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رام الـله وهي مـنـطـقـة جتـاور فـيـها
ـســتـوطـنــات االسـرائـيـلــيـة الـقـرى ا

الفلسطينية.
وفي الــــيـــوم نــــفــــسه تــــوفي طــــفل
إســرائــيــلي ولــد قــبل أوانـه بــعــدمـا
أصـيــبت والـدته بــجـروح بــالـغـة في
هجوم منفصل شنه فلسطينيون في
الضفة الـغربيـة احملتلة في  9كانون

األول/ديسمبر.
وكـانت حمـاس تـبـنت الهـجـوم الذي
أسـفـر عن مـقــتل الـرضـيع وهـجـومـا
آخـــر أســــفـــر عن مـــقـــتل اثـــنـــ من
االسرائيـلي في السـابع من تشرين

االول/اكتوبر.
وقـــتـــلـت الـــقـــوات اإلســـرائــــيـــلـــيـــة
ـشـتبه الـشـخصـ الـفـلسـطـيـنيـ ا
بتنـفيذهـما الهـجوم في مـداهمات
في الضـفة الـغـربيـة حسب مـا أعلن
جــهـاز األمـن الـداخــلي االســرائــيـلي

(ش بيت).
وقالت الـسلطـات اإلسرائـيليـة أيضا
إنـهـا اعـتقـلت 37 شـخصـا يـعـمـلون
ـوجة حلـسـاب حـمـاس عـلى صـلـة 

العنف األخيرة.
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وبات نـتانـيـاهو يـقود الـيوم غـالبـية
ضــعــيــفــة في ضــوء رفض قــسم من
ائتالفـه احلكـومي وقف اطالق الـنار
فـي غـــزة والـــذي تــضـــمـن مـــوافـــقــة
إسرائـيل عـلى تـمريـر وقود بـتـمويل
قـطـري لـلـقـطـاع احملـاصـر بـاإلضـافة
حلـــقــــائـب حتـــتــــوي عــــلى مـاليـــ
ــتــأخـرة الــدوالرات لـدفـع الـرواتب ا

وظفي القطاع.

وعارض السـياسيـون اإلسرائيـليون
تشددون اتفاق الهدنة كما انتقدوا ا
نتـانيـاهو بسـبب الهـجمـات األخيرة

في الضفة الغربية.
ـســتــوطــنـ واألحــد نــظم مــئــات ا
احتجاجا امـام مكتب رئيس الوزراء
ــضـاعــفـة في الــقــدس لـلــمـطــالــبـة 
اإلجـراءات األمـنـيــة وبـنـاء مـزيـد من
ــــســـتـــوطـــنـــات. وشـــارك عـــدد من ا

الوزراء ابـنه يائـيـر البـالغ من العـمر
 27عاما كونه يعيش في مقر رئاسة
الــــوزراء دون أي مــــنـــــصب رســــمي
ويستفيـد من خدمة حارس شخصي

وسائق وغيرها من االمتيازات.
ويقول هؤالء أن يائـير يتم حتضيره
من قــــبل والـــديه مـن أجل لـــعب دور
ـسـتـقـبل في مـحـاولـة سـيـاسي في ا

لتأسيس ساللة سياسية.
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الى ذلـك هــــــــدد رئـــــــــيس الــــــــوزراء
اإلسرائيلي بنيامـ نتانياهو األحد
قاومة الفلسطينية (حماس) حركة ا
ب"دفع ثمن غـالٍ" بعـد وقوع سـلسـلة
هجمات في الـضفة الغربـية احملتلة
من بينها هجومان تبنتهما احلركة.
وقـــال نــتـــانــيـــاهــو خالل اجـــتــمــاع
حلــكــومــته "نـقــلت رســالــة واضــحـة
حلــمـاس. لن نــقــبل بـهــدنــة في غـزة
وإرهاب في الـضفة الـغربـية" قبل أن
يـتـابع "سـنــجـعـلـهم يـدفـعـون الـثـمن

غاليا".
وكــان نـتــانـيــاهـو يـشــيـر إلـى هـدنـة
مثـيـرة للـجدل  الـتـوصل إليـها في
تــشــرين الــثــاني/نــوفــمــبــر الـفــائت
وانـهت أســوأ تـصـعـيـد لــلـعـنف بـ

إسرائيل واحلركة منذ العام .2014
وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ
الـعام 2007 لـكنـهـا حتـظى بـتـواجد

أيضا في الضفة الغربية.
وتـأتي تـصــريـحـات نـتـانـيـاهـو بـعـد
مـقـتل جـنــديـ اخلـمـيس في إطالق
نـــار فـي مـــوقـف لـــلــــحـــافـالت قـــرب
مستوطنة جعفات آساف القريبة من
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ــــربــــ طــــلب رســــمـي من قـــــبل ا
ادة الـشـعـير الـعـلفي ـشمـولـ  ا
الى اقـــرب شــعــبــة زراعــيــة ضــمن
مـحـيط مـنـطقـة سـكـنـاه كـمـا سـيتم
اجراء كـشف موقـعي من قبل جلـنة
ـثلون خاصـة بهذا الـغرض وهم 
ستوصف من الشعبـة الزراعيـة وا
الـــبــــيـــطــــري وخـــدمــــات الـــثـــروة
احلـيـوانـيــة) بـهـدف مـعـرفـة اعـداد
احلـــيــوانـــات وانــواعـــهــا من اجل
اســتــكـمــال عــمـلــيــة الـتــخــصـيص
ـواد الـعـلـفـيـة ـربـ بـا وجتـهـيـز ا
ومـقـدار احلصـة من مـادة الـشـعـير
العـلفي). الفـتـا الى ان (سعـر الطن
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حددت مديريـة زراعة كربالء حصة
مـــربـي الــــثـــروة احلــــيــــوانــــيـــة لـ
ـاعـز) من (اجلـامـوس واالغــنـام وا
ادة الـشـعـير الـعـلفي ـشمـولـ  ا
بـواقع ثالثـة كـيـلـوغـرامـات لـلرأس
الـــواحـــد واجلـــامــوس بـــواقع 20
كيـلوغرامـا للـرأس الواحـد بحسب
االلــيــة اجلــديـدة الــتي وضــعــتــهـا
وزارة الــزراعـة لــلــمـوسـم الـزراعي
 .2019 – 2018وقــــال مــــســــؤول
ــــديـــريــــة بــــاهـــر غــــالي لـ اعالم ا
(الــزمـان) امس انـه (سـيــتم تــقـد

بغداد
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الــوزراء في االحــتــجــاج من بــيـنــهم
وزيـرة الــعـدل اإلسـرائـيـلــيـة آيـالـيت

شاكيد.
وأعلن نتانياهو اخلميس انه يعتزم
إضــفــاء طــابـع "قــانــوني" عــلى آالف
الـوحـدات الـسـكـنـيـة االسـتـيـطـانـيـة
بــعــد ان وافــقت جلــنــة وزاريـة عــلى

عنى. مشروع قانون بهذا ا
وجميع مـستوطنـات الضفة الـغربية
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على ـقـراطيـة وحق الـبـشـر في الـعـيش الـكـر بعـد تـراجع قـيم احلـريـة والـد
مـستوى العـالم كله وصعود مـفاهيم االنغالق والـكره واخلوف من اآلخر; أي
بـرتـراند رسل ـفاهـيم الـتي نـادى بهـا ودعا إلـيـها كان هـذا االخـر ونكـوص ا
ـسـتـقـلـة عن االسـتـعـمـار وسـارتـر وبـاتـريـس لـومـومـبـا اول رئـيس لـلـكـونـغــو ا
وموبوتو فـضال عن أفكار زقهـا كازافوبـو  الـبلجـيكي سنة  1960 قـبل أن 
شــارل ديـكــول ونــلـســون مـانــديال ومــيـركـل رأيـنــا صـدور قــرارات تــعـصف
باحلـقوق الـثابتـة أل وشعـوب ومنهـا احلق الفـلسطـيني في جـزء من القدس
نظمـة الدولية جلعـلها عاصـمة للدولـة الفلسـطينية العـربية وحسب قـرارات ا
الولـيـدة التي فـرط بـها احلـكام الـعـرب وطمـعـوا باالراضي الـفـلسـطـينـية كي
ـوافقـة عـلى قـرار الـتـقـسيم تضـم إلى دولـهم ولم يـصغـوا لـصـوت الـعـقل وا
ــرقم ( 181 لــســنــة 1947)  وزادوا الـطــ بــلــة بـدخــولم حــربـا الــدولي وا
استدرار العـواطف ماتوصف بـ( اجلماهـير) فخسرنا ماكـانوا مستعـدين لها
هـمة عسـكرياً واالفجع الضـفة الغـربية وصحـراء سينـاء ومرتفـعات اجلوالن ا
خسـارتنا الـقدس كلهـا وجتول رئيس وزراء الـكيان الصـهيوني لـيفي اشكول
ووصلنا فيـها يوم السابع من شهـر حزيران أي بعد يومـ من نشوب احلرب
كي إلى مـرحلـة أوسـلـو واسـتجـداء الـعـالم او الـكـيان الـصـهـيـوني الـغاصب
يــوافق عـلى انـشــاء الـدولـة الـفــلـسـطــيـنـيـة عــلى أراضي سـنـة 1967  وكـان
ثل بريـطانية اكـر  للـعبارة اإلشـكاليـة التي كتـبها الـدبلومـاسي البريـطاني ا
ح صـاغ قـرار مـجلس األمن في مـجـلس االمن الدولـي; اللـورد ( كـارادون)
ـرقـوم 242 والـذي نص عـلى ( إنــسـحـاب الـقـوات اإلســرائـيـلـيـة من أراض ا
احــتــلت فـي الــنــزاع االخــيـــر)مــســقــطـــا (ال) الــتــعــريـف عن األراضي الــتي
مثل االحتاد ؤيـدة للـحق العـربي على الـرغم من تفـسيـر عديـد الدول ا احتـلت

السوفيتي والص والهند.
وليس من أراض. بـعد ان الـنص يعـني االنـسحـاب من األراضي التي احـتـلت
االعـتـراف بالـقـدس عاصـمـة للـدولة قرارات الـرئـيس األمـريكي دونـالـد ترامب
هذه القـرارات اجملحفة ومن ثم نـقل السفـارة من تل أبيب إلى القـدس الـعبرية
فـتحت شـهـية بـعض الـدول وهي تـرى الصـمت الـعـربي اخملجـل للـتـناغم مع
وهـا هــو رئــيس الـوزراء ـاثـال هــذه الـقــرارات فــاعـلــنت غــواتــيـمــاال قــرارا 
ـسـلــمـون غـافـلـون سـاهـمـون وكـأن األمـر األسـتــرالي يـعـلن قـراره والـعـرب وا

عل الذكرى تنفع من بيدهم األمر. اليعنيهم. أعيد للذاكرة
ملـكة العربية الـسعودية ربيع سنة 1980- يـوم كان للعرب لقـدقرر العراق وا
قــــــــرراقــطع الــعالقــات الــدبــلــومــاســيــة واالقــتــصــاديـة بــعض ثــقل ووزن- 
مع أيـة دولـة تـنـــــــــقل سـفـارتـهـا إلى الـقـدس الـعـربـيـة احملـتـلة وان وغـيـرهـا
القـرار سـيـشمل الـدول الـتي سـبق أن نـقلت سـفـارتـها إلـيـهـا. لقـد كـان قرارا
واعــاد الــعــقل لــدول كـانـت تـلــعب تــرك أصـداء واســعــة مــدويــا
فانـسـحـبت وصمـتت جتـر أذيـال اخليـبـة والـلعب بـذيولـهـا

على احلبال. 
ـنـقـبة هل يـقـدم بـعض الـعـرب عـلى مـثل هـذا الـقـرار ا
ويقـرروامعاقبة أيـة دولة تنقل سفـارتها للقـدس العربية

أم على قلوب اقفالها?

محمد بن سلمان

{  الــــــــريـــــــاض (أ ف ب) - عـــــــدت
ـمـلكـة الـسـعـوديـة امس اإلثـن أن ا
قـرارات مــجـلس الـشــيـوخ األمـيـركي
ـرتبـطة باحلـرب في اليمن األخيرة ا
وقضيـة الصحـافي جمال خـاشقجي
تـشكل "تـدخال سـافـرا" في شـؤونـها
رافــضــة "الــتــعــرّض" لــولي عــهــدهـا
األمير محمـد بن سلمان ومحذّرة من

"تداعيات" على العالقات.
وقــــد صــــوت مــــجــــلس الــــشــــيــــوخ
االميـركي اخلمـيس عـلى وقف الدعم
العـسـكري االمـيركي لـلـتحـالف الذي
تـقوده الـسـعـوديـة في الـيـمن وعلى
قــرار مــنــفــصل يــحــمل ولـي الــعــهـد
الـــســـعـــودي "مـــســـؤولـــيـــة" مـــقـــتل
الصحـافي السعـودي داخل قنصـلية
بالده في اســطـنــبـول في  2تـشــرين

االول/أكتوبر.
وقـــال بــيــان لـــوزارة اخلــارجــيــة إن
ـوقف الذي صدر مـلكـة تسـتنـكر "ا ا
مــؤخــراً من مــجــلـس الــشــيـوخ (...)
والذي بـني على ادعـاءات واتهـامات
ال أساس لـها من الصـحة ويـتضمن
تدخالً سافراً في شؤونـها الداخلية
مـلكـة على الـصعـيدين ويطـال دور ا

اإلقليمي والدولي".
وأضافت الـوزارة أن الـرياض "تـؤكد
رفضها التـام ألي تدخل في شؤونها
الــداخـلــيـة أو الــتـعــرض لـقــيـادتــهـا
ـثــلـة بـخـادم احلـرمــ الـشـريـفـ
وسمو ولي عـهده (...) بأي شكل من
ـســاس بـسـيـادتـهـا أو األشـكـال أو ا

قيادي في استقرار االقتصاد الدولي
من خالل احلفاظ على توازن أسواق

الطاقة".
وأعــادت الــوزارة الــتــأكــيــد عــلى أن
ـة مرفوضة ال مقتل خاشـقجي "جر
ـمـلـكـة وال نـهج تـعـبّـر عن سـيـاسـة ا
مؤسـسـاتـها مـؤكـدة في الوقت ذاته
رفــضـــهـــا ألي مــحـــاولـــة لــلـــخــروج
بــالــقــضـيــة عن مــســار الــعــدالـة في

ملكة". ا
ـملـكـة تواصل كـما شـددت عـلى أن ا
بذل "اجلـهـود لكي تـتـوصل األطراف
الـيـمــنـيـة إلى حل ســيـاسي" لـلـنـزاع
تواصل منذ  2014والذي قتل فيه ا
نحـو عشـرة آالف شخص مـنذ بـداية
الـتـدخل الـسـعـودي مـتـسـبّـبـا بـأكـبر
ازمـة انــسـانـيــة في الـعــالم بـحـسب

تحدة. اال ا
وبـــعـــيـــد الـــتـــصـــويت في مـــجـــلس
الـــشـــيـــوخ عــاد وزيـــر اخلـــارجـــيــة
األمـيـركي مـايك بـومـبـيـو إلى تـأكـيد
أهمية الـتحالف األميـركي السعودي

بداعي األمن القومي.
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وقــال جــيــمس دورسي مـن جــامــعـة
"اس راجارتـنـام" للـدراسـات الدولـية
في ســنــغــافــورة أن "األمـيــر مــحــمـد
والــســـعـــوديـــة حـــتى قـــبـل تـــقــد
مشروع قرار مجـلس الشيوخ كانوا
يــكــتــشـــفــون أن مــقــتـل خــاشــقــجي
ـملـكة دوليـا وجعـلهـا أكثر أضعف ا

عرضة للضغوط".

وقُــتل خــاشـقــجي الــذي كــان يــكـتب
مـقـاالت رأي في صـحـيـفـة "واشنـطن
بـوسـت" األمـيــركــيــة يــنــتــقــد فــيــهـا
السلـطات الـسعوديـة في الثاني من
تــشــريـن األول/أكــتــوبــر عــلى أيــدي
عناصر سعوديـ في قنصلية بالده

في اسطنبول.
ــتــحــدة وكــان األمــ الــعــام لأل ا

انـطـونيـو غـوتـيـريش دعـا األحد إلى
إجــراء "حتــقـيق ذي مــصــداقــيـة" في

مقتل خاشقجي.
وتقول اإلدارة االميركية إنها ال تملك
دلـيال علـى صلـة األمـيـر محـمـد بـقتل
خـاشــقـجي وذلك عــلى الـرغم من أن
تقارير وكالة االستخبارات األميركية
"سي آي إيه" تـتـيح استـخالص ذلك

هو ذا مـقعدك امام عيني يـنتظر منذ ايـام صاحبه لعله يقـدم ليجلس عليه وهو
ـكان ـنـون قـد اختـارتك لـتـكون بـ يـدي الـرحمن...وهـاهـو ا ال يـدري ان يد ا
بأسـره موحش لـفقدانك وقـد اعتاد عـلى حضورك الـبهي صبـاح كل يوم. وها
انذا اكـفـكف دموعي مـحاوال كـتابـة شيء ما عن رحـيلك الـسريع عـنا.يـا إلهي
كم حـاولت ان استجمع شـجاعتي في اول يوم لـدوامي بعد رحيـلك ياصديقي
وجلـيسي في غرفـتي باجلريـدة صباح اخلـالدي فخـانتني شـجاعتي ..كيف ال
ـضي الـنـهـار بـود وصـفـاء ـكـتـبي وقـد اعــتـدنـا ان  ومـكـتـبـك مـجـاور تـمـامـا 
ونتـقاسم كل شيء.. الـراحة والتـعب والسمـر  واالنشغـاالت اليومـية وهمـومنا
ـكلوم والـشعب الـظمآن لـعيش كـر وراحة بال احليـاتيـة وهموم هـذا الوطن ا
طـال أمــد انـتـظـارهـا.أجل لـقــد خـانـتـني شـجـاعـتـي فـأخـذت اؤخـر نـفـسي في
نـزل واجتـر اخلـطوات اجـترارا ألنـني علـى يقـ بأنك لن تـكون اخلـروج من ا
مـوجودا في ذلك الـيـوم.. وصـلت الى بـاب اجلريـدة فـرأيت الفـتـة كبـيـرة تـعلن
رحيـلك قـرأتـهـا بـحزن وعـلى عـجل. فـمـا اصعـب ان تقـرأ نـعي شـخص عـزيز
عـلـيك. قـرأتـهـا بـحـسـرة ولـكأنـي اقرأ الفـتـة تـنـعـاني شـخـصـيـا وتسـاءلت :هل
وت كم انت سيـكون يـوم تعـليق الفتـة مشـابهـة لي قريبـا أم بعـيدا...ايه ايـها ا
قـاس ورحيم..قـاس ألنك تـنكـأ جـراح الروح ورحـيم ألنك تـنقـذ هـذه الروح من
تـرهات هـذه الدنيـا وحمـاقات الـبشـر..ودخلت الى اجلـريدة ال اقـوى على اداء
السالم ومـا ان دخلت غـرفتي حتى تـعلقت نـظراتي بـالبقـعة التي كـان يحتـلها
مكـتـبك وكرسـيك...انا ال ارثـيك هنـا فالـرثاء ال يـليق بك انت الـذي كنت تـشيع
اينـمـا حلـلت جوا من الـراحة والـبهـجة  ..انت الـذي كنت ال تـريد ان يـتألم اي
بشـر حتى من ال يستحق صفة اآلدميـة وتقول دع اخللق للخالق فكيف لي ان
ارثـيك وادخل في قلـبك االلم وانت هـناك في االعـالي..انت الذي كـنت حترص
عـلى عـدم االسـاءة الي كـان وتـتـحـمـل عـلى مـضض اسـاءات اآلخـرين لـكـونك
ا مع ان هناك من يتـصور احللم واحلكمة ضـعفا وخضوعا...انت الذي مسـا
كنـت حترص على استقبال اي شخص مهما كانت مكانته بأبهى صورة حتى
انني الحـظت انك تلتقط قنيـنة العطر لتـعطر جسمك قبل ان تـخرج لتلتقي بأي
شـخص جــاء الى اجلــريـدة حــتى لـو كــان مـواطــنـا بــسـيــطـا قــصـدنــا لـنــشـر
ا تـشبعت اجسامنا ا حتى في عـطرك فلطا ناسبة فـقد كنت كر شكـوى..وبا
بـعـطورك اخملـتـلـفة وانت تـعـرض علـيـنا الـتـعطـر كـلمـا اخـرجت قنـيـنة الـعـطر .
ـرض بال هـوادة ..لكـني كنت وكـنت متـفائال فـي اشد الـظروف حـلـكة تـقاوم ا
اقـول لك وقـد تعـرضت فـي السـنـوات االخـيـره الكـثـر من وعـكـة : انـتـبه يـا ابا
ـرض السكـر وتهمـل الضغط.فـتقول رتـفع فأنت مـهتم  اسامـة لضـغط الدم ا
لي (الـله موجـود ..ان شـاء الـله مـا كو شي).وال اقـتـنع بـجـوابك تمـامـا ولـكني
الـتـمس لك الـعـذر فـاالنـشـغـاالت  تـؤخـرنـا كـثـيـرا عـلى مـراجـعـة الـطـبيـب وانا
رتفع الذي اعانيه برغم حتذيرات االطباء... شخصيا اهمل معاجلة الضغط ا
هل عــلـي ان اعــدد كل مــزايـــاك وخــصــاثــصـك?  في هــذه احلــالـــة ســيــطــول
احلــديث... لـــكن من الــواجب ان اشــيــر هــنــا الـى حــرصك الــبــالغ عــلى اداء
واجـبـاتك عـلى ا وجه من دون ان تـشـعـر اآلخـرين بـنـقص في الـعـمل..وهذه
صفـة نادرة هذه االيام..اتذكر انـني في االيام التي يغيب فيـها رئيس التحرير
الـدكتور احمد عـبد اجمليد عن اجلـريدة ألي ظرف او مهـمة رسمية االحظ انك
حتــرص كـثـيـرا عـلى ان يـســيـر الـعـمل عـلى افــضل وجه فـمـا ان اخـبـرك بـأن
احدى الـصفحـات بحاجـة الى خبر واقتـرح عليك خـبرا ما حـتى تبادر فـتنجز
ـزيـد من االخـبار من خـبرين بـدال من واحـد وانـا مسـرور بـذلك لـكـوني اريد ا

ثابة احتياط... اجل تكون 
واآلن من ذا الـذي يساعدني في مهمتي ? من ذا يزيدني قوة واصرارا اذا ما
ــلل مـن ذا يــشــيع اجــواء الــتــفــاؤل اذا مــا هــاجــمــني اصــابــني االحــبــاط وا
التـشاؤم..بل مـن ذا الذي يـخرج علـبة الـعطـر من درجه لـيقدمـها لـي ..واخيرا
من ذا الـذي سيكتب الزمتك الشهيرة (دك عيني دك ) في نهاية اعمدتك وانت
تــسـخـر مـن الـسـيــاسـيــ والـنـواب الــذين عـاثــوا في االرض فـســادا وتـركـوا
الـشعب احملـروم يعاني االمـرين...هذه الالزمـة التي تـعبر عن
رفـضك لــلـواقع الـذي نــعـيـشه وقــد رحـلت وانت رافض
لـكل ما ال تـسـتـسـيغـه نفـسك الـتـواقـة لراحـة الـبـسـطاء

عوزين. وا
رحـلت يــاصـديـقي وفي قــلـبك غـصــة في ان تـرى هـذا

الشعب وقد أزيحت عنه كل الغمام..

لوزارة الـتـجارة الـتي يـجب عـليـها
الــتــحـــضــيــر إلســتالم احملــاصــيل
.( بـالغ الالزمة لـلفالح وتهـيئـة ا
ودعــــا (مــــجــــلـس الـــوزراء ووزارة
الـــتــجــارة إعــادة الــنـــظــر بــعــقــود
استـيـراد احلنـطة األمـريـكيـة حيث
أعـلن قـبل أيـام ان مـجـلس الـوزراء
خـــول وزيـــر الــتـــجـــارة صالحـــيــة
الـتــفـاوض والـتـوقــيع عـلى مـذكـرة
تفاهم ب وزارة التـجارة العراقية
والــســفـارة األمــريــكـيــة في بــغـداد
بخصـوص شراء وجتـهيز احلـنطة
االمـريـكـيـة بـكـمـيـة تـقدر 250 الف
طـن مـــتــــري). وأكــــد ان (مـــجــــلس
الـــــــــوزراء ووزارتـي الـــــــــزراعـــــــــة
والتـجـارة مطـالـبة بـتـعديل اخلـطة
الـشـتويـة تـمـاشـيـا مع واقع احلال
ـبـالغ الالزمـة لـلـفالحـ وتـهـيـئـة ا
لتسويق احملاصيل الزراعية وعدم
االســـتــيـــراد اال بــعـــد اســتـــيــعــاب
احملــــــصــــــول احملــــــلي وبــــــخـالفه
وبـتـكـرار الـتـجـارب الـسـابـقـة يـعـد
نتوج احمللي تأمراً واضحاً عـلى ا
العراقـي) على حد تـعبـيره. وكانت
وزارة الــــتــــجــــارة تـــــعــــاقــــدت مع
تـحـدة إلستـيراد الـقمح الواليـات ا
واألرز مـــنـــهـــا لـــتـــأمـــ مـــفــردات
ـدة سـتـة الــبـطـاقــة الـتـمــويـنـيــة و

أشهر  

واقامت دائرة الـبحوث الـزراعية و
دائرة االرشـاد و الـتـدريب الزراعي
و بــالـــتــعــاون مع مــديــريــة زراعــة
الــنــجف و اجلـمــعــيـات الــفالحــيـة
يوماً للحقل (حـصاد محصول الرز
لبرنامج اكـثار بذور الرتب الـعليا)
ـــشـــخــاب في مـــحـــطـــة ابـــحـــاث ا
التـابـعة لـدائـرة البـحـوث الزراعـية
ضمن فعالـيات برنـامج اكثار بذور
الـــرتب الـــعـــلـــيـــا حملـــصـــول الــرز
سجلة الذي عتمـدة وا لألصناف ا

تتبناه وزارة الزراعة.
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وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(الـفــعـالـيــة تـضـمـنـت تـقـد شـرح
عــلـمي تـفــصـيــلي حـول الــبـرنـامج
واهـــدافه الــســتـــراتــيــجــيــة ودور
الـبــرنـامج في تـوفــيـر بـذور الـرتب
العـلـيا حملـصـول الرز و الـتـعريف
بــــــأهـم االصــــــنــــــاف الــــــتـي يــــــتم
استنباطها و كـيفية احملافظة على
الـنقـاوة الـوراثـية و اهـمـيـة ادخال
الـــتـــقـــانــات احلـــديـــثـــة في زراعــة
احملــــصـــول و زيــــادة اســـتــــخـــدام
ـبـيـدات االحـيـائـيـة و االسـمـدة و ا
ـتــكـامـلـة كـيــفـيـة تــطـبـيق االدارة ا
للـمحـصول و دور شـركات الـبذور
في دعم و اسـناد الـبـرنـامج بـهدف
حتقـيق اهـدافه الوطـنـية). وحـضر

الـواحـد من مـادة الـشـعـيـر الـعلـفي
سـيــكـون  287الف ديــنـار وســيـتم
الـتـجـهـيـز من مـوقع شـركـة مـا ب

النهرين العامة للبذور في كربالء).
من جـهــة اخـرى طـالـب الـنـائب عن
كـتـلـة سـائـرون صـادق الـسـلـيـطي
بـرفـع اخلـطـة الــزراعـيـة الــشـتـويـة
ومنع اسـتـيراد احلـنطـة االمـيركـية
حل نفـاذ احملصـول احمللي. وقال
السليطـي في بيان امس انه (نظرا
الزدياد هطول األمـطار ووفرة مياه
الــسـقـي مـا شــجع الــفالحــ عـلى
زراعــــــــة واســــــــتــــــــغـالل االراضي
الــزراعــيــة وبــاالخص مــحــصــولي
ــا يــبــشــر احلــنــطــة والــشــعــيــر 

بإنتاجية عالية).
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وأضــاف ان هــذا (يــســتــدعي مــنــا
اتـــخـــاذ اإلجــراءات الـالزمــة الـــتي
تواكب هـذا اإلنتـاج احمللي) مـبيـناً
ان (عـــلى وزارة الــزراعــة تـــغــيــيــر
ـقـررة ورفع خــطـتــهـا الــزراعـيــة ا
حافظة ذي قار التي ثل  ضارباً ا
ئـة وهذا ال قدرت خـطتـها بـ ٣٠ بـا
يـــــــتــــــــنــــــــاسب مـع واقـع احلـــــــال
ــزروعــة وتــأثــيـره لــلــمــســاحــات ا
ـسـتـلـزمات الـسـلـبي عـلى توفـيـر ا
الــزراعـــيـــة لـــلـــفالحـــ وحـــرمــان
الـكثـيـرين من تـسويق مـحـصـولهم

WOýU*« wÐd  5Ð dOFA « l¹“uð dýU³ð ¡öÐd

{ الــقـــدس (أ ف ب) - ذكــر يــائــيــر
نــتــانـيــاهــو الــنـجل األكــبــر لــرئـيس
الـوزراء االسـرائــيـلي امس أن مـوقع
فــيـســبــوك حـظــر صــفـحــته مـدة 24
ســاعـة بــسـبب نــشـره آراء اعــتـبـرت
مـعـاديـة لـلـمـسـلـمـ ووصف يـائـير
الشبكة االجتمـاعية األكبر في العالم

بأنها "ديكتاتورية".
وكان يائيـر نتانيـاهو دعا في رسالة
نـشـرهـا اخلـميـس علـى صفـحـته في
فــيـــســـبــوك بـــعـــد وقــوع هـــجـــمــات
ـسلـم فـلسـطيـنـية دامـيـة "جمـيع ا

الى مغادرة" اسرائيل.
وكــتب "هـل تــعــلــمــون اين ال حتــدث
هــجـمــات? في ايــسـلــنــدا والـيــابـان
." حيث للمصادفة ال يوجد مسلم
وفي مــنــشــور آخــر حتــدث عن أحــد
حلّـ محتـملـ فقط لـلسالم إما ان
"يــغــادر كـل الــيــهــود (اســرائــيل) او

." سلم يغادر كل ا
واضاف "أنا أفضّل اخليار الثاني".
وجاءت تعـليقاته بـعد مقـتل جندي
اســرائـيـلــيـ اخلــمـيس في مــحـطـة
لـلحـافالت في الـضـفـة الغـربـيـة قرب

ستوطنات. احدى ا
وفي اليوم نفسه توفي طفل ولد قبل
مـوعـده بـعـد اصـابـة والـدته احلـامل
به بجـروح في هجـوم منـفصل في 9

كانون األول/ديسمبر.
وحذف فيسبوك منشورات يائير ما
دفـعـه لالنـتـقــال الى تـويـتــر النـتـقـاد
ــــوقـع األزرق الــــذي وصــــفه بــــأنه ا

"ديكتاتورية الفكر".
ـــا هـــاجم مـــعـــارضـــو رئـــيس وطــــا
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الــفـــعـــالـــيـــة جـــمع من الـــفـالحــ
تمـيزين في زراعة مـحصول الرز ا
و مــــدراء االقـــســـام والــــشـــعب في

مديرية زراعة احملافظة.
واســتـقــبل الــوكـيل الــفــني لـوزارة
ــمــثل الــزراعــة حـــسن عــســكــري ا
الـتـنفـيـذي لـشـركة سـويـد هـايدرو
ـثل شـركـة والـســيـد كـاي مـانــتغ 
الـيون الـصـينـيـة ونهـاد حـبيب من
جـامـعـة الـكـوفـة لـدراسـة إمـكـانـية
تـــوســـيع حـــجـم مـــشـــروع احلــزام

األخضر في العراق . 
ورحب الـقيـسي خالل لـقـائه الـوفد
الــزائــر بــأي جــهــد أو مــبــادرة من
شــــانـــهـــا زراعـــة أيـــة شـــجـــرة في
العـراق الفـتا إلى إن األهم من ذلك
هـــو الــتــأكـــد من إمــكـــانــيــة إدامــة
حـيـاتهـا واالعـتـناء بـهـا قـبل الـبدء
بزراعـتهـا. كمـا شهـد اللـقاء دراسة
ـشروع قـومات الـتي يحـتاجـها ا ا
ـــاديـــة من حـــيث اإلمــــكـــانـــيـــات ا
لكيـة الزراعية وأنواع الالزمة وا
ـيـاه اجلـوفـيـة الالزمـة وأصـنـاف ا
األشــجــار ذات الــتــحــمـل لــلــبــيــئـة
اجلــافــة وضــرورة إشــراك جـمــيع
اجلهـات ذات الصـلة). هـذا وحضر
االجتمـاع مديـر عام دائرة الـغابات
والتصحـر وعدد من اخملتص في

الوزارة.

الـنــيل من مـكـانــتـهـا". ودعت إلى "أال
يـتم الـزج بـهـا في اجلـدل الـسـيـاسي
ـتـحدة (...) الـداخلي فـي الواليـات ا
منـعاً حلـدوث تداعـيات في الـعالقات
بـ الـبـلـدين يكـون لـهـا آثـار سـلـبـية
كـبـيـرة عـلى الـعالقـة االسـتـراتـيـجـية

همة بينهما". ا
وتـبــنى مـجــلس الـشـيــوخ األمـيـركي
الـذي يـسـيــطـر عـلـيه اجلـمـهـوريـون
اخلــمـيس قــرارا يـحــمّل ولي الـعــهـد
ـســؤولــيــة عن مــقـتل" الــســعــودي "ا
الـصـحــافي جـمـال خـاشــقـجي  كـمـا
طــــالب أعـــضـــاء اجملـــلـس الـــرئـــيس
دونــــــالـــــد تــــــرامـب بــــــوقف الــــــدعم
العسكري للـسعودية في حرب اليمن
مـلـكة حتـالفـا عـسكـريا حيـث تقـود ا
دعـمــا حلـكـومــة مـعـتـرف بــهـا دولـيـا

. تمرّدين احلوثي وفي مواجهة ا
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وأعـــــربـت وزارة اخلــــــارجـــــيــــــة عن
ــوقف "اســتــغــرابــهـا مـن مـثـل هـذا ا
الــصـــادر من أعــضــاء فـي مــؤســســة
مـعـتـبــرة في دولـة حـلـيـفـة وصـديـقـة
ـمـلـكـة (...) كل االحـتـرام تـكنّ لـهــا ا
وتــربط بــهــا روابـط اســتــراتــيــجــيـة
سيـاسية واقـتصاديـة وأمنـية عمـيقة

." بنيت على مدى عشرات السن
ـوقف لن لـكــنـهـا اعــتـبــرت أن "هـذا ا
يـــؤثـــر عــــلى دورهـــا الــــقـــيـــادي في
ـ مــحـيــطـهــا اإلقـلــيــمي وفي الـعــا
الـعـربي واإلسالمـي وعـلى الـصـعـيـد
الـدولي" مذكّـرة بـأنـها "تـتـمـتع بدور

بـحـسب الـعـديـد من أعـضـاء مجـلس
الــــشـــيــــوخ ووســـائـل إعالم. وتـــرى
اإلدارة األمــيـركــيـة أن الــتــحـالف مع
ـواجـهـة إيران الـسـعوديـة ضـروري 
ـتـمـرّدين في الـيمن ـتـهمـة بـدعم ا ا
ولــهــذا فــإنه يــصــعب ســحب الــدعم
األمـيـركـي الـعـسـكـري والــلـوجـسـتي

للسعودية في هذا البلد.
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غـير قـانـونيـة اسـتـنادا الى الـقـانون
الدولي.

كذلك يـعتبـر قسم كـبيـر من اجملتمع
الدولي أن االسـتيـطان يـبقى الـعقـبة
األكـــبــر أمـــام حتــقـــيق الـــسالم بــ
إســرائـيل والـفــلـســطـيـنــيـ إذ يـتم
بــــــنــــــاؤهـــــــا عــــــلى أراض يــــــريــــــد
الـفـلـسـطيـنـيـون أن يـقـيـمـوا دولـتهم

عليها.
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