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تعـلن جمـعـية الـهالل األحمـر العـراقي بالـنيـابـة عن الصـليب األحـمر الـنرويـجي عن إجراء
مناقصة لشراء:
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كن احلصـول عليـها من مقـر عام جمـعية الـهالل األحمر وحسب اجلدول والـشروط التـي 
ـنصور وإن أخـر موعد لقـبول العـطاءات السـاعة الثانـية بعـد الظهر العـراقي في بغداد ا
ـؤهـلــ من الـشـركـات من يــوم الـثالثـاء 26- نـوفــمـبـر-2020. عـلى مــقـدمي الـعـطــاءات ا
طلوبـة تقد عطـائهم عبر ارسـال اإللكتروني ـواد ا ـكاتب اخملتصـة بتجارة وجتـهيز ا وا

ذكور في دفتر الشروط ويهمل اي عطاء غير مستوفي الشروط. ا
لالسـتفـسـار الرجـاء االتصـال عـلى الرقم  009647823445467 وال تـتحـمل اجلـمعـية أي
مـسؤولـية قانـونيـة أو مالـية عن إجـراء التـعاقـدات ويكـون اختـيار الشـركة والـدفع من قبل
الـصلـيب األحمـر النـرويجي. الـرجاء تقـد أفضـل عرض مالـي وتقنـي لديكـم الن العروض

تعتبر نهائية وغير قابلة للتفاوض.
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بغداد

نصب الرئاسة االمريكية عـلينا ان نعيد التذكير االن وقد فاز جوزيف بايـدن 
ان مـاهو مـطـلـوب عـراقـيـا لـكي يـقـرأ الـرئـيس الـوضع الـعـراقي خـالف صورة
ـشـروع" الـذي طـرحه ايـام كـان عـضـو مـجـلس الـشـيـوخ في زمن واليـة بـيل "ا
كـلينتـون وهو اعادة الـتئام "احلـالة العراقـية" من سلـطة وقوى واحـزاب وطريقة
في ادارة الـدولـة وان يـفـهم ان العـراق الـذي كـان يـحتـاج "الـتـقسـيم" إلى ثالث
واليـات قـبل سنـوات لم يـعـد كذلك وان الـسـيـاسة االمـريـكـية مـدعـوة إلى قراءة
االوضاع العراقية على خلفية احترام السيادة الوطنية بعد ان حتولت في زمن
ـدة اربع سنوات إلى برميل نـفط يحتاج كتـيبة عسكـرية امريكية اجلمهوري و
ـطلـوب ان تقـدم القـيادات الـسيـاسية لـوضع اليـد علـيه وليـس بلـدا مسـتقال!. ا
الـعراقـية بـرنـامجـا وطنـيا شـامال يؤكـد كفـاءتهـا وقدرتـها عـلى ادارة االوضاع
الـعـراقيـة وليـست مجـمـوعات سـياسـيـة متـباعـدة ومخـتـلفـة ومتـبـانيـة في النـظر
قـراطيـة والـعدالـة االجتـماعـيـة والرؤيـة إلى االحتـجاج ـوضوع الـسيـادة والـد
الـوطـني!. في الـصـورة يبـدو الـرئـيس جـوزيف بـايـدن إلى جـانب مـجـمـوعة من
الـشـخـصيـات الـوطـنـية الـعـراقـية فـي الرمـادي وكـنت إلى جـانب الـشهـيـد عـبد
واجهـة خطر تنـظيم القاعدة الـستار ابو ريـشة ايام تشـكيل كتائب الصـحوات 
وكــان بـايــدن عـضـو مــجـلس الــشـيــوخ األمـريـكـي الـسـانــد لـفــكـرة الــتـاسـيس
والتشكيل والدعم وكان يرافقنا في جولة يوم كنت وزيرا لالمن الوطني وقتها.
لم يـكن بايدن مؤمـنا بنظـرية الفرنـسي جان جاك روسـو القائلـة "ان اجملتمعات
االنسانية كـلما كانت صغيرة كلـما تمتعت باالستـقرار والرفاهية" لكنه في ذلك
سـتـويـات واالصـعـدة اقر الوقت واالوضـاع الـعـراقـيـة مـضطـربـة عـلى  كـافـة ا
ـمـكن ان يـنـزلـق نـحو صـعـوبـة اسـتـمـرار الـعـراق عـلى مـاهـو عـلـيه االن ومن ا
ـسلـحة لذلك االقتـتال والـفوضى الـعسكـرية وسـقوطه في حـضن اجملمـوعات ا
كـــان لــديـه هــذا الـــتـــوجه الـــرامي حتـــويل الـــعـــراق إلى واليـــات ثالث!.  هــذا
ـوضـوع" لم يعـد قـائمـا في ذهنه بـعـد ان تخـلص الـعراق من شـبح الـتقـسيم "ا
وذجهـا بحـرب التحـرير التي واالجـتياح الـقاعدي اإلرهـابي وسقـوط داعش و
مكن ان قادها العـراقيون!.  في الصورة كـان العراق غير الـعراق اليوم ومن ا
يكون الرئيـس بايدن اليوم يـحمل قناعات مـختلفة عن الـعراق الذي يراه واحدا
رغم شـدة االنـقسـامـات السـيـاسيـة واخلالفـات اجلـوهريـة في اسـلوب وطـريـقة
ادارة مـصــاحله ومـوارده الــوطـنــيـة.  ان الـعــراق في زمن بــايـدن الـعــضـو في
ـتوحـشة مـختلف مجـلس الشـيوخ وفي مـرحلـة صعود االرهـاب واجملمـوعات ا
ــتـحــدة األمـريــكـيــة اذ قـطع تــمـامــا عن الــعـراق في زمــنه كـرئــيس لـلــواليـات ا
العراقيـون شوطا مهما على طـريق وحدته وسيادته الوطـنية الناجزة.  املي ان
رحـلة االمـريكـية ورئـيسـها اجلـديد بـنديـة تعـكس توق يـتعـامل العـراقيـون مع ا
العراقي إلـى الشراكة مع واشنـطن في التطوير والـتنمية والـتحول إلى الدولة
الـنمـوذج في ظل دوامة احلـديث عن الالدولة!.  االولـوية عراقـيا ولـكي نؤثر في
الـوضع الرئاسي االمـريكي هي كيف نـلملم االوضـاع العراقـية ونقـدم النموذج
الـوطني الـرص واحملصـن من امراض التـخنـدق الطـائفي والـقومي إلى عراق
ـقراطـيـة.  املي ايـضـا ان تنـطوي صـفـحات الـتـحذيـر واالنذار الـتعـددية والـد
والالمـبـاالة التي اشـتـغلت عـلـيهـا سيـاسـة الرئـيس الـسابق تـرامب مع الـعراق
تبادل وتتوقف التـدخالت السافرة وحتل مكانها سياسة قائمة على االحترام ا
تداولة في العالقات الدولية. صالح الوطنية انسجاما مع السياقات ا ورعاية ا
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ـال والسوق احملركـات اقتـصادية والـصيـاغات سـياسـية هـكذا يـؤثر أبـاطرة ا
ـتـحدة وهـم يتـحـكمـون بـقوة فـي سيـاسـتهـا ومـيول واإلقتـصـاد في الـواليات ا
رؤسائـها وأحزابـها ومـهامـها الـداخليـة وعالقاتـها اخلـارجيـة لكن هـذه القوى
اخلفـية الـتي يصل تاثـيرهـا الى اقصى بـقاع الـعالم اخطـأت خطـأ كبـيراً ح
باشرة - دونالد قدّمت أبرز واشهر وجـوهها الى منصة الصياغة الـسياسية ا
ال واألعمال وحصاد ـال الذي اليعرف قيماً والحدوداً رجل ا ترامب - ملك ا
ـريـعـة ودروب ـصـارعــة ا الـلــيل من  صـاالت الــقـمـار الــعـظـمى ومــسـابـقــات ا
ـية القـذرة  ونقـلته مـن ب رموز ومـواخير اإلعـالم األصفـر واجلنس والـرأسا
ـتحدة األمـريكـية. خـطأ فني وتـاريخي كـبير  القوى اخلـفيـة رئيـساً للـواليات ا
ليس في وضع السيـاسات  فأمريكـا هي أمريكا  رغم أنها تـسوّق للعالم على
ا يـجعل انظـار شعوب انهـا  سفيـنة جناة غـير مسـؤولة عن تهـور حكّامـها  
نطـقة الـعربـية تتـطلع بـبالهة الى نوع العالم وسـياسـييه وانـظمته السـيمـا في ا
رحــيم من الــرؤسـاء بــدل الــرجـيم مــنـهـم  وهم جـمــيـعــا في الــنـتــيـجــة سـواء
االسـتراتـيـجـيات واحـدة وااللـيـات مـختـلـفـة .  ترامب الـقـادم من كـوكب الـرفاه
واجملـون ذاك  يـنـظـر الى الـبشـر وبـضـمـنه ابـنـاء بالده من اعـلى  تالل الـغرور
زورين والهارب والصلف صلف  الـذي لم يعتد سوى لغة الـسوق ومالحقة ا
ـؤامـرات الـذين اليـسـدّدون ديــنـاً أو يـدفـعـون حـسـابـاً مـن عـالم الـصـفـقـات وا
افيات الوسخ  يجد نفسه في البيت االبيض أمام ملفات والقسوة والـرشى وا
معقدة لـيست كلها اسـمنت وحديد  وعـاهرات وحرامية وقـتلة  بل هناك اعالم
وصحـافة وحـقوق انـسان وعالقـات دولـية ودبـلومـاسيـة وعهـود ومواثـيق ورؤيا
ال ـنـاخ والـكرامـات واألعـراق  وان الـعالم اليُـحـكمُ بـا ة وا لـلمـسـتقـبل والـعـو
ال ولـغـةٍ مـهـذبة مـحـفـوفة بـالـغـموض اجملـرد بل بـاسـتخـدامـات نـاعمـة لـهـذا ا
نـطق  السوق  فامريكا التي والرقي واحلذر الذي يـفتقده الرجل وهو ياتي 
عملت مـنذ تـاسيـسها عـلى مبـدأ ( نحمـيكم اعـطونـا فلوسـا) ( اعطـونا ارضكم
نـعــطــيــكم فــلـوســا) لم يــقــلــهـا ســيــاسي واحــد لــكن تــرمب قــالـهــا صــريــحـة
فـبدى وكأنّ بالده شركـة أمنية أو وكـالة عقار تـعقد صفـقات القرن أو بـصفاقة
ـال دون اعتـبار اخر ولـيست دولـة تقـود العالم بنـدقيـة لاليجار تـعمل مـقابل ا
ـفـاتـيـحه ومـوازنـاته . لـقـد كـتـبتُ قـبل فـوز تـرمب عـام  1916 بـان وتـتـحـكـم 
ـرة مـايـسـمى بـالــنـيـوقـراطـيـة وهـو حـكم رجـال األعـمـال امـريـكـا جتـرب هـذه ا
ـعقـدة على ـباشـر وانهـا بـذلك ستـضع ارث التـقـاليـد والسـبل الـسيـاسيـة  ا ا
الـرفوف وذلك مـاحصل فـعال. ورغم أن لغة الـشارع الـتي اتخـذها تـرامب لها
مـريدوهـا في هـذا الـزمان  لـغـة الـتهـديـد والسـخـريـة واإلبتـزاز وقـلة األدب في
ـؤتمـرات اإلعالميـة واألداء الـفض الذي يـفسـره الـكثـير من احملافل الـدوليـة وا
الغـوغـاء االميـريكـان بانه اسـتـرخاء واطـمئـنـان و هيـمنـة أمريـكـية عـلى مشـاعر
ركّبـة من أعراق وثقافات وأمزجة وتواريخ سكان االرض لكن امـيركا الدولة ا
شـعـوب متـالقحـة شـتى طـردت ترامب لـتـخـرجه من الـتاريخ كـاول رئـيس مـنذ
خـمـسـة وعشـرين عـامـا اليـحـظى بـواليـة ثـانـيـة ومـهـمـا كـانت االسـبـاب فـانـها
تـداركت ذاتهـا كي اليـفضـحـها اكـثـر من ذلك لتـلـقّنه درسـا مـختـلفـا عن حـياته
التوجد عتادة  رجل عـاش منذ طفولـته حياة يحصـل فيها على كل مـايريده  ا
ـا هو فـيه حترمه الـيـوم من شيء ثمـ تاريـخي كان بـيده الربع قـوة حترمه 
سنوات فقط!! لـتجرده من احلصانة الـفعالة ضد أي مالحقـة قضائية جراء ما
وتعيده الى الشارع الـذي كان سيدا عليه بامواله ارتكبه في العـلن وفي السر 
ونسـائه وليـاليه وقصـوره وهو يـتأملـها مـنفـعالً خاسراً  خـاسراً لـلمرة األولى

في حياته.
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ـتــظـاهـرون أن (احلـكـومـة اهـمـلت ا
الكـات الصـحـية واجـبـاتـها جتـاه ا
ـوظف بـشكل عام بـشكل خاص وا
ومـا يـقومـون به يومـيـاً من محـاربة
مــرض كــورونـا وتــعـرضــهم خلــطـر
ـــيت بـــســبب ذلك)  مـــؤكــدين ان
(تـوفيـر الرواتب هو ابـسط احلقوق
الــــتي تــــقـــدمــــهـــا الــــدولـــة لــــهـــذه
الـــشــريـــحــة)  واشـــاروا الى انـــهم
(ســيــواصـلــون احـتــجــاجـهم اذا لم
تـنفذ الدولة مطـالبهم بشكل عاجل 
 وان هـذه االحـتـجـاجـات سـتـتـحـول
إلـى اعــتــصــامـــات في حــال تــكــرار
ذلـك). فـــيـــمـــا نـــظم مـــوظـــفـــون في
الـرميـلة وهيـئة تشـغيل حقل الـزبير
ـحــافـظـة الــنـفــطي والـبــرجـسـيــة 
الــبـصـرة وقـفـات احــتـجـاجـيـة ضـد
تـــأخــــر صـــرف الـــرواتب. وتـــواجه
حـكومة الكـاظمي انتقـادات متزايدة
جـراء عــجـزهـا عن تـأمـ الـسـيـولـة
الــكــافــيــة لــصــرف رواتب مــوظــفي
الـــدولــة  وهــو مـــا قــد يــعـــرضــهــا
لــضـــغــوطــات هــائـــلــة في األشــهــر
ــقـــبــلــة.وتــكــافـح لــتــأمــ رواتب ا
ــوظـفـ والـنــفـقـات الــتـشـغــيـلـيـة ا
األخـرى جـراء انهـيـار أسعـار الـنفط
بــفـعل جـائــحـة كـورونــا الـتي شـلت
قـطاعات واسعة من اقـتصاد العالم.
وزف الــنـائب عن حتــالف عـراقـيـون
عـــلي احلــمــيـــداوي بــشــرى بــشــأن
رواتـب تـــشـــرين الــــثـــاني.وقـــال ان
(االســـبـــوع اجلـــاري ســـيــتـم اقــرار
ـــالي قـــانـــون تـــمــــويل الـــعـــجـــز ا
واطـالق الــرواتب مــطــلع االســبــوع
ــــقــــبل). ودعــــا حتـــالـف الـــفــــتح ا
احلـكومة الى تـقد حلـول وواقعية
لـتـأمـ الـرواتب دون اثقـال خـزيـنة
الـدولة بـالديـون.بينـما ابـدى النائب
عن حتـالف سائرون صباح العكيلي

ـدة القـانونـية ـقبل)  مـبيـنا ان (ا ا
لــلــتــصــويت عــلـى اي قــانــون بــعـد
الــقـراءة الـثـانــيـة له تـكــون بـاربـعـة
ا يـعني ان الـتصـويت على ايـام  
الـقــانـون سـيـكـون يـوم اخلـمـيس )
واشـار الى انه (حـال اقـرار القـانون
الـيـة اجراءاتـها بـصورة سـتـتخـذ ا
مـــبــاشـــرة الطالق الــرواتب مـــطــلع
ــقــبل). وفي مــحــافــظـة االســبــوع ا
ـثنى  أفاد مـصدر  بأن الـعشرات ا
الكــات الـصــحــيــة   اعــلــنـوا مـن ا
اضــرابـاً جـزئـيـاً عن الــعـمل بـسـبب
تـأخـير صـرف الرواتب. وفي كل من
كــربالء و بــابل  اقــيـمـت تـظــاهـرات
ــاثـلـة لـلـمـوظــفـ الـذين خـرجـوا
واعــتـصـمـوا امـام مــؤسـسـاتـهم في
احملــافــظــة رافــضــ الــعــمـل بـدون
ــئـــات من مالكــات رواتـب. وأعــلن ا
صـحـة مـحـافـظـة ذي قـار  اإلضراب
ـفتوح بسبب عدم صرف الرواتب. ا
ــئـات من واكــد شــهـود عــيــان إن (ا
مـالكــات صـــحـــة ذي قـــار أعـــلـــنــوا
فتوح بسبب عدم صرف االضـراب ا
الـرواتب لـغـاية اآلن)  واضـافـوا ان
فتوح أمـام مبنى دائرة (اإلضـراب ا
ــشــاركــة مـالكـات صــحــة ذي قــار 
ـسـتـشـفـيـات). ـراكـز الـصـحـيـة وا ا
كـــــمــــا اعــــتـــــصم الــــعـــــشــــرات من
ـــتــظـــاهــرين امـــام مــبـــنى ديــوان ا
احملـافـظة لـلمـطالـبة بـاقالـة احملافظ
عـتصـم ونـائبه.وقـال مصـدران (ا
طــالــبــوا بــاقـالــة حــكــومــة ذي قـار
وعـــلى رأســـهــا احملـــافظ ونـــائــبه)
ـعـتـصـمـ يـنـوون ولــفت الى ان (ا
نـصب سـرادق امام مـبـنى احملافـظة
الكـمـال اعـتـصـامـهم). وفي مـيـسان
خـرج العشـرات من موظفـي الصحة
بـتـظـاهـرات احـتـجـاجـاً عـلى تـأخـر
تــــــــــــــوزيـع الــــــــــــــرواتـب. واوضـح

مـحافظـات عدة للتـظاهر احـتجاجا
عـــلى تـــأخـــر صــرف الـــرواتب  مع
انـقــضـاء أسـبـوع من شـهـر تـشـرين
الـثاني اجلاري. ففي بغداد  تظاهر
ــوظــفــ امــام مــبــنى ــئـــات من ا ا
ـالـيـة احتـجـاجا عـلى تـأخر وزارة ا
صـــــرف رواتـب شـــــهـــــر تــــــشـــــرين
االول.وقـال شـهـود عـيـان  إن (عدداً
ـــتـــظــاهـــرين نـــظـــمــوا وقـــفــة من ا
ـالـيـة مـطـالـب احـتـجـاجـيـة امـام ا

ـتـأخـرة) ايـاهـا بـصـرف رواتـبـهم ا
ـتـظـاهـرين أكـدوا أن مــؤكـدين ان (ا
ـســوغـات الـتي تـسـوقـهـا الـوزارة ا
لـتأخر الرواتب غير مقنعة وال يحق
لـــهـــا تــأخـــيـــر صــرفـــهــا)  واشـــار
الــشـهـود الى ان (احملـتـجـ هـددوا
ـواصـلة الـتصـعيـد واالضراب في
حــال عــدم الــصــرف). فــيــمــا كــشف
ـالـيـة عن مـوعـد مــصـدر في وزارة ا
ـــالي في اقـــرار قـــانـــون الـــعــجـــز ا
ـصـدر في مــجـلس الـنــواب. وذكـر ا
تــصــريح امس ان (قــانــون الــعــجـز
ــالي سـيـقـر في جــلـسـة اخلـمـيس ا
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وظـفون  مـنذ ايـام صرف يـنـتظـر ا
ـتــأخـرة عـن مـواعــيـدهـا الــرواتب ا
ـالية الصرف بـعد ان رهنت وزارة ا
بـإقرار قانـون االقتراض الـذي يبلغ
نـحو  41 تـريـليـون ديـنار   في ظل
تــبـاين مــواقف الـقــوى الـسـيــاسـيـة
حـــيــال االزمـــة . فــفي الـــوقت الــذي
حــمل فــيـه خــصـوم رئــيـس الـوزراء
مـصـطفى الـكاظـمي احلـكومـة التي
يـــتــرأســـهــا مـــســـؤولــيـــة عــدم دفع
الــــــرواتـب  اتــــــهــــــمت جــــــهــــــات
احلـكـومـات الـسـابـقـة بـهـدر االموال
وعــــدم مـــحـــاســــبـــة الـــفــــاســـدين .
ـان تمـريـر االقـتراض ويـرفض الـبـر
ـبـلغ الذي بـسـبب وجـود مبـالـغـة با
حـددته احلـكـومـة لتـغـطـيـة الرواتب
ـلـزمـة بـدفـعهـا خالل ـتـطـلـبـات ا وا
الـــــعــــام اجلــــاري   وبـــ كل هــذه
ـــوظف ثـــمن ـــقـــتـــرحــات يـــدفع ا ا
ــا حــدا ــمـــاطــلــة  الـــتــجــارب وا
ــئــات من  مــوظـــفي الــدولــة في بـــا
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تــنـاقــلت مــواقـع الـتــواصل
االجتماعي  خبر قيام آمر
الــــفــــوج الـــــرابع لــــواء 56
ــقـدم الــركـن عــلي نــهــيـر ا
احلسـينـاوي بـبـيع سـيارته
الشخـصية وتـوزيع مبلـغها
بـ جـنـوده بــسـبب تـأخـر

الرواتب الشهرية. 
 واثـار اخلـبـر ردود افـعـال

متباينة.
 وقــال بـعــضــهــا ان (صح
هذا اخلـبـر وهـو بالـتـاكـيد
صـــحــــيح فــــهي مــــبـــادرة
اليـــفــــعـــلـــهــــا اال الـــرجـــال

الشجعان)
. ونـــــــــاشــــــــــدت الـــــــــردود
احلـــكـــومـــة انـــهـــاء االزمــة
وقــــالت (شــــدوا حــــيـــلــــكم
وسارعوا في توزيع رواتب
). واخــــتــــتـــمت ـــوظــــفـــ ا
الــتــعـــلــيـــقــات بــهـــاشــتــاغ

(#اريد_ راتبي).
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اصـدرت وزارة الـتربـية  تـوضيـحا
بـشـأن بـدء الـعـام الـدراسـي اجلـديد
يــتـضــمن الـيــة دوام الـطـلــبـة خالل
تـحدث باسم ايـام االسبـوع. وقال ا
الــوزارة حـيـدر فــاروق في تـصـريح
امـس ان (الوزارة حـضـرت اجتـماع
خــلـيــة االزمـة و االتــفـاق عـلى ان
يـــكـــون الــــتــاسـع والــعـــشـــرين من
تشرين الثاني بداية العام الدراسي
اجلــديـد). واضــاف انه ( تـعــلـيق
عــطـــلــة يــوم الــســبت اي ســيــكــون
الـدوام سـتـة ايام في االسـبـوع على
ان يـكـون لـكل مـرحـلـة دراسـيـة يـوم
واحـــد تــفـــاعــلـي داخل الــصـــفــوف
وبـقية االيـام الكتـروني) مشيرا الى
انـه (سـتــكــون هــنــاك فــرق من قــبل
ــدارس من وزارة الـــصــحــة تــزور ا
اجل الــتـعـقـيم والـتـعـفـيـر واالطالع
عــــلى الــــواقـع الـــصــــحي فـي هـــذه
ــدارس من الـتــبـاعــد االجـتــمـاعي ا
وغـيـرهـا من االرشـادات الصـحـية).

وتــــابع (هــــذه بـــدايــــة الطالق عـــام
دراسـي جـــديــــد من اجل مــــراقـــبـــة
كن اتخاذ ـوقف الوبائي بعدها  ا
قـرارات اخـرى)  داعيـا الـطلـبة الى
ـنـصــات االلـكـتــرونـيـة (مــتـابـعــة ا
وعــلى اجلــمــيع الــتــكــاتف من اجل
اســتــمــرار عــام دراسي وتــعــلـيــمي
وتـربـوي). وأعـلـنت وزارة الـتـعـلـيم
الـعــالي والـبـحث الـعـلـمي  شـمـول
ــــعـــــاهــــد األوائـل من خـــــريــــجـي ا
لـلسنوات السـابقة بالتـقد للقبول
سـائية بـاجلامعات في الـدراسات ا

العراقية.
ـــتــحــدث الــرســمي حــيــدر  وقــال ا
الـعبـودي إن (ضوابط الـتقـد على
ــســائــيـة نــصت عــلى الــدراســات ا
ـــئـــة األوائل من قـــبـــول الـ  10 بـــا
خــريــجي الـســنــوات الـســابــقـة من
ـسـائيـة لـلقـبول ـعـاهد لـلـدراسة ا ا
في الـكـلـيـات حـسـب الـتـخـصـصات
ـتناظرة والقـريبة. وقررت الوزارة ا
إشغال خطة الدراسات العليا للعام
الدراسي اجلديد حسب االستحقاق

وبــواقع مـقـعـدين فـي قـنـاة الـقـبـول
الــعـام ومـقــعـدين في قــنـاة الـنــفـقـة
اخلـاصة ومقـعد واحد لكل من ذوي
الـشـهـداء والـسـجـنـاء الـسـيـاسـيـ
وذوي اإلعــــاقــــة واالحـــتــــيــــاجـــات
اخلـاصة. وجاء هذا الـقرار استنادا
ـمكنة في ـؤشرات الفـعلية وا الى ا
ـقـاعـد الــقـبـول ومالحــظـة نـسـبــة ا
الــــشــــاغــــرة في بــــعض الــــفــــئـــات

وتدويرها.
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انــطـلــقت امس االحـد أعــمـال الــلـجــنـة
الـعـراقـيـة الــسـعـوديـة الـعـلـيـا في إطـار
سـعي الــبـلـدين لـتـعــزيـز االسـتـثـمـارات
والـعالقـات االقتـصـادية بـيـنهـما  فـيـما
ـسـتوى الى وصل وفـد سـعـودي رفـيع ا
بــغــداد في زيــارة رسـمــيــة ضــمن إطـار
األعـمـال الـتـحـضـيـريـة النـعـقـاد مجـلس
الـتنسيق ب الـبلدين في دورته الرابعة
ـرتقب بـ رئيس وتـمهـيـداً لالجتـماع ا
الـوزراء مصطـفى الكاظـمي وولي العهد
الـسـعـودي مـحمـد بن سـلـمـان . والـتقى
الـكاظمـي    أعضاء اجملـلس التنـسيقي
ـنـاقـشـة اخلطط الـعـراقي الـسـعـودي   
الـتنفيذيـة لالتفاقيات ومـذكرات التفاهم
ـوقّــعـة بـ الـبـلـديـن. وأكـد الـكـاظـمي ا
بـحــسب بـيــان مـكـتــبه االعالمي تــلـقـته
(الـــزمـــان) امس (أهـــمـــيـــة عـــقـــد هـــذه
االجـتـماعـات  الـتي تـفضي الى تـطـوير
الـعالقات الثنـائية ب بـغداد والرياض
ـــشــتــرك في وتــعــزز آفـــاق الــتــعــاون ا
ـا يحـقق مصالح مـختـلف اجملاالت  و
شــعـبي الـبـلـدين)  مــبـيـنـا ان (الـفـرص
االسـتــثـمــاريـة مـتــاحـة أمـام الــشـركـات

الـسـعـوديـة)  مـؤكــدا (سـعي احلـكـومـة
تـذليل كـل العـقبـات أمام الـشركـات التي
تــرغب في االسـتــثـمـار بــالـعــراق  كـمـا
ـشـاريع أوضح أهـمــيـة تـفـعـيل بـعض ا
ــشــتــركــة بــ الـبــلــدين ضــمـن إطـار ا
اجلـامـعـة الــعـربـيـة  فـضال عن تـطـويـر
الـعـمل في الـسـوق الـنـفط). وشـدد وزير
الـــنــفط فـي وقت ســـابق عــلـى تــعـــزيــز
الــعالقــات الــثــنــائــيــة مع االشــقــاء في
الـسـعـوديـة في جـمـيع اجملـاالت ومـنـهـا
االقــتـصــاديـة واالســتـثــمــاريـة والــنـفط
والـطاقـة والصـناعة والـزراعة والـصحة
ـا يـخدم والـتـعـلـيم والـبيـئـة وغـيـرهـا 
شتركة . وقال الوزير احسان ـصالح ا ا
عــبـد اجلــبــار اسـمــاعـيـل خالل انـطالق
اعــمـــال الــلــجـــنــة في بـــغــداد ان (هــذا
االجـتماع يأتي تـواصالً مع االجتماعات
الـسابقة بـ االشقاء   نهدف من خالله
تــفــعـيـل مـذكــرات الــتــفـاهـم عـلى ارض
الـــواقـع   فـــضالً عن تــــعـــزيـــز ذلك في
مـشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي
لـلـكـهـربـاء وصـنـاعـة الـبـتـروكـيـمـاويات
سنا من واسـتثمار الغاز وغيرها  وقد 
اجلـانب السعودي رغبة حقـيقة للتعاون
وتـقــد الـدعم الالزم ). من جـانـبـة قـال

وزيـر الطـاقة الـسعـودي عبـد العـزيز بن
سـلمان عبر الدائرة الـتلفزيونية (حرص
ـــمـــلـــكـــة عـــلى تـــطـــويـــر الـــعالقـــات ا
واســتــدامــتــهــا مع االشــقــاء بــالــعـراق
والـــعــمـل  عــلـى االســراع فـي تــنـــفـــيــذ
مـشــاريع الـتـعــاون الـثـنــائي في جـمـيع
اجملـــــــاالت). وفـي إطـــــــار األعــــــــمـــــــال
الـتحـضيـريـة النعـقاد مـجلس الـتنـسيق
بـ الـبلـدين في دورته الرابـعة   وصل
وفد وزاري سعودي الى بغداد  برئاسة
ــيــاه والـزراعــة عــبـد وزيــر الـبــيــئـة وا
الـرحـمن الفـضلي    وضـم كال من وزير
ـعـدنـيـة  بـندر بن الـصـنـاعـة والثـروة ا
إبـراهـيم اخلـريف  ووزير الـنـقل صالح
بن نـاصـر اجلـاسـر  ومحـافظ مـؤسـسة
الــنـقـد الــعـربـي أحـمـد بـن عـبــد الـكـر
اخلـلــيـفي  ومــحـافظ الــهـيــئـة الــعـامـة
لـلــتـجـارة اخلــارجـيـة عـبــد الـرحـمن بن
أحـمد احلربـي  و رئيس الهـيئة الـعامة
لــلـنـقل رمــيح بن مــحـمـد الــرمـيح  إلى
ــثــلــ عن عــدد مـن الـوزارات جــانب 
والــشــركـات الــســعــوديــة في مــخــتـلف
الـقـطاعـات.ويـلتـقي الـوفد خالل الـزيارة
ـان .كمـا ستـعقد رئـيس احلكـومة والـبر
خالل الـزيارة اجـتمـاعات بـ اجلانـب

لـبـحث تـعـزيـز الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ
الـبلدين الشـقيق في مـختلف اجملاالت
نبـثقة إلى جـانب عقد عـدد من اللجـان ا
من مـجلس التنسـيق السعودي العراقي
ـــوضــوعــات ــنـــاقــشـــة الــتــقـــدم في ا

رتبطـة بأعماله وأبرز ما  واألنـشطة ا
وقـعة بيـنهما في إجنـازه واالتفاقـيات ا
اجملـاالت السـياسـية واالقـتصـادية كـافة
ــا يـــســهم في االرتـــقــاء بـــالــعالقــات
ـالية علي عالوي الـثنائـية. وكان وزير ا
قـد اكـد إن الـعـراق اتـفق مع الـسـعـودية
عــلى الـربـط الـكــهـربــائي الــثـنــائي بـ
الـبـلـدين وتـطـويـر سـوق الـطـاقـة. وقـال
عالوي انـه (خـالل لـــــقــــــائـي األمــــــيـــــر
عـبـدالـعـزيز بن سـلـمـان  االتـفـاق على
تـفـعيل الـربط الـكهـربـائي ب الـعراق و
الــسـعــوديـة  وتــطــويـر ســوق الـطــاقـة
شـاركة في بـاالضافـة الى االستـثمـار وا
تـمـويل مشـروعات تـولـيد ونـقل وتوزيع
ـتجددة والتـقليدية الـطاقة الكـهربائية ا
في الـعراق). ويعيش العراق أزمة نقص
لـلطـاقـة الكـهربـائيـة مـنذ عـقود  بـسبب
شح االنـــتــاج واعــتـــمــاده عــلـى الــغــاز
ـــد احملـــطـــات الـــتي تـــنـــتج اإليـــراني 

الكهرباء بالوقود.
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اعــلـنت وزارة الـصـحــة والـبـيـئـة عن
رصد  2530 اصـابة جديـدة بكورونا
و 3002 حــالـة شـفــاء وتـسـجـيل 44
ـوقف الـوبائي وفـاة جـديـدة ضمن ا
وقف  لـيوم امس االحـد. وجاء في ا
الـذي اطـلعت عـليه (الـزمان) امس ان
(عـــدد اإلصــابــات بـــكــورونـــا بــلــغت
 2530 حــالــة وعـدد حــاالت الـشــفـاء
 3002 حـالـة والـوفـيـات  44 حـالـة).
وبــهـذا فــقـد أرتـفـع الـعـدد اإلجــمـالي
لإلصـابـات بكـورونـا في الـعراق مـنذ
تـفشي الوباء  498 ألفاً و 549 حالة
بـينـها  428 ألـفاً و 928 حـالة شـفاء
ـئة و 11 ألـفاً و327 بـنـسـبة  86 بـا
ديـريـة العـامة حـالـة وفاة. وحـذرت ا
لــصــحـة الــســلـيــمــانـيــة  من تــزايـد
واطن االصابات بكورونا  داعية ا
ـزيـد من االلـتـزام بـالتـعـلـيـمات الى ا
الـصحيـة.وقال نائب مديـر عام صحة
الـسلـيـمانـية هـيرش سـليم في بـيان
ان (حـلـول فـصل الـشـتـاء  وتـقـاعس
ــــواطــــنــــ عن االلــــتــــزام بــــعـض ا
بـالتعليـمات الصحيـة والوقائية ضد

كـورونا  من أسباب تزايد االصابات
بـالـفـايروس)  وأضـاف ان (أوضـاع
كـــورونــا ســـتــتـــفــاقم فـي حــال عــدم
االلــتـزام بـالــتـعــلـيـمــات الـصــحـيـة)
ـواطـنـ الى (االلـتـزام أكـثر داعـيـا ا
ــنـع تــفــشي الــفــايــروس). ووافــقت
الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة والـسالمـة
الــوطــنـيــة بــرئـاســة رئــيس مــجـلس
الــوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي   عـلى
بــدء الـعـام الــدراسي اجلـديـد في 29
مـن الـشـهـر اجلـاري عـلى أن تـعـرض
وزارتــا الـتــربـيــة والـتـعــلـيم الــعـالي
عّدة مع والـبحث العلـمي خططهـما ا
الــصـحـة لـتــأمـ تـنــفـيـذ اإلجـراءات
الــوقـائــيـة  وعــرضـهــا في اجـتــمـاع
ـقـبل   كـمـا قـررت  إعـمـام الـلـجـنـة ا
وزارة اخلـارجـيـة الـقـرارات اخلـاصة
بـالوافدين الى البعثـات الدبلوماسية
الـعاملة في الـعراق  والى السفارات
فـي اخلــارج بــالـــطــرق الــرســـمــيــة 
ويــــكــــون دخـــول الــــوافــــدين غــــيـــر
ــنــافــذ اجلــويــة الــعــراقــيــ عــبــر ا
حـصراً  مع تـطبـيق شروط إجراءات
أخوذة من الـلجنة  وكذلك الـوقاية ا
الية لـشراء اللقاح ـستحقـات ا دفع ا

اخلـــاص بـــكـــورونـــا من الـــتــحـــالف
ي لـلقـاحات والتـحصـ الدفعه الـعا
ــوقــعـة األولى  وفــقــاً لالتــفــاقــيــة ا
مــعـــهم. واظــهــرت بــيــانــات حلــاالت
كـورونا أن إجمالي عدد اإلصابات به
فـي أنــحــاء الـــعــالم يـــقــتــرب من 50
. وكــشـفت أحـدث الــبـيـانـات مــلـيـونـاً
ــتـوفـرة عـلى مـوقـع جـامـعـة جـونـز ا
هــوبـكــنـز األمــريـكــيـة   أن إجــمـالي
اإلصـــابــات وصل إلى  49 مــلــيــونــاً
و 832 ألـف حــالـــة. كـــمـــا أوضــحت
ـتعاف اقترب من الـبيانات أن عدد ا
 32.8 مــلـيـون  بــيـنـمــا جتـاوز عـدد
ـلـيون و 250 ألـف حـالة. الـوفـيـات ا
ــتــحــدة دول وتــتـــصــدر الــواليــات ا
الـــعــالـم من حـــيث عــدد اإلصـــابــات
تــلـيـهـا الـهـنــد ثم الـبـرازيل وروسـيـا
وفــرنــســا وإســبــانــيــا واألرجــنــتــ
ــتــحـــدة وكــولــومــبــيــا ــمـــلــكــة ا وا
ـكـسيك وبـيـرو وإيطـالـيا وجـنوب وا
انـيا. كمـا تتصدر أفـريقيـا وإيران وأ
ــتــحــدة دول الــعــالم من الــواليــات ا
حيث أعداد الوفيات  تليها البرازيل
تـحدة ـملـكـة ا ـكسـيك وا والـهـند وا

وإيطاليا وفرنسا.
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قاد هـاري ك فريقه توتنهام هوتسـبير بكرة القدم امس االحد لفوز قاتل
خارج أرضـه على حسـاب وست بروميـتش ألبيـون بهدف من دون رد  في
ــمـتـاز. وجـاء هـدف الــفـوز الـقـاتل في ثـامن جـوالت الــدوري اإلنـكـلـيـزي ا
ـهـاجم اإلنـكلـيـزي هـاري كـ لـيـمـنح فـريقه الـدقـيـقة   88 عـبـر رأسـيـة ا
فرصـة االرتقاء للصدارة مؤقتًـا بوصوله للنقطة   17  فـيما استقر وست

ركز الـثامن عشر  برصيد  3 نقاط. بروميتش في ا

فـي القرض االول بتقد خطة خالل
ـجــرد اسـتالمـهـا شــهـرين لـكــنـهـا 

للقـــرض قدمت اعتذارها). 

مـبادرة احلكومة باثبات حسن النية
الـيـة لـلمـرحـلة ـوارد ا في تـعـظـيم ا
ـقبلة)  واضـاف (طالبنـا احلكومة ا

اسـف مــجــلـس الــنـــواب لــتــعـــطــيل
الـرواتب.وقال الـعكيـلي (لقد وصـلنا
الـى مــرحــلـــة الــيــأس بـــســبب عــدم
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فــلـــســطــيـــنــيــة مــنـــزوعــة الــسالح في
ضـواحي الـقـدس الشـرقـيـة التي يـنـظر
إلـيها الفـلسطيـنيون على أنـها عاصمة
ـسـتـقبـلـيـة. وصـرح الـرئيس دولـتـهم ا
اإليـراني حسن روحاني امس األحد أن
ـــوقـــراطي جـــو بــايـــدن في فـــوز الـــد
االنـتخابـات الرئاسيـة األميركـية يشكل
"فــرصــة" لــواشـــنــطن لــلــتــعــويض عن
"أخـــطــاء" عــهــد دونـــالــد تــرامب الــذي
اعــتـــمــد ســيــاســـة "ضــغــوط قــصــوى"
وعـقوبات اقتـصادية حيـال اجلمهورية

اإلسالمية.
wÝUz— ÊUOÐ

وقـــال روحــانـي في بــيـــان نــشـــر عــلى
ـوقع االلـكـتـروني لـلرئـاسـة اإليـرانـية ا
ـؤذية إن "سـيـاسـة اإلدارة األمـيـركـيـة ا
ـاضية واخلـاطئـة في األعوام الـثالثة ا
لـم تـكن مــدانــة من قــبل الـنــاس في كل
أنـحـاء العـالم فـحـسب بل أيضـا لـقيت
معارضة من سكان هذا البلد (الواليات

تحدة) في االنتخابات األخيرة". ا
وأضــــاف "اآلن ثــــمــــة فــــرصــــة لإلدارة
ــقــبــلــة لــلــتــعــويض عن األمــيــركــيــة ا
أخـطائـها الـسابـقة والـعودة الى مـسار

احــتــرام االلــتــزامــات الــدولــيـة".واتــبع
تـرامب الـذي تـولى احلـكم مـطـلع الـعام
سـيـاسـة "ضـغوط قـصـوى" حـيال 2017
إيـران ال سـيـمـا مـنـذ قـراره االنـسـحاب
بــــشـــــكل أحــــادي مـن االتــــفــــاق حــــول
بــرنـامـجـهـا الـنـووي في  2018 وإعـادة
فــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة قــاســيـة

إلـــيـــهـــا من تل أبـــيـب في أيـــار/مـــايــو
واعـــتــــبـــر الـــرئـــيـس األمـــيـــركي.2018
سـتوطـنـات اإلسرائـيلـية الـسـابق أن ا
ـقـامـة في الـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة وا
عـلى أراضي الفلسطـيني ال تتعارض
مـع الــقــانــون الـــدولي.وأغــلــقت اإلدارة
األميركية السابقة القنصلية األميركية
فـي الـــقــــدس الــــشــــرقــــيــــة وقــــطــــعت
مــسـاعـداتـهـا عن الــفـلـسـطـيــنـيـ كـمـا
أوقــفت مـسـاهــمـة واشـنــطن في وكـالـة
غـوث وتشـغيل الالجئـ الفلـسطيـني

(أونــروا). وفي أيـلـول/سـبـتـمـبـر 2018
ــفــوضــيــة أعــلــنـت واشــنــطن إغالق "ا
نظمة التحرير الفلسطينية في الـعامّة 
واشـنطن" مـتّهمـة القادة الـفلـسطيـني
بـــرفض الـــتـــحــدّث مـع إدارة الــرئـــيس
األمـيـركي دونـالد تـرامب وبـعـدم إجراء
مـفاوضات سالم مع إسـرائيل.وانتقدت
الــقـيــادة الـفـلــسـطــيـنــيـة خـطــة تـرامب
لـلسالم فـي الشرق األوسـط والتي كان
قــــــد كــــــشـف عــــــنه أواخــــــر كــــــانــــــون
الـــثـــانـي/يـــنـــايـــر من الـــعـــام اجلـــاري
وتـــضــــمـــنت ضـم أجـــزاء واســـعـــة من
الـضـفة الـغـربـية احملـتـلة وإقـامـة دولة
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عـليها.وقـامت طهران بعـد نحو عام من
االنــســحــاب األمـيــركي بــالــتـخــلي عن
تــنـفـيــذ بـعض االلـتــزامـات الـواردة في
االتـفاق الذي  التوصل إليه في فيينا
عام  2015 بـ إيران من جهة وكل من
تـحـدة وفـرنسـا وبـريطـانـيا الـواليـات ا
ــانــيــا من جــهـة وروســيــا والــصـ وأ

{ رام الـله (االراضي الـفلـسطـينـية)) ,أ
ف ب) - هــنــأ الــرئـيـس الـفــلــســطــيـني
مــحـمـود عــبـاس امس األحــد الـرئـيس
نتخب جو بايدن بفوزه في األمـيركي ا
االنـتخابـات معربا عن أمـله في "تعزيز
الـعالقات الفـلسطـينيـة األميركـية" التي
شـــــهـــــدت جـــــمــــودا فـي الـــــســـــنــــوات
األخــيـرة.وأعــرب عــبـاس في بــيـان "عن
ــنـتـخب تــطـلــعه لـلـعــمل مع الــرئـيس ا
بـايدن وإدارته من أجل تعزيز العالقات
الـفلسطينية األميركية وحتقيق احلرية
واالسـتقالل والعدالـة والكرامة لـشعبنا
(...) ومـن أجل الـسالم واالســتـقـرار في
ـنــطـقـة والـعـالم".وهـنـأ عـبـاس أيـضـا ا
نتـخب كماال نـائبة الـرئيس األميـركي ا
هـاريس على الفـوز.خالل إدارته تبنى
تـــرامب احلـــلـــيف الـــقـــوي إلســرائـــيل
سـيـاسات مـؤيدة جـدا للـدولة الـعبـرية
دفـعت الفلسطيـني إلى قطع العالقات
مـع واشــــنــــطـن.وجــــمــــدت الـــــقــــيــــادة
الـفلـسطـينـية االتـصاالت الـدبلـوماسـية
بـالـبـيت األبـيض جـراء اعـتـراف ترامب
فـي أواخـر عام  2017بـالـقـدس عـاصـمة
إلســرائـيل قــبل أن يـنـقـل سـفـارة بالده
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قنع) باالنتخابات { ويلـمينغتون (أ ف ب) - وعد جو بايدن خالل احـتفاله بـ(فوزه ا
الرئاسـية األميركـية في مدينته ويـلمينـغتون السبت بـأن يكون الرئـيس الذي سيوحد
تحدة بعد أربع سنوات من االضطراب واالنقسام.بعد ساعات على إعالن الواليات ا
نـتـخب أمام حـشـد كبـيـر جتمع في ـوقراطـي ا نـتـائج االنتـخـابات دعـا الـرئيس الـد

سيارات في جو احتفالي األميركي إلى عدم معاملة (خصومهم كأعداء).
وقــال"هـــؤالء لــيـــســوا أعــداءنـــا. إنّــهم
أمــيـركـيّــون".اضـاف بـايــدن في خـطـاب
حــمــاسي في مــعــقــله بــواليـة ديـالويـر
"أتـعـهــد بـأن أكـون رئـيـسـا يـسـعى إلى
الــتــوحــيــد ال إلى الــتــقــســيم".ويــنــهي
انـــتـــخـــاب بـــايــدن ( 77عـــامـــا) فـــصال
سـيــاسـيـا غــيـر مـسـبــوق هـز الـواليـات
ـتـحـدة والـعـالم.وبـعـد أربـعـة أيام من ا
الـــتــشـــويق والـــتـــوتـــر جتــاوز نـــائب
الـرئـيس السـابق بـاراك أوبامـا الـعتـبة
ـمــثـلـة ب 270 مـن كـبـار "الــسـحـريــة" ا
الـنـاخـبـ الـتي تـسـمح له بـأن يـصـبح
رئـيسـا.أما دونـالد تـرامب الذي تـنتهي
واليـته الرئاسية في  20 كانون الثاني

ته.  فلم يعترف حتى اآلن بهز
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وفي رســالـــة وصــفــهــا مـــوقع تــويــتــر
بـأل"مـضلـلـة" واصل الـتأكـيـد أنه حقق
انتصارا سرق منه. وكتب في التغريدة
بــــأحـــــرف كـــــبـــــيــــرة "فـــــزت فـي هــــذه
االنــتــخــابــات بــشــكل واسع".ومن دون
تـوجيه أي كلمة خلصمه احتفل بايدن
ـقــنع" ومـد في الــوقت نـفـسه "بــفـوزه ا
يــده إلى نـاخـبـي الـرئـيس اجلــمـهـوري
مـؤكــدا أنه يـتـفـهـم "خـيـبـة األمل".وقـال
بـيـنـما أطـلق احلـشـد أبواق الـسـيارات
بـحـمـاس "لـنـتـقـابل ونـتـحـدث ولـنـمـنح
أنـفـسنـا فرصـة" مـشددا عـلى أنه "حان
عاجلة جرح" البالد ووضع حد الـوقت 
"لـلـشـيطـنـة". وشـكر "الـتـحـالف الواسع
ـتنوع" الـذي تقدم بـترشيـحه مشيدا وا
بـاألميـركي األفـارقة الذين لـعبوا دورا
اســــاســـــيـــــا في فـــــوزه. وقــــال "إنـــــهم
يـدعـمـونــني دائـمـا كـمـا أدعـمـهم".وأكـد
بـايـدن مـجددا "قـمت بـحـملـة السـتـعادة
روح أمــيــركــا".وصـل بــايــدن بــكــمــامــة
نـصة إللـقاء سـوداء وهـو يهـرول إلى ا
خــطـابه عــلى خـلــفـيــة أغـنــيـة لــبـروس
سـبرينـغست في مـا بدا محـاولة لنفي
صـــــورة مـــــرشح مـــــسـن اثـــــرت عـــــلى
حـمـلـته.وسيـكـون الـرئيس األكـبـر سـنا
في تـاريخ الـبالد عـند بـدايـة واليته في

قبل. وجتمعت أكثر من كـانون الثاني ا
نـصـة بيـنـمـا جتمع  350سـيـارة أمـام ا
اآلالف من مـؤيديه خـارج ساحة انـتظار
الــســـيــارات الـــكــبـــيــرة حـــيث وضــعت
ـنصة.وحـملت هذه الـتجمـعات رسالة ا
ــرشح الـذي جــعل من مــكـافــحـة وبـاء ا
كـوفـيد- 19مـحـور بـرنـامـجه. وقـد أعلن
جــو بــايـدن أنـه سـيــشــكل خــلــيــة أزمـة
. وسـتدخل ـكـافـحـة كـوفـيد- 19االثـنـ
ـنـصب ـرشـحــة مـعه  كـامــاال هـاريس ا
نـائـب الـرئـيس الـتـاريـخ بـصـفـتـهـا أول
ـنـصب. وقـد أكـدت امـرأة تــشـغل هـذا ا
الـسـنـاتــورة الـسـوداء عن كـالـيـفـورنـيـا
الـــســـبت أنـــهـــا "لن تـــكـــون األخـــيــرة".
واشـادت بـ"أجــيـال الـنـسـاء" من جـمـيع
األصــــول الـــــتي "مـــــهــــدت الـــــطــــريق"
لـهــا.واخـتـتـمت الــلـيـلـة بــألـعـاب نـاريـة
ارتــســمـت بــشــكل الــرقم  46فـي ســمـاء
ويـلـمـيــنـغـتـون إذ إن بـايـدن سـيـصـبح
الـرئـيس الـسـادس واألربـعـ لـلـواليات
ـتحدة. وبـعد ذلك انـضم إليهـما أفراد ا
عـائلتيهما الذين وضعوا كمامات.وأثار
اإلعالن عـن فوز جـو بـايـدن أجـواء فرح
ـتحدة.ففي في جـميع أنحـاء الواليات ا
واشــنـطن تـوافــد آالف األشـخـاص إلى
مـحــيط الـبـيت األبــيض وسـاحـة حـيـاة
الــسـود مــهـمــة الـتـي تـشــكل جـزءا من
ـــقــر الـــرئــاسي ــؤديـــة إلى ا اجلـــادة ا
ـاضي بالتـظاهرات واشـتهرت الـربيع ا
ـــنـــاهـــضـــة لـــعــــنف الـــشـــرطـــة ضـــد ا
األمــيــركــيــ من أصل إفــريــقي.وقــالت
ألـيكس نـورتون ( 31عـامـا) وهي حتمل
رضيعها ب ذراعيها "مرتاحة. مرتاحة
جـدا". واضـافت "بتـنـا نعـرف على األقل
أنه لن يـكون لـدينا دونـالد ترامب ألربع
سـنــوات أخـرى".في نـيــويـورك مـسـقط
رأس الــرئــيس اجلــمــهــوري اســتـقــبل
ـــة تـــرامب بـــإطالق أبــواق إعالن هـــز

السيارات. 
وقــــال جي دي بــــيب ( 35عــــامــــا) "أنـــا
مـــســرور".وهـــنـــأ الــعـــديـــد من الـــقــادة
الــدولـيـ بــايـدن عــلى فـوزه مــا يـعـزز

أخـرى.وخالل حملته االنـتخابية أعرب
بـايـدن الـذي كـان نائـبـا لـلـرئـيس باراك
أوبـامـا لدى إبـرام االتـفاق الـنووي عن
نـيـته خوض "مـسار مـوثـوق به للـعودة
الـى الـدبـلـومـاسـيـة" مع إيـران في حـال
عروف فـوزه وإمكان العـودة لالتفاق ا
رســمـيـا بـاسم "خــطـة الـعـمـل الـشـامـلـة

شتركة".  ا
وشـــدد روحــاني في الـــبــيــان الــصــادر
األحــد عــلى هــامش اجــتــمــاع لــلــجــنـة
الـتنـسيق االقـتصاديـة احمللـية على أن
الـــشــعب اإليــرانـي "بــفــضل مـــقــاومــته
فروضة الـبطولية للحرب االقتصادية ا
(عــلـيه) أظــهـر أن ســيـاســة الـضــغـوط
الـــقـــصـــوى األمـــيـــركـــيـــة مـــحـــكـــومـــة
ـسـؤولـ بــالـفـشل".وســبق لـعـدد مـن ا
اإليـراني الـتأكيد أن طـهران ال تفاضل
بــ تـرامب وبـايـدن وسـتـراقب أفـعـال
أي إدارة أمـــيـــركـــيـــة مـــقــبـــلـــة ال اسم
رئـيـسـها مـعـتبـرين أن عـودة واشـنطن
الى االتـفاق يجب أن تقترن بالتعويض
عـن األضـــــرار الـــــتي تــــــســـــبب بـــــهـــــا
انــسـحـابـهــا مـنه وتـوفـيــر "ضـمـانـات"

بعدم تكرار خطوة كهذه. حسن روحاني

خالل فـرض حـمـلـة ضـغـوط قـصوى من
الـعـقوبـات على إيـران والـضغط التـمام
صـــفـــقـــات مـــبـــيــعـــات األســـلـــحـــة إلى
ملـكة بالقلق "من ـملكة".واآلن تـشعر ا ا
أن إدارة بـــايـــدن ســـتــتـــخـــلى عـن هــذه
األمــور الــتـي تــصب في مـــصــلــحــتــهــا
الـــــكـــــبــــــرى من خـالل الـــــتـــــراجـع عن
الــعـــقــوبــات ضــد إيـــران والــعــودة إلى
االتــفــاق الـنــووي واحلــد من مـبــيــعـات
األسـلــحـة".كـمـا عــارض الـبـيت األبـيض
ـنــاهــضــة لـلــســعــوديـة في الــقــرارات ا
ثـيرة الـكونـغرس عـلى خـلفـية حـربهـا ا
ـــة قــــتل لــــلـــجــــدل في الــــيــــمن وجــــر
الـصحـافي الـسعـودي جمـال خاشـقجي
في 2018. ورأى مـركز صوفان للنشرات
الـتحلـيلية أنّ ولي الـعهد الـسعودي "قد
يـجـد نفـسه مهـمـشا" خالل فـترة رئـاسة
بـايـدن "بـيـنـمـا تـقـوم واشـنـطن بـتـقـيـيم
إيـــجـــابـــيـــات وســـلـــبـــيـــات عالقـــتـــهـــا
بالرياض".وبعد ساعات قليلة من إعالن
انــتــصـــاره ســارع الــقــادة الــعــرب إلى
تـهنئة بايدن آأمال بتعزيز العالقات مع
إدارته الـعتيـدة. والسعـودية هي الدولة
اخلـلـيـجـية الـوحـيـدة الـتي لم تـعلن عن
تـهنـئته بعـد. إلى جانب إيـران والعالقة
ـنــطـقـة ســيـتــعـ عـلى مع قــادة دول ا
بـايدن التـعامل مع سلـسلة من الـقضايا
ـعـقدة مـن لعب دور حـاسم في جـهود ا
إنــهـاء احلــرب في لـيــبـيـا إلـى احـتـواء
ــتــصــاعــد ومــواجــهــة نــفــوذ تــركــيــا ا
الـتـهـديـدات ضد الـقـوات األمـيـركـية في

العراق.

الــعــودة إلى خـــطــة الــعــمل الــشــامــلــة
ـشتركة (االتفاق مع طهران) إذا عادت ا
إيـران أيضـا إلى االمتـثال الـكامل وأنه
يـنـوي كـذلك االنـخـراط دبـلـومـاسـيـا مع
طــهــران بـــشــأن قــضــايــا أخــرى".وأدت
عالقـات ترامب الـشخـصيـة مع األنـظمة
ـــنــطــقـــة إلى إطالق يــد الــغـــنــيــة في ا
قادتها. وتتناقض عالقات رجل األعمال
الـــوثـــيــقـــة هـــذه خـــصــوصـــا مع دول
اخلــلـــيج مع الــعـالقــة الــفـــاتــرة الــتي
ربــطت هـذه الــبـلــدان الـغــنـيــة بـالــنـفط
بـسلـفه باراك أوبامـا الذي أثـار بإبرامه
االتـفـاق مع إيـران حول مـلـفهـا الـنووي
مــخـاوف الــسـعــوديــة وجـيــرانـهــا.وقـد
ـتحـدة قبل أيـام فقط وافـقت الـواليات ا
ـتحـدة ما عـلى بـيع اإلمارات الـعربـية ا
قـيـمـته أكـثـر من عـشـرة مـلـيـارات دوالر
قـاتلـة من طراز أف-35 من الـطائـرات ا

تطورة. ا
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ووجـدت سـيـاسات تـرامب صـدى جـيدا
بــــشـــكل عــــام في اخلــــلـــيـج رغم عـــدم
اتـخاذه إجراءات حـاسمة بـشأن أحداث
كـبرى بينها الهجمات ضد "أرامكو" في
الــتي ألــقي بــالــلــوم فــيــهــا عــلى 2019

إيران. 
وقـالت إلهام فخرو كبيـرة محللي معهد
مـجموعة األزمات الدولية لدول اخلليج
ــسـؤولــ الــسـعــوديــ فـضــلـوا إن "ا
واليـة ثــانـيـة لـتـرامب". وأضـافت "إنـهم
يـــنـــظـــرون إلى تـــرامب عـــلى أنه عـــمل
حلـمـايـة أهم مـصـاحلـهم اإلقـلـيـمـية من

في مـــنـــطــــقـــة اعـــتـــقــــد أنّـــهـــا فـــقـــدت
اسـتــراتـيـجــيـتـهــا الـتـاريـخــيـة. وتـولى
صـهره جـاريد كـوشنـر زمام الـقيادة في
عــمـــلــيـــة الــسالم وأقـــام صــداقــات مع
ا في ذلك ولي شـخـصيـات خـلـيجـيـة 
عــهــد الـــســعــوديــة األمــيـــر مــحــمــد بن
سلمان.لكن مع انتخاب بايدن أصبحت
ــنــطــقــة الــثــريـة الــتـي تــعـصـف بــهـا ا
االزمــات عـلـى وشك حتـول كــبـيــر آخـر
ـكن أن يـشـهـد مـواقف أمـيـركـيـة أكـثر
صـرامة بشأن حقـوق اإلنسان وصفقات
األسـلحـة.وقال مـعهـد اجمللس األوروبي
لــلـعالقــات اخلـارجـيــة في تـقــريـر "هـذه
مـنــطـقـة يـتـوقـع  أن تـعـيـد إدارة بـايـدن
تـركـيـز السـيـاسـة األمـيـركيـة فـيـهـا على
قــضـايــا مــثل إيـران وأن تــدفع بــاجتـاه
ــنـطـقـة". احــتـرام احلـقـوق فـي أنـحـاء ا
وأضــاف أن "بـــايــدن أوضح أنه يــنــوي

{ دبي -(أ ف ب) - بــــعـــد ســــيـــاســـات
دونــالـد تـرامب االنــدفـاعـيــة في الـشـرق
ــتــوقع أن يـــعــتــمــد جــو األوسط مـن ا
بــايـدن اســتـراتــيـجــيـة أمــيـركــيـة أكــثـر
تـقـليـديـة وأن يسـعى إلى جـر إيران إلى
ـفـاوضـات لـيــعـيـد بـذلك رسم طـاولــة ا
ـشهـد االقلـيمي مـرة جديـدة كمـا يرى ا
مـحللون.وولّدت استراتيجية ترامب في
تسارعة ـنطقة سلسـلة من األحداث ا ا
من اجنـازات دبـلـومـاسـيـة إلى حتـركات
مـحـفـوفـة بـاخملـاطـر ومـبـادرات فـاشـلة
نطقة الغنية غـيرت موازين القوى في ا
ـوارد الطـاقـة.فقـد انسـحب ترامب من
ـبــرم عـام  2015مع االتــفـاق الــنــووي ا
إيـران وأمـر باغـتيـال اجلنـرال اإليراني
الـنـافذ قـاسم سلـيمـاني ونـقل السـفارة
األمــيــركـيــة في اســرائــيل إلى الــقـدس
وقـلّص دور بالده الـعسـكري ووجـودها
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ـشروعـة وكون ثـروة كبـيرة شـروعة وغـير  ا رجل اعـمال مـارس كل االعمـال ا
انـيـة صار اضافـهـا الى الـثـروة الهـائـلـة التي ورثـهـا من ابـيه ذي االصـول اال
رئيـسا بـالصـدفة القوى واغـنى دولة في الـوجود مـتغلـبا عـلى وزيرة اخلـارجية
اجلـمـيـلـة وعـمدة نـيـويـورك الـسابـقـة وزوجـة الـرئيـس االسبق بـيل كـلـيـنـتون في
ائة انـتخـابات عام 2016 الـتي اكدت اسـتطالع الرأي بـأن اكثـر من سبـع بـا
من مـواطني امريـكا يؤيـدون هيالري كلـنتون ان تـكون اول امرأة تتـولى رئاسة
ـا مـكـونا من 16 سـطـرا  فقط بالدهم  عـلى مـدى تـاريخـهـا بـيـد ان تـقريـرا ظـا
رفـعه ضــدهـا رئـيس االســتـخـبــارات االمـريـكــيـة في حـيــنـهـا كـمــا قـيل اقـصى
هـيالري من حتقـيق حـلـمهـا كـأول امـرأة تتـولى رئـاسـة اقوى دولـة في الـوجود
لـيـقـفـز الـى الـصـدارة الـتـاجـر الـفـاسـد الـذي يـلــعب بـالـبـيـضـة واحلـجـر جلـني
االموال ويـصـبح في غفـلة مـن الزمن رئـيسـا المـريكـا   فأضـاع هـيبـة الرئـاسة
وسمو السلطةوحتى انه لم يحترم االصوات التي اعطيت له فاستهتربكل شيء
وسـخـر تمـامـا من كل االعـراف الـسـائـدة  الـتي حتـكم الـبيت االبـيض من 250
ســنـة مـضت وتــعـززمن وقــاره فـقـد اعــفى تـرامب وزيــرى اخلـارجـيــة والـدفـاع
السـابـق من خـالل تغـريدة في حـسـابه الشـخـصي علـى تويـتر كـمـا انه الغى
اتفـاقيةعسكرية مهـمة مع ايران واتفاقية جتاريـة ضخمة مع الص ثاني اقوى
دولة اقـتصـادا في العـالم ان لم تكن الـدولة االولى بـنفس الـشاكـلة كـما واعفى
مسـتشـار االمن القومي وهـو على مـوقع خطر وبـالغ االهمـية من خالل  مقـابلة
على الـتلفويون وهكذا بلغ به االستهتار مداه حينما تفاخر في خطابات رسمية
ـهـنـدس وقـاسم سـلـيـمـاني وابي بـكر جـمـاهـيـريـة عـامـة بـأنه  قتـل ابي مـهدي ا
ـر يوم الـبغـدادي وقد اطـلق على تـرامب صفـة رئيـس الفـضائح كـونه لم يكن 
دون ان تنـطلق صرخة من امـرأة جميلـة بأنه اغتصـبها قبل رئـاسته المريكا او
من امرأة تـتهـمه بـالتـحرش بـها اثـناء تـوليه مـنـصب الرئـيس ولم يكن لـينـكر او
ـعـيـبـة بل كـان يـؤكـدهـا عـلى نـفـسـهـا من خالل لـيـخـجل مـن هـذه االتهـامـات اا
ا ـتـعة او انـهـا كانت جـمـيلـة  عبـارات مـقتـضـبة جـدا او بـرقيـة مثـل  كانت 
جعل الـفضيحـة والفاحشـة   صفت مالزمـت لشخصه وسـيرته  بل اكثر من
ذلك حـيث هـمس مـرة في اذن احـد الصـحـفـيـ بـانه لـو لم تـكن ابـيـانـكـا ابـنته
لـتزوجـهـا النـهـا جـمـيلـة جـدا ولـوعـدنـاالى الـعام  1995 الى ايـام واليـة الـرئيس
كتب تدربة احلسناء  الشابة العاملة في ا الوسـيم بيل كلينتون  حينما اقرت ا
ـسمـاة(مونـيكـا لوينـسكي) ـتحـدة الفـتاة ا البـيضـوي /مكـتب رئيس الـواليات ا
ا اثارت كـتب  بأن كـلينـتون ضـاجعهـا عدة مرات اثـناء الدوام الـرسمي في ا
الرأى الـعام االمريـكي عامة والـطبقـة السيـاسية في وقـتها عـلى هذه الفـضيحة
وكادت ان تـطيح بكلنـتون ويفقد رئاسـة امريكا كونه تالعب بـثقة الشعب الذ ي
اعطـاه صـوته وخان االمـانة الـوظيـفـية لـوال شفـاعة زوجـته هـيالري له ودفاعـها
ستميت عنه (على الرغم من انها كانت مكسورة وجريحة خليانة زوجها لها) ا
امام جلـنـة احملـاكمـة الـتي شـكـلت للـنـظـر في هـذه القـضـيـة امام كـافـة اعـضاء
مجـلـسي الـشـيـوخ والـنـواب في امـريكـا والـتي هـزت امـريـكـا من اقـصـاها الى
اقـصـاهـا هـزا عـلـيـالـرغم من ان امـريـكا مـفـتـوحـة ومـنـفـلـته عن  الـقـيم الـديـنـية
فـهومـها الـشرقي عـندنا ذلك بـأن فلـسفـة االمريـكي العادي هي انـه يفعل كل
نـحه صـوته وثـقته لـيـمـثله ارس اي شئ لـكن رجل الـدولـة الـذي  شئ وقـد  
ـؤسـسـات الـتـشــريـعـيـة او االداريـة يـجب ان يــكـون  الـرجل الـفـاضل اي فـي ا
عفـيفـا  نـظيـفا خـلوا من الـشوائب االخـالقيـة..  على ايـة حال وفي االنـتخـابات
ـعـدن االصـلي لهـذا الـرئيس الـذي انـتـقد مـنـافسه بـايـدن  مرات احلالـيـة بان ا
ـطفي) بـلهـجتـنا الـبغـدادية بل عديـدةوشتـمه وووصفه بـأنه جو الـنعـسان اي (ا
واتهم الـلـجنـة االنـتخـابيـة بـالتـحـيز واتـهم حـكام الـواليـات بعـدم الـنزاهـة واتهم
شـرف عـلى حملـة بايـدن بالـتزوير  واتـهمـةاخرين بـاخليانه وهـكذا فـلم يترك ا
شـخصـا في االنتـخـابات من خـارج جمـاعتـه االووصفه بـاقبح االوصـاف ..اما
ابـنه الــذي  يـبـدوانه يـظـهـر اول مـرة  عــلى الـفـضـائـيـات فــيـظـهـر انه ( ريـنـكـوا
جــديـد)ال يــتـفـاهـم ورنـكــوا  من نـوع اخــر اذ صـرح بــانـهم ســوف اليـســلـمـون
الـرئـاسة الى بـايـدن مـهـمـا حـصل عـلـيه من اصـوات وانه سـوف يـقلب االرض
ـا اثـبت بتـصرفه حـممـا حتت اقدام مـعـارضي والده وهـكذا 
الـطائش هـذا بأن االبن على سـر ابيه وان فـرخ البط عوام
ـرة عـلى ايـة حــال فـأن االقـدار دفـعـت ب(تـرامب) هـذه ا
ـا خـارج عـمـلـيـة الـتـاريخ خـارج الـبـيت االبـيض بل لـر
كــلـهـاايـضـا وهـكــذا يـذهب الـزبـد جـفــاء فـأمـا مـا يـنـفع

اكث ابدا  في االرض. الناس فهو ا

-1-
التـنافس االنتخابي موجود في معـظم االنتخابات التي جتري في العالم اال في
ظل االنظـمة الدكتاتورية التي حتكم باحلديد والنار وال تسمح اجهزتها القمعية
ا يـريده الـطاغوت  –كـما كان عـليه احلال أليّ مـواطن بأنْ يبـدي رأيا مـخالـفا 
رشح االوحد والفائز ايام الدكتاتورية البائدة  –فـقد كان ( القائد الضرورة) ا

ئة في مسرحية معروفة الفصول ..!! بنسبة  100 با
-2-

وقد اجتمع في ( ترامب) عنصران فاقما طغيانه وهما :
السلطة والثروة 

ولم يعد يطيق ان يكون له منافس أصالً ..!!
وح ظـهرت نتائج فرز االصوات االنتـخابية  لم يكتفِ بالـتشكيك بها فحسب

بل أصرّ على انه الفائز ..
مع أنَّ بعض كبار اجلمهوري من حزبه أذعنوا لألمر الواقع .

-3-
والسؤال اآلن :

هل هذا العناد مجرد ردود فعل نفسية غاضبة أم انه يشي بشيء آخر ?
واجلواب :

انّ ( تـرامب ) ليس من الـغبـاء بـدرجة ال يـدرك معـها ان األمـر قد أنـتهى  وأنّ
الحـقــات الـقــانـونـيــة الـتي (بـايــدن ) قـد فــاز بـالــرئـاسـة ولــكـنه يــخـشـى من ا

سيواجهها بعد انتهاء أيام واليته وعندها قد يساق الى السجون ..
ومـن هـنا تـراه يـفـعل األعـاجـيـب بغـيـة الـوصـول الى تـسـويـة قـد تـدفع عـنه تـلك

الغوائل ..
-4-

انّ تهـنئة بعض رؤساء احلكومات لـ ( بايـدن ) ومنهم رئيس الوزراء البريطاني
بالـفوز بـالرئـاسـة تكـفي وحدهـا إلشعـار ( ترامب ) بـانّ علـيه ان يحـزم حقـائبه
للخروج من البيت األبيض  بينما نراه حتى االن يسبح في أوهامه العميقة..!!

-5-
ان الـفـارق بـ الـ290 صـوتــا الــتي جــمــعـهــا (بــايـدن)  و 214 الــتي حــازهـا
(تــرامب)  –في اجملــمع االنـتــخـابي  –كـبــيـر وكــبـيــر جـدا ولن تــسـتــطـيع كل
ـعلومة – ـرفوعة من قبل (تـرامب) أنْ تغيّـر من النتـيجة ا الدعـاوى القضـائية ا

وإنْ لم تعلن رسميا حتى اآلن.
-6-

ن طـغوا فـي البالد ولـيسـت نهـايـته بـدعـاً من نـهـايـات اخـوانه من الـرضـاعـة 
واكثـروا فـيـهـا الـفسـاد فـعـقـبى الـطـغـيان االنـهـيـار واالنـكـسار

واستحقاق لعنة التاريخ.
ــتـحـدة االمـريـكــيـة في تـاريـخـهـا ولـم تـشـهـد الـواليـات ا
الـرئاسي مـثيـالً ( لتـرامب) الذي عُـبّـر عنه (بـالكـابوس)
وقـد زال اليـوم عنـها هـذا الكـابوس كـما زال عن الـعالم

بأسره...

إطاللة

أنصار بايدن في جتمع إنتخابي

بغداد
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االعـــتـــقـــاد بـــأن ال أحــد فـي الـــواليــات
ـــتـــحـــدة أو أي مـــكـــان آخـــر يـــأخــذ ا
الـشـكـاوى الــقـضـائـيـة الـتي تـقـدم بـهـا
تــــرامب عــــلى مــــحــــمل اجلــــد.وأكـــدت
انية أنغيال ميركل التي ستشارة األ ا
كــانت عـالقــاتــهــا صــعــبــة مع دونــالــد
تــرامب عــلى الــعالقـة عــبــر األطــلـسي
"الـتي ال بـديل لهـا" بيـنمـا عبـر االحتاد
األوروبي الــذي أسـاء قـطب الـعـقـارات
الــنـيــويــوركي مـعــامــلـته عـن أمـله في

تحدة. "شراكة قوية" مع الواليات ا
WOKOz«dÝ≈ ÊUNð

وهـــنـــأ رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائـــيـــلي
بـنيـام نتـانيـاهو الـذي كان يأمل في
ؤيدة جدا فوز ترامب نظرا لسياسته ا
لـلـدولـة الــعـبـريـة بـايـدن ووصـفه بـأنه
"صــديق عــظـيـم إلسـرائــيل". وعــبـر عن
أمــله في "تــعــمــيق الــتــحـالـف اخلـاص
بـشكـل اكبـر" ب الـبلـدين.ورحب باراك
أوبـــامـــا الــرئـــيـس األمــيـــركي الـــرابع
واألربـــعــــون الـــســـبـت بـــاالنــــتـــصـــار

"الــــتــــاريـــــخي" لـ "صــــديــــقـه".ويــــنص
الـدسـتور عـلى تـسـليـم السـلـطة في 20
كــانـون الـثـانـي. بـحـلــول ذلك الـتـاريخ
ـصــادقـة عـلى يـتــعـ عـلـى الـواليـات ا
نـتـائـجـهـا وسـيـجـتمع  538نـاخـبـا في
كــــانــــون األول لــــتــــعــــيــــ الــــرئــــيس
رسـمـيا.كـان دونـالد تـرامب عـند إعالن
الـنـتائج في نـادي الغـولف اخلاص به
بـالقـرب من واشـنطن.واتـهم جو بـايدن
بـ"الـتسـرع بتـقد نفـسه زورا على أنه

الفائز". 
وال شيء يــلـــزم الــرئــيس اجلــمــهــوري
ـة لكن ذلك بـاالعـتراف رسـمـيا بـالهـز
يُـعـد عـرفا في واشـنـطن.واتـخـذ ترامب
مـوقـفًـا عدائـيًـا لـلـغايـة مـسـاء الـثالثاء
مـتوعـدًا بحـرب قـضائـية حـقيـقيـة. وقد
فـــشل الــرئــيس ( 74عـــامــا) في الــفــوز
لـــواليـــة ثـــانـــيـــة عـــلـى عـــكس أسالفه
الــثالثــة بــاراك أوبــامــا وجــورج بـوش
وبـيل كـليـنـتـون.وجاء تـكـريس جوزيف
روبــيــنــيت بــايــدن جــونــيــور كــرئــيس

مـتــأخـرا بــعـد حـيــاة سـيــاسـيـة غــنـيـة
تـخلـلـتهـا مآس.بـعد خـسارته في 1988
و 2008 وتــــــردده في  2016 اكــــــتــــــفى
الــرجل الــذي بــدأ حـيــاته الــســيــاســيـة
الوطنية في مجلس الشيوخ قبل نصف
قــرن تــقــريــبــا - ويــعــرف كــيف تــعــمل
واشــنــطن عن ظــهــر قــلب - بــالــظــهـور
بـشكل محدود مـا يعد أميـركا بالهدوء.
في تــنــاقـض صــارخ مع الــطــاقــة الــتي
أظـهـرهـا تـرامب عـلى مـنـصـات احلـمـلة
ـرشح الــذي أطـلق االنــتـخــابـيــة بــدا ا
عليه الرئيس لقب "جو الناعس" أحيانًا
بـــصــــورة رجل ضــــعـــيـف. ونـــادرا مـــا
تـستمـر خطـبه مثل ليـلة السـبت ألكثر
من  20 دقيقة. ربح أخيرًا رهانه بالفوز
في بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن
وهي ثـالث واليـــــــات صـــــــنـــــــاعـــــــيـــــــة
ـوقراطية تقلـيديا كان دونالد ترامب د
قـد انـتـزعـهـا من هـيالري كـلـيـنـتـون في
وقف عام 2016. ويـتعـ عليه اتـخاذ ا
الئـم في ظل بــلــد مــنــقـسـم وبــوجـود ا

مــجــلـس شــيــوخ قـــد يــســيــطـــر عــلــيه
اجلـــمـــهـــوريــون. فـي اجملــمـــوع ورغم
الـوبــاء شـهـدت االنـتـخــابـات مـشـاركـة
غـيــر مـسـبــوقـة تــمـثـلت بــتـصـويت 66
. وحصل جو بايدن ئة من الناخـب بـا
على أكثر من  74,5مـليون صوت مقابل
 70مـلـيــون لـدونـالـد تـرامب.تـمـثل هـذه
ــة لـتـرامـب الـذي دخل مــعـتـرك الــهـز
الــسـيـاســة بـقــوة بـفـوزه الــذي لم يـكن
مـتـوقعـا في االنـتخـابـات الرئـاسـية في
عـام  2016 نـهـايـة حـيـاته الـسـيـاسـيـة.
ـوقراطـية التي وجـة الد ولم حتـدث ا
أعـلنهـا البعض بـينمـا أثبت ترامب أنه
يــتــمـــتع بــدعم قــاعـــدة قــويــة جــدًا من
الــنـاخـبــ لـكن امــتـنـاعه عـن تـوسـيع
جــمـــهــوره كـــلــفه غـــالــيــا.وأدت إدارته
لـلوباء الذي قلل من شأنه على الدوام
رغم اخلـــســائـــر الــفـــادحــة في األرواح
الـــتي جتــاوزت  236ألـف حــالــة وفــاة
لـــتــوجـــيه انـــتــقـــادات له حـــتى داخل

معسكره.

ية من الرسوم الكاريكيتيرية التي نشرت أمس في الصحافة العا

محمود عباس
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ذكرت أنـباء سابـقة أن مـيالنيـا انفجـرت بالـبكاء بـعد اإلعالن عن فـوز زوجها
في انـتـخـابـات عام  2016 وقـال أحـد أصـدقـائـهـا حـيـنـهـا إنـهـا لم تـتوقـع أبدا
انتـخابه رئيـسا.  وأشارت الـصحيـفة إلى أن الـسيدة األولى األمـريكيـة تريثت
خمـسة أشـهر قبل االنـتقـال من نيـويورك إلى واشـنطن لالنـضمـام إلى زوجها
ـدرسة.  لـكن كبـيرة هنـاك حتت ذريعـة اكتـمال جنـلهـما بـارون دراساته في ا
مـسـتشـاري مـيالنـيـا ترامب سـابـقـا ستـيـفـاني وولكـوف قـالت حـسب "ديلي
ميل" إن الـسيدة األولى كانت تـتفاوض خالل تـلك الفترة عـلى اتفاقيـة ما بعد
الزواج تـضـمن حصـول بـارون على حـصـة متـساويـة في ثـروة والده.  وادعت
وولـكـوف أن لـدى دونالـد ومـيالنـيـا تـرامب غـرفـتي نـوم منـفـصـلـتـ في الـبيت
األبـيض ولم يـعـد زواجـهــمـا سـوى صـفـقـة.  من جـانــبـهـا زعـمت مـسـتـشـارة
تـرامب الـسـابـقة أومـاروسـا مـانيـغـولت نـيـومـان أن الزواج الـذي اسـتـمر 15
عاما قـد انتهى بالـفعل قائلـة: "حتسب ميالنيا كل دقـيقة قبل تـركه منصبه ما

سيمكنها من طلب الطالق".
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رأة العراقـية اقدمت تارا عبد الله إلزدياد وانتـشار حاالت العنف التي تتـعرض لها ا

وهي فنانة وناشطة من السليمانية على عمل متميز ذي قيمة انسانية وجمالية .
جـمعت تـارا مالبس النـساء الـلواتي تعـرضن للـعنف حـوالي (مئـة ألف)  امرأة وعلى
مدى ثالثـة أشهـر بيـنهـما مالبس لـنسـاء متـوفيـات بسـبب العـنف حصـلت علـيها من
عـلـقتـهـا تارة في احـدى شـوارع مديـنة الـسـليـمـانيـة.. عـلى طول ٤٨٠٠ مـتر ذويـهـما 
ضــمن عـمل فـني لــغـرض الـتـوعـيــة بـشـأن الـعــنف االسـري واحلـاالت الـبــشـعـة الـتي

تعيشها البنت والزوجة واألخت. 
بادرة قـيمتها عظيمة.. كون تارا الـقت الضوء على قضية آنية حدثت ومازالت هذه ا

حتدث ضحاياها مئات النساء احياء أو اموات .
رأة لـيست نـصف او ربع او حتى اجملـتمع بـكامله بل هـي قضيـة مجـتمع كـامل ألن ا
ـهم ال يـكـمن في الـعـمل داخل وخـارج هي نـصف احلـيـاة وتـنـجب احلـيـاة  دورهـا ا
الـبيت أو كـما هـو معـروف مدرسة اذا اعـددتهـا اعددت شـعبا طـيب األعراق بل في
احلقيقـة انها الريشـة التي ترسم احلياة فـتجعلهـا لوحة سعيـدة او بائسة والدليل ان
ـرأة اذا كــانت نـحـســة او ذات طـبع جـاف وصــعب حتَـوّل حـيـاة الــزوج الى جـحـيم ا
والعـكس  وهذا مـاحتـدَّث عنه الـطـبيب الـفيـلـسوف سـيـجمـوند فـرويـد ح عـلق على
انتـحـار الرسـام الـهولـنـدي فان كـوخ قائـال: لو وجـد من حتـتضـنه وحتـبه لكـان عاش
اكـثر وهـذا اصـغـر دلـيل ان للـمـرأة أو الـزوجـة دور كبـيـر في زرع وبث الـسـعادة أو

العكس .
ـرأة الــعــراقـيــة تـتــعـرض لــلـعــنف الــشـرس في ظل الــعـادات لـكـن رغم هـذا وذلك فــا

والتقاليد وضعف القانون وعدم االنصاف والسيطرة في جلب حقوقها .
حاالت وصور لـنساء تتكرر من تـعذيب و قتل و اغتصـاب حرمان من االرث انتهاك
جـسدي ونـفسي واجتـماعي اليـنتهي واقـرب حالة او أحـدث ماقـرأت فتاة تـتطلق من
زوجـها ألنـها مـبتـورة السـاق أما تـفاصـيل هـذا اخلبـر فهي ابـشع حيث تـروي زينب
ـوصـل عـمـرهـا 15 عـامــاً انـهـا في فــتـرة حـرب داعـش ذهـبت في زيـارة شــابـة من ا
لعائلتـها وحينها سقطت قذيفة هاون على اثرهـا تعرضت ساقها للبتر وقالت: "عندما

عرف زوجي طلقني" . 
ـشـاعر انـهـا ليـست فـقط حـالـة عـنف بل عـدم وفاء وغـيـاب ا
االنـسانـيـة وفقـدان الضـمـير .. وقـلت في مقـالـة سابـقة إن
هذه احلـاالت هي انعكاس لوعي اجملتمعات ونحن نعاني
من توحش نـفسي تـدفع ثمـنه النـساء أو االطـفال ويـتطلب

عاجلة. النظر  وا
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ـلكـيّـة الـسويـديّـة لـلعـلـوم  في شـهر ـيّـة ا كـمـا هي العـادة في كلّ عـام أعـلـنت األكاد
تشرين األوّل(أكـتوبر) نـتائج احلائزين عـلى جائزة نوبل لـهذا العام    .2020ومـثلما
أوصى الـفريـد نوبل فـإنّ اجلـائزة تـشمل الـطب والفـيـزياء والـكيـميـاء واألدب والسالم
وجب الشروط اليـجوز أن يزيد عـدد الفائزين وأضيف اليـها العلـوم اإلقتصاديّـة. و
عن ثالثة ضمن اإلخـتصاص الواحد بإستثناء اجلـائزةاخملصّصة للسالم فيجوز  أن

تنالها منظّمات أو مؤسّسات.  
لقـد مُنـحت جائـزة الفـيزيـاء لهـذا العام 2020 لثالثـة علمـاء كرّسـوا بحـوثهم الـعلـميّة
على الـنظـريّة الـنسبـيّة الـعامة الـتي وضع أسسـها آيـنشتـاين  قبل أكـثر من مـائة عام
والـتنـبؤات اخلـاصة بـوجود الـثقـوب السـوداء في اجملرّات وكـما تـضمّـنت جائـزة هذا

العام هو الكشف عن أكبرها في قلب مجرّتنا درب التبّانة.  
حـاز  الپـروفسـور   البـريطـاني روجر پـنروس عـلى نصف اجلـائزة  والـذي بنى ومـنذ
عام 1964 أول مـنظومـة نظريّـة رياضيّـاتيّة مـتكامـلة إلثبـات  النظـريّة النـسبيّـة العامة
ؤكّـدة  لوجود الثـقوب السوداء  وإمكـانيّة  الكشف عـنها في مجرّات واستنتـاجاتها ا

ر   الكون.  لقد استند في بحثه األول على مقالة علميّة نشرها كل من إوپنها
ــوذج نـظـري النـهـيــار غـيـمـة من الــغـبـار  حـيث طـوّر و شـنـايـدر  عـام 1939 حـول 
ـقاربـة بـإدخال عـوامل الـتفـرّديـة ( تمـركـز كتـلـة ماالنـهـائيّـة في نـقطـة جتـعل الـكثـافة ا
تساوي ماالنـهاية وهو مايحـدث في الثقب األسود) والتنـاظر  وتغيّر اإلتروبـيا الكونيّة
مع مرور الزمن  بإطـار القانـون الثاني للـثرموداينـمكس (قانـون اجتاه انتقـال الطاقة)
بعـد اإلنفجار العظيم قبل اكثر من 13 بلـيون سنة. وقد ذهب النصف الثاني للجائزة

ولد راينهارد گانزل اني ا الى كلّ من  آندريا گيز     واأل
 في حتقيق اجنـاز  إكتشاف  هذا الثقب  األسود الكبير (كتلته تسلوي 4 مليون مرّة
بـقدر كتـلة الشـمس) في مجـرّتنا بـعد بـحوث ودراسات مـضنيـة وتهـيئة اآللـيّات  التي

أوصلت لذلك إستمرّت لعقود من الزمن. 
ومن اجلـدير بـالذكر أنّ الـعالِـمة  آنـدريا گـيز   كانت طـالبـة دراسات أولـيّة  في مـعهد
ّن نالـوا اجلائـزة عبـر التاريخ ولـهم عالقة مع (م-آي-تي) وتـعتبـر التـسلسل 102 

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (درس أو  درّس).
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ـألوف أنّ الـنـجـوم  هي أوساط مـلـيـئة بـكـتل هـائلـة ومـلتـهـبـة من  غاز ـعـروف وا من ا
الهـيـدروج بـدرجات حـرارة عـاليـةوواقـعة حتت تـأثـير اجلـاذبـيّة هـنـاك. وهذه تـندمج

لتوليد ذرات غاز الهليوم مع حترير
طـاقـة هـائـلـة جـدّاً في عـمـلـيّـات انـدمـاج نـووي نـضـعـهـا كـمـفـردات في مـنـاهـج فـيـزياء
الـبالزمـا.  وفي قـلب الـنـجـوم تـكـون هـذه الـطـاقـة عـلى شـكل إشـعـاع يـنـدفع بـإجتـاه
معاكس للـجاذبيّة وتشتمر القوّتان  في حـالة إتزان رقيق حتى اذا كانت كميات الغاز
في النـجم اكـثـر من الـشمس مـثالً تـسـتـمر تـفـاعالت اإلنـدماج  حتت تـأثـيـر احلرارة
والـضــغط لـتـولـيـد عـنـاصـر أثـقل في قـلـب الـنـجم وصـوالً الى تـولـيـد عـنـصـر احلـديـد
بكميّات حرجة دون أن يصاحب ذلك أيّ طاقةمثلما حصل في توليد العناصر  ماقبل
احلديد. وحتت هـذه الظروف وبزمن فجائي يساوي أجزاءاً  من الثانية ينعدم اإلتزان
بـ اإلشـعـاع وقـوة اجلاذبـيّـة فـيـنـفـجر الـنـجم الى الـداخل بـسـرعـة مـساويـة الى ربع

سرعة الضوء ليحمل  كتالً إضافيّة هائلة الى قلب النجم.
في هـذه اللحـظة بالـذات تتولّـد جميع الـعناصـر الثقـيلة في الـكون بسبـب موت النجم

بإنفجار سوپرنوڤا فيتحوّل الى جنم نيوتروني أو إذا كانت كتلة النجم 
عالية كافية يتحوّل قلبه الى ثقب أسود.

تُعـتبـر الـثقـوب السـوداء أغرب األشـيـاء في الوجـود والتي تـشكّـلت وتـطوّر فـهمـها في
شف عن موجات مجرّات الكـون الفسيح حيث تطرّقنـا عنها سابقاً عندمـا كتبنا عن ا

اجلاذبيّة.
تبـلغ كتلـة أكبـر ثقب أسـود موجـود حالـيّاً حوالي 40 بلـيون مـرّة بقدر كـتلـة شمـسنا
ـسافـة بـ الـشمس وقـطـره هو  237.6. بـلـيـون كـيلـومـتـر ويـساوي 47 مرّة بـقـدر ا

وبلوتو.
إنّ مثل هذه اإلجنازات تُعتبر 

إضافـات جديـدة الى فهـم واقعـيّة فـيزيـاء  وطـبيـعة الـكون والـتطـوّر الـزمني لـلمـجرّات
تـشكّلـة فيهـا بسبب إنـهيارات مـصحوبـة بإنفـجارات جنوم كـاملة والـثقوب الـسوداء ا

بكتلها الفائقة.
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لـقد قـال أرسطـوطالـيس (أن األجـسام تـنجـذب نحـو األرض ألنّـها حتنّ الـيهـا) وكذلك
تحرّكة تتباطأ بسبب التعب).  قال( أن األجسام ا

فاهـيم تطوّرت  بعد نيوتن وغاليليو وآينـشتاين. وعليه البدّ أن ترتقي جامعاتنا لكنّ ا
ناهجهـا البحثيّة والتدريسـيّة والوظيفيّة فهنـاك في قلب مجرّتنا فراغ دائريّ  مظلم

أثقل من كلّ الشموس.
ؤسـسة الفـيزيائـيّة للـبشريّـة من خدمات وإجنـازات? واجلواب هو كّل مـالذي قـدّمته  ا
شـيء ومن يـفـهم أسـاسـيّــات الـفـيـزيـاء من اخملــتـصّـ احلـقـيـقــيـ لـديه اإلجـابـة في
ـادة والـطـاقة.لـقـد أجنز حـركـةإبهـام وسـبّـابة. الـفـيـزياء قـدّمت كلّ شيء تـتـفاعـل فيه ا
ـعجّالت ـغـناطـيسي وا ـايـكروويڤ وجـهاز الـرن ا الفـيزيـاويّـون للـيزر  واإلنـترنت وا
فاعالت النوويةوالترانزستور وتقنيّات النانو  واجملاهر والتحسس النائي والراديو وا
سـتشفيات وبايل وأجهـزة األشعة في ا ساعـدة في بناء احلاسـوب وا والتلفـزيون وا
كن أن نتأمّل ذلك في الـشارع وغرفة الـنوم وما حولـنا وفي قاعة الدرس احلديثـة. و

وعندما نسافر  برّاً  وبحراً  وجوّاً.
يّة فإنّ  وفي اإلجنازات العا

عـدد احلـائزين عـلى جـائزة نـوبل في الـفـيزيـاء هو 216 لـلفـترة ب 2020 -1901.
هـذا باإلضافـة الى مئات الـتسمـيات جلوائـز علمـيّة إخـرى تمنح بـعد تسـجيل  الكـثير

نفعة التكنولوجية  في شاّى حقول الفيزياء ومنها ماأجنز في أعال. من ا
وفي إطار  الـصـورة التـوضيـحيّـة للـجاذبـيّة يـقول جـون ويلـر(فيـزياوي أمـيكي)  : أنّ
ادّة تخـبر الـزمكان كـيف ينـحني وهي صورة ادّة كيـف تتحـرّك وا الـزمكـان يخبـر ا
النسيج الـذي وضعه آينشتاين لقوان اجلاذبيّـة بعد عقود من فكرة نيوتن في سقوط

التفاحة من شجرتها. 
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كـثــيـرون  هم حــامـلـوا  الـشــهـادات اجلـامــعـيّـة واأللــقـاب الـعــلـمـيّـة
وقـلـيلـون  هم  حامـلـوا شواهـد على حـمـلهـا وهي اإلجنازات
الـعلـميّـة التي تـعمّ اجملتـمع  ليـنعم بـها في مـيدان الـعمل ال
على الفـيسبـوك ومنصّات الـتواصل اإلجتمـاعي. فما بالك
إذا  زادت أعـداد حـملـة الـشهـادات واأللـقاب الـعـلمـيّة ألي

سبب كان أو  يكون ?!

‰bF « …—«“Ë

W UF « Í—UIF « qO− ² « W¹d¹b
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ١٠٤٣٥/١

قاطعة: سبع البور احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: قطعة ارض

٢٣) ديـناراً  ثـالثة وعـشرون مـليون ٦٦٦ مقـدار الدين (٦٥٤
وسـتمـائة وستـة وستـون الف وستـمائة واربـعة وخـمسون

دينار
رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: درجة اولى
ــبـ اعـاله وطـلـب الـدائن بــنــاء عــلى اســتـحــقــاق الــدين ا
ب بالعقد وانه حتـصيله وبالنظر لعدم اقامتك في احملل ا
لـيس لك محل اقامة معلوم غيره فتعتبر بذلك مجهول محل
االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل
15 يـوماً اعتبـاراً من اليوم التـالي لتاريخ نشر االعالن واال
ــزايــدة وفــقـاً ــوصـــســوف اعـــاله بــا فــسـيــبــاع عــقــارك ا

للقانون.

WO½U¦ « ØWOLþUJ « w  Í—UIF « qO− ² « …dz«œ d¹b
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ١٥٦٠١/١

قاطعة: سبع البور احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: دار

٢٢) ديناراً  اثـنان وعشـرون مليون ٤٩٩ مقـدار الدين (٩٨٥
واربـعـمـائـة وتـسـعـة وتـسـعـون الف وتـسـعـمـائـة وخـمـسـة

وثمانون دينار
رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: درجة اولى
ــبــ اعاله وطـلـب الـدائن بــنــاء عـلـى اسـتــحــقـاق الــدين ا
ـبـ بـالـعـقد حتـصـيـله وبـالـنـظـر لعـدم اقـامـتك في احملل ا
وانه لـيس لك محل اقامة معلوم غيره فتعتبر بذلك مجهول
مـحل االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه
خالل ١٥ يــومـاً اعــتـبــاراً من الــيـوم الــتــالي لـتــاريخ نــشـر
زايـدة وفقاً وصوف اعاله با االعالن واال فسيباع عقارك ا

للقانون.
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ١٠٥٥٩/١

قاطعة: سبع البور احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: دار

٢٩) دينـاراً  تسعـة وعشرون مـليون ٦٦٦ مقـدار الدين (٦٦٦
وستمائة وستة وستون الف وستمائة وستة وستون دينار

رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: درجة اولى
ب بالعقد: م ٤٥٢ ز٦٣ د١٤ محلة االقامة ا

ــبــ اعاله وطــلب الــدائن بــنــاء عــلى اســتــحــقـاق الــدين ا
ب بالعقد وانه حتـصيله وبالنظر لعـدم اقامتك في احملل ا
لـيس لك محل اقامة معلوم غيره فـتعتبر بذلك مجهول محل
االقامة فعليه قـررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل
١٥ يـومـاً اعـتبـاراً من الـيـوم التـالي لـتــــــاريخ نـشر االعالن
ــزايـدة وفــقـاً ـوصـــوف اعـــاله بــا واال فـســيــبـاع عــقــارك ا

للقانون.
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tK? « b?³?Ž b?³?Ž Í—u?½) دعي قـدم ا
bLŠ) دعوى قضائية تبديل لقبة

وجـــعـــلــــة(اجلـــنـــابـي) بـــدالً من
ــــرعــــاوي) فــــمـن لــــديــــة حق (ا
االعـتــراض مــراجـعــة مـقــر هـذة
ديـرية خالل خـمسـة عشـر يوم ا
وبـعــكـسـة ســيـتم الــنـــــــظـر في
ادة ٢٢ من طــــلبة وفق أحكام ا
ـوحـدة رقم ٣ قــانـون الـبـطـاقـة ا

لسنة ٢٠١٦

¡«uK «

 rþU  b³Ž ÍbMł ÷U¹—

ÂUF « WO M'« d¹b
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( b?³?Ž Í—u??½ b?L??×? ـدعي ( قـدم ا
دعــوى قــضــائــيـة تــبــديل لــقــبـة
وجـــعـــلــــة(اجلـــنـــابـي) بـــدالً من
ــــرعــــاوي) فــــمـن لــــديــــة حق (ا
االعـتــراض مــراجـعــة مـقــر هـذة
ـديـريـة خالل خـمـسـة عـــــــشـر ا
يوم وبعكسـة سيتم النـــــظر في
ـادة ٢٢ طــــــــلـبـة وفق أحــكـام ا
ـوحدة رقم من قـانون الـبطـاقة ا

٣ لسنة ٢٠١٦
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b³?Ž  b³?Ž Í—u?½ qO³?½) دعي قدم ا
tK ) دعوى قضائية تبديل لقبة «

وجـــعـــلــــة(اجلـــنـــابـي) بـــدالً من
ــــرعــــاوي) فــــمـن لــــديــــة حق (ا
االعـتــراض مــراجـعــة مـقــر هـذة
ـديـريــة خالل خـمـســة عـــــشـر ا
يـوم وبـعـكـسـة سـيـتم الـنـظر في
ـادة ٢٢ من طـلـبـة وفق أحـكـام ا
وحــــدة رقم قانون البــــــطاقة ا

٣ لــــسنة ٢٠١٦ 

¡«uK «

 rþU  b³Ž ÍbMł ÷U¹—

ÂUF « WO M'« d¹b
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ورد باالعالن (٢٠٢٠/٤) واخلاص بنقل وتفريغ الطح في محافظة واسط والصادر عن
ـاثـلـة وحـسـابات الشـركـة الـعـامـة لتـصـنـيع احلـبـوب في الـتسـلـسل (٥) تـقـد اعـمال 

اثلة فقط. ختامية والصحيح اعمال 
لذا اقتضى التنويه

qOŽULÝ« wKŽ »UDš                                                                                 

W U Ë ÂUF « d¹b*« ÊËUF                                                                                        
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تعلن شـركة التأمـ الوطنيـة/ شركة عامـة عن اجراء مزايدة
ـدرجة تـفاصـيـلهـما علـنيـة لـلمـرة الثـانـية لـتـأجيـر احملالت ا
دة ادناه والـكـائنـة في بـنايـة الـشركـة الـسمـاوة الـبسـاتـ و
تأجير سنـت طبقا الحكام قـانون بيع وايجار  اموال الدولة
ـعــدل فـعـلـى الـراغـبــ بـاالسـتــئـجـار رقم ٢١ لـســنـة ٢٠١٣ ا
مـراجــعـة مـركـز الــشـركـة/ قــسم االسـتـثــمـار او مـكـتــبـهـا في
السـماوة لـتـسديـد الـتامـينـات الـقانـونيـة الـبالـغة ٤٠ % من
زايـدة التي سـتجـري بعد (١٥) قـدرة واالشتـراك با القـيمـة ا
يوم تبـدأ من اليـوم التـالي لنـشر االعالن وفي حـالة مـصادفة
زايدة عطلة رسمـــــية فاليــــوم الذي يليه يكون موعدا يوم ا
ـزايـــــدة اجـور نـشـر لـلــمـزايـدة ويـتـحــمل من تـرسـو عـلـيـه ا
ــصــاريف االخــرى وال يــســمح لـلــمــزايــد بــدخـول االعالن وا
ـزايـدة مـالم يـتم ابـراز كـتاب الـتـحـاسب الـضـريـبي لـلـسـنة ا

احلالية.

ÂUF « d¹b*«

¡UMÐ w   «¡UBŠù« WOL¼√ ‰uŠ Wý—Ë

Íu'« qIM «  U¹œUB² ≈
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أقــــــامـت شـــــعــــــبـــــة تــــــخـــــطــــــيط
واقــتـصــاديــات الــنـقـل اجلـوي في
ـدني الـعـراقي  سـلـطـة الـطـيـران ا
ورشـــة عـــمل بـــعـــنـــوان (أهـــمـــيــة
اإلحصائـيات في بناء اقـتصاديات

النقل اجلوي) .
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
الورشـة تهدف إلى تـدعيم الـقواعد
ـــــطـــــارات االحـــــصـــــائـــــيــــــة في ا
والــشــركــات وإيــصـالــهــا بــقــاعـدة
ـركــزيـة فـي الـســلـطـة الــبـيــانـات ا
لـغـرض تــقـد حتـلـيـل اقـتـصـادي
واسـتـراتيـجي نـاجح )  وبـينت أن
اضي (الورشـة التي بـدأت االحد ا
شـاركة دة ثالثـة أيـام  اسـتمـرت 
وفـود من مـطاري أربـيل والـبـصرة
ـــثـــلي عن الــــدولـــيـــ  وكـــذلـك 
شركات الطيران والنواقل الوطنية
مـن أجل إنـضــاج األفــكــار والـرؤى
الـــتي تــــســـهم في تــــقـــدم الـــعـــمل

ـا يـخـدم عـمل مـطـارات وتـطـوره 
البالد) ..

واعــلن وزيـر الـنـقـل نـاصـر حـسـ
بندر الشبلي عـن تفعيل الترانزيت

البري واجلوي في العراق.
وذكــــر بــــيـــــان لــــلــــوزارة امس ان
(الـشـبـلي عـقــد اجـتـمـاعـا مـوسـعـا
بهدف تفعيل عمـليات النقل العابر
الــــــتـــــــرانــــــزيت فـي الــــــبـالد ضم
ـــنـــافــذ االجـــتـــمـــاع مـــديـــر عـــام ا
ـثـلي احلــدوديـة عـمـر الــوائـلي و
كل مـن وزارة الـــتــــجـــارة و دائـــرة
اجلـــمـــارك وقـــيــادة الـــعـــمـــلـــيــات
شتـركة وبحضور الـوكيل الفني ا
ــهـــنــدس طــالب بــايش لــلــوزارة ا
ومـديـر عـام الدائـرة الـفـنيـة ومـدير
عـام الـشـركـة الـعامـة لـلـنـقل الـبري
ومـــــديــــــر الـــــشـــــحـن اجلـــــوي في

اخلطوط اجلوية العراقية). 
وقـال الـشــبـلي انه (انـســجـامـاً مع
الـتــوجه احلـكـومي الـذي الـتـزم به

رئــيس مـجــلس الـوزراء مــصـطـفى
الـكاظـمي الـقاضي بـتـعظـيم موارد
الـدولــة وحـرصــا عـلى اســتـثــمـار
ــهـم لــلــعـراق ــوقع اجلــغــرافي ا ا
الذي يُعد حلقة وصل مهمة للكثير
مـن الـبــلـدان عــزمت الــوزارة عـلى
تـفــعــيل عــمــلــيـات الــنــقل الــعــابـر
ر عـبـر االجواء الـترانـزيت الـذي 
العراقية وكذلك البر العراقي الذي
ا يـنـفـتح عـلى الـكـثـيـر من الـدول 
تـمـثـله هـذه الـعـمـليـات مـن مـصدر
مـــهـم لــتـــوفـــيـــر االمـــوال و زيــادة
ــا يـــخــدم مــصـــلــحــة االيـــرادات 

واطن العراقي).   ا
واضـــاف الــبـــيــان ان (االجـــتــمــاع
تـمـخـض عـنه تــشـكـيـل جلـان عـمل
مـــــــشــــــتـــــــركـــــــة لــــــوضـع االسس
والـضـوابط الـتـي سـتـكـون اسـاسا
لـعــمل تـلك الــلـجــان الـتي ســتـقـدم
مــطـالـعــاتـهــا الـنـهــائـيــة االسـبـوع

قبل). ا
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اعلن نادي الـديوانـية الـرياضي اقالـة مدرب فـريقه الكـروي سعـد حافظ من مـنصبه.
وذكـر الــنــادي في بـيــان مــقـتــضب ان الــكـابــ ســعـد حــافظ اقــيل من تــدريب نـادي
قـبلة. جتدر االشارة الى ان الديوانيـة وتسمية مـدرب جديد خالل السـاعات القلـيلة ا
ـقـال حـازم صـالح قـبل انـطـالق الدوري حـافظ تـولى قـيـادة الـفـريق خـلـفـاً لـلـمدرب ا
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{ مـدريـد- وكـاالت: حــقق بـرشـلـونـة
فـــوزًا هـــامًـــا خـالل مـــواجـــهـــة ريــال
بـــيــتــيـس بــنــتـــيــجــة  2-5 في إطــار
مـــنــافــســات اجلــولـــة الــتــاســعــة من
الــلــيــجــا بــعـد  4جــوالت من غــيـاب
االنـتصـارات عن الـفـريق الـكـتـالوني.
ـبلي وسـجل خمـاسـية بـرشـلونـة د
في الـــدقـــيـــقـــة  22 وجـــريـــزمـــان في
الـــدقـــيـــقــة  49 ومــيــسي هــدفــ في
الـدقـيـقـتـ  61 من ركـلــة جـزاء و82
وبيـدري في الدقـيقة  90بيـنمـا سجل
لــبـيــتـيس أنــطـونــيـو ســانـابــريـا في
الــدقــيــقــة ولــورين فـي الــدقــيــقـة 73.
وبـــهــذا االنـــتــصـــار رفع بــرشـــلــونــة
ــركــز رصــيــده إلى  11 نــقـــطــة فـي ا
الــثـامن بـيــنـمــا جتـمـد رصــيـد ريـال
ــركـز بــيـتــيس عــنـد  12 نــقـطــة في ا
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ـــبـــاراة كـــان في أول تـــهــــديـــد في ا
الدقـيقة  5حيث مـرر أنسـو فاتي كرة
لزميـله أنطـوان جريزمـان الذي سدد
كرة أرضية قـوية مرت بـجانب القائم
ن لـــــلــــحـــــارس بــــرافـــــو. وكــــاد األ
بوسـكـيتس أن يُـسجـل هدفـا باخلـطأ
في مرماه في الـدقيقة  ?8حيث شتت
عرضـية ألـيكس موريـنو لـتمـر الكرة
ن لتـيـر شتـيجن. بجـانب الـقائـم األ
ووجـه فــاتي تــصــويـــبــة قــويــة عــلى
ن من منطـقة جزاء ريال اجلانب األ
بـــيـــتــيـس تــألـق احلــارس كـالوديــو
برافـو في التـصـدي لهـا وحولـها إلى
ركــنــيــة في الــدقــيــقــة 9 وتــألق تــيــر
شــتـــيــجن في الــتــصــدي لــتــســديــدة
بـالــرأس من ويـلـيـام كــارفـالـيـو العب
ـــنــطــقــة ريـــال بــيــتـــيس من داخل ا
وحـــــول الـــــكـــــرة إلـى ركـــــنـــــيـــــة في
بلي في الدقيقة .10وجنح عثمـان د
تسـجـيل الهـدف األول لـبرشـلـونة في
الـدقـيـقة  22 حـيث تـلـقى تـمريـرة من
نـطقـة وسدد جريـزمان وتـوغل في ا
ــ بــرافــو. وحــرم الــقــائم أقــصـى 
ن أنطوان جريـزمان من تسجيل األ
الهدف الـثاني لبرشـلونة في الـدقيقة
 حـيث تـلـقى تـمـريـرة بالـكـعب من 26

الـــشــاب بـــيــدري وســدد كـــرة قــويــة.
ــبـاراة ركــلـة جـزاء واحـتــسب حـكم ا
لبرشلونة في الدقيقة  31 بعد عرقلة
اجلـزائــري مـانــدي لـفــاتي وسـددهـا
ــ بــرافــو الــذي جــريـــزمــان عــلى 
تصـدى لها بـبراعـة. وجنح أنطـونيو
سانـابريـا في تسـجيل هـدف التـعادل
لــبـيــتـيس في الــدقـيــقـة  3+45 حـيث
تلقى كرة عرضية من كاناليس وسدد
ــ تـيــر شــتـيــجن لــيـنــتـهي عــلى 
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ومع بـــدايـــة الـــشــــوط الـــثـــاني قـــرر
دير الفني الهولندي رونالـد كومان ا
لـبـرشــلـونـة الـدفع بـالــقـائـد لـيـونـيل
مـيـسي بـدال من الـشـاب أنـسـو فـاتي.
وســجـل جــريــزمــان الــهــدف الــثــاني
لــبــرشــلـــونــة حــيث مـــرر ألــبــا كــرة
عـرضــيـة فـوتـهـا مــيـسي جلـريـزمـان
الــــقـــادم مـن اخلـــلف لــــيُـــســــجل في
الشـباك اخلـاليـة بالـدقيـقة  .49وتألق
تيـر شتيـجن حارس مـرمى برشـلونة
في التـصدي لـتسـديدة من سـانابـريا
العب بيتيس في الـدقيقة  58 وأشهر
ـبـاراة الــبـطـاقــة احلـمـراء في حـكـم ا
وجه عيسى ماندي بعد الرجوع إلى
تــقـنــيــة الــفــيــديــو بــعــدمــا تــصـدى
ـرمى ــبـلي عــلى خط ا لـتــسـديـدة د
بـيــده. واحـتــسب احلـكم ركــلـة جـزاء
انـبرى لـتـنفـيـذهـا ميـسي الـذي سدد
عـلى يـســار احلـارس بـرافـو وسـجل
الهدف الـثالث لبرشـلونة في الـدقيقة
 وقـلص لـورين مـورون الـنـتـيـجة 61
بتـسجـيل الـهدف الـثاني في الـدقيـقة
 حـــيث تـــلــقى كـــرة عــرضـــيــة من 73
زمــيـله ألــيــكس مـوريــنــو وسـجل في
الشباك اخلالية. وقتل ليونيل ميسي
بـاراة بـتسـجيـل الهـدف الرابع في ا
الــدقــيــقـة  82 حــيث تــلــقى تــمــريــرة
بالكعب من سيـرجي روبيرتو وسدد
أعـلى يــسـار بـرافــو. وكـاد مـيـسي أن
يُسـجل الهـدف اخلامس حـيث توغل
نطقـة وراوغ الدفاع وسدد كرة في ا
تصدى لهـا برافو وحولـها إلى ركنية
في الدقيقة  88 وسجل بيدري الهدف

اخلامس في الـدقيـقة  90 حيث تـلقى
كـرة عـرضـيـة من سـيـرجي روبـيـرتو
وسـدد في الـشـبـاك اخلـالـيـة لـيُحـقق
البارسا االنتصار. قلب بايرن ميونخ
الــطــاولــة عــلى مــضــيــفه بــوروســيـا
ــانــيـا دورتــمــونــد في كالســيــكــو أ
ـبـاراة التي حـيث فـاز علـيه  2-3في ا
ـلـعب سيـجـنـال إيـدونا جـمـعتـهـمـا 
بــارك ضــمن اجلــولــة الــســابـعــة من
الـدوري. أحــرز هـدفي دورتــمـونـد كل
من مـــاركـــو رويس  45 وإيـــرلـــيـــنج
هاالند  82 فيما سجل أهداف الفريق
الـبافـاري دافـيـد أالبا  3+45 وروبرت
ليفـاندوفسكي  48 وليروي ساني 80
وبـــهــذا الــفــوز رفع بـــايــرن مــيــونخ
رصـيــده إلى  18 نــقــطـة فـي صـدارة
الترتيـب بينمـا جتمد بوروسـيا عند
ركز الثـالث. وكاد بايرن 15 نقطة بـا
أن يـتـقـدم بـالـهـدف األول بـعـد مـرور
دقـــيـــقـــة إثــر كـــرة عـــرضـــيــة من 13
الـنـاحـيـة الـيـسـرى ارتـقى لـهـا لـيون
جوريتسكا وقابلها بتسديدة رأسية
تـألق أمـامـهـا رومـان بـوركي حـارس
دورتـمـونـد. وأنـقذت تـقـنـيـة الـفـيـديو
الـــفـــريق األصـــفــــر بـــعـــدمـــا ســـجل
ليفاندوفسكي هدفًا لـلبايرن بالدقيقة
 إثر عرضيـة جنابري الـتي قابلها 24
البولـندي بـتسديـدة في الشـباك قبل
أن يـــكــشف الـــفــار عن وجـــود حــالــة
ــديـر تــســلل. وأجـرى هــانــز فـلــيك ا
الـــفــنـي لـــبــايـــرن مـــيـــونخ تـــبـــديال
اضــــطــــراريـــــا بــــخــــروج جــــوشــــوا
كــيـمـيــتش الــذي تـعـرض لـإلصـابـة
لـيحـل محـله كـوريـنـت تـولـيـسو في
الــــدقـــيــــقـــة  36 وتــــمـــكـن رويس من
تـســجـيل هـدف الـتـقــدم لـدورتـمـونـد
بالدقيقة  45 بعد تمريرة من جيريرو
نطقة قابلها األول بتصويبة داخل ا
ـــرمـي. ورد بـــايـــرن مــــبـــاشــــرة في ا
مـيـونخ سـريـعًـا بـهـدف الـتـعـادل عن
طريق أالبا بالـدقيقة  3+45 بعد ركلة
حـرة عـلى حـدود منـطـقـة دورتـمـوند
نفذها العبو البـافاري بطريقة رائعة
لـــتـــنــــتـــهي بـــتـــســــديـــدة قـــويـــة من
ــرمى. وفي مــطـلع الــنـمــسـاوي في ا

الشـوط الـثاني جنـح ليـفانـدوفـسكي
في هــز شــبــاك دورتـمــونــد مــسـجال
بـعـد هــدف الـتــقـدم في الــدقـيــقـة  48 
عــــرضــــيـــة مــــتــــقــــنــــة من لــــوكـــاس
هــيـرنــانـديــز ارتـقى لــهـا ووضــعـهـا
بــرأسه فـي الــشــبــاك. وتــألق بــوركي
وأنــقــذ فــريـقـه من هــدف ثـالـث أمـام
عـــرضـــيـــة كـــومــــان اخلـــادعـــة. وفي
الدقيقة   68 حصل رويس على الكرة
داخـل مـنــطــقـة الــعــمــلـيــات لــيـراوغ
بواتينـج ويسدد كرة أرضـية تصدى
لهـا نوير. ومن هـجمـة مرتدة سـريعة
بالدقيقة  80 جنح ساني في تسجيل

هـــدف ثــالث لـــبــايــرن مـــيــونخ. وفي
الـدقـيـقـة  83 قـلص أصـحـاب األرض
الـــنــتــيــجــة بـــهــدف ثــانٍ عن طــريق
هاالنـد عقب تـمريـرة طوليـة في قلب
الـــدفــــاع من جـــيــــريـــرو لـــيــــنـــفـــرد
رمى ويـراوغ احلارس النـرويجي بـا
نــويـر ويـســدد بـقــدمه الـيــسـرى في
الشباك. وأهدر رويس فـرصة محققة
بعد لتـعـديل النـتيـجـة بالـدقيـقة  87 
عرضية من الناحـية اليسرى وصلته
ـرمى لـيـصـوبـهـا بـعـيـدة رغم أمـام ا
خــــــلـــــوه مـن الـــــرقــــــابـــــة. وســــــجل
ليـفـاندوفـسكي هـدفـا رابعـا للـعمالق

البـافـاري بالـدقيـقة  93 إال
أن حــكـم الــلــقــاء ألــغــاه
بـداعي الـتـسـلل بـعـد
الــعـــودة لــتــقــنــيــة
الفيديـو لتنتهي
ـبـاراة بـفـوز ا

بايرن 3-2.

u“∫ حقق فريق برشلونة فوز عريض على بتيس
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ـــوسم وبـــالــــرغم من كل مـــنـــذ انـــطـالق الـــدوري الـــعـــراقي لــــهـــذا ا
االرهاصـات التي صـادفته وهي كـثيـرة والتي ابـرزها جـائحـة كورونا
ومــا تــبــعـــهــا من مــشــاكـل وحــتى مــضي ثـالثــة ادوار أشــر الــوسط
االعالمي والـشـارع الـكــروي في الـعـراق جنـاحـا تـنــظـيـمـيـا بـرغم مـا
ـسـابـقة  من مـشـاكل شـهـدهـا هذا الـدور او ذاك وبـعـضـها يعـتـري ا
ـشـهـد ن يـقـرأ ا مـفـتـعـلـة يـراد مـنـهـا حتـقـيق غـايـات بـات حتـقـيـقـهـا 

الرياضي العام في العراق (كمن يهرول وراء السراب) !
ــبـاريــات الـدوري الــشـغل أيـضــا كـان الــتـداول حــول حـقــوق الـنــقل 
الشاغل  جلمـيع االطراف حتى باتـت العملـية وكأنهـا مفتعـلة النها لم
تؤثر بـشكل كبـير على انـسابيـة العمل اخملـطط له إلجناح مهـمة تدفق

باريات دون توقف او تأجيل . ا
أما عـملـية دخـول اجلـماهـير لـلمالعب وتـشـجيع من حتب وتـهوى من
ـكن للهيئة التطبيعية شاركة في الدوري فهذه قضية ال ب االندية ا
أو لالعالم الـبت بــهـا او الـتــثـقـيف بـضــرورة دخـول اجلـمــهـور ألنـهـا
قــضــيــة التـتــحــقـق اال بـعــد قــرار واضح وصــريـح من خــلــيــة االزمـة
اخلاصـة بفـايروس كـورونا السـيما ان هـذا القـرار خارج صـالحيات

الهيئة التطبيعية التي تقود احتاد كرة القدم في العراق ..
سابقة بالتوقيت اخملطط وبرغم ظهور بوادر للنجاح وامكانية تـكملة ا
رة األولى الـتي يشـهدهـا الشـارع الكـروي العراقـي بعد ان له وهي ا
ـاضـيـة  قـرارات لـلـهـيـئـات ـواسم الـكـرويـة في الــسـنـوات ا شـهـدت ا
االدارية الـسـابـقة تـراوحت بـ الـتـوقف والتـأجـيل وااللـغاء  ,لكن مع
كل هـذا البـد من الـقـول ان الـدوري الـعـراقي الزال في بـدايـته االولى
ولم تـمض منـه حتى االن سـوى ثالثـة أدوار وسـتـوجب األمـر الـتريث
باحلـكم علـيه منذ األن السـما الـطريق الزال طـويال ومع ذلك يـبقى ما
حتقـق حتى الـلـحـظـة بدايـة نـاضـجة وفـقـا لـلـظروف احملـيـطـة بالـهـيـئة
شاكل التي تواجههـا وواجهتها منذ اليوم التطبيعية واالرهـاصات وا

االول الذي  فيه استالم مهام تكليف (فيفا)  للهيئة التطبيعيية
التقيت شـخصيـا برئيس هذه الـهيئـة  اياد بنيـان وأم سرهـا محمد
ـشـوار وحتـقـيق فـرحـان فـلـعــمل لـدهـمـا هـو االصــرار عـلى تـكـمـلــة ا
االهداف التي يعمالن لتحقيقها بشيء كبير ألنهما يدركان جيدا البد
ـهمة وحتـقيق النـجاح فيـها ليس جنـاح لهمـا بشكل لهمـا من  انهاء ا
ـا عــدم حتـقــيق هـذا الــهـدف بــشـكل ســريع ومـدروس شـخــصي وا
سيـجـعل الـكـرة العـراقـيـة تـدخل في نـفق مظـلم ال يـكـون اخلـروج منه

بالشيء اليسير
ولــهــذا الــســبب بــات مـن الــصــحــيح ان كــإعالم نــســانــد اخلــطــوات
الـصـحـيـحـة الـتي تـقـوم بـهـا الـتـطـبـيـعـيـة في قـضـيـة الـدوري عـلى ان
النتغاضى عن السلبيات التي حتدث في كل عمل (تطبيعي) يراد منه
تـهـيـئـة الـعـمل بــكل جـوانـبه بـشـكل رسـمـي صـحـيح وبـالـتـالي اجـراء
االنتخابات اجلديدة اليـجاد مكتب تنفيـذي جديد قادر على قيادة دفة
قبلة من شأنه يخطط لبناء كرة قدم االحتاد للسنوات ا
صـحــيـحـة قــادرة عـلى حتــقـيق الــنـتــائج الـتي تــلـيق
بالـكـرة الـعـراقـيـة التـي تتـطـلع لـلـعـودة الى سـنوات
مجدهـا يوم كانت تـنتج الالعـب وحتصـد ثمارهم

بالفوز والنجاح .. الستم معي..?
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زارَ رئـيس الـوزراء مـصطـفى الـكـاظـمي تـدريـبات
ــنـــتــخب الــوطـــني في مـــلــعب الــشـــعب الــدولي ا
وحـضــر الـوحــدة الــتـدريــبـيــة لـلــمـنــتـخب الــوطـني
ـنتخب الـعراقي التي جتـري ضمن اسـتعدادات ا
لـتصـفيـات كـأس العـالم وكان في اسـتـقبـاله وزير
الـشباب والرياضـة عدنان درجال ورئـيس الهيئة
التـطـبـيعـيـة إيـاد بـنيـان وجـمـيع اعـضاء الـلـجـنة.
الك الـتـدريـبي وأكدَ والـتـقى سيـادته الالعـبـ وا
ا وحّـد العراقي نـتخب هو فـخر البلـد ولطا أن ا

في أصـعب الـظروف وهـو مصـدر لألمل والـفرح.
وحثّ الالعــبـــ عــلى تــقـــد األفــضل ورفع اسم
العـراق عاليـا السيمـا أن اجلميع بـانتظـار حتقيق

أمنية التأهل الى كأس العالم. 
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جانب من زيارة
عسكر الكاظمي 
نتخب الوطني ا
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وجهَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة
القدم السلوفيني ستريشكو
كاتانيتش الدعوة لالعب
فريق القوة اجلوية
حسن رائد لالنضمام
نتخب التي إلى قائمة ا
ستخوضُ وديتي األردن
وأوزبكستان في الثاني

عشر والسابع عشر من الشهر
اجلاري. وشاركُ حسن رائد في
تدريبات أسود الرافدين هذا اليوم
والتي ستقام على ملعب الشعب
الدولي. وخاض منتخبنا الوطني
حصته التدريبية الثانية  في
تمام الساعة السادسة مساء
في التجمع االول من نوعه
ألسود الرافدين بعد جائحة
كورونا قبل السفر إلى
االمارات اليوم االثن
قبل خلوض وديتي ا
األردن واوزبكستان.
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وضــــمـــــتْ قـــــائــــمـــــة مـــــنــــتـــــخب
الــشــــــــبـاب  23العـبــاً وهم كل من
أحـمـد شـاكـر ومـحـمـد حـسن وند
ـرمى وأحمد حسن نادر حلراسة ا
مـكــنـزي وزيـد حتــسـ وعــبـد الـله
مـحــمـد ولـيث جنم وحـسـ جـاسم
وعـــبـــدالـــلـه خـــلف وكـــرار ســـــعـــد
وكـاردو كـامـيـران ومـتـ ديار خلط

الدفاع. 
كـمـا ضـمت الـقـائـمـة الالعـبـ عـبد
الــرزاق قـاسم وعــبـاس عــلي وعـلي
شــوقـي وزين الــعــابـــدين قــحــطــان
جـثـير وكـرار مـحمـد اخملـتار وأمـير
أحـمـد ونـهـاد مـحـمـد خلط الـوسط
وســـالم أحــمــد وحــســـ عــبــدالــله
ورضــا فــاضـل وحـســ زيــاد خلط

الهجوم.
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وجـهَ مــدرب مــنــتــخـــبــنــا الــوطــني
لـلـشـبـاب قــحـطـان جـثـيـر الـدعـوة
لــثالثــة وعــشــرين العــبــا لــقــائــمــة
ـنـتــخب الـتي ســتـواجه مــنـتـخب ا
شـبـاب قـطـر وديـاً في الـثـاني عـشر
واخلامس عـشر من الشـهر اجلاري
بـالـدوحـة وذلك ضـمن حتـضـيـرات
نتـخب لـنهائـيات آسيا حتت 19 ا
عـامــا والـتي ســتـقــام مـطــلع الـعـام
ــقـبل في أوزبـكـسـتـان. وسـيـغـادرُ ا
وفــد مـنـتــخـبــنـا لـلــشـبــاب يـوم غـد
االحــد إلى الــعـــاصــمــة الـــقــطــريــة
ـــواجـــهـــتــ الـــدوحـــة خلـــوض ا
الــوديــتــ الــلــتــ تــأتــيـان ضــمن
درب قحطان نهاج الذي وضعه ا ا

جثير لبطولة آسيا. 
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النادي في بيان ان إدارة نادي نفط
الـوسط الـريـاضي تـتـمـنى الـشـفاء
العـاجل الى مدرب فـريق كـرة القدم
الــكــابــ جــمـال عــلي بــعــد ثــبـوت
اصابته بفايروس كورونا. واضاف
ان االدارة تــتـمــنى ايــضـاً الــشــفـاء
الـعـاجل الى العب فـريـق كـرة الـقدم
فــــيــــصل جــــاسم بــــعــــد اصـــابــــته
بفـايـروس كـورنـا مـتمـنـيـا بـالـقول
الـعنـدليب يـنـتظـر عودتك الـسريـعة

للفريق.

طـريق االسـحـاقي قـرب قـضـاء بـلد.
درب والالعب بخير واضاف أن ا
االن بــعـــدمــا تــلـــقــوا االســـعــافــات
االولـيـة في مــسـتـشــفى االسـحـاقي
وسيـتجهون الـى تكريت بـعد قليل.
وكــان نـادي صـالح الـدين قــد اعـلن
ـدرب لـقـيـادة الـفـريق تــعـاقـده مع ا
في الثالث من الشهر اجلاري. اعلن
ناي نـفط الوسط الريـاضي اصابة
مـــدرب ومـــدافـع فـــريـــقـه الـــكـــروي
ـسـتـجـد. وذكر بـفـيـروس كـورونـا ا
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جنـى مـــــدرب وعــــدد
من العبي فريق كرة
القـدم بنادي صالح
الــــــــــــديـن هـــــــــــادي
ـوت بــعـد تـعـرضـهم مــطـنش من ا
حلـــادث ســيـــر قـــرب فـــضـــاء بـــلــد
ـــحــــافـــظـــة صالح الـــدين. وقـــال
ــدرب هــادي مــطـنش مـصــدر  إن ا
واربــعـــة العـــبــ مـن نــادي صالح
الـدين تعـرضـوا حلادث سـيـر على

 «dH « VO bMŽ l «b Ë »Ò—b  VOB¹ U½Ë—u  ”Ëd¹U

dOÝ ÀœUŠ w   u*« s  u−M¹ s¹b « Õö  ÍœU½ 

هادي مطنش

نتخب الشباب وحدة تدريبية 

ووجّهَ رئـيس الوزراء الكاظمي بـتخصيص طائرة
ــنـتـخب الـوطــني  ومـنح الالعـبـ خـاصـة لـنـقل ا
جــوازات ســفــر دبــلــومــاســيــة وأيــضــا مــتــابــعــة
اسـتـحقـاقـهم من قـطع األراضي من خالل إجناز

توقفة.  عامالت ا ا
وقدمَ رئـيس التـطبيـعية إيـاد بنـيان شكـره لرئيس
الــوزراء الـكــاظـمـي عـلى الــزيـارة الــتي سـيــكـون
مـردودهـا االيـجـابي كـبـيرا عـلى أداء الـالعبـ في
ـعـنـوي ـقـبــلـة وعـلى الـدعم ا ــبـاريـات الـدولـيـة ا ا
ـسانـدة للـمنـتخب بـتوفـير كل وا
ســــــبل جنــــــاحـه وتــــــذلــــــيل
الـعـقــبـات لـتـحــقـيق أفـضل
الــنــتــائـج في الــتــصــفــيـات

زدوجة. اآلسيوية ا
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سـخـرية وسـذاجة يـنظـر لهـا اجلمـهور
بـغـرابة وامـتـعاض وتـهـكم ) مبـيـناً أن
ـــشـــتـــرك بــهـــذه األعـــمــال (الـــفـــنــان ا
اخلــجـولـة أصـبح كــالـعـمـلــة الـهـابـطـة
يـنـظر لـهـا باحـتـقار رغم كـثـرتهـا حتى
بــات الـفـنـان أضـحــوكـة تـعـلـق عـلـيـهـا
أغـــلـب االســاءات)  مـــرجـــحـــاً (ســـبب
تـفـاقم الـوهن الـدرامـي إلى عـدم وجود
رقــابـة عـلى هـذه األعـمــال وأن الـكـثـيـر
ي مــنـهـا ال يــخـضع الى تـقــيـيم أكـاد
مـتـخـصص   واسـتهـانه بـاجلـمـهور 
وهـكنا ينقلب الـسحر على الساحر من
جــمـهـور مــتـابع بــشـغف الى جــمـهـور
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ـتـابـع ـشـاهـدين وا أعـرب عـدد من ا
للدراما العراقية عن امتعاضهم الكبير
مـن تــدني األداء الــدرامـي وســطــحــيــة
الـــكــثـــيــر من الـــنــصـــوص الــدرامـــيــة
ــكـتـوبـة وافـتــقـار الـكـثــيـر مـنـهـا إلى ا
عــنــاصــر اإلثـارة والــتــشـويـق مع عـدم
إبـراز مكامن الـوهن اجملتمعي بـطريقة
ــسـؤول . ال تــرتـقـي لـلــنـقــد الـدرامي ا
واشــار مـتـابع ومـخـرج لــلـشـأن الـفـني
الـــــدرامـي إلى أن (بــــــعض األعـــــمـــــال
الـــدرامــيــة الـــعــراقـــيــة الــتـي أنــتــجت
وسـوقت إلى اجلـمهـور أصبـحت محط

)  الفـــتــــاً إلى أن (حـــجم مـــســــتـــهـــز
الـضـعف كـبـيـر  ويـكـمـن بـعـدم إحـترام
ـكـانـته أوال وثـانـيـا الـفـنـانـ الـفــنـان 
لـيسوا بفان حـقيق بل طارئ على
الـفن نتـيجـة عالقات ومـصالح) وتابع
قـائال إن (مـشـاهـد الـيـوم غـيـر مـشـاهد
ـشاهد اآلن يـشاهد عنى أن ا األمـس 
الـكـثـيـر من األعـمـال الـدرامـية واألفالم
ية وينتقد وله راي  مهم  مع هذا الـعا
الـشيء يأتي عمل درامي بـائس عندها
يـكون محط استهزاء وسخرية) و عزا
(الـتضـاؤل إلى عدد من األسـباب مـنها
عـــدم كـــفـــايـــة اإلخـــراج و الـــتـــمـــثـــيل
والـــتــألــيـف الــدرامي بـــاإلضــافــة  إلى
هـيمـنه الوجـوه وسيـطرتـها وتـكرارها
في كـل مرة بشـكلهـا الروتيـني الساذج
وعــدم الــتــجــديــد مــا ســبب نــفــور من
ـشاهـد بشكل كـبير جـداً) . من جانبه ا
أشــار رئـيس حتـريــر جـريـدة الــرشـيـد
مـحـمـد الدلـيـمي إلى أن(الـعراق يـخـلو
مـن أي درامــا عــراقــيـــة نــاضــجــة وأن
الــــــدرامـــــا مــــــاتت مـع حـــــجـي راضي
ـسـيــرة لـغـايـة وعــبـوسي ومن أكــمل ا
اإلحـتـالل عام 2003) مـضـيـفاً أن ( كل
شيء لـدينا اآلن هـو مادي فقـط ال قيمة
فــنــيــة  له حـتـى قـسـم من جـيـل الـزمن
اجلــمــيل بــاع تــاريــخه الــنــاصع ألجل
حـفـنه من الدوالرات ألنـهم اليتـعامـلون
بـالــعـمـلـة الـوطـنـيـة) داعـيـاً إلى (ثـورة
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رئيس مـؤسـسة الـنور لـلـثقـافـة واالعالم اعلن تـأجـيل انعـقاد
ــفــكـر مــهــرجــان الــنـور الــتــاسع لالبــداع واحملــبــة  دورة ا
ـزمع اقامتها في النجف عبداحلـس شعبان التي كان من ا

رافقة جلائحة كورونا. قبل بسبب الظروف ا الى العام ا
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الـــتـــدريـــســـيــــة في كـــلـــيـــة االعالم
بـــجـــامـــعـــة بـــغـــداد اشـــرفت عـــلى
اطـروحـة الـطـالـب شـكـري مـحـمـود
جـاسم لــنـيل درجـة الــدكـتـوراه في
ـعـنـونـة (اجتـاهات فـلـسـة االعالم ا
اجلـمهـور نـحـو قـضـايـا الـبـيـئة في

خدمة البث العام).
 UM (« ÂUBŽ

اضي في لـواء البتـرا تصوير اخملرج االردني بدأ االربـعاء ا
ـشــاهــد األولى لــفــيــلم (ع مــعــان) الــذي يـبــرز مــســاهــمـة ا
األردنـي في تـأسـيس الـدولة من خالل الـتـفافـهم حـول راية

الثورة العربية الكبرى.
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الــقــاص والــروائـي الــعــراقي زاره  وفــد من االحتــاد الــعــام
ـشفى أثـناء أخـذه جلرعة لألدبـاء والكـتاب في الـعراق في ا
عالجـيـة بـعـد إجـرائه لــعـمـلـيـة جـراحـيـة كــبـرى مـتـمـنـيـاً له

العافية.
◊öÐ wMG « b³Ž

اخملرج السـوري انهى مؤخراً تصوير مشاهد مسلسل (بعد
عـدة ســنــوات) عن نص من كــتــابـة بــســام جــنـيــد وإنــتـاج

ؤسسة العامة لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني. ا

œuL×  d Uý œuL×

لـتقى الـثقافي ـاضي ا ي العـراقي ضيـفه االربعاء ا االكـاد
لـلــدكـتـورة زيـنب عـبــدالـكـر اخلـفـاجي فـي جـلـسـة حـورايـة
الكـترونـية بـعنـوان (مابـ كتـاب العـقد ومقـولة الـصاحب بن

عباد.. قراءة اخرى).
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االديـبــة االردنـيـة صــدر لـهـا حــديـثــاً عن دار أمـواج لـلــنـشـر
والـتــوزيع كــتـاب بــعـنــوان ( لــقـاءات حــواريـة ... لــقـاءات مع
) وهـو الـكـتاب الـثـالث في سـلـسـلـة حوارات ـيـ مـبـدعـ عا

إبداعية وفكرية تنشرها الشعالن على التوالي.
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اخملــرج الـــســـوري يـــشـــارك في مـــهــرجـــان اإلســـكـــنـــدريــة
ـنـعـقدة ـتـوسط بدورته الـ  36 ا الـسيـنـمـائي لـدول البـحـر ا

حاليا بفيلمه القصير (نوم عميق) وهو من تألفه واخراجه.
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انـتـهاء مـهـرجـان اجلونـة الـسيـنـمائي
حـــيـث قـــدم األغـــنـــيـــة ألول مـــرة خالل

هرجان. ا
الـكـليـب  تصـويـره في اجلـونة خالل
فـعـالـيـات الـدورة الـرابـعـة بـعـد عرض
األغـنيـة ألول مرة خالل حـفل االفتـتاح
ومن ثم عـرضهـا مرة أخـرى برفـقة عدد
من النجوم خالل حفل اخلتام الرسمي
 واخـتار الـقائـمـون على الـعمل إطالق
الـفيـديـو كـلـيب الـرسـمي لألغـنـيـة بـعد
هرجان عدة أيام من انتهاء فعاليات ا

حسب موقع الشروق.
وجـمع كـلـيب (دقي يـا مـزيـكـا) تـولـيـفة
ـــــيـــــزة مـن أبـــــرز جنـــــوم الـــــدرامــــا
ـن حـضــروا فــعــالــيـات والــســيــنــمـا 
ـهــرجــان بــأكــثـر من  14 فــنــانًـا من ا
بـيـنـهم بـشــرى ويـسـرا ولـيـلى وعـلـوي
ـــقــــــــــــدم وأمـــيـــنـــة خـــلـــيل وإجني ا
وجـمـال سلـيـمان بـجـانب محـمـد فراج
وبــاسل اخلــيــاط وســلـمـى أبـو ضــيف
وأروى جـــودة وبــــاسل الــــزارو وتـــارا
عــمـاد إضـافـة إلى مـشـاركـة اإلعالمـيـة
رايـــا أبـي راشــد واإلعـالمــيـــة هـــيـــلــدا
ـــؤســسي خــلـــيــفـــة وظــهـــور خــاص 
اجلــونــة جنــيـب ســاويــرس وســامــيح

ساويرس.
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طرب رامي عياش أجدد أعماله طرح ا
الـغــنـائـيـة (دقي يــا مـزيـكـا) بــطـريـقـة
الـفــيـديـو كـلــيب بـعـد أربــعـة أيـام من

مـن أجل لـلــحــد من تــفــشي الــوبـاء.كــمــا نــشـر
ــصــري حــكــيـم صــورة له أعــلن من ــطـــرب ا ا
خاللـهـا عن حتـضـيـره لـعمـل فنـي جديـد وذلك
عـلى صــفـحـته اخلـاصـة عــلى مـوقع الـتـواصل
االجـــتـــمـــاعي.وعـــلّـق حـــكـــيم عـــلى الـــصـــورة
بـالـقـول:(فـي مـفـاجـأة جـديـدة بـحـضـرهـا لـيـكم
تابعون عن تشوقهم يارب تعجبكم).وقد عبّر ا
لـعمـله اجلـديد. وطـرح حكـيم مـؤخرا (قـلـبي يا
نـاس) عـلى قنـاته الـرسـمـية عـبـر يـوتـيوب من
ألــبــومـه األخــيــر الــرجل الــصح وهي أغــنــيــة
رومـانـسـية من إخـراج مـازن نـيـازي وكـلـمات
عـصـام حجـاج وأحلـان تـامـر حـجـاج وتوزيع

ميدو مزيكا وإسالم شيبسي.
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ـصرية أنغام اإلعالن الدعائي طربة ا  نشرت ا
ألغـنيـتـها اجلـديـدة مزح وذلك عـلى صـفحـتـها
اخلاصة على موقع الـتواصل االجتماعي على
ان تطرحها في  11تشرين الثاني اجلاري.على
صعيد آخـر تسبّبت أنـغام مؤخرا بـزحمة سير
خانقة فـي شوارع القاهـرة بسبب حفـلها الذي
ـنارة للمؤتـمرات الدولية في أحيته في مركز ا
مـنـطـقـة الــتـجـمع اخلـامس وهـو احلـفل األول
ألنــغــام بـعــد انـتــشــار فـايــروس كـورونــا. وقـد
انتظر محبوها هذا احلفل لفترة طويلة ولهذا
السـبب قررت إحـياءه مع االلـتزام بـاالجراءات
صـرية االحتـرازيـة التي وضـعـتهـا احلكـومـة ا
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كرم رئـيس مجلس أمـناء شبكـة االعالم العراقي جعـفر الونان
مالك برنـامج ستوديـو عشرة الـذي يبث يومـياً عبـر اثير اذاعة
ا جمـهوريـة العـراق من بغـداد في السـاعة الـعاشـرة صبـاحاً 
يــبـذلــونه من جــهــود مــتـمــيــزة ومـتــواصــلـة فـي خـدمــة جــمـيع
ـؤلف من ـسـتـمـعــ ايـنـمـا كـانـوا .وشـكـر كــادر الـبـرنـامج ا ا
ـدرس واالعـالمي الـرائـد عالء مـحـسن ـذيـعـة الـرائـدة امل ا ا
ـذيعات نضـال علي حسون واخملرج الـرائع جعفـر الزبيدي وا
وإبـاء ســعـدي و ايـنــاس زايـر.وبـرنــامج سـتـوديــو عـشـرة من
تمـيزة وله مـستمـع في انـحاء الوطن البـرامج الرائـدة وا

العربي والعالم.

ـواجـهة مـشـكالت جديـدة فـاألمور يجـب أن تسـتـعد 
ليست جيدة في العمل .
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ـنـدفع الـذي قـد تـندم عـلـيه فـيـما تـمـيل إلى الـسـلوك ا
بعد.
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استعن أنت ال تستـطيع إجناز سوى القليل ال تخاف
باالخرين.
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ستلقى تـرحاب عارم من قبل  أنت مهووس بـالنجـاح 
كل من تقابلهم.
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مــراحل جتـيء ثم تــذهب في حـــيــاتك اخلــاصــة أنت
بحاجة إلى دافع جديد.
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ــطـلــوب عــلى أنك عــلى اســتــعــداد إلجنــاز الــهــدف ا
حساب اآلخرين. 
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تـشعـر أن الـعالقـات مع من حولك تـفـقـد رونقـهـا.يوم  
السعد االربعاء.
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احــرص عــلى أن تــقــابل الــود بـنــفس الــقــدر وسـوف
تكسب أصدقاء العمر.
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 اكـسـر قـيود الـروتـ وافـعل شيـئًـا غـيـر تقـلـيـدي.يوم
السعد الثالثاء.
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قد يـحـالفـك احلظ وتلـتـقي بشـريك حـياتك فـي امسـية
اجتماعية.رقم احلظ.9
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يـجب أن تــفـكـر مـرتــ في جـمـيـع قـراراتك اخلـاصـة
بالعمل او بحياتك اخلاصة. 
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جتـنب النـقاش في الـعمل ريـثـما تـتمـكن من استـعادة
توازنك النفسي .

 u(«
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حتـتــوي هـذه الـشــبـكـة
على  9م ربعـات كـبـيرة
كل مــربع مـنـهــا مـقـسم
الى  9 خانـات صغيرة
هـدف هـذه الـلـعـبة ملء
اخلـــــانـــــات بـــــاالرقــــام
الـالزمـــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تـكـرار الرقم
اكـــثــر من مـــرة واحــدة
في كل مـربع كبـير وفي
كل خط افقي وعمودي.
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مـن مــنــا ال يـــعــرف  االعالمـي الــلــبـــنــاني
الـــوســـيم جـــورج قـــرداحي الـــذي عـــبــرت
شـهرته احلدود وأصبح محبوب الشعوب
الـــعـــربـــيـــة عــلـى اخـــتالف  قـــومـــيــاتـــهم
ومـذاهبهم  وطوائـفهم كل من شاهده على
الـتــلـفـاز  يـتـمـنى  أن يــلـتـقـيه في يـوم من
األيـام  عـشـقنـاه في بـرنـامج (من سـيربح
وأنــزل دمــوعــنـــا  في بــرنــامج ــلـــيــون) ا
ــســامح كــر )وفــتــحــنــا قــلــوبــنــا في (ا
بـرنـامج افـتح قـلبك  حـمل ابـداعه وتـألقه
فـي كل بـــرنــامج قـــدمه حـــتى اصـــبح  من
أشـــهــر اإلعالمـــيــ  في الــوطـن الــعــربي

. معجبيه من كال اجلنس
- قرداحي ضيفي في حوار الكتروني:

{ أوجه االختالف  بـ الشهـرة والنجـومية من
وجهة نظرك ?

- هــنــاك اخــتالف  بــيــنــهــمــا فــلــيس كل
ــا كل جنم مــشــهـور  مــشــهــور جنم  وأ
الـنجـومية نـعمة من الـله  أنت  قد تصل
الى مــســتــوى الــشــهــرة وبــيــنـك وبـ
الـنـجـومـيـة قـفـزة واحـدة أذا حتـققت
ـيـز تــصـبح جنــمـآ . هـنــاك شي 
النجم  في عقول الناس  وهم من
يـصـنـعـون الـنـجم حـيـث يـجدون
فـيه مواصفـات جتعلهم يـطلقون

عليه جنمآ .
{ قـلت بـعـد لـقـائك شـيخ األزهـر انك
ــلــيــون هـل فـعـال كــان الــلــقـاء ربــحت ا

اذا? ليون و يعادل ا
ـكن - الـلـقـاء كـان مـهم جـدا و
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يـعادل اكثـر من مليون الن هـذا الرجل منذ
أن عُـ شيخ األزهر وأصـبح اإلمام األكبر
. تـعرفت عليه من خـالل احاديثه وإنتاجه
الـفـكـري ومن خالل تـصريـحـاته وأحـبـبته
ـعتدل فـهو خـير رسـول لألزهر واإلسالم ا
الـــذي نــحـــبه وبـــعــد ذلـك تــعـــرفت عـــلــيه
شـــخــصــيـــا في مــكـــتــبه وهـــذا شــرف لي
شـخصـيا . لـقاء اسـتمـر لسـاعات وأدركت
ثل أني لـم أكن مخـطئ  عـندمـا اعتـبـرته 
ــنـــاسب في ــعـــتـــدل والــرجـل ا اإلسـالم ا
ـنـاسـب . واعـتـبـر نــفـسي ربـحت ــكـان ا ا
ــعـرفـتي بــهـذا الـرجل اكــثـر من مـلــيـون 
ــتـعــالي فـوق الــنـعـرات الــصـادق احملب ا
ذهبيـة وتعرفت عن فكره عن الـطائفيـة وا
قـرب واسـتـفـدت كـثـيـرا من حـديـثه الـغني
والـعمـيق وكنـا متـفقـ في  الـرأي الكـثير

سيحية واإلسالم. من األمور حول ا
{ ما سر عُـشقك ألمـير البـيان األمام عـلي عليه

السالم? 
- مـن اليعشق اإلمام علي ال أقول
هــذا الـقــول ألني مـســيـحي
ونـعـتبـر اإلمـام علي خـير
ـسـيحي. رسـول لـلـفكـر ا
أنـــا قــرأت الـــكــثـــيــر من
ـــــــفــــــــكــــــــرين كــــــــتـب ا
ــسـيـحـيـ خـاصـة من ا
لــبـــنــان وخــارج لــبــنــان
ـــاذا وفــــعال اكـــتــــشـــفت 
هــؤالء يــعــشــقــون اإلمــام
علي . وأقول دائما اإلمام
عـــلي لـــيس قــيـــمــة
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عـنـدما كـنت صغـيرا كـانت لدي  مـحاوالت
شــعــريــة لــكن عــنــدمــا كــنــا عــلى مــقــاعـد
ـتــنـبي وصـوال الــدراسـة ونــحـفظ شـعــر ا
لــلـشـعــر احلـديث وجـدت شــعـري لـيس له
ا قـيـمة  فـمـزقت الورق وكـسـرت القـلم طـا
أسـتطـيع أن اقرأ لـلمـتنـبي واألخطل  وكل
الـشعراء الـكبار.اعـشق شعر نـزار القباني
عاصرين وقبلهم  كنت وسـعيد عقل  من ا
احب األخـطـل الـصغـيـر واسـتـمـتع بـحـفظ
الـشعر وقـراءته  وسماع الشـعر اجليد وال
سـتشـعرين احب الـشعـر غيـر اجليـد من ا
الــذين يــزعـجــونـا بــشـعــرهم  ويـزعــجـون

أذواقنا ومشاعرنا بشعرهم الهزيل.
ـرأة وانت مـحـبـوب الـنـساء { مـاذا تـعـني  لك ا
ــعــجــبـات مــا تُــحـســد عــلـيه مـن بـاقي ولك من ا

الرجال?
ــرأة هي نــعــمــة الــوجــود  الــدنــيـا ال - ا
تـسـاوي شي بدونـها . احلـياة قـائمـة على
ـرأة مـنذ والدتـنـا وهي معـنـا بكل وجـود ا
ــــراحل  هـي كـــائـن جـــمــــيل وعــــطـــوف ا
يـسعـدنـا ويعـطيـنا ويـؤثر في حـياتـنا وال
ـرأة في نــسـتـطـيع أن نـعــيش بـدونـهـا . ا
نـظري ليست شريرة وال قبيحة وال  سيئة

رأة مخلوق جميل جدا. ا
{ مـاذا تـقول في وطـني احلـبيـب العـراق وكيف

أساوي? ترى وضعه ا

ـا هو قـيـمة شـيـعـية أو إسالمـيـة فـقط وإ
إنـسانيـة كبيـرة بفكره . اخـالقه . حكمته .
شـجاعته . تضـحياته . هو
رجـل كامل األوصاف هكذا
عـــرفت اإلمـــام عــلـي لــذلك
أحـبـبته من خالل سـيرته
الــنـقـيـة الــصـادقـة.اإلمـام
عــــــــــلـي رمــــــــــز لـألخالق
والـثـقـافة والـعـلم والـعدل

ولكل القيم اإلنسانية.
ــســامح { فـي بــرنــامــجـك (ا
) كــــــنت تــــــطــــــلـب من كــــــر
ـشـاركــ أن يـتـســامـحـوا ا
ــسـامح كـر فـلـو وتـردد  ا
طـلبت منـك االن ان  تسامح
الـذيـن ظـلــمـوك هل تــسـامح

ومن هم?
- الــــله يـــســــامح كل من
ظـــلــمـــني ولــيـس هــنــاك
أشـــخــاص مــعـــيــنــ في
ا هـناك منـظومة ذهـني وإ
مـعينة هي من ظلمتني وأقول

. سامح كر الله يسامحهم وا
{ مـاهـي عالقـتـك بـالــشــعــر ومن هم الــشــعـراء

الذين تقرأ لهم وحفظت لهم ابيات شعرية? 
ة  حتى - عالقـتي بالشعـر عالقة حب قد

- هـو وطنك احلبـيب وهو وطنـنا احلبيب
وهـــو وطن جــمــيـع الــعــرب . شـــخــصــيــا
تـعـرفت عـلى العـراق عن قـرب عنـدمـا كنت
اعــمل في إذاعـة مـونت كــارلـو وكـنـا نـزور
الــعــراق وكــان لــديــنـا بــرنــامج اســمه في
رحـاب الـعـراق وكنـا نـغـذي هذا الـبـرنامج
ــقـــابالت الــتـي نــعــدهــا فـي األحــاديث وا
ونـسافر دوريـا الى العراق ونـبقى اسبوع
أو أســــبـــوعـــ وجنــــمع اكـــبــــر عـــدد من
سؤول العراقي . عرفت ـقابالت مع ا ا
الــعــراق عـن قــرب وكــنت أنــزل في فــنــدق
نصـور ميليا وفي وقتها الـرشيد وفندق ا
كـان الـعـراق مـنـطـلـقـا نـحـو الـتـقـدم ويـعد
نـفسه دولة عـمالقة على جـميع األصعدة .
الــعــراق دولـة عــظــيـمــة فــيه كل الــثـروات
الزراعة. وايضا بلد عادن ا النفط  الغاز 
ثـــقــافي فــيـه شــعــراء وأدبـــاء كــبــار وهــو
اخلـــزان الــفـــكــري فـي الــعـــالم الـــعــربي 
اشـتـاق للـعراق وادعـوا له دائمـا للـخروج
من مـحـنـته لـيـعـود تلـك البـوابـة الـعـصـية
عــلـى كل األعــداء . شــعب الــعــراق عــظــيم
ـختلف قوميـاته ومذاهبه . أحب العراق

وحتياتي للشعب العراقي.
{ هل مـا زلـت عـلى رأيك أن الـربـيع الـعـربي لم
يــكن في صــالح الــشــعــوب الـعــربــيـة أو لـم تـكن

أهدافه سامية تصب في مصلحة الشعوب? 

- نــــعـم مـــازلـت عــــلى مــــوقــــفي ورأي من
الـربيع الـعربي ونحن الـيوم نـدفع ثمن ما
جـــاء به الـــربـــيع الـــعـــربي وهـــنـــالك دول
مـازالت  لم تـقف عـلى قدمـيهـا وتـدفع ثمن
ـــزيف لـــتـــدمـــيــر انـــظـــمـــتـــهــا الـــربـــيع ا

وشـعوبها.
{ لـو خــيـروك بــ مـنـصـب سـيـاسـي ومـنـصب

اذا?  إعالمي أيهما تختار و
- كـنت طامـحا أن أتـمكن من خـدمة وطني
في الـسياسة الن السـياسة عملـها تنفيذي
بـــيــــنـــمـــا اإلعالم هـــو عــــمل فـــكـــري . في
الـسـياسـة عـندك قـرار تـستـطيـع أن تنـفذه
وحتـسـن من اوضـاع مـجـتـمـعك لـذلك كـان
عـنـدي حـلم أن اقـدم شي لـوطـني وأخـدمه
من خـالل منصب سياسي لكن بعد الربيع
الــعـربي وبـعـد كل الــتـطـورات خـاصـة في
لــبـنـان الـذي يـعـانـي من أزمـات سـيـاسـيـة
واقـتصادية واجتماعية واخالقية فلم يعد
هـناك مـجال لـلنـاس الذين يـريدون خوض
غـــمـــار الــســـيـــاســة بـــاخالق عـــالـــيــة الن
الــسـيــاسـة أصــبـحت بــيـد ســارقي الــبـلـد
ـيـليـشـيات ولم يـعد ـتـنفـذين وزعـماء ا وا
هـناك مجـال للنـاس الشرفـاء. بالنـسبة لي
ال افـضل السياسـة بعد كل الذي قـلته فانا
إعـالمي ولـدي عــمـلـي وعـنــدي جـمــهـوري

وناسي وهذا يكفي. جورج قرداحي
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ثار حول مثلة التونسية درة اجلدل ا حسمت ا
زواجها من رجل متزوج وهو رجل األعمال هاني
سعد بعد تعرضها لهجوم كبير من قبل جمهورها
عقب تصريح زوجة زوجها األولى منة هشام أنها
لم تنفصل عنه بالتزامن مع حفل زفاف درة وهاني
سعد. وقالت درة في تسجيل صوتي إلذاعة تونسية
إن زوجها مطلق واختار أن يستكمل حياته معها
معقبة حسب موقع صدى البلد (كل إنسان حر في
اختياراته وحياته اخلاصة يعيشها هو ويعرفها هو
أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق
شروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له ألننا نحب ا
بعضنا... وأتمنى الناس توقف كالم شوية علي

وشكرا لكل من فرح لي).  و عقد قران درة على
سعد ونشرت درة عدة صور لهما عبر صفحتها

وقع (إنستغرام). الشخصية 
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شـــــامــــلـــــة عــــلى
الـنفس أوالً  حتى
يـعـود فـيـنـا الـوالء
الـــــوطــــنـي ومن ثم
ســتـنـهض الــثـقـافـة
بــشـكل عــام  ومـنـهـا
الــــــــدرامـــــــا والــــــــفن
الـــعـــراقـي الـــذي كــان
فـــــخــــراً لــــكـل عــــراقي
ـــثالً حـــيـــاً لـــتــراث و
وطـن شــــــــامـخ إســـــــــمه

العراق). 
وفـي ســيــاق مـــتــصل بــ

الــــــــكــــــــاتـب والــــــــبــــــــاحث
اإلجتماعي علي كر السيد
أن (الـــــــدرامـــــــا يـــــــجب ان
تــــعـــكـس واقع اجملــــتـــمع
الــعـراقي و تـعـبـر بـشـكل
جـــمـــالي عـن هــويـــته) 
الفــتـا إلـى أن (مـشــكـلـة
الــدرامـا الـعـراقـيـة في
غــيــاب الـســيـنــاريـو
وغــــيــــاب الــــكــــاتب
نـــحن بـــحـــاجــة إلى
اســـــــــمـــــــاء مــــــــثل
إحـــــســـــان عـــــبـــــد
الـــــــــــقــــــــــــــــدوس
وجنــــــــــــــــــــــــــيـــب

محفوظ).
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WOJ¹d _« ‚œUM³ « nOEMð
كنت اتساءل دائما.. 

ـقراطـية االمـريكـية مع وجـود حزبـ فقط  اصـحاب كيف تـستـقيم الـد
الـفـيل  واصـحـاب احلمـار.. وكـيف يـسـتقـيم االقـتـصـاد االمـريكي  مع

وجود كوكا كوال وبيبسي كوال وكنتاكي وماكدونالد..??
هـذه الثـنـائيـات االمريـكيـة الـتي يهـيمن عـلـيهـا  الدوالر وحـده.. تتـعرض
اليـوم الى انقـسام حـاد وهزات سـياسـية حـقيـقيـة.. فتـرامب الذي كان
ـصارعة االمريكية وكان من ابرز مهوسا ومـهرجا ومشاركا لعروض ا
مشجعـيها.. حول جتربة امريـكا  االنتخابيـة وكانها  جتربة حتصل في
دول العـالم الـثالـث..  ولم يبق له سـوى ان يـهـتف (ما نـنـطـيهـا) بـعد ان
اسـتطـاع حتويل موسم االنـتخـابات وفـرز االصوات.. الى حلـبة كـبيرة

شحون بالعنصرية والغرائز االمريكية السائدة. للتنافس ا
احملللون الـسياسيون في الـعالم انشغـلوا.. بالرئيس بـايدن  وسياساته
ـرتـقــبـة الصالح الـعـالقـات الـدولــيـة والـعـودة الـى االتـفـاقــات ومـنـهـا ا
نـاخ  ومراجـعـة مجـمل السـياسـات في الـعالم الـتي اصابـها اتفـاقيـة ا
العطب وبشكل خاص مع الدول االوربية بسبب حماقات ترامب وتهوره
تشدد من ايران وسلسلة العقوبات القاسية التي وقف ا .. لكن يظل  ا
وضوع االهم بالنسبة للعرب.. واعتقد ان فرضها ترامب على طهران ا
بـايـدن سيـخـفف الـضـغط عـلى احلـكـومة االيـرانـيـة..  بـالـشـكل الذي ال
ا سـتـكون ايـران احملـاصرة  من يزعج الـعـراق والدول اخلـلـيجـيـة ور
قــبل تـرامب اكـثـر عـقالنــيـة.. واقل عـدوانـيـة في ســيـاسـتـهـا مع الـدول

اجملاورة لها.
في الداخل االمريـكي وبعد فـوز بايدن..  تـبدو الصـورة اكثر  تـعقيدا..
بـسبب التـاثيرات اجلانـبية اخلـطرة التي سـيتركـها الصـراع على البيت
االبيض لـتـاخـر اعتـراف تـرامب بـفوز خـصـمه واحـتمـال عـدم خروجه
من الـبـيت االبـيض بـشكل سـلس.. لـعـدم اعـتـرافـة بنـتـائج االنـتـخـابات
راكـز االنتخابـية من قبل انـصاره ومنهـا مركز والية ومهاجمـة بعض ا
قـراطية مشيـگان.. تؤشـر جمـيعهـا بدايـة انتكـاسة حقـيقـية للـحيـاة الد

في الواليات االمريكية.
ـكـن احـتـفـاظ الـواليـات والـسـؤال الـذي يـطــرح  الـيـوم.. الى اي مـدى 
بوحدتهـا السياسيـة واالقتصادية واالجـتماعية .. وهل وصـلتها  عدوى

التفكك الذي مارسته على دول العالم..? 
الـثابت.. ان الـدول الـعظـمى.. تـتفـتت ثم تـضعف وتـتـآكل  من الداخل
ويتم اغتـيالها من اخلـارج.. هذا ماحصـل لالحتاد السوفـيتي في بداية
اضي.. وهذا ما حصل  ايضا لالمبراطوريات التسعينيات من القرن ا

ة الفارسية والرومانية والعثمانية.   القد
الغـريب.. ان  وسـائل االعالم الـدوليـة وجـمهـرة احملـللـ  الـسيـاسـي
انشغلوا جـميعهـم بتسميـة الرئيس الـقادم.. وفاتهم ان هـذه االنتخابات
ـؤشـرات اخلـطـرة لـتـفـكـيك الـواليـات ومـهـمـا تـكن نـتـائـجـهـا تــعـد من ا
ـتـحدة االمـريـكيـة.. تمـامـا كمـا حـصل لالحتاد  الـسـوفيـتي.. فـترامب ا
يـقترب فـي جنوحه وبـالدته السيـاسيـة من الرئـيس يلـتسـ الذي كان

نظومة االشتراكية.  سببا حقيقيا في تفكك ا
ا سينتهي ترامب سياسيا..  ر

لكـنه سيـخلف من ورائه تـيار (الـترامـبيـة) الذي بـدأ (بتـنظـيف البـنادق)
من اجل الـدفــاع عن الـعـنـصـريــة االمـريـكـيـة الـبــائـدة  وسـيـاسـة  مـنع
لـون من دخـول امريـكـا وقد جتـسد ذلك  بـبنـاء  اجلدار هـاجـرين ا ا
ـتـحـدة االمـريـكـيـة وهذه كـسـيك والـواليـات ا الـعـمالق الـفاصـل بـ ا
اخلـطوة  وحدهـا  تعد انـعاطـفة خطـيرة لم يـفكر بـها احـد من الرؤساء
الذين  تـداولـوا  السـلطـة في امريـكا.. الـغريب  ان هـذه الفـكرة قـوبلت

بترحاب وتاييد من قبل االمريكي الذين يصوتون اليوم لترامب.
سـتقـبل) الفن ـستـقبـليـات  وصـاحب كتـاب (صدمـة ا لنـتذكـر.. عالم ا
وجـة الثالـثة) الذي  يـعد االكـثر اهمـية وجدال توفـلر.. وكـتابه االخيـر (ا
ــوجـات الــثالث الــزراعــيـة من كــتــبه االخــرى.. شـرح فــيه  طــبــيـعــة ا
عـلـوماتـيـة  التي اطـلق عـلـيهـا (الـثورة الـصـناعـية والصـنـاعيـة وثـورة ا
الثـالثة)  ومـعهـا  اعتمـدت امريكـا على (الـفكـر العسـكري) وتـكنولـوجيا
السالح كـاسـتراجتـيـة  ثابـتـة وتسـلـيع االنـسان االمـريـكي  الذي  لم

يعد مهتما باحلياة السياسية.. وكان توفلر يتساءل: 
ـصـير الـذي سـتنـتـهي الـيه الواليـات االمـريـكيـة.. وهـو الذي تـنـبأ عن ا
وشهد عن كـثب تفكك االحتاد السـوفيتي و يوغسالفـيا وانهيار احلكم
ـسـؤولـ الـعـراقـيـ مـا اذا كان في رومـانـيا وجـاء لـبـغـداد لـيـسـأل ا
االمـريـكــيـون يـسـعــون لـتـقـسـيـم الـعـراق قـبل احــتالله في سـنـة 2003 
ــتـحـدة وتـوفــلـر  ايـضــا.. هـو الــذي كـتب و تـنــبـأ بــانـهـيــار  الـواليـات ا

االمريكية قريبا.
ويـبـدو ان مـؤشـرات الـسـياسـة الـعـنـصـريـة الـتي رافـقت حـكم تـرامب..
جتـعل مـثل هذا االحـتـمـال قائـمـا بعـد قـتل العـديـد من الزنـوج عـلى يد

الشرطة االمريكية.
نـحن اليـوم..امـام حـقيـقـة واحـدة.. وهي (نهـايـة اجملـتمـعـات الـسيـاسـية
التـقـلـيديـة ) في الـعـالم واجلـنوح الى تـغـيـيـرات درامتـيـكـية في طـبـيـعة
اخلـرائط الـسيـاسـية.. وكـان الـشرق (االوسخ) وكـما
هي الـــعـــادة اجملــال احلـــيـــوي لــتـــطـــبـــيق هــذه
احملـــاوالت اخلــطـــرة.. بــعـــد ان تــمت تـــهــيـــئــته
ســيـاسـيـا واقــتـصـاديــا واجـتـمـاعــيـا.. بـثـورات
الربيع الـعربي..التي  التخـطيط لها بذكاء في

دهاليز اخملابرات االمريكية واالسرائيلية. 
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شارك في الدورة الرابعة أعلن بعض الفنان ا
من مـهرجـان اجلونة الـسينـمائي الـذي أقيم على
سـاحل الــبـحـر األحـمــر في مـصـر عـن إصـابـتـهم
ــهــرجــان الــذي بــفــايــروس كـــورونــا.وتــضــمـن ا
اخـتتمت فعاليـاته قبل أسبوع عددا من احلفالت
الـتي كــانت تـقــام بـشـكـل يـومي بـحــضـور أعـداد
ـمــثـلــة نـشـوى .وأعـلــنت ا ــشـاركــ كـبــيـرة من ا
مـصطفى إصابتها بـالفايروس  وكشف ابنها في
وقت الحق عـلى حساب والدته على (فيسبوك عن
ـستشـفيات نـقل وزارة الصحـة والدته إلى أحد ا
مثـل للتحرك كـما وجه الشكر للـوزارة ولنقيب ا
ــمـــثــلــة بـــســمــة من أجل والــدتـه.كــمــا أعـــلــنت ا
خـضـوعـهـا لـعـزل مـنـزلي مـنـذ أسـبـوع بـعـد تـأكـد
إصـابــتـهـا.وفي اتـصــال من فـريق بي بي سي في
الـقـاهـرة قـالت بــسـمـة (إنـهـا بـحـالـة جـيـدة وإن
األعـراض الـتي لـديهـا كـانت خـفـيفـة).كـمـا أعـلنت
بـسمـة (أنـهـا ستـجـري فحـوصـا أخرى لـلـمتـابـعة
ــجـرد عــلـمــهـا واالطـمــئــنـان). وأضــافت (أنـهــا 
بـإصــابــتـهــا أخــبـرت مــخــالـطــيــهـا لــكي يــجـروا
مـثلـة زينب فـحوصـات لالطـمئـنان).كـما أعـلـنت ا
غــريب عن إصــابــتــهــا بــفــايــروس كــورونــا عــبـر
حـسـابهـا عـلى موقع إنـسـتغـرام.وقـالت زينب (إن
نـتــيـجـة الــتـحـلـيـل جـاءت إيـجــابـيـة) ودعت (من

تـعامل مـعهـا بشـكل مبـاشر خالل الـفتـرة األخيرة
إلى اتــخـــاذ االحــتـــيــاطــات الـالزمــة).كــمـــا قــالت
البس في قطـاع السينمـا والتمثيل في مـصممة ا
مـصـر ر الـعـدل عـلى صـفـحـتـهـا عـلى فـيـسـبوك
(إنـها لم تظـهر عـليهـا أي أعراض للـمرض لكـنها
أجـــرت مـــســحـــة طـــبـــيــة وجـــاءت نـــتـــيــجـــتـــهــا
إيـجـابـيـة).وأضـافت ر (أن عـددا من أصـدقـائـها
أجــرى فــحــوصــات وبـعــضــهـم جــاءت نـتــيــجــته
ــصـري إيـجــابـيــة أيــضـا).وأعــلن مـغــنى الـراب ا
ويـجـز عــبـر حـسـابه عـلى مــوقع إنـسـتـغـرام عن
إصـابته بفيروس كـورونا خالل وجوده في مدينة
ن خـالـطـهم خالل األيام اجلـونـة.وطـالب ويجـز 
ـاضية أن يعزلـوا أنفسهم وأن يجـروا التحاليل ا

الالزمة للتأكد من سالمتهم.
كـانت انـتــقـادات قـد بـرزت عـلى مـواقع الـتـواصل
االجـتمـاعي بسـبب الصـور التي ظـهرت من داخل
ـهـرجـان والـتي تـشـيـر إلى عـدم الـتزام كـاف من ا
قـبل كــثـيـر من احلـضــور بـالـتـدابــيـر االحـتـرازيـة
ـديـر الـفني لـلـوقـاية من فـايـروس كـورونـا.وقال ا
ـهرجـان اجلونـة أميـر رمسـيس في حديـثه لبي
ـــــهـــــرجـــــان حـــــرصت عـــــلى بي سـي إن (إدارة ا
الـتـنـسـيـق مع وزارة الـصـحـة) مـضـيـفـا أن (عـدد
ــصـابــة يـعــتـبــر ضـئـيـال جـدا مــقـارنـة احلـاالت ا
هرجان).وأشار رمسيس بأعداد احلاضرين إلى ا

إلــــــى (أن إدارة
ـــهــرجــان قــررت ا
إلـــــــغـــــــاء عــــــــدد من
الــفـــعــالـــيــات جتــاوزت
ــسـمــوح به فــيــمـا احلــد ا

يتعلق بأعداد احلضور).
ــتـحــدث بـاسم وزارة يــذكـر أن ا
ــصـريــة خـالــد مـجــاهـد الـصــحـة ا

هرجـان ومعه وفد من الوزارة حـضر ا
ـتــابـعــة تـطــبـيـق اإلجـراءات االحــتـرازيـة

لـــلـــوقـــايـــة من الـــفــيـــروس خالل فـــعـــالـــيــات
ـهرجان.وقال محمد عبد الرحيم ناقد سينمائي ا
ـهــرجـان : (مــنـذ الـبــدايـة أعـلن وأحـد ضــيـوف ا
الــقــائــمــون عــلى احلــدث أن وزارة الــصــحــة هي
عـنى أنها سـتكون هرجـان  شـريك رئيـسي في ا
مـشرفة على تنفيذ اإلجراءات االحترازية وهو ما
حــدث بــالــفــعل).وأضــاف عــبــد الــرحــيم لــبي بي
ـشكـلة الرئـيسـية تـمثلـت في احلفالت التي سي(ا
أقـامـهـا داعـمـون لــلـمـهـرجـان من شـركـات كـبـرى
ـــدعـــوين دون اكـــتــراث والــتـي كــانـت تــغـصّ بــا
بـاإلجـراءات االحـتـرازيـة).وأكـد عـبـد الـرحيـم(هذه
ـهرجـان وبالـتالي الـفعـاليـات كانت عـلى هامش ا
لم تـكن حتت اإلشراف الكامل للمهرجان أو وزارة

الصحة).
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اجلـمـيع."لكن مـستـوى الـكورتـيزول
في شـمع األذن يبدو مسـتقرا أكثر"
ـا بــحـسـب أنـدريس.وشــبّه األمــر 
يـحدث مع النحل الذي ينتج الشمع
أيـضــا. فـالـنـحل يــخـزن الـسـكـر في
قـرص الـعـسل الـشـمـعي حـيث يـظل
مـحـفـوظا فـي درجة حـرارة الـغـرفة.
وقــال الــبـاحــثــون إن الــهــرمــونـات
ـرور الـوقت ومـواد أخــرى تـخـزّن 
في شـــــــــمـع األذن الـــــــــذي "وفّـــــــــر
الـكورتيزول بنسـبة أكثر من عينات
كن ـدى الطـويل  الـشـعر".وعـلى ا
تـطـوير هـذا األسلـوب لـقيـاس أمور
أخـرى مثل مـستـوى اجللـوكوز في
اجلـــسـم أو مــــســـتــــوى األجــــســـام

ضادة للفيروسات. ا

الـــكـــورتـــيـــزول في الـــدم لـــكنّ ذلك
يـعــطي حملـة ســريـعـة عن مــسـتـوى
الــهــرمــون لــدى الــشــخص في تــلك
ا أن اخـتبـارات الدم قد الـلحـظة.و
تـكون مرهـقة نفـسيا أيـضاً فإن من
احملـتـمل أن تعـطي نـتـائج إيجـابـية
عرفة خـاطئة.وكان أندريس يسعى 
مـدى إمــكـانــيـة قــيـاس مــسـتــويـات
تراكمة مع الوقت من الـكورتيزول ا
خالل األنـسـجـة في أماكـن تراكـمـها
في اجلـسم. ولـقد درس في الـسابق
مــدى إمــكـــانــيــة قــيـــاس مــســتــوى
الــكـــورتــيــزول من خـالل بــصــيالت
الـشعر لـكن هذا يـتطلب عـينات من
الـشـعـر بـطول  3سم وهـو مـا قـد ال
يــتـــوفــر لـــدى اجلــمـــيع أو يــقـــبــله

أعــــراض مــــشــــاكل في الــــصــــحــــة
الـنـفسـيـة اختـبـار مـستـوى هـرمون
الــكـــورتـــيــزول مـــا يــســـاعـــد عــلى
تـــشــخـــيص حـــاالتــهم.وفـي الــوقت
الــراهن يـكــون تـشــخـيص مــشـاكل
الـصحة الـنفسـية شخـصيا إلى حد
كـبـير. بـالـتالي فـإن قـياس مـسـتوى
الــكـــورتــيــزول قـــد يــوفــر لـألطــبــاء
الــنــفــســيـــ أداة إضــافــيــة جلــعل
تـقـيـيـمـهم أكـثـر دقّـة. وقال أنـدريس
إن الـتشـخيص اجلـيّد هـو "السـبيل
الـــــوحـــــيـــــد لـــــتــــوفـــــيـــــر الـــــعالج
ـطاف كن في نـهـاية ا ـنـاسب".و ا
اسـتـخدام هـذا الـقيـاس لـتحـديد إن
كـان الشخص بحـاجة إلى مضادات
ــــكـن قــــيـــاس االكــــتــــئـــاب أم ال.و

طــبـلــة األذن.ويُـعــرف الـكــورتـيـزول
واجـهة أو الهروب". بـأنه هرمون "ا
فـح يـرسل إشارة إلى الـدماغ كرد
ـكــنه الـتـأثـيـر فـعل عــلى الـتـوتـر 
عـلى كلّ نظام في اجلـسم من جهاز
ـناعة إلى الهـضم والنوم.لكنّ دور ا
هـذا الـهرمـون في اضـطرابـات مثل
الـقلق واالكتئاب مـازال غير مفهوم
.ويسـعى أندريس إلى مـعرفة تـمامـاً
مــا قــد يــشــيـــر إلــيه انــخــفــاض أو
ارتـفـاع نـسـبة الـكـورتـيـزول. ويأمل
طاف إلى أن يـؤدي هذا في نهـاية ا
إرســـــاء "مــــقـــــيــــاس بــــيـــــولــــوجي
مـوضـوعي" لألعـراض النـفـسـية.من
الــنــاحــيـــة الــنــظـــريــة ســيـــتــمــكن
األشــخــاص الــذين تــظــهــر عـلــيــهم
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{ واشـنــطن (أ ف ب) - يـعــيـد انــتـخــاب جـو بــايـدن رئــيـسـا
تـحدة عـادات عمّـرت طويال في الـبيت األبـيض قبل للـواليات ا
أن يتخـلى عنـها دونـالد تـرامب حتى عـلى صعـيد احلـيوانات
ـنزلـيـة.فـقـد كـسـر تـرامب خالل سـنـواته األربع في الـرئـاسة ا
إحدى هـذه الـعـادات إذ لم يـكن لـديه كـلب في الـبـيت األبيض

اضية. خالفا ألسالفه جميعا في العقود ا
وقـراطي جـو بـايـدن سيـقـيم مع كـلـب من غيـر أن خـلـفه الـد
اني: األول يحمل اسم تشامب وهو يعيش مع نوع الراعي األ
عائـلة بـايدن مـنذ  2008والثـاني يدعى مـايـجر وتـبنـته الـعائـلة
سنة  2018داخل ملـجـأ للـحيـوانـات وسيـكـون أول كلب إنـقاذ

في البيت األبيض.
ـنزلية من غير وفي ظل تعلق األميركـي الكبيـر باحليوانات ا
ـسـتبـعـد أن يـكـون هـذان الـكـلـبـان قـد سـاهـمـا في اسـتـمـالة ا
نـاخـبـ لــلـتـصــويت لـصـالح بــايـدن نـائب الـرئــيس األمـيـركي
سـابــقــا في عـهــد بــاراك أوبـامــا.وهـو نــشــر خـصــوصـا عــبـر
إنـسـتـغـرام صـورا لـكالب مـزدانـة بـألـوان حـمـلـته مـرفـقـا إيـاه
بعبارة (قـد أكون منحـازا بعض الشيء لـكني أظن أن تشامب
).وقد أخـذ معارضو + رائع ومايجر سـيكونان +كـلب أولـ
ترامب في أحـيـان كـثيـرة عـليه نـقص اهـتـمامه بـالـكالب حتى
لك حـتى كـلبا) أنهم صـنعـوا قمـصانـا علـيها عـبارة (هـو ال 

في تلميح إلى ما يرونه نقصا في العاطفة لديه.
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كن أن رجّح عـلمـاء أن شمع األذن 
يـكون مؤشرا على الصـحّة النفسية
لـلمرء. وأظهرت دراسـة شارك فيها
ـــكن قــــيـــاس  37شـــخــــصـــا أنـه 
مــســـتــوى هــرمـــون الــكـــورتــيــزول
ــرتـبـط بـالــضــغط الــنـفــسي عــبـر ا
اإلفـرازات الــشـمـعــيـة حـول الــقـنـاة
السمعية.ومن شأن هذا توفير سبل
أفـضل لـتـشـخـيص حـاالت نـفـسـيـة
بـيـنـهـا االكـتـئـاب بـحـسب الـطبـيب
أنـدريس هيران-فايـفس قائد فريق
الــبــحث.وطــوّر أنــدريس الــطـبــيب
ــعــهــد عــلم األعــصــاب الــنــفــسي 
ـعــرفي بـجــامـعــة كـولـيــدج لـنـدن ا
مــاســحـــا من نــوع جــديــد ال يــؤذي

ــمـثل { لــنــدن (أ ف ب) - خـســر ا
األمــــريــــكي جــــونـي ديب دوره في
(فــانــتــاســتــيك بــيــسـتـس) إذ أكـد
نتجة مـوافقته على طلب الـشركة ا
التنحّي عنه في أول انعكاس على
ــهـنــيـة خلـســارته دعـوى حــيـاته ا
الـتشهيـر التي رفعها ضـد صحيفة
(ذي صن) الـبريطـانية إثر اتـهامها
إيــاه بــأنه زوج مــعــنّف.وكــان جنم
( (بـــايــريــتس أوف ذي كـــاريــبــيــ
ـهــنـيـة من خالل جــازف بـحـيــاته ا
مــقـاضـاته مـجـمــوعـة نـيـوز غـروب
نـيـوزبيـبرز الـناشـرة لصـحيـفة ذي
صن الـتي اتهـمته بـتعـنيف زوجته
مثلة أمبير هيرد.وكانت الـسابقة ا
احملـكـمـة الـعلـيـا في لـنـدن أصدرت

حــكـمـاً لـصــالح الـصـحــيـفـة.وكـتب
ديب اجلــمـعـة عـبـر حــسـابـيه عـلى
إنــسـتـغـرام وفـيــسـبـوك أن (احلـكم
غـيـر الـواقـعي لـلـمـحـكـمـة لن يـغـيّر
احلـــقــيـــقــة) مـــؤكـــداً أنه يــعـــتــزم
اسـتـئـنـافه. وشـكـر جـمـهـوره قائالً
إنه مـتأثر لتلقـيه الكثير من رسائل
الـدعم.وكانت احملـاكمـة التي غـالباً
مــا كـان يـحـضـرهــا ديب وطـلـيـقـته
ــمـثـلـة األمــريـكـيـة أمــبـيـر هـيـرد ا
تـطـرقت إلى تـفـاصـيل مـحـرجة عن
حـــيــاتــهـــمــا اخلـــاصــة من إدمــان
جــوني ديب اخملـدرات واتـهـامـاته
ألمــبــيـر هــيــرد بــاخلـيــانــة مـروراً
بـالـعـثـور عـلى بـراز فـي سـريـرهـما
الـــزوجـي. وقــد وجـــدت الـــصـــحف

الـشعبية البريطانية مادة تناسبها
فـي هذه التـفاصيل.وأضـاف النجم
ــهــنـيــة لن (حــيــاتي ومــســيــرتي ا
حتــددهـمــا هـذه الـلــحـظــة ويـبـقى
تــصـمـيـمي قـويـاً وأودّ أن أثـبت أن
االتـهـامات في حـقي مـغلـوطـة).لكنّ
ـهـنـيـة بـدأت تـتـأثر مـسـيـرة ديب ا
ســلــبــاً بـقــرار احملــكــمــة إذ كـشف
ـــمــثـل أن شــركـــة وورنــر بــراذرز ا
طـــلـــبت مــنـه االســتـــقـــالــة من دور
غـريـنـدلـوالـد الـذي يـؤديه في فـيـلم
ـقـبل وقد فـانـتـاسـتـيك بـيـسـتس ا
وافـق ديب على هذا الطلب..وأشار
احملـامي مارك سـتيفـنز اخلـبير في
مـسائل صون السمعة إلى أن (هذا
الـقرار سيـلحق أذى فادحا بـسمعة

ـــمــثـل فــيـــمــا كـــان في اإلمـــكــان ا
مـعاجلة هـذا األمر من دون ضجيج
بـعيدا من األضـواء).ولم يطل األمر
حـتى حتـقق ذلك.وأكّـد نـاطق باسم
وورنـــر بــــراذرز أن ديب ســـيـــتـــرك
فــانــتــاسـتــيك بــيــســتس. وأضـاف
(نــشـكـر جلـوني عــمـله عـلى األفالم
حـتى الـيوم) مـوضـحاً أن الـشـركة
ــثالً بــديالً مـنه لــهـذا ســتـخــتـار 
ـقـرر إطالقه فـي الـصاالت الـفـيـلم ا
فـي صــــــــــيـف 2022 . وكــــــــــان مـن
ـــــفــــــتـــــرض أن يـــــؤدي ديب دور ا
غــيــلــرت غــريــنــدلــوالــد في اجلــزء
الـثالث مـن (فانتـاستـيك بيـستس)
بـــعـــدمـــا تــواله فـي الــنـــســـخـــتــ

األولي عامي  2016و2018.
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ـا يـتـراوح ب  10آالف قـيـمـتـهـا 
و 30ألـف يــورو وسـاعــة كــارتــيــيه
ومـــــجــــــوهـــــرات وفـــــراء. وأوضح
ـصـدر أن (إجـمـالـي اخلـسـائـر ما ا
زال قـيـد الـتـقديـر). ونـقـلت االمـيرة
الــبـالـغــة من الـعـمـر  47 عــامـا إلى
ــسـتــشـفى فـي حـالـة صــدمـة ولم ا
يـتـمـكن احملـقـقون الـفـرنـسـيون من

االستماع إلى إفادتها.

وقـال مـصـدر مـطّـلع عـلـى الـقـضـية
لــوكـالـة فـرانـس بـرس اجلـمـعـة(إن
اجلـنـاة دخـلـوا "دون اقـتـحـام" هذه
الــشـقـة الـواقــعـة في شـارع جـورج
اخلـامس قـرب جـادة الـشـانـزلـيزيه
الـــشــهــيـــرة) مــؤكــدا مـــعــلــومــات
أوردتــــــهــــــا صــــــحــــــيــــــفــــــة "لــــــو
ــســروقـات بــاريــزيــان".ومـن بــ ا
حوالى  30 حـقيبة "إيـرميس" تقدر

{ بــــــاريـس (أ ف ب) - لم تــــــطــــــأ
إحـــدى االمـــيـــرات الـــســـعـــوديــات
شـقـتـها الـبـاريسـيـة الـواسعـة مـنذ
مـــنــتـــصف آب... وعـــنــدمـــا عــادت
اخلـــمـــيس لـم جتـــد حـــقـــائـــبـــهــا
وسـاعـاتهـا ومجـوهراتـها وفـراءها
الـــفــاخــرة الـــتي تــبـــلغ قــيــمـــتــهــا
اإلجــمـالـيـة مـا ال يـقل عن  600ألف

يورو.

إلى الـكاريـوكاس احلقـيقـي وهو
لــقـب يــطــلق عــلى ســكــان ريــو دي
جــــانـــــيــــرو يــــكــــون الـــــتــــأثــــيــــر
عالجـيـا.وقالـت كريـسـتيـنـا باريـتو
(الـــســـامــــبـــا جـــزء من الـــثـــقـــافـــة
الـبرازيـليـة. إنهـا مرتـبطـة بالـعديد
مـن األشياء اجليـدة: وحدة الشعب
واستمرار للتقاليد. تعطيك شعورا
بــــســـعــــادة ال تـــوصـف).وأضـــافت
(الـوجــود هـنـا هـو مـسـألـة تـتـعـلق
بــالـصــحــة الـنــفـســيــة. هـو يــغـذي
ـواصــلـة ــنـحك الــقــوة  الــروح و
ـــر به).وكـــان مـــواجـــهــــة كل مـــا 
الـوبـاء قـاسيـا عـلى لوز.فـقـد توفي
صـديـقه وزمـيـله مـنـذ فـتـرة طـويـلة
ألــــديــــر بالك أحــــد أعــــظم كــــتـــاب
األغــــانـي في الــــبــــرازيـل بــــســــبب
كــوفــيـد- 19فـي أيـار عن  73عــامـا.
وقــال لــوز (لــقـد واجــهت خــســائـر
عـدة. فــقـدنـا جـمـاهـيــرنـا وألـغـيـنـا
إطـالق الــتـــســجـــيالت واجلــوالت.
فـقـدت شريـكي الرئـيـسي في كتـابة
األغـاني ألـدر بـالنك الـذي شاركـني

في كتابة أكثر من  100أغنية).

زوجـهـا أخـيـرا (اعتـاد الـنـاس على
. لـكن ـوســيـقــيـ الــتـجــمع حـول ا
اآلن فـقـد هـذا الـتـواصـل واألجواء
اخلــاصـة بـالـرودا والـشـعـور بـأنك
هـم هو أنـها تـعـزف معـهم... لـكن ا

عادت).
وتــضـررت ريــو دي جـانــيـرو وهي
جـنة استـوائية شهـيرة بشـواطئها
اخلالبـة وحـفالتهـا الـليـلـية بـشدة
مـن الـوبـاء الــذي أودى بـحــيـاة مـا
يــــقــــرب من  160ألـف شــــخص في
الــبــرازيل الــتـي تـعــد ثــانـي الـدول
تــضـررا بـاجلـائــحـة من حـيث عـدد
ـتـحـدة. الــوفـيـات بـعـد الــواليـات ا
وقــد أغــلــقت الــسـلــطــات احملــلــيـة
ــديـنـة الــتي يـبــلغ عـدد سـكــانـهـا ا
سـبعة مالي نسمة في آذار. وهي
ســمــحت بــإعــادة فــتــحــهــا بـشــكل
تـــدريـــجي مـــنــذ حـــزيـــران.وكــانت
ـوسـيـقى احلـيـة بـ الـنـشـاطـات ا
الـتي سمح باسـتئنافهـا أخيرا لكن
بـال رقص وبنـصف عدد اجلـمهور.
لـكن هـذه الـقـيود ال تـمـنع احلـشود
من الـغناء بشغف مع لـوز.بالنسبة

ــدة سـبـعـة أشـهــر قـدمـوا خاللـهـا
عــروضــا عــبــر اإلنــتــرنت حــصـرا.
وهــذا الــشــهــر عــادوا إلـى تــقـد
ــبــاشــرة مع تــدابــيــر الــعـــروض ا
الــــتـــبــــاعـــد اجلــــســــدي في نـــادي
ريــنـاسـيـنـكـا الــشـهـيـر في اجلـانب
الـشـمالي من ريـو دي جـانيـرو.وما
زالت أصـوات الغيتـارات الصغيرة
كـافـاكيـنـهو وطـبـول كويـكا واآلالت
ــــوســــيــــقــــيـــة االخــــرى تــــرقص ا
اجلـمهور.لكن لم يـعد هناك ازدحام
ـشـاهدين حـول الـفـرقـة كان عـدد ا
اضـي وبدال يـصل إلى  1500فـي ا
مـن ذلــك وضـــــــــــــعـت طـــــــــــــاوالت
بالســتـيـكـيـة مــتـبـاعـدة لــتـسـتـقـبل
مـجـمـوعـات صغـيـرة من الـضـيوف
فـقط.وحددت الـتذاكـر بحوالى 300
لـكل عـرض وتـبـاع بـسـرعـة كـبـرى
عــبــر اإلنـتــرنت.يــتم فــحص درجـة
حــرارة الـــضــيــوف قــبل الــدخــول
وعـلـيهم وضع الـكـمامـات عنـدما ال
يـــــــكـــــــونــــــون جـــــــالـــــــســـــــ إلى
طــاوالتـهم.وقـالت دالــيـا مـيـلـو (42
عـامـا) عـقب مشـاهـدتهـا عـرضا مع

{ ريـو دي جـانـيرو (أ ف ب) - من
ظـاهر الشـعبـية في ريو دي أبـرز ا
جـانيـرو هي حلقـات السامـبا التي
وسـيـقـيـون دائـريا يـجـلس فـيـهـا ا
ـوسيقى وسـط جمهور ويـعزفون ا
يـــســـتــمـع إلــيـــهم إال أن جـــائـــحــة
ـؤديـن عـلى كــوفــيـد- 19أجــبــرت ا
الـتـأقلـم مع العـالم اجلـديد في زمن
كــورونــا.وقــال مــواســيــر لــوز (62
عـــــامـــــا) مــــــؤسس ســـــامـــــبـــــا دو
تــرابـاخلـادور الـتي أقـامت االثـنـ
أمــســيــة رودا دي ســامـبــا (حــلــقـة
الـــســـامـــبــا) (لـم نــعـــد جنـــلس في
دائــرة. نــحن نــعـزف عــلى خــشــبـة
ــسـرح أمــام اجلـمــهـور).وأضـاف ا
ـرشح جلـائـزة (التن غـرامي) لـوز ا
هـــذا الــعـــام إن عـــزف مــوســـيــقى
ثابة الـسامبا بـدون جمهور كـان 
تـسـجـيل العـب كـرة قـدم هـدفا دون

االحتفال به.
وأوضـح لـوكــالــة فــرانس بـرس (ال
يـبـدو األمـر طـبيـعـيـا  نـحن نـعيش
فـي زمن حتـول لــذلك يـتــعـ عـلى
اجلـميع التأقلم).توقف لوز وفرقته
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