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وتـقـوم نـشيـوات في مـهـمتـهـا اجلـديدة
بـــالــــعـــمـل عـــلـى حـــمــــايـــة الــــواليـــات
ــــــــتحـدة من التـــهديـدات اإلرهابية ا
والتـعامل مع عـلى الكـوارث الطـبيـعية
وتـــعـــزيــــز الـــدفــــاعـــات في الــــفـــضـــاء

االفتراضي.
وجـولـيـا نشـيـوات من أصـول أردنـية و
ـــاجــــســــتــــيــــر في حتــــــــــمـل درجــــة ا
الـدراسـات األمـنـيــة من جـامـعـة جـورج
تـاون األمريـكيـة ودرجـة الدكـتوراه من
مــعــهــد طــوكــيــو لــلــتــكــنـولــوجــيــا في
الــيــابــان.وكــانت نــشــيــوات قــد عـمــلت
ضـابـطة اسـتـخبـارات سـابقـة بـاجليش
األمريكي وخالل تلك الفترة ذهبت إلى

أفغانستان والعراق.
كـمـا عــمـلت نـشــيـوات أيـضـا في وزارة
اخلـارجـية األمـريـكـيـة في إدارة ترامب
ومكتب مدير االستخبارات الوطنية في

إدارة الـرئــيس األســبق جــورج دبـلــيـو
بـوش. ويـعـني انـضـمـامـهـا إلى الـبـيت
األبـيــض أنــهـا سـتــعـمل مـن جـديـد مع
روبـــرت أوبــــراين مــــســــتـــشــــار األمن
الــقــومي في إدارة تــرامب حــيث عــمل
االثــنـان مـعــا في وقت سـابق في وزارة

اخلارجية األمريكية.
وكـانـت نـشــيــوات قـد عــمــلت في واليـة
فــلـوريــدا لــصــالح حــاكم الــواليـة رون
ديـســانـتــيس الـذي يــعـمل عــلى إعـداد
ـواجـهـة الـكـوارث الـطـبـيـعـية الـوالية 
وخـاصـة الـناجـمـة عن ارتـفاع مـسـتوى
سطح البـحر.وكانت قنـاة رؤيا األردنية
قد قالت إن جـوليا نشيـوات تنتمي إلى
عـشـيـرة تــعـيش في مـديــنـة الـسـلط في
وسط األردن وأنـهـا تـتـحــدث الـعـربـيـة
بــطالقـــة رغم نـــشــأتـــهــا في الـــواليــات

تحدة. ا
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أفـــادت أنـــبــاء أن الـــرئـــيس األمـــريــكي
دونـالد تـرامب بصـدد تعـي األمـريكـية
من أصــول أردنــيــة جــولــيــا نــشــيــوات
مـســتـشـارة له لـشـؤون األمن الـداخـلي
بــــــــــحـــــــــسـب سي إن إن ومــــــــــوقـــــــع
بــولـوتـيــكـو وبــهـذا الـتــعـيـــــ تـخـلف
ــسـؤولــة عن إعــداد واليـة نــشـيــوات ا
ــواجــهــة آثــار فــلــوريـــدا األمــريــكــيـــة 
ـناخي األدميرال بيتر براون التغيير ا
قـائـد قــوات حـرس الـســواحل الـسـابق
والـذي شـغل مـنـصـب مسـتـشـار تـرامب

دة ستة أشهر. لألمن الداخلي 
وكــــانـت نــــشــــيــــوات قــــد شــــغــــلت في
اضـية مـناصب بارزة مـنها السـنوات ا
ــبـــعــوث الــرئـــاسي لــشــؤون نــائـــبــة ا
الرهائن ونائبة مساعد وزير اخلارجية

األسبق ريكس تيليرسون.
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بعـد تـكـلـيف محـمـد تـوفـيق عالوي بـتشـكـيل احلـكـومة في 1 شـباط 2020 لم
يصـدر أي بيان أو تعليق من مكتب السيد الـسيستاني. لكن في خطبة اجلمعة
ـرجـعـيـة هـذه الـقضـيـة بـشـكل غـيـر مـبـاشر من في 7 شـبـاط 2020 تـنـاولت ا

خالل:
: استخدام عبارة (احلكومة اجلديدة) وهي التي سيشكلها عالوي .  أوالً

: عرض مواصفات ومهام حكومة عالوي وهي:  ثانياً
ان ثلي الشـعب في البر 1- يجب أن تـكون جديرة بـثقة الـشعب ) أي بثقـة 

ورضا شعبي عام ومنهم ساحات التظاهرات. 
2- أن تكون (قادرة على تهيئة األوضاع واستعادة هيبة الدولة). 

3- القـيام بـاخلطـوات الضـرورية الجـراء انتـخابـات مبـكرة في أجـواء مطـمئـنة
بـعـيـدة عن الـتـأثـيـرات اجلـانـبـيـة لـلـمـال والـسالح غـيـر القـانـوني أو الـتـدخالت

اخلارجية). 
رجعية الـدينية مـرة أخرى أنها غيـر معنية بـالتدخل أو إبداء الرأي 4- تؤكـد ا
ـسار). وهي بـذلك تشـير في أي من تـفاصـيل اخلطـوات الـتي تتـخذ في هـذا ا
كلف  ولم توافق عليه كما يشاع إلى أنها لم ولن ترشح أسم رئيس الوزراء ا

في وسائل التواصل االجتماعي. 
مواصفات رئيس احلكومة

رجعي في 24 كـانون األول 2019 في خـضم احلديث من جـانبه قام مـكتب ا
هـدي بإعادة نشر بـيان سبق نشره في عن ترشـيح شخصيـة بديالً عن عبد ا

10 أيلول 2018 بخصوص اختيار رئيس الوزراء جاء فيه: 
ـرجعـيـة الديـنـية عـلى مـا ذكره بـعض الـنواب في 1- علق مـصـدر مقـرب من ا
رجـعية سـمّت عدداً من الـسيـاسيـ ورفضت اخـتيار وسائـل االعالم من ان ا

: إنّ هذا اخلبر غير دقيق).  وقع رئاسة الوزراء قائالً أي منهم 
ـا هو مـن صالحيـات الكـتـلة االكـبر 2- فان تـرشـيح رئيس مـجـلس الوزراء ا

وجب الدستور وليس لآلخرين رفض مرشحها). 
3- انهـا ال تؤيـد رئيس الوزراء الـقادم اذا اخـتير من الـسيـاسي الـذين كانوا

.( ستقل اضية بال فرق ب احلزبي منهم وا في السلطة في السنوات ا
ّ اخـتـيـار وجه جديـد يـعـرف بالـكـفـاءة والنـزاهـة والـشجـاعـة واحلزم 4- فإن 
وافق ٧/٢٧) والتـزم بالنقاط التي طرحت في خطـبة اجلمعة (١٣/ذي القعدة ا
صـالح البلد واال كان بـاالمكان الـتواصل معه وتقـد النصح له فـيما يتـعلق 

 .( سؤول احلكومي رجعية على نهجها في مقاطعة ا استمرت ا
رجعية في عدة موارد منها:  يالحظ أن الكتل السياسية خالفت ا

1- لم يرشح محمد عالوي من قبل الكتل األكبر. 
ـا خـالفت شـرط أن ال يـكون 2- الـكتل الـتي أيـدت تـرشيـحه ا
ـكـلف من الـذين تـسـنـمـوا مـنـاصب في الـسـلـطـة . ألن ا

 . تسنم مناصب وزارية في حكومت
ـرجـعيـة أن يـكـون مـستـقالً أو حـزبـياً 3- لم تـشتـرط ا
عــلى الـسـواء. كــمـا لم تـشـتــرط عـدم امـتالكه جــنـسـيـة

مزدوجة .
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كـانت يـداهـا ورجالها تـقـاومـان عمـلـية
ــتـهم خــنــقـهــا... بــهـذه الــعــبـارة بــدأ ا
ـته حــديــثه عن كــيــفـيــة ارتــكــابه جــر
بــخــطـف واغــتــصـــاب وقــتل الـــطــفــلــة
(فــواطم) بـعــدمـا جتــرد من انــسـانــيـته
مــسـتــغال بــذلك طـفــولــة (فـواطم) عــبـر
اغـواءهـا بـالـ (نـبق) وااللـعـاب لـيـرتكب
ــته الـبــشـعــة مـنــهـكــاً طـفــولـتــهـا جـر

البريئة.
واعتـرف (احمـد) امام قـاضي التـحقيق
بـــــانه من مـــــوالــــيــــد 1976 وفي يــــوم
احلــــــــــــادث كـــــنـت قــــد احـــــتـــــســـــيت
ـشـروبـات الـكحـولـيـة ثم جـلـست امام ا
الــدار وإذا بــاجملــني عــلــيــهــا (فــواطم)
الــبــالـغــة من الــــعـمــر ثـمــاني ســنـوات
والـتي لـم تكـن لي معـرفـة مـسـبـقـة بـها

قطعة قـماش مجبراً اجملـنى عليها على
النوم ألقوم بفعلتي بها.

وتــابع (كــانت تـــتــألم وتــتــوسل بي أن
أتــركــهـا والــسـمــاح لــهـا بــالــعـودة الى
دارها لكننـي أتممت فعلتي طـالباً منها
السكـوت وعدم البكـاء ألتركها بـالغرفة
وقـمت بـاخلـروج والـنـزول الى الـشـارع
شـاهدة الـوضع فيه خـوفا مـن حضور

ذويها للبحث عنها).
 واضاف (بعدها عدت اليها مرة أخرى
بـــعـــد أن دنـــت نـــفـــسي جتـــاهــهـــا ثم
حـاولت اقنـاعـها بـالبـقـاء وعدم مـغادرة
الدار اال انهـا كانت مصـرة على العودة
وخـــــوفـا من انـكـشـاف فـعـلـتي تـولـدت
لـدي فـكـرة قـتـلــهـا حـيث اصـبح الـوقت
بـحـدود الــثـامـنـة مـســاء فـقـمت بـوضع
يــدي عـلى رقــبـتـــــهـا وخــنـقـهــا وكـانت

يـديــهـا ورجــلـيـهــا تـتـحــركـان حتـاوالن
مــقـــاومــتي واســتــمــر ذلك األمــر لــعــدة
دقـائق اال انـها لم تـلـقي حـتفـهـا عنـدها
شاهدت سلك كهربائي في الغرفة حيث
قـمت بلـفه حول رقـبتـها وسـحبه بـكلـتا
يدي بـقوة ولم اتـركهـا اال بعـدما فارقت

احلياة).
مـضيـفـا (بـعـد ذلك بـدأت بـالـتـفـكـير في
كيفـية التخـلص من جثة اجملنى عـليها
ألقوم بحرق مالبسها الداخلية اوال ثم
سحـبت اجلثـة وحمـلتهـا واضعـا إياها
في خـــزان مــاء مـــتــروك عــلـى الــســطح
ـنــزل وبــحـدود حلــ اخـراجــهــا من ا
الـــســـاعـــة 11 من مـــســـاء الـــيـــوم ذاته
داهــمت الـشــرطــة مـنــزلي طــالـبــة مـني
تـفـتـيـشه لـتـعثـر عـلـى اجلثـة فـي خزان

اء قبل أن أهم بدفنها). ا

وظـفـ الذين جتـاوزت اعـمارهم الـ اذا تـعـتمـد الـشركـات الـعمالقـة عـلى ا  -
سؤولة?  ناصب العليا وا 60 عاما  و تسند اليهم ا

- ألن هذا العمر أكثر إنتاجية 
ن هم بعمر أقل من  60 عاما !   -

- دراسة إحـصائية في أمريكا وجدت أن العمراألكثر إنتاجية في حياة الرجل
يقع ب 60 و 70 عاما.

- اما العمر ب  70 إلى 80 عاما فهو السن الثاني األكثر إنتاجية.
- و الـعـمـر الـثـالث في تـرتـيب  اإلنـتـاجـيـة يـتـراوح من 50- 60عـامـا وخالل

الدراسة عبر اإلحصاء  مالحظة اآلتي :
- متوسط عمر الفائزين بجائزة نوبل هو 62 عاما

دراء  التـنفيـذي الـناجحـ في شركة  Fortune 500هو - متـوسط عمـر ا
63 عاما . 

- متوسط عمر القساوسة في
 أكبر 100 كنيسة في أمريكا هو  71 عاما . 

- متوسط عمر البابا في الفاتيكان هو 76 عاما 
و هـذا يـدلـنـا  بـطــريـقـة مـا إلى أن الـله جـعل أفـضل سـنـوات احلـيـاة لالنـسـان

تتراوح ب  60-80 عاما 
عندها تقدم أفضل ما لديك من عمل 

- دراسة نشرت في NEJM وجدت أنه في عمر ال  60عاما
كـتسـبة ويـستـمر بذلك  يصل اإلنـسان إلى ذروة االنـتاج و خالصـة اخلبـرة  ا

حتى سن 80 اذا كان بصحة جيدة .
و عـلى هــذا  إن كـان عـمــرك يـتـراوح بـ 60-70 أو 70-80 فــأنت تــعـيش

أفضل أول و ثاني سنوات من حياتك ×
صدر:  ا

- مجلة نيوإجنالند الطبية : 70× 389× (2018) 
 وجلمـيع كبـار السن نـقول ال داعي لـلقـلق بشـأن العـمر على اإلطـالق . إطمئن

مهما تقدمت بالعمر و كن سعيدا ألن احلياة حتتاجك.
{ عن واتساب

الطفلة الضحية فواطم

تمر من أمام مـنزلي حاملة بـيدها كتاباً
درسي كـونـها مـدرسـياً مـرتـدية زيـهـا ا
ـدرسـة الـقـريـبة من كـانت خـارجـة من ا
تساقط دارنا ثم بدأت بالتقاط النبق ا
عــــلى االرض مـن الـــشــــجـــرة الــــتي في

دارنا.
واضــاف (حــيـنــهــا تــولـدت لــدي فــكـرة
ــارسـة اجلــنس مـعــهـا حــيث طــلـبت
منهـا الدخول الى الدار بـغية احلصول
عـلى كــمـيـة اكــبـر من (الـنــبق) اال انـهـا
رفـضت الـدخـول في بـادىء األمـر لـكني
تـمكـنت من اقنـاعـها بـأنني سـوف اقوم

باعطائها العاب. 
فــدخـــلت الى الــدار وكـــان ذلك بــحــدود
الـسـاعـة الـثانـيـة ظـهرا. ألقـوم بـأخـذها
الى غرفة في سطح الدار نستخدمها كـ
(مــخــزن) حــيـث أدخــلــتــهــا إلــيه ألضع
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لتهب مستمر منذ تسع سنوات وحتى يومنا هذا كلـنا يعلم أن الربيع العربي ا
 وكان عـود الـثقـاب الذي أحـرق األخضـر واليـابس قد جـاء من دعوات فـردية
بسـيطـة ومتواضـعة وأغـلبـها عـبر مـواقع التـواصل االجتـماعـية لـلنـزول وتغـيير

مجريات الواقع  وبعدها حدث ما حدث .
الدعـوات اآلن كـثيـرة ولم تصـبح كمـا في الـسابق  والـذي يدعـو للـحزن واأللم
في نـفس الوقت أن الدعوات الـسواد األعظم منـها دعوات تدمـيرية  ولن أكون

مبالغ أنها أشد من إعالن حرب .
كن تخيله  لكه من مخزون لـلمشاكل ال  وما  شرائح كـثيرة عندنا مظلـومة 
ا شـكل أساسـات عـميـقة كل هذا بـات تـراكمـات علـى مدار سـنوات عـجـاف 
مـتـجــذرة  وجـاءت اآلن الـدعـوات لـتـظـهـر كل شـيء ويـتـفـاعل مـعـهـا أصـحـاب

ال وحتى األنفس . الشأن ويدعمونها با
طـلع يـدرك أن مـا مـررنـا به ما هـو إال الـبـدايـة وما هـو قـادم مـليء بـاألحداث ا
ـكن ألحـد أن يسـتوعـبـها  وبـداية عـامـنا هـذا بدأنـاهـا بدعـوة صفـقة التي ال 
القـرن التي كانت مجرد تسريبات هنا وهناك عبر بعض وسائل اإلعالم لتظهر
ولـنكـتـشف أن الكـثـيرين مـن العـرب داعـم ومـؤيـدين لهـا ونـحن أخر من لنـا 

يعلم كشعوب .
خـارطـة الـعـالم سـوف تـتـغـيـر  لـكـنـنـا احلـلـقـة ألضـعف فـي هذه
عـادلة بـسبب ماضـينا وأخـطاءه والفـرص الضائـعة التي ا
جـاءتنا عـلى طبق من فـضة دون أن نعـيرها أي اهـتمام 
وما أتـمـنـاه هـو أن ال يـقع ضـحـايـا جـراء هـذا الـتـغـيـير
ـاضية كان نهـر الدم يجري بغزارة فالـسنوات التسع ا

في أوطاننا دون توقف .

جوليا نشيوات

تعلن الشـركة العامة لتجارة احلبوب عن اجراء مزايدة تأجير قطعة
ـدة سنـة واحدة السـتغاللـها ـوصوفـة ادناه  االرض الـعائـدة لـها وا
كـمسـاحـة لوقـوف السـيارات بـدون مبـيت فـعلى الـراغبـ بالـتأجـير
احلضور الى فرع الشركة في البـصرة في تمام الساعة العاشرة من
صـبـاح يـوم 2020/3/10 وتـقـد الـتـأمـيـنـات الـقـانـونـيـة الـبـالـغـة
(3300000) ثالثـة ماليـ وثالثمـائـة الف دينـار بـصك مصـدق المر
هـذه الشركة مـستصـحب مـعهم كتـاب براءة ذمة من الـهيئـة العامة
ـدنـيــة وبـطـاقــة الـسـكن لـلــضـرائب مع صـورة مـن هـويـة االحــوال ا
زايـدة اجور نـشر والـبطـاقـة التـمويـنـية ويـتحـمل من تـرسو عـليـه ا
االعالن وايــة مـصــاريف اخـرى من رسـم الـطـابـع والـطـابـع الـعـدلي.
دة ( (5ايـام اعـتـبارا من ـزايـدة خـاضـعـة لـكـسـر الـقـرار  عـلـما ان ا

تاريخ االحالة.
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تـعـلن الـشـركـة الـعـامـة لـتـسـويق
ستـلزمات الـطبية عن االدويـة وا
اعالن ملحق رقم (2) للمناقصة
 (MED-3-2020) والــــــــــــــــــــذي
يـتـضـمن تـعـديل احـتـيـاج وكـلـفة
ــــادة وتــــمــــديــــد مــــوعــــد غــــلق
ــــنــــاقــــصــــة انـــــفــــا لــــيــــكــــون ا
2020/3/16 بـــــــــــــــــــــــــــــــدال مـــن
2020/3/9 والـــــــــذي  االعالن

عنها على موقعنا:
www.Kimadia.iq
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