج الـعـربي عـلى فريق
الصادق ٢-١ ومعاقبة عضو
الــهــيـــأة االداريــة نـــضــال عــلي

واإلداري حــــــسن عــــــلـي ومــــــوظف

دة النـادي مجـتبـى جمـعة بـاحلرمـان 
مـوسمٍ واحــد من مـرافــقـة الــفـريق في
مباريات الـنادي مع دفع غرامـة مالية
قـــدرهـــا عــــشـــرة ماليــــ ديـــنـــار الى
حـــســابـــات االحتـــاد وفي حـــال عــدم

شاركة في الدفع سيـمنع النادي مـن ا
ادة نـشـاطـات االحتـاد استـنـادًا الـى ا
الـفـقـرة الـثـالـثة مـن نـظـام االحتاد  51
العراقي لكـرة القدم. وصادقت الـلجنة
أيضـا عـلى قـرار عدم إقـامـة أي نـشاط
دة ثالث في ملعب نادي الصادق 
ســـنـــوات. وعــــقـــدَ االحتـــاد
الــفــرعي في واسط مع
جلنـة االنضـباط في
االحتاد اجتـماعا
استثنائيا للنظر
فــي احـــــــــــــــــداث
مــبـــاراة فـــريــقي
اجلـــــــــــــــهــــــــــــــاد
ـوفـقــيـة ضـمن وا
مـــبـــاريـــات انـــديــة
واسط لـدوري الـدرجـة
االولى. واســـــتـــــنـــــادًا الى

v Ë_« Wł—b « W¹b½√ o×Ð …bŽ  UÐuIŽ —bB¹ …dJ « œU%≈
تـوصيـة جلـنـة االنـضـبـاط الحتـاد كرة
القـدم في واسط عـلى إثـر الـتـجاوزات
ـــــبــــاراة واألحـــــداث الــــتـي رافـــــقت ا
ـصـادقـة  عـلى ـذكـورة أعاله تـمت ا ا
عــددٍ من الــعـقــوبــات وهي: مــعــاقــبـة
فـريق نـادي اجلــهـاد بــالـلـعب من دون
جـمـهـورٍ الى نــهـايـة دوري احملـافـظـة
حتى في حـال عـودة اجلمـاهـير بـقرارٍ
حـكـومي من خـلــيـة االزمـة بـاإلضـافـة
ـتبـقـية لـلـفريق ـباريـات ا الى إقامـة ا
في مالعب بــعــيــدة عـن مــقــر الــنـادي.
وتقررَ خالل االجتماع تـكملة ماتبقى
ـبــاراة في مـلـعبٍ يــبـعـد عن من زمن ا
مــقــر الــنــاديــ بــأكــثــر من   100كم 
والتشديد على عدم دخول اجلماهير 
وفي حــال تـــكــرار مــثل تـــلك االعــمــال
سيـعـاقب الـنادي بـحـرمـانه من الـلعب

وسم. الى نهاية ا
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اعلن نـادي احلشـد الشـعبي تـعاقده
مع محـترف اميـركي لتـعزيـز صفوف
فريـقه بـكرة الـسلـة. وذكر الـنادي في
بيـان ان إدارة نادي احلـشد الـشعبي
وافـقات األصولية الرياضي انهت ا
النــضـــمــام الالعب االمـــريــكي مــاكي
ديــرك لــتـمــثــيل فــريق الـنــادي لــكـرة
الـســلـة وسـوف يـخــوض مـنـافـسـات
متاز. النافذة الثانية لدوري السلة ا
واوضـح أن الالعـب األمـــــريــــــكي

يبلغ من الـعمر  31عاما
وطـــوله مـــتــرين و11
سـم ســـــــــــــــبــق لـه أن
احـــتــــرف الـــلـــعب في
الـــــــــــــــــدوري االردنـي
وكانت آخر مشاركة
ــــــــــــوسـم لــه فـي ا
ــاضي مع نــادي ا
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أعـلنَ مـدرب مـنـتـخـبـنـا الـوطنـي لـكرة
الــقـــدم الــســلــوفـــيــني ســتـــريــشــكــو
كـاتــانـيــتش قــائـمــة اسـود الــرافـدين
باراة االمـارات الوديـة والتي سـتقام
في دبي بــالــثـــاني عــشــر من الــشــهــر
ـنتـخـب اجلاري ضـمن حتـضيـرات ا

زدوجة.  للتصفيات اآلسيوية ا
ووجهَ كـــاتــانــيـــتش الــدعـــوة ألربــعــة
وعــشــرين  العــبـــاً وهم كل من: جالل
حــسن ومــحـمــد حــمـيــد وفــهــد طـالب
ــــرمى وعـالء مــــهــــاوي حلــــراســـــة ا
ومصـطـفى مـحـمد جـبـر وعـلي عـدنان
وضـــرغــام إســـمـــاعـــيل وحـــسن رائــد
وريبـ وسوالقـا وميـثم جبـار وأحمد
إبراهـيم وفـيصل جـاسم خلط الـدفاع.
وضــمت الــقـائــمــة أيــضــا الالعــبـ
أمجد عطوان وصـفاء هادي وابراهيم

بــايش ومــازن فــيــاض وشــريف عــبـد
الكـاظم ومـحمـد قاسـم وسجـاد جاسم
وحــســ عــلـي وشــيــركــو كــر خلط
ن الــوسـط وعالء عــبـــد الـــزهــرة وأ
حـــــســــ ومــــحـــــمــــود خــــلـــــيل خلط

الـهجــــوم. وسـيـسافـرُ وفـد مـنتـخـبـنا
قبل إلى دبي الوطني يوم اخلـميس ا
بـاراة الودية فـيما سـيعود خلوض ا
من االمــــارات بــــالــــثـــالـث عـــشــــر إلى

العراق.

W U u « bOF² ð WÞdA «
¡UMO*« „U³ý w  WOŽUÐdÐ

ÊU e « ≠œ«bGÐ
استعـاد فريق الشرطـة بكرة الـقدم وصافة الـترتيب الـعام للدوري
ـيـنـاء بـاربـعـة اهداف ـمـتـاز بـكـرة القـدم بـتـغـلـبه عـلى ا الـعـراقي ا
باراة اقيمت على ملعب الشعب الدولي في اطار مقابـل هدف . ا
ـسـابـقـة. ولم يـنـتـظـر فريق مـبـاريـات االسـبـوع الـثـاني عـشر من ا
وضـوع مبـاشرة وسجل اول القـيثارة كـثيـراً حيث دخل في ا
اهـدافه عـن طـريق مـحـمـد قـاسم في الـدقـيـقـة الـثـانـيـة. وبـعـد
دقـيقـت اضـاف سعـد عبد االمـير الـهدف الـثاني لـلقـيثارة
اخلضـراء قبل ان يسجل مراد محمد الهدف الثالث في
يـناء الـعودة الـدقيـقة  33. وفي الشـوط الـثاني حـاول ا

بـاراة بتـسـجيـله الهـدف االول في الـدقيـقة 60 فـي ا
عن طريق مـباي لكن الـشرطة عـاد ليسـجل الهدف

الـرابع عن طـريـق امـجـد عـطـوان في الـدقـيـقـة 69
يناء الـهدف الثاني وفي الـدقيقة الـ 90 سجـل ا
عن طريق حس يونس. وبهذا الفوز استعاد

الــشـرطــة وصـافــة الــتـرتــيب بـرصــيـد 23
ـيـناء عـند نـقـطة فـيـما تـوقف رصـيد ا
ــركــز الــســابع الــنــقــطــة  11فـي ا

عشر.
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الظـفرة اإلمـاراتي وسيـلعب مع سـلة
احلــشـد الـشــعـبي بــديال لـلـمــحـتـرف
الـلــبـنـانـي الـدولي عـلـي حـيـدر الـذي
كـان جنم مـنــافـسـات الـنـافـذة األولى
بــيـد أن اإلصــابـة الــتي تـعــرض لـهـا
حــــرمـــتـه من إكــــمــــال مـــهــــمــــته في
منافسات النافذة الثانية التي سوف
جتمع سـلة احلشـد الشـعبي مع فرق
بـغداد. وسـتنـطـلق مبـاريـات النـافذة
الثالـثة يوم غـد الثالثاء الـقادم حيث
يــــلــــتــــقي فــــريـق احلــــشـــد
الــــشــــعـــبـي فـــريق
الـكـهـربـاء عـنـد
الـــــــســـــــاعــــــة
الــــســـابــــعـــة
مــسـاء عــلى
قــــــــــاعـــــــــة
الــــــشــــــعب

غلقة. ا

الالعب االمريكي
ماكي ديرك

محمد قاسم
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تـعلـن الهـيئـة اإلداريـة لنـادي النـجف االشـرف الريـاضي عن إجـراء مزايـدة علـنـية أليـجار
عدل فعلى العقارات العائدة للنادي وفقـا لقانون بيع أموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا
ـزايدة مراجعـة مقر النـادي خالل مدة (٣٠) يوماً تـبدأ من اليوم الراغبـ باالشتراك في ا
زايـدة في الساعة الـثالثة التـالي لنشـر اإلعالن في إحدى الصحف الـرسمية. وسـتجري ا
زايـدة عطـلة رسـميـة تؤجل إلى الـيوم التـالي مسـتصـحب عصرا وعـند مـصادفـة يوم ا
قدرة على ان يتحمل من ترسو عليه معـهم التأمينات القانونية البالغة ٢٠%  من القيمة ا
ـصـاريف األخــرى الـبـالـغـة ٢%  وان يـكـون اسـتـخـدام ـزايـدة اجـور الـنــشـر واإلعالن وا ا
ستمـسكات الرسمـية ومضبـطة تاييد ؤجر لهـا ألغراض األعمال الصـناعية مع جـلب ا ا
كـنهم مـراجعـة امـانة الـسر في مـقـر النـادي لالطالع على سـكن للـمـتقـدم لـلمـزايـدة و

تفاصيل وارقام ومواقع العقارات.      
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أعـلـن الـنـجم الــكـومـيــدي الـبـريــطـاني جـون
بيشوب إصـابته بفيروس كورونا ونشر عبر
صــفــحــته اخلــاصــة عـلـى مـوقـع الـتــواصل
PCRاإلجـتمـاعي صـورة لـنتـيـجـة فحص الـ
الذي أجـراه وأتت الـنـتـيـجـة إيـجـابـيـة.وعلّق
عـلى الصورة بـالقـول جاء ذلك في يـوم عيد
ـيالد لـقـد كـان هـذا أسـوأ مـرض عـانـيت ا
مـنه عـلى اإلطالق صـداع ال يـصـدق وجع
في اجلـسم والـعضـالت ال شهـيـة غـثـيان
دوار تـــعـب مـــزمن).  وأضـــاف: (أعـــلم أن
اإلحـصائـيـات تـشـير إلى أن مـعـدل الـنـجاة
هـو بـنـسـبــة  99.9 لـكن هــذا ال يـعـني أنـني
أتـمنى هـذه التـجـربة ألي شـخص حافـظوا

على سالمتكم).

فـواخـرجي ووائل رمـضـان. واكتـفت
نقابة الفنان السوري بإيراد خبر
وفــاة عـلـي الـثـالثـاء مــعــددة بـعض
أعــمـاله من دون نــعـيه رســمـيــاً مـا
أثـار انــتـقـادات واسـعــة عـلى مـواقع
التـواصل االجـتمـاعي. وكـانت نقـابة
الفـنـانـ فصـلت اخملـرج الراحل من
عــضــويـتــهــا مع نــحـو مــئــتي فــنـان
ثـل ومخـرج صيف سوري من 
 2015بينـهم وجوه تلـفزيونـية بارزة
كجـمال سلـيمـان وتيم حـسن وسامر
ـصــري ومـكــسـيم خـلــيل وآخـرين ا
بـــحـــجّــــة تـــخـــلّـــفـــهـم عن تـــســـديـــد
ـــتـــرتـــبــة ـــالـــيـــة ا االشـــتـــراكـــات ا
عـلـيـهم.واشـتـرطت الـنـقـابـة حـضـور
الفـنان شـخصيـاً لتـسديـد االشتراك
وهــو مــا لم يــكن مــتــاحـاً مـع وجـود
عــدد كـبــيـر مــنــهم خـارج الــبالد إثـر
انــــدالع الـــــنـــــزاع. إال أن فــــنـــــانــــ
ونـاشـطـ ووسـائل اعالمـيـة ربـطت
حـيــنـهـا بــ قـرار الــفـصل ومـواقف
الـفــنـانـ الــسـيـاسـيــة سـواء لـعـدم
إعالن تـأيـيـدهم الـصـريح لـلـحـكـومة
الــــســـــوريـــــة أو إطالقـــــهم مـــــواقف
سـيــاسـيـة مــنـاوئـة لــهـا. وبـدأ حـا

بــالــتــصــفـيـق والـتــكــبــيــر وتــعـالت
الـــهـــتــافـــات مـــرددة اســـمه.وســارت
عـــشــــرات الــــســــيــــارات في مــــوكب
التـشيـيع الذي جـاب شوارع دمشق
قـبـل أن يـصـار إلـى دفـنه في مــقـبـرة
بـــاب الــــصـــغــــيــــر.وغـــصّـت مـــواقع
الـــتــواصل االجـــتــمــاعي الـــســوريــة
والـعـربيـة بـنـعي اخملـرج الـذي أثرى
ـكتـبـة الـفنـيـة الـعربـيـة بـبعض من ا
أشـهــر األعـمـال الـتـلــفـزيـونـيـة خالل
الـعـقـود األخـيـرة.وشـكّلـت وفاة عـلي
فاجئة داخل غـرفته في أحد فنادق ا
الــقـاهــرة صـدمــة خـصــوصـاً أنّه لم
يــــــكـن يـــــــشــــــكــــــو مـن أي عــــــارض
صـحي.وفي مــشـهـد قلّ نــظـيـره مـنـذ
انـدالع الـنـزاع في سـوريـا قـبل نـحو
عـــشــرة أعـــوام أجــمع الـــســوريــون
مـوالــ ومـعـارضــ عـلى مــسـيـرته
وإرثه الفني. ونعاه عشرات الفنان
قـيمـ خـارج سوريـا بعـضهم من ا
من النـاشطـ سيـاسيـاً ضد دمشق

وداخلها.
وكـــان في اســتـــقــبـــال جــثـــمــانه في
دمـشق عـدد من الـفنـانـ الـسـوري
بـــيـــنـــهـم شـــكـــران مـــرجتى وسالف

ولود سنة  1962حياته الفنية علي ا
كــمـمــثل مع اخملـرج هــيــثم حـقي في
مــســـلــسل دائــرة الــنــار ســنــة 1988
لتتوالى بـعدها مشـاركاته في أعمال
دراميـة جمـع من خاللهـا ب األدوار
ــعــاصــرة. وانـتــقل الــتــاريــخــيــة وا
بعـدها إلى اإلخـراج التـلفـزيوني في
منتـصف التسـعينات مـقدّماً الـكثير
من من األفالم التـلفزيـونية الـروائية
الــطـــويـــلـــة وعـــدداً من الـــثالثـــيــات
والـسـبـاعـيـات. واسـتـقـطـبت أعـمـاله
ـشـاهـدين الـعـرب. اهـتـمـام مـاليـ ا
ومـن أبــرزهــا مـســلــسـل الــتــغــريــبـة
الفلسطينية والفصول األربعة وهو
من أشـهـر اإلنـتـاجـات الـتـلـفـزيـونـيـة
. ـاضــيـ الــســوريـة في الــعــقـديـن ا
وتمـيّزت أعمـال كثيـرة أخرجـها علي
بضخـامة اإلنـتاج بيـنها مـسلسالت
تــاريـخـيــة تـروي حــقـبــات هـامـة في
التـاريخ الـعربي واإلسالمي أبـرزها
صالح الــديـن األيــوبي الــذي عُــرض
وعـمر لـك فاروق 2007  في  2001 وا
2012 وكـتب الـفـنان جـمـال سـلـيـمان
الذي تـعاون مع عـلي في أعمـال عدة
ويــقــيم في الــقــاهــرة وهــو مـن أبـرز

W−NÒK UÐ wMG¹ d Uý
WO½UM³K «

ÊU e «≠ …d¼UI «
ـطـرب هــاني شـاكـر كــلـيب أغــنـيـته طــرح ا
اجلديـدة (كيف بتنسى) عبـر قناته الرسمية
عبـر (يـوتيـوب) وأداها بـالـلهـجـة اللـبـنانـية
وهي من كـلمات نادين األسـعد أحلان وليد
تــوفــيق تــوزيع بــاسم مــنــيــر إخــراج هــنـا
حــافظ.وقــد طــرح شــاكــر أغــنــيــته األحــدث
(كيـف بتـنـسى) مع دقـات الـسـاعة الـثـانـية
عــشـرة ومع دقــات سـاعــات الـعــام اجلـديـد
وبـالتـزامن مع احـتـفـاالت رأس السـنـة. وقد
تـفـاعل مـعـهـا عـدد كـبـيـر من جـمـهـوره عـبر
وسـائل التـواصل والقت اسـتحـسـان كبـير

منذ حلظة نشرها.

  5 Š wKŽ qÝUÐ

التـدريسي العراقي يحاضر اليوم االثن في الندوة التي
ـرأة بـوزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحة اقـامـتـهـا  جلـنـة تـمـك ا
أمون لـلتـرجمة واآلثار وعلى قـاعة طـارق العبـيدي بـدار ا
والـنـشــر  بـعـنــوان ( تـقـلــيل آثـار الــعـنف الـنــفـسي ضـد

راة). ا
rO¼«dÐ« ÊUJ¹—

الـــشـــاعـــر والـــطــبـــيـب الــنـــفـــسي
العـراقي ضـيفـته قنـاة (الـشرقـية)
امـس االحــــــد ضـــــمـن بـــــرنــــــامج
(اطــــراف احلـــديث) الـــذي يـــعـــده
ويـــــــقــــــدمه االعـالمـي مــــــجــــــيــــــد

السامرائي ويخرجه اخملرج حيدر االنصاري.
Í—uðU½—uð w³¹“uł

اخملـرج االيـطالـي صاحب (سـيـنـما بـراديـسـو) احـتفى به
مهـرجان كرامـة ألفالم حقوق اإلنـسان في دورته احلادية
هرجان ضـمن فعالـياته التـي تبث عبـر منصـات ا عشرة 

االلكترونية.
rOK(«b³Ž wB  Ê«uH

ـاضــيـة مــحـاضـرة ـي الـعــراقي الـقى اجلــمـعــة ا االكـاد
الكـتـرونيـة بعـنوان (مـجـاالت تطـوير عـملـيـة اعداد وتـنفـيذ
ـــوازنــة االحتــاديـــة) ضــمـن بــرنــامـج (مــيــزوا وتــوجـــيه ا

صفوفكم لنتمية القادة الشباب).
 vÝu  v OŽ œuL×

الـتشـكـيلي األردني صـدر له حـديثـاً كـتاب جـديـد بعـنوان
(لوحـات تشكيلية.. األعمال الكاملة) يقع في  120صفحة

. ملوّنة من القطع الكبير توزعت على فصل
wzUD « dOCš 5 Š

التدريـسي في كلية علوم الهندسـة لزراعية بجامعة بغداد
ـؤتمر الـعلمي االول لـلكـلية  بـعنوان القى محـاضرة في ا
ـتـطلـبات حتـسـ فاعـليـة اسـتجـابة نـظـام االبتـكار (رؤية 

الزراعي لتحديات الزراعة في العراق).
wšdJ « bOLŠ œULŽ

تـقاعـد في اجليش الـعراقي  نـعته اللـواء قوات خـاصة ا
ــوت في الـقــاهـرة االوسـاط الــعـســكـريــة بـعــد ان غــيـبه ا
ـاضـية سـائـلـ الـله تـعالى ان يـسـكـنه فـسيح اجلـمعـة ا

جناته.
 ·«b½ s¹dOý

ـشـرفـة علـى مشـروع خـيـال الـظل في األمـانـة الـسـورية ا
للتـنمية اعلنت ان مديريـة التراث في وزارة الثقافة اقامت
ركز الثقافي وبالتـعاون مع األمانة عرضا خليـال الظل با

العربي في أبو رمانة.

ـــعـــارضــ الـــفـــنـــانــ ا
لـدمــشق عـلـى فـيــسـبـوك
ـــفـــاجئ هـــذا (رحـــيـــلـك ا
أحـــدث صـــدمـــة كـــبـــيــرة
وخلف حزناً ليس فقط ب

أهلك وأصدقائك وكل الذين
أســــعــــدهـم الــــعــــمل مــــعك
سـيرتهم الـكثير وأضاف 
بل فـي كل أرجـــــاء الــــوطن
الــــعـــــربي). ومـن دمــــشق
اســتــعـــاد اخملــرج الــلــيث
حـجــو مــسـاعــدته اخملـرج
الراحل عـلى جتديـد جواز
سـفـره الـسـوري مـؤخـراً.
وقـــــال (لم نــــكـن نــــعــــلم
حيـنها بـأنه بالـفعل كان
بحـاجـته بـهذه الـسـرعة
لــيـعــود به الـى دمـشق
لـــلـــمـــرة األخـــيــرة
محمّالً بصندوق
خشـبي وجواز
ـــــدة ســــــفـــــر 
.. عــــــــامــــــــ
صـالـح مـدى

احلياة).

bI²Mð fLý
s¹dOÝ

و طـــرح رمــضــان مـــؤخــرا أغـــنــيــته
اجلـديدة (يال بـيـنـا) عبـر قـنـاته على
يوتيـوب أحلان محـمد يحـيى كلمات
مـحـمـد رمـضـان وتـوزيع وسـام عـبـد

نعم. ا
ـمـثـلة عـلى صـعيـد آخـر اسـتـقبـلت ا
ـصـرية هـنـا شـيـحة الـعـام اجلـديد ا
الـى جـــانب مـــحـــمـــود شـــاهـــ ابن
صرية إلهام شاه مثلة ا شقيق ا
حيث ظهرت في فيديو نشره شاه
عبـر خاصـيـة القـصص على حـسابه
اخلــــاص عــــلـى مــــوقع الـــــتــــواصل
اإلجتمـاعي وهو يبـدأ العد الـتنازلي
لالحـتــفـال بـالـعـام اجلــديـد وتـمـنت
مـعـه لـلـجـمــيع عـامـاً ســعـيـداً. وأثـار
الفيديـو جدال كبـيرا ب رواد مواقع
الــتـواصـل الـذيـن أكـدوا عالقــة هــنـا

ÊU e « ≠ …d¼UI «
ـهن الـتمـثـيلـية في أصدرت نـقـابة ا
مـصـر بـيـانــا اوضـحت فـيه نـتـيـجـة
صـري محـمد التـحقـيق مع الـفنـان ا
رمـــضـــان عـــلـى خـــلـــفـــيــــة اتـــهـــامه
بـالتـطـبيع بـعـد انتـشـار صور له مع
فنان اسرائيلي خالل تواجده في
دبي. وأشــار الــبـيــان إلى (أن جلــنـة
الـتحـقـيق اخلـاصة بـالـعـضو مـحـمد
رمـضان بـرئـاسـة مـستـشـار مـجلس
الــدولــة مــحــمــد كــمـال سـالم قـررت
حــفظ الــتـحــقــيق واالكـتــفــاء بـفــتـرة
اإليقاف التي خضع لـها مؤخراً على
ــســلــسل ان يــســـتــكــمل تــصــويــره 
مــوسى الــذي ســيـعــرض في مــوسم

رمضان 2021.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

انـتـقادات وجـهت الـفـنـانـة شــمس الـكـويـتـيـة 
صـرية شـيـرين عـبد الـوهاب الذعة لـلـفنـانـة ا
بــعــد أن وصــفــتــهـــا بــأنــهــا جــاهــلــة وال وعي
لـديـهـا.جــاءت تـلك االنـتــقـادات بـعـدمــا انـتـقـدت
شيـرين عبـد الوهـاب للـمعـترضـات على حـديثـها

ـرأة للـرجل ووصـفهنّ بـ (الـعوانس) حول طـاعة ا
وعـلــقت شــمس: (ال يـوجــد امــرأة عـانس لــكن يــوجـد

امرأة ال تريـد الزواج). وتـابعت بـالقول: (أغـلب الفـنانات
ليس لديهنّ ثقافة لدرجة خلو الناس تفهم إنه الفنان الزم
مـا يـكـون عنـده ثـقـافـة وال وعي وهـو بس يـغـنـي لو اتـكـلم
ـوقع الفن ( الفـنانة يجيب الـعيـد).وأضافت شمس وفـقا 
شيرين ما عندها وعي مـا أقدر ألومها واللي أذكره ومو
عجـبـني من تـصـريحـاتـهـا موضـوع الـعـوانس يـعني هي
غـلـطـانـة وجــاهـلـة وتـصـريــحـهـا ده خـالي من أي رقي أو

إنسانية ما في شي اسمه عانس).

شــيــحــة ومـحــمــود شــاهـ بــعــدمـا
أصــبـحــا يـظــهـران مـعــاً في الــفـتـرة
األخــــيـــــرة بــــشـــــكل عـــــلـــــني وسط

 2021 لن تـكـون سـنـة رائـعة ومـع ذلك فإنـه ال بد من
اتخاذ قرار بشأن أولوياتك.

qL(«

عليك أن تركـز على تعزيز القوة العاطفية ح حتقيق
ادي في حياتك.  النجاح ا

Ê«eO*«

تـركز انتباهك خالل  2021عـلى سبل حتقيق اهدافك
و سوف حترز تقدما كبيرا.

—u¦ «

ـثل الـعلـيا تـقارب مع األشـخاص الـذين يـتشـاركون ا
شتركة معك . ا

»dIF «

ـواجـهـة وحل الـعـديد  2021سـوف تـكون حتـديـا لك 
شاكل. من ا

¡«“u'«

علقة قبل ـشاريع ا  2021هو عام مـثالي الستكمال ا
شاريع جديدة. البدء 

”uI «

 سـوف تـتغـلب خالل  2021عـلى جـميـع العـوائق مع
نهج إيجابي. 

ÊUÞd «

 تضطـر إلى مراجعة األهداف احلالية وتعي أهداف
جديدة. رقم احلظ.2

Íb'«

 سـوف تكون أقوى خالل 2021وهنـاك شعور الـفخر
باجنازاتك .رقم احلظ .76

bÝô«

ــسـاعـدة مـن شـركـائك في تـسـعى لــلـحـصــول عـلى ا
حتقيق أهدافك.رقم احلظ .5

Ë«b «

سوف تـضـطـر إلى مـواجـهـة الـصـراع الـعالـم احمليط
بالعائلة خالل العام. 

¡«—cF «

 سـيكـون هناك تـقدما عـملـيا ملـحوظا خالل 2021مع
الي  تعزيز وضعك ا

 u(«
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اكــتب مـــرادفــات ومــعــاني
الكلمات التي تسير بعكس
عـــقــارب الـــســاعـــة. اجــمع
ـنــقــطـة حــروف الــدوائــر ا
طلوبة: (من لتقـرأ الكلمة ا

انواع الشجر):
 1-مضاد حيوي

 2-على ظهر اجلمل
 3-اختبار

ثل سوري  4-لقب عائلة 
 5-نادر الوجود

 6-عاصمة اسكتلندا
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حتت شـــعــار ( ســلـــطــان .. مــســـيــرة عــلم
وانــــســــانـــــيــــة ) نـــــظم قــــسـم اإلتــــصــــال
اجلــمـاهــيـري بــكـلــيــة اإلتـصــال- جـامــعـة
الــشـارقـة حـفـل ومـعـرض مـشــاريع تـخـرج
طــلـبــة تـخــصـصي اإلذاعــة و الـتــلـفــزيـون
والـتـصــمـيم اإلعالمي الـرقـمي  حـيث ضم
ـعرض اعـماال متـنوعـة شملت  32 فـيلـما ا
قـصيرا تنـوعت ب التسـجيليـة والدرامية
تحـركة  وفي جانب و  13عـمال للرسـوم ا
مـنها عبر صانعوهـا من الطلبة اخلريج
عن مــضـامــ وافـكــار تـتــعـلق بــاجنـازات
دولــــة االمـــارات وطــــريــــقــــة تـــصــــديــــهـــا
ومـعـاجلـتـهـا الزمـة جـائـحـة كـورونـا وفي
جـــانـب اخـــر عــــاجلت االفالم الــــتـــعـــرض
لـبــعض الـظــواهـر االجـتــمـاعــيـة بـطــريـقـة

هادفة وتربوية. 
وقــال رئـيس قـسم االتــصـال اجلـمــاهـيـري
ـنسق العام للمعرض اخلاص بالتخرج وا
ـي الـــــــعــــــراقـي عـالء مــــــكـي في االكــــــاد
تـــصـــريح(بال شك فـــان االبـــداع الـــعــراقي

ÃÒd ð qHŠ w  ·dA « W³ðd0 w «dF « Ÿ«bÐù«
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ايـنما يكون اليتوقف عـند حد مع  النها
صـفة مالصـقة لـهم ولدورهم االنـساني في
كل مــنــاحي احلــيــاة  والــيــوم نــظم قــسم
االتــصـال اجلــمــاهـيــري بـكــلــيـة االتــصـال
بــجـامــعــة الـشــارقــة حـفـال خـاص بــهـؤالء
الـــطـــلـــبـــة الـــذين تـــخـــرجـــوا من االذاعـــة
والـتـلفـزيون والـتـصمـيم االعالمي الـرقمي
واقـيم لـهم معـرضـا كبـيـرا ضم نتـاجـاتهم
ـتـنــوعـة الـتي اشـتـمـلت عـلى  32 فـيـلـمـا ا
قـــصـــيــرا مـــضـــامـــيـــنـــهـــا مــابـــ االفالم
الـتسـجيـليـة والدرامـية  اضـافة الى افالم
ـتــحــركــة الـتـي عـاجلـت بـعض الــرســوم ا
الـظواهر االجتماعية بطرق تربوية هادفة)
.واضــــاف مـــكي ( واود ان اشــــيـــر الى ان
بــعض االعـمـال نــفـذت عـلـى شـكل حـمالت
ـنــتـجــات او مـؤســسـات  وجـاء دعــائـيــة 
عرض مـعبرا عن اهـتمام عـنوان وشعـار ا
دولـــة االمـــارات الـــعــربـــيـــة بـــدعم الـــعـــلم
ـواهب الشـابة من والـثقـافة السـيمـا لدى ا
ختلف الـطلبة اخلـريج في اجلامـعات 
الــتـخـصــصـات  وقــد اشـرف عــلى اعـمـال
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نـحـو مـسـتـقبل مـزدهـر مـليء بـالـتـحـديات
زيد من الـتقدم في كل والـفرص لتـحقـيق ا
ـساهـمـة بـإيجـابـية وبـالـعلم اجملـاالت وا

والعمل والعطاء في خدمة الوطن).
وأكـد مديـر جـامعـة الشـارقـة حمـيد مـجول
الـنعيـمي ان (لقد نـظمت كلـية االتصال في
شروعات عرض اخلاص  اجلـامعة هذا ا
تـخـرج قـسم االتـصـال اجلـمـاهـيـري لـلـعام
باشر ى احلالي وذلك عبر البث ا األكـاد
لـقنـاة كليـة االتصال فـى اليوتـيوب  حيث
ـعـرض 31 مــشـروعــا في تــخـصص ضـم ا
اإلذاعـة والــتـلـيـفـزيـون و13 مــشـروعـا في
ـتـعـددة تـخــصص الـكـرافـيك والــوسـائط ا
ـنــاسـبــة الـتــخـرج واكــدنـا في كــلـمــتـنــا 
ـقدمة في وأثـنيـنا عـلى مسـتوى األعـمال ا
ـام الـدورة احلـالــيـة والـتى تـظـهـر مـدى إ
هارات واألدوات الطلبة اخلريج بكافة ا
مـتمنـ لهم الـتوفيق في حـياتهم الـعلمـية

ستقبلية والعملية). ا
من جــانـبه اوضـح عـمــيـد كــلـيــة االتـصـال
ـعرض عصام شـرف العام على ا وكـالة وا

مـشاريع التخرج اساتـذة من كلية االتصال
في قــسم االتــصــال اجلــمــاهـيــري من ذوي
اخلـبـرة الـواسـعـة في تـخـصـصـات االذاعة
والـــتـــلـــفــزيـــون واجلـــرافـــيك والـــوســـائط
عرض بـدعم ورعاية ـتعـددة كما حـظي ا ا
مــديــر جــامــعــة الــشــارقــة حــمــيــد مــجـول
الــنـعـيـمـي) ..مـؤكـدا عـلـى ان (مـوضـوعـات
االفالم الـتي  عـرضهـا هذا الـعام تـنوعت
مــا بــ األفالم الــدرامــيــة والــوثــائــقــيــة
واحلـمـالت اإلعالمـيـة والـســيـرة الـذاتـيـة.
كــمـا تــنـاولت أيــضـا الــعـديــد من اجملـاالت
ومــنـــهــا تــنـــاول إجنــازات دولــة اإلمــارات
ـــتـــحــدة وبـــصـــفــة خـــاصــة الــعـــربـــيــة ا
اإلجــراءات الــتى اتــخـذتــهــا في مــواجــهـة
جــائـحـة كــورونـا بـاإلضــافـة الى تــسـلـيط
ــــعـــالـم االثـــريـــة الـــضــــوء عـــلـى بـــعض ا
والــتـاريــخـيــة وكـذلـك مـشــروعـات تــعـالح
بـعض الظواهـر االجتمـاعية)  مـشيرا كذلك
إلى(حـرص قـسم االتصـال اجلـماهـيري في
كـلية االتـصال على تخـريج جيل جديد من
ؤهل عـلميـا يحـمل آمال الوطن الـشبـاب ا

نـصـر سلـيم  أن ( كـلـية االتـصـال بجـامـعة
الـشـارقـة تـهـدف من خالل تـنـظـيـم مـعرض
مــشـــروعـــات الــتـــخــرج لـــقــسم االتـــصــال
اجلـمـاهـيـري وفـروع الـكـلـيـة ( بـخـورفـكان
والــذيـد وكـلـبــاء) في تـخــصـصـات اإلذاعـة
والــتــلــيــفـــزيــون واجلــرافــيك والــوســائط
ــتـعــددة إلى عــرض األعـمــال اإلبـداعــيـة ا
الـتـى أنـتـجـهــا طـلـبــة الـكـلــيـة وبـإشـراف
أعـضاء الـهيـئة الـتدريس بـها. لـلعـمل على
تـشجيع الطلبة وإبـراز مهاراتهم اإلبداعية
في تـنفيذ أعمال فنية متنوعة مستخدم
هارات كـافة الـقواعد واألسـس العلـميـة وا
الـعملية التى  اكتسابها خالل مسيرتهم
اجلـامـعيـة والـتي تـهتم الـكـليـة بـها خالل
ــســـاعـــدتــهم ـــراحل الـــدراســيـــة  كـــافــة ا
وتـأهيـلهم إلى االلـتحـاق بسـوق العمل في

مجال التخصص).
كــمـــا شــارك اخملـــرج عــمـــر جــواد الـــعــلي
بـــاالشــراف عـــلى عــدد مـن االعــمـــال الــتي
حــازت عــلى تــقــديــر واعــجــاب احلــضــور

. شارك وا

V¹—bð∫  طلبة اإلعالم في االستوديو عالء مكي

{ دمـــــشق (أ ف ب) - ودّعت
دمشق اجلمـعة اخملـرج البارز
حـا عــلي إلى مــثـواه األخــيـر
في تـشـييع شـعـبي حـاشـد بـعد
وصول جثمـانه من القاهرة حيث
ـاضي إثر نـيـة الـثالثـاء ا وافـته ا

نوبة قلبية.
وغـصّ جــــامع احلــــسـن في دمــــشق
ـصـلّــ وحـمل بـعـضـهم صـوره. بـا
وفـــــور خـــــروج الـــــنـــــعـش من
اجلـــــــــامـع بـــــــــدأت
احلــــــــشــــــــود
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محمد رمضان

تامر حسني

حا علي

ÊU e « ≠ …d¼UI «
طرح الفنان تامر حسني فيديو كليب أغنية (خليك فوالذي) على
(يوتيوب) والتي تأتي ضمن ألبومه الذي يحمل نفس االسم

واألغنية من كلمات وأحلان عزيز الشافعي وتوزيع رامي سمير
وميكس خالد سند وماستر أمير محروس.وتقول كلمات األغنية :
ا تصعب حاجة بتقفلها.. (عليها طريقة في البواخة.. الدنيا دي 

ا تقلب وشها عليك في يوم.. وتتعوجلك مستحيل تعدلها.. وبتبقى و
حاسس فجأة أنك لوحدك.. وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة
ضدك.. بس احلقيقة أن في نفس الدقيقة.. قدامك الف فرصة في
أكتر من طريقة.. خليك فوالذي وده مش تعبير مجازي). وكان
حسني طرح عشر أغنيات أخرى من ألبومه اجلديد (خليك

ميزة شاهدات والتعليقات ا فوالذي) حيث حققت العديد من ا
وهي: (اختراع مبطلناش إحساس فجأة افترقنا بألف سالمة
كرهتني في احلب قولنا كالم نفس النهاية وفي جمال كده
طمعتيني قد الفراق). على صعيد متصل كشف الفنان آسر
ياس عن حتضيره مفاجأة مع الفنان تامر حسني  من خالل
دويتو جديد يجمع بينهما في أول جتربة فنية لهما.وقال ياس

خالل لقاء تلفزيوني ببرنامج (يحدث في مصر) (أنه اقترح على
تامر حسني  تقد أغنية سويًا) الفتًا إلى (موافقة تامر على ذلك
واقتراحه تقد فيلم بعد ذلك) حسب موقع مصراوي.وأشار إلى
أن (هناك كيمياء بينه وب تامر حسني  واقتراحه على تامر غناء

أغنية تراب لقدرته على غنائها بسرعة وسهولة).
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هاني شاكر

الشائعات حول وجود عالقة بينهما
إلى أن ظـــهـــرا ألول مـــرة مــعـــاً خالل

مهرجان القاهرة السينمائي.

هنا شيحة
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يـوم يتحدث قار مأ عاشوراء عـن احلوريات اللواتي يحملن
الـقاسم ابن احلسن ( ع ) قتيال وقد تفدى عمه احلس ( ع )

وتخضبت ثياب عرسه بالدماء.
الئــكـة فــفي مــنـتــصف الـطــريق بــ االرض والـســمـاء جتيء ا
ومـنهن حوريات ال يوصف جمالهن لـكثرة تفاصيل احلسن فيه
 يــســتـلــمن اجلــثـمــان من مــشـيــعي االرض : لــقــد اصـبح من

حصتنا ونحن من سيرعاه وسيكون له عرس جنان اخللد .
ـضي الـقـار وسط ذهـول وانـشــداد الـعـيـون الـبـاكـيـة ألهل و
ـكن أن يـتـخـيل الـقـريـة لـيـصف جـمـال احلــوريـات بـوصف ال 
صــورته هــؤالء الــنــاس وال يــصــادفـون مــنه شـيء في بــيــئـتــهم

البسيطة .
أنـا مثلهم تخيلت احلوريـات وقد جلست وسطهم انصت  وفي
كان وحورياته الـليل ح أستعيد حوريات عاشوراء  أتخيل ا
كان في الزمن القـد يطلقون عليه أسم جنة عنـدما كان هذا ا
ـــون في عـــدن في امـــتـــداد جـــغـــرافي يـــبـــدأ من أور وحـــتى د

البحرين .
اعـود الى خـيــاالت األمس عـنـدمــا كـنت امـسـك قـلم الـرصـاص
واخـطط لشـهيـتي الطـفـوليـة وجه واحدة من احلـوريات  فـيدفع
الـليل إليَّ صدى صوت القار واتخـيلهن يخرجن من ب مياه
االهـوار  كـما في صـورة حـوريـات الـبحـر في احلـكـايـات التي
كـنا نقـرأها فـي الف ليـلة ولـيلة او نـشاهـدها في افـالم الرسوم

تحركة او السينما. ا
هـو ذاته خيال واحـدة يسكـن أوراقي ويقيم مـعي حوار احللم 
يـوم رأيت احلـرب تـقـتـرب من امـنـيـتي أن اظل خـالـدا مع عـطـر
ــاء والــقــصب وصــبــاح جــوامــيس الالئي ــكــان حــيث ا هــذا ا
ـنـبـعـثـة من اصـبـحن (يُـدوزنَ ) مـشـيـتـهن مع اغـنـيـات فـيـروز ا

ذياع قبل موعد االصطفاف الصباحي . جهاز ا
فـتعـود بي أيام حـروب اخلوف والـبدلـة التي حتـمل لون الـتراب
يوم كـنا نخـشى طلقـة البرنو مـن بندقيـة احملارب الكـردي لنلوذ

بأحالم احلوريات  فكان تلك الفنتازيا من بعضها.
ـون رغـبـتي وقالـت : في احلرب عـنـدمـا قرأت واحـدة حـوريـة د

األقدار ترسمها اآللهة .
ــوت لم يـكن بــالـهـاجس اجلــمـيل. ولم نـكن قـلت : في األرض ا
ـون بتـلك الـسـحر .وكـنـا نـعتـقـد أنهـا حـكـرا على نتـصـور أن د
نح مشروعية تـمني الذهاب أليها اآللهـة وحدها رغم أننا كنـا 

عندما يخطفنا قدر ما.
وبـالـرغم من هـذا لي والـدة لـو فـارقـتـهـا سـيـمـزقهـا احلـزن الى
أشالء . وأمي ال تـريـد أن حتـزن مـرة أخرى  يـكـفـيـهـا حـزنـها
الـدائم عــلى رحـيل أخي فـي حـرب بـرزان  الــذي تـذكـرته اآلن

ون ? وودت أن أسال أن كان له بيتاً في د
مـرة أخرى قرأت احلـورية مـا في رأسي وقالت: نعـم بيته يـبعد

مسيرة ساعة من هنا بطيران فراشة ..
ـســافـات تـقـاس هــنـا بـطـيـران تــعـجـبت وتـســاءلت : أن كـانت ا

الفراشات ?
ون تُقرن كل األشياء هنا بالرؤى اجلميلة . ثم قالت: نعم ألن د
اع وأشـارت بذات األصابع النـحيفة أدارت عـنقا من كرسـتال 
صـوب األفق األخضر الـذي حتيط به غـابة صغـيرة من نخل لم

وه بعد. يكتمل 
قالت: ذاك منزل أعدَ لوالدتكَ .

ــألــوف وعــصـابــتــهـا كــانت صــورة أمي بــوجـهــهــا اجلــنـوبي ا
السـوداء بلـون الـكحل  تـضئ بلـمعـان الشـمعـة أول اشتـعالـها
وكـانت تفـرش ب شـفـتيـهـا ذات االبتـسامـة الـتي أراها تـشرق
في وجـهـهــا مـثل شـمس جــنـوبـيـة فـي واحـدة من شـتـاءات أور

ا من جبهات القتال. عندما كنت أعود سا
قـلت : ذلك مـنـزل أمـي .فـأين مـنـزلي إذا مـلـكت احلظ وصـارت

أوى. ون ا د
ـون نـصيب ـنزل أن كـان لي في د وفي انـتظـار حتـديـد مكـان ا
وبـ حلم عـرس ابو الـقاسم  حـيث تـنتـظر احلـواري القـادم
ــون وطـيف مـن طف كــربالء بـلــهــفــة  وبــ حـوريــات عــدن ود

األهوار .
تـسـكـنني حـوريـة اخملـيـال الـقد في
تـلك الليـالي البـعيدة فـأشتاق لـسماع
مــواويل رثــاء ذلك الــصــوت الــرخــيم
لـقــار مـجـلس عــاشـوراء وبـعـد ذلك

اشتاق لوجه أمي...
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{ لـنـدن  –وكـاالت - تــوفي الـرجل الـبـريـطــاني األكـثـر بـدانـة في
العـالم عن عمـر ينـاهز الـ 52عـامًـا بعـد معـانـاته من صعـوبات في
اضـية.وبـحسب التـنفس والـتهـابات عـلى مدى الـسنـوات القـليـلة ا
مواقع التـواصل توفي باري أوسـ من تشيـلسي وود برمـنغهام
ـــــاضـــــيــــة وال يـــــزال ســـــبـب وفـــــاته حـــــتى اآلن خـالل األيـــــام ا
مـجهـولًا.وذكرت الـتقـارير أن (الـراحل باري أوسـ كان يـستـهلك
مـا يـصل إلى  29ألف سـعـرة حـراريـة ويـشـرب مـا يـصل إلى 12
ـشـروبــات الـغـازيـة في الـيـوم واكـتـسب سـمـعـة سـيـئـة لـتـرًا من ا
فرط لألكل حيث شارك مـرة في فيلم وثائقي على بسبب تـناوله ا
قـنـاة سـكـاي وان بـعنـوان أسـمن رجل في بـريـطـانـيا).وعـن وفاته
عـــبّـــرت ابـــنـــة زوجـــته عـن حـــزنـــهـــا الـــشـــديـــد وقـــالت في لـــقـــاء
ـكـنـني أن صـحـفـي(احلـزن الـشـديـد هي الـكـلـمـة الـوحـيـدة الـتي 
أقـولـهـا اآلن أتـمـنى أن أراه في اجلـنة..الـرجل الـكـبـيـرفي حـياتي
). ولم يعد أوس صاحب لقب الرجل األكثر ووالدي باري أوس
بـدانـة في بـريـطـانـيـا حـيث جتـاوزه في الـوزن شـخص يـدعى بول
ماسون وهو حـاليًا مـدمن على الوجبـات اجلاهزة ويبـلغ من العمر

 30عامًا.
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{ رومـا (أ ف ب) - وصف الـبـابـا
فــرنــســيس اســطــورة كــرة الــقـدم
االرجـنــتــيــني ديــيـغــو مــارادونـا
الــراحل في  25تــشـــريـن الــثـــاني
اضي عن  60عامـا اثر تـداعيات ا
ــيـدان) صـحــيــة(بــالــشـاعــر في ا
وذلك في مـــقـــابـــلــة مـــخـــصـــصــة
لــلـــريـــاضــة نـــشـــرت الــســـبت في
صــــحـــــيــــفـــــة غــــازيـــــتــــا ديـــــلــــو
سـبــورت.وحتــدث احلــبــر االعـظم
عن مواطـنه الـذي سـاهم بـايـصال
فريق نـابـولي اجلـنـوبي الى مـجد
كـرة الــقـدم اإليــطــالـيــة ومـنــتـخب
االرجنت الى لقب مونديال 1986
كـان بــطال كـبــيـرا مــنح الـســعـادة
اليـــ الــنـــاس في األرجـــنـــتــ
ونـابــولي.وتـابـع خـورخي مــاريـو
بيـرغـولـيـو الـذي الـتـقى مـارادونا
عـام  2014في رومـا خالل مــبـاراة
من أجل الـسالم (كـان أيـضا رجال

ـشــكالت هـشــا) فـي اشـارة الـى ا
ـتـاعب مـع اخملدرات الـصحـيـة وا
ـــــــــوهــــــــبــــــــة الــــــــتـي رافـــــــــقت ا
االرجنـتيـنيـة.وأكـد رأس الكـنيـسة
الـكـاثـولـيكـيـة الـبـالغ  84عامـا انه
صـــــلـى من أجـل الـــــراحـل وأرسل
مسبحة إلى أسرته مرفقة بكلمات
تعزيـة.وتطرق الـبابا الـذي يشجع
نـادي سـان لــورنـزو االرجـنــتـيـني
إلى أوجه الــشــبه بــ الــريــاضــة
ومــعــتــقــداته مــنــتــقــدا (األبــطــال
األغنـياء الـذين اصبـحوا خـمول
وتـــقـــريـــبـــا بــيـــروقـــراطـــيـــ في

رياضتهم)
.وأضـاف (شــخــصــيـا اعــتــقـد ان
الـقــلـيل من اجلــوع هـو الــسـرّ في
عـدم الـشــعـور بــالـتـخــمـة اطالقـا
لـلـحـفـاظ عــلى هـذا الـشـغف الـذي
أبـهـرهم كــأطـفـال (الــريـاضـيـون).
وتتمـيز الـرياضـة بالنـسبـة للـبابا

بانـتـصـارات اولئك الـذين تـتـعرّق
جبـاهـهم عـلى اولـئك الـذين ولدوا
وهـبـة في جيـبـهم.وصوّب أول وا
بـابـا من أمــريـكـا اجلـنــوبـيـة عـلى
ـنـشــطـات في مـوضــوع تـعـاطـي ا
عـالم الـريـاضـة لـيس مـجـرد غش
بل اخــتـصــارا يــدحض الــكــرامـة.
كن تصنيع أي بطل واضاف (ال 
في اخملــتـــبـــر. حــصل هـــذا االمــر
ولسـنـا مـتأكـدين من عـدم تـكراره
حـتى لــو كــنـا نــأمل عــدم حـدوثه!
لـــكن مع الـــوقـت ســـنـــمـــيّـــز بــ
ـواهب االصــلـيــة وتــلك الـتي  ا
تركيبـها: البطل يـولد ويتطور من
خالل الـتــمــارين).وأردف قـائال إن
ــنــشــطـــات يــرقى إلى (تــعــاطـي ا
سرقـة الشـرارة التـي منـحهـا الله
من خالل مـــســـاراته الـــغـــامـــضــة
لـلـبـعض بـطـريـقـة خـاصـة وكـمـية
ــة نـظـيــفـة أفـضل من أكـبـر.. هـز

انتصار متسخ). 
الى ذلك أدى الـــبــابـــا فــرنـــســيس
عـصــر اجلـمــعـة صالة الــتـبــشـيـر
الئكي التقلـيدية في أول ظهور ا
عــلــني لـه بــعــدمــا تـــغــيّب مــســاء
اخلــمـيـس وصــبــاح اجلـمــعــة عن
قداسي رأس السنـة في كاتدرائية
الـقـديس بـطـرس بــسـبب إصـابـته
بــالــتــهــاب في الــعــصب الــوركي.
ووقف الــبـــابــا فــرنــســـيس خــلف
مـنــضـدة عـالــيـة بــجـانــبه شـجـرة
مـــيـالديـــة ومــــغـــارة وأدى صالة
الئــكي في الــقــصــر الــتــبــشــيــر ا
الـرســولي فـي الـفــاتــيــكــان. وقـال
الــــبــــابــــا (أوجّه إلـــــيــــكم أفــــضل
التـمـنـيـات بـالـسالم والـصـفاء في
الـعــام اجلـديـد) وتــابع (األحـداث
ة الـتي طبعت حـياة البـشرية ؤ ا
ـاضي وحتديدا اجلـائحة العام ا
عــلّـمــتــنــا إلى أي حــد عــلــيــنـا أن

ـــشــــاكل الــــغـــيـــر وأن نـــكــــتـــرث 
نــشـــاركـــهم هــواجـــســـهم). وكــان
الـفـاتـيـكـان قـد أعـلن اخلـمـيس أن
(البـابـا فـرنسـيس يـعـاني التـهـابا
ألــيــمــا في الــعــصب الــوركي ولن
يـــــشــــــرف عـــــلـى االحـــــتــــــفـــــاالت
ــقـــررة مـــســاء الــلـــيـــتــورجـــيـــة ا

اخلميس وصباح اجلمعة).
ــــيالد أصــــيب وقــــبــــيل عــــيــــد ا
قـربة من كارديـناالن من احلـلقـة ا
الـبـابـا أحـدهــمـا بـولـنـدي واآلخـر
إيطـالي بـوباء كـوفـيد- 19ما أثار
تسـاؤالت حـول الوقـايـة الصـحـية
للبابا البالغ  84عاما والذي نادرا
مـــــا يــــضـع كــــمـــــامـــــة. وإن كــــان
الفاتـيكان يعـلن يوميـا عن لقاءات
البابا الرسمية مع مسؤول كبار
في الكـرسي الرسـولي فإن الـبابا
فرنـسيس يـعقـد أيـضا الـكثـير من
اللـقاءات اخلـاصة في مـقر سـانتا

مــارتــا حــيث يــقــيم.وخالل فــتــرة
األغالق الـتــام األول في إيــطـالــيـا
كان الـبـابا يـؤدي صالة الـتبـشـير
الئـكي أيـام األحـد فـي مـكـتـبـته ا
لــكــنه كــان يــطـل بــعــدهــا لــفــتــرة
ــطــلــة عـلى وجـيــزة من نــافــذته ا
ســاحـــة الـــقـــديس بـــطــرس شـــبه
اخلاليـة للـمبـاركة. ويـعتـبر الـبابا
من األشـــخـــاص األكـــثـــر عـــرضــة
للـمـشاكل الـصـحيـة وكـان أصيب
بــالـتــهــاب حــاد في اجلــنــبــة عـام
من  1957حـــــــ كــــــــان في الـ 21
الــعــمــر واضـطــر األطــبــاء إلى
اســتــئــصــال قـــسم من رئــته
الـيمـنـى بحـسـب ما كـتب
أوس إيفـري في سيرته.
ولم يــوضح الــفــاتــيــكــان
بـعـد في أي تـاريخ سـيـتم
تلقيح البـابا ضد كوفيد-
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اسطورة كرة القدم االرجنتيني
دييغو مارادونا

{ سارايـيفـو- بيروت - (أ ف ب)
- تـــوفي ثـــمـــانـــيـــة شـــبـــان لـــيل
اخلــمــيـس اجلــمــعـــة في جــنــوب
الـبــوسـنـة إثــر تـسـرب لــلـغـاز في
بـيت ريـفي كـانـوا يـحـتـفـلـون فـيه
بـلـيـلـة رأس الـسـنـة وفق وسـائل
إعالم محـليـة.وقال أنـته بيـغيتش
رئـيس بـلــديـة مـنـطــقـة بـوسـوشه
حــــيـث وقــــعت احلـــــادثــــة عــــبــــر
أساة أودت (فيسبـوك) إن (هذه ا
بحـياة ثمـانيـة شبـان).كمـا أعلنت
الشـرطة فتـح حتقيـق في احلادثة
إثـر تـبلـغـهـا اجلـمـعـة عن الـعـثور
عـلى أشــخـاص عـدة مــتـوفـ في

قرية تـريبيـستـوفو.وذكرت الـقناة
الـبـوســنـيـة الــعـامـة أن (الــشـبـان
قـضـوا علـى األرجح جـراء تـسرب
للـغـاز).وأفـادت صـحيـفـة دنـيـفني
عــبــر مـــوقــعــهــا اإللـــكــتــروني أن
الـشــبـاب كـانــوا يـحــتـفـلــون مـعـا
بـرأس الـسـنـة اجلـديدة فـي مـنزل
ريــــفي. الـى ذلك قــــتــــلـت الجــــئـــة
سوريـة جراء إصـابتـها بـرصاص
طـائش  إطالقه عــنـد مــنـتـصف
الليل ابتهاجاً ببدء العام اجلديد
وفق مـا أفـادت الـوكـالـة الـوطـنـية
لالعـالم في ظـــاهــــرة لم تــــنـــجح
السلـطات في كبحـها رغم حمالت

التوعية منذ سنوات.كما اخترقت
رصـاصــة طـائــرة تـابــعـة لــشـركـة
طيـران الشـرق األوسط الـلبـنانـية
كــانت مــتــوقــفـة فـي مــطـار رفــيق
احلــــريــــري الـــــدولي من دون ان
تــؤثــر عــلى حــركــة الـطــيــران في
طار وفق مـا أفاد مصـدر وكالة ا
فــرانس بـــرس اجلــمــعــة.وأوردت
الــوكـالــة الــوطـنــيــة أن (الالجــئـة
الـسـوريــة تـوفـيت إثـر إصــابـتـهـا
برصاصة طائـشة اخترقت رأسها
داخل مــخــيم الــطــيــبــة لالجــئــ
السـوري في مـدينـة بعلـبك التي
شهدت اطالق رصاص في الهواء

بــكــثـافــة).وتــثــيــر ظـاهــرة اطالق
الرصـاص في الـهواء قـلـقاً كـبـيراً
في الـبـالد مع اسـتــمـرار ســقـوط
ضــحــايــا كــان آخــرهم العب كــرة
القـدم الـبارز مـحـمّد عـطـوي الذي
أصيب خالل شـهر آب وتوفي في
الـشـهر الـالحق.ولم تـنـجح حـمـلة
أطلقـتهـا قوى األمن الـداخلي قبل
أيـام حتـت وسم (طــايـشــة- بس-
بـتـصـيب) لـلــتـحـذيـر من مـخـاطـر
هــــذه الــــظــــاهـــــرة في احلــــد من
سقـوط إصـابـات وضحـايـا.ونـشر
ــواقع الــتـواصل مــسـتــخــدمــون 
االجـتـمـاعي في بـيـروت ومـنـاطق
عدة صـوراً ومقـاطع فـيديـو توثّق
اطالق الـــــرصــــاص احلـي عــــنــــد

مــنـــتــصـف الــلـــيل. وكــتب
أحــدهـم عــلى فـــيــســـبــوك
(رصــــــــاص الــــــــشـــــــــعب
الطائـش. وسأل آخر عن
مـصــدر ثـمن الــرصـاص
في وقت تــشــهــد الــبالد
أســــــــوأ أزمــــــــاتــــــــهـــــــا

االقتـصـادية. وحـذّرت قوى
األمن اخلــمــيس حتــديــداً
من تـــســاقط الـــرصــاص
ا ـطار  الطائش في ا
يـهـدد سالمــة الـطـيـران
ــــســـافــــرين وحــــيـــاة ا
والوافـدين. إال أنّ ذلك لم
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يــــحل دون اخــــتــــراق رصــــاصـــة
إلحدى الطـائرات.وقـال مصدر في
شــركـــة طـــيــران الـــشــرق األوسط
لفـرانس برس إن طـائرة إيـرباص
ـتـضـررة من طـراز إي  321نـيـو ا
ي واحـدة مـن الـطــائــرات الــسـبع
اجلديـدة التي تـسلـمهـا لبـنان في
الـعام  .2020وأوضح أن الـطـائرة
حـالـيـاً تـخـضع لـلـكـشف.ويـعـكس
تزايد اطالق الرصاص في الهواء
حجم انتـشار الـسالح الفردي بال
ضـوابط فـي لـبــنـان مــنـذ انــتـهـاء
احلـــــرب األهـــــلـــــيـــــة 1975-1990
ويـــطـــرح ضــــرورة الـــتـــشـــدد في

تطبيق القوان
وحتديثها.

{ وكـاالت - أطـلقت الـنجـمة نـيكي
مـيـنـاج اسم بـابـا بيـر عـلى طـفـلـها
األول وكـأنه لقب يـناسب جاسوس
فـي عـــالم شــــاسع كــــمـــا نــــشـــرت
صـــــورتـه األولى فـي الـــــثـــــاني من
الـشهر اجلاري واختارت له إطاللة

جـعـلـته
يـــبــدو
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كـــرجل صــغــيــر مُـــتــأنق.وشــاركت
مــيــنــاج مــتــابــعــيــهــا عــبــر مــوقع
إنـسـتـغـرام سلـسـلـة صـور لطـفـلـها
الـصغـير بـإطالالت مخـتلـفة أنـيقة
يـظـهـر في إحـداهـا مُـرتديًـا مالبس
أطـــفـــال من الـــعالمـــة الــتـــجـــاريــة
عـة ـيــة فـيـنـدي وقـالدة مُـرصـَّ الــعـا
ــاس بــاســمه بــاإلضـافــة إلى بــاأل
سـاعــة ضـخـمـة مـقـاسـهـا أكـبـر من
يــده الـــصــغــيــرة.وأرفــقت مــيــنــاج
الــصـور بـتـعـلــيق جـاء فـيه:( بـابـا
بـيــر شـكـرًا ألنك اخـتـرتـني كـوالـدة
لـك.. أتـــمـــنى لـــكم ســـنـــة جـــديـــدة
سـعـيـدة ومزدهـرة. شـكـرا لـكم على
حـبـكم ودعمـكم طوال هـذه الرحـلة
هــذا يـعــني الـكــثـيـر لـي). وتـابـعت
(أن تـصـبح أمـاً هـي إلى حـد بـعـيد
الـوظـيفـة األكـثر إرضـاءً الـتي قمت
بــــهــــا عـــلـى اإلطالق أرسل حــــبي
جلـــمـــيع األمـــهــات اخلـــارقــات
هـــنــاك. عــنـــاق كــبــيــر
جلــمــيع الـنــسـاء
احلـــــــــــوامـل
خـالل هــذا
الــــــــــوقت
الصعب).

{  مـــدريــد - لـــيــورون (أ ف ب) -
أنـهت الشرطـة الكاتـالونيـة السبت
حــفال صــاخــبــا اسـتــمــر نــحـو 40

ســاعــة في مــرأب قــرب بـرشــلــونـة
وشـــارك فـــيـه نـــحــو  300شـــخص
لـالحـتـفـال بـالــعـام اجلـديـد في ظلّ

األزمـة الـوبـائـيـة.وأعـلـنت الـشـرطة
فـي تـغـريـدة عـلى تـويـتـر(سـنالحق
ـشــاركـ قـضـائـيـاً) ــنـظّـمـ وا ا

مـشـيـرة إلى أنّ (الـغـرامـة بـحق من
شـــاركــوا فـي هــذه احلـــفــلـــة غــيــر
الـقـانـونيـة في لـيـنـارس-دل-فالس
عـلـى مـسـافة  30كـلـم شـمـال-شرق
بــرشـلـونــة سـتـتــخـطى ثالثـة آالف

يورو).
وأوضــــــــحـت أنـه ( تــــــــوقـــــــــيف
ـنـظّمـ الثالثـة الـذين سيـمثـلون ا
أمـام القـضاء في الـساعات الـقلـيلة
ــقـبــلــة) الفـتــة إلى انّ (الـغــرامـة ا
بـــحـــقـــهـم قـــد تـــتـــجــاوز  600ألف
يــورو).وأظــهــرت لــقــطــات فــيــديـو
حـصلت عليهـا فرانس برس شباناً
ال يــضــعــون كــمـامــات ويــكــسـرون
قـواعــد الـتـبـاعـد بـيـنـمـا يـدخـنـون
ويـرقـصـون أمـام مجـسم جلـمـجـمة
كـبيـرة وضِعت فـوقهـا قبـعة سـانتا
كلوز قبل اندالع مشاجرات قصيرة
عــلى حــلــبـة الــرقص عــنــد وصـول
الــشــرطــة.وأفــادت إذاعــة آر إن إي
اإلسـبانيـة احلكومـية أنّ (مئات من
رجـال الشرطة شاركـوا في العملية

ؤازرة طوافة).

وفـي فـرنــســا غـادر مــشــاركـون في
احــتــفـــال مــوســيــقي صــاخب ضم
حــــوالى  2500شـــــخص في غــــرب
ــنـاســبــة رأس الــســنـة فــرنــســا 
ـــوقع الـــســـبت بـــعــدمـــا انـــتــهى ا
احلـدث الـذي حتـدى مـنظـمـوه مـنذ
فـروضة مـسـاء اخلمـيس القـيـود ا
ـكافـحـة كوفـيد-.19وقـد فـي البالد 
صــمت صــوت مـوســيــقى الــتـكــنـو
الــــذي كــــان يـــدوّي مــــنــــذ مــــســـاء
اخلــمــيس في حــظـيــرتــ حُـوّلــتـا
نـاديـ ليـليـ في مـنطـقة لـيورون
جــنــوب مــديــنــة رين الــفــرنــســيـة.
وأفـــضت عــمـــلــيــات الـــشــرطــة في
ـوقع إلى تـسـطيـر أكـثر من 1200 ا
مـــخـــالــــفـــة فـــضال عن مـــصـــادرة

معدات.
وأقــيــمت احلـفــلــة في حتـدّ حلــظـر
الـتجـوّل الذي فـرضته فـرنسـا ليـلة
رأس الــــســـنـــة فـي ظل الـــتــــفـــشي
ـــتـــزايـــد في وبـــاء كـــوفـــيــد-.19 ا
وضـــمّت احلـــفـــلــة مـــشـــاركــ من

فرنسا واخلارج. 

اوتاوا (أ ف ب) - عُـثر عـلى مسـلّة غـامضة شـبيـهة بـتلك الـتي ظهرت
في صـحراء يوتـا األمريـكيـة وبلـدان أوروبيـة عدة اخلـميس في مـدينة
ـسـتـطـيل الـبالـغ طوله تورنـتـو الـكـنـديـة.وكـان هذا اجلـسم الـغـامض ا
حوالى أربعة أمـتار قد ظهـر لفترات وجـيزة قبل االختـفاء فجأة في
منـاطق كـنـدية أخـرى بـيـنـها خـصـوصـا فانـكـوفـر (غرب) وويـنـيـبيغ
(جـنوب) مـطلع كـانون األول.وفي تورنـتو تـهافت بـعض األشخاص
اللــتــقـــاط صــور مع اجلــسم الــغــريب وتــشــاركــهــا عــبــر وســائل
الــتــواصـل االجــتــمــاعي.وبـــيّــنت صــورة نــشـــرت اجلــمــعــة عــلى
ـسلّة الـغامضة عـليها رسـوم غرافيتي بـاألحمر.وكان إنـستغرام ا
ـسالت الـغـامضـة من هـذا الـنـوع في مـنـتصف عُـثـر عـلى أولى ا
تـشـرين الـثاني فـي صحـراء يـوتا األمـريـكـية من جـانب مـوظـف
ـنطـقة إلحـصاء أنـواع حيـوانات محـليـ كانـوا يحـلّقـون فوق ا
الضـأن.وظهـرت مسـلّـات أخرى الحـقا في رومـانيـا وبريـطانـيا
وهولـندا وبـولنـدا.وحققت هـذه االكتـشافـات الغريـبة انـتشارا
كـبـيرا عـبـر شـبـكات الـتـواصل االجـتمـاعي وقـد تـوقف كـثر
سلّات الـغريبة من خـارج كوكبنا في عند أوجه الـشبه مع ا
فـيـلم سـتانـلي كـيـوبريك  2001 أوديسـي الفـضـاء.وأعـلنت
س مـجــمـوعــة تــطـلق عــلى نـفــسـهــا اسم ذي مــوست فـا
أرتيست وتتـخذ مقرا لها في والية نيومكسيكو األمريكية
سلّة في يوتا لكنها أوضحت أن مسؤولـيتها عن وضع ا

كتشفة في بلدان أخرى. سلّات ا ال عالقة لها با
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{ سيدني (أ ف ب) - تستعد دار األوبرا في
سـيدني إلعـادة فـتح أبـوابـها أمـام اجلـمـهور
للمرة األولى منذ آذار الفائت بعد أشهر من
اإلغالق بــسـبب اجلــائـحــة لـكن مع اعــتـمـاد
تــــدابــــيـــر وقــــائــــيــــة تـــشــــمل فــــرض وضع
الـكـمامـة.وتـشـهـد الـدار األستـرالـيـة الـثالثاء
الــعــرض األول الوبــرا األرمــلــة الـطــروب مع
ــئـة من قـدرة اســتـيــعـابــيـة حُـددت بـ  75 بـا
ـدير الـفـني لـلدار قـاعـد.واعتـبـر ا إجـمالـي ا
لـينـدون تـيراسـيـني لـوكالـة فـرانس برس أن
(الـعـرض يشـكل بـارقـة أمل لـقـطـاع احلفالت
توقف منذ بدء اجلـائحة) قائال ان(العودة ا
إلى الـقــاعـة كـانت أمـرا مـؤثــرا جـدا لـلـفـريق
بــرمّـــته). وأضــاف (أظـن أن قــاعــات األوبــرا
األخـرى ستـفـتح أبـوابـها سـريـعـا جدا خالل
هذه السنة وسيعود الناس إلى صاالتنا مع
أمـل في نــفــوســهم).ولـم حتــظــر أســتــرالــيــا
ـغـلـقة خالل بـالـكـامل احلـفالت في األمـاكن ا
األشهر األخيرة غـير أن دار األوبرا لم تفتح
أبـوابـهـا أمـام اجلـمـهـور. وأرجئ اسـتـئـنـاف
ـــصـــابــ ــوسـم بـــســبـب تــزايـــد أعـــداد ا ا
بالفايروس الشهر الفائت.ومذاك بات وضع
الكمـامة إلزامـيا في قاعـات احلفالت كما أن
الـسـلطـات قـد تـشـدد اإلجـراءات إذا لم يُقضَ
على بـؤرة الوباء احملـلية.وقـالت السـوبرانو
لـيـا غــودوين الـتي تـؤدي بـطــولـة الـعـمل مع
ألكـسنـدر لويس (ال أعـلم البـتة مـا سيـحصل
الحـقـا) مـبديـة حـمـاسـتـها لـعـودة اجلـمـهور
بــعــد تــســعــة أشــهــر مـن الــغــمــوض بــفــعل
اجلائحة.وأضافت (أظن أن أستراليا أظهرت
أداء جيـدا... لكـني أتوقع أن يـستـمر الوضع

ا أكثر). لسنة إضافية أو ر
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