
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23.Issue 6809 Wednesday 11/ 11/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6809 االربعاء 24 من ربيع االول 1441 هـ 11 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م

طبعة العراق 



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

الـدولي لـلـكـتـاب. واتـفقـت آراء عدد من
ــشـاركــ عــلى أن هــنـاك الــنــاشــرين ا
طــلـبـاً الفــتـاً لـلــكـتـاب الــعـراقي في ظل
تـــعـــطش اجلـــمــهـــور الـــعـــربي عـــامــة
واخلـلـيـجي خاصـة لـلثـقـافـة العـراقـية
رافــقه غـيـاب لـلــكـتـاب الـعــراقي لـفـتـرة
زادت عــلى عـقـدين من الــزمـان نـتـيـجـة
لـظروف متـراكمة من احلـروب احلصار

االقـتـصـادي إضـافة لـعـدد من الـقـوان
الـتي ال تـزال تـقف عائـقـاً أمام مـشـاركة

عراقية قوية للناشر العراقي.
هـتم بالكتاب وحـول طبيعـة اجلمهور ا
الــعـراقي بــ نـاشــرون أن أغـلب رواد
شاركة حالياً في دور الـنشر العراقيـة ا
ـــــــيــــــ ـــــــعـــــــرض هم مـن األكـــــــاد ا
ـتخصصـ بالدراسات اجلـامعية من ا

ؤلـف عـراقـي وبـينـهم كذلك أغـلـبهـا 
ــؤلـــفــ الــعـــرب وتــنــوعت عـــدد من ا
ـعروضة مـوضوعـات الكـتب العراقـية ا
بـ التاريخية والفلسفية واإلجتماعية
والـسيـاسية والـروائيـة وكتب وقصص
األطـــفـــال ومـــوضـــعـــات أخـــرى حـــول
الفنون والثقافة واآلثار واللغة واآلداب
الــعـراقـيـة. وضـمت قــائـمـة دور الـنـشـر
ـشاركـة كالً من: دار ومكـتبة الـعراقـية ا
عـدنان ومنشورات اجلـمل ومكتبة دار
الـكــتب الـعـلـمـيــة ودار سـطـور لـلـنـشـر
والـتوزيع ودار إنكي للـنشر والتوزيع
ودار الـبراق لثقافة األطفال ودار جسد
ـــدى ومـــنـــشـــورات لـــلــــنـــشـــر ودار ا
مصابيح وهناك أربع دور نشر عراقية
أخـرى شـاركت ضـمـن دول أخـرى كدار
الــرافـدين فـي لـبــنـان والــدار الـعــربـيـة
لـلـمـوسـوعات فـي لبـنـان ودار احلـكـمة

في لندن وكذلك الوراق للنشر.
كـما شـارك احتاد النـاشرين العـراقي

وجــمـعــيــة الـنــاشـرين والــكــتـبــيـ في
الــعـراق بـعــرض مـجــمـوعـة كــبـيـرة من
عــنـاوين الــكـتب الـتي ارتــأت دور نـشـر
شـاركـة حتت مـظـلتـيـهـما في عـراقـيـة ا
ـبـاشـرة في ظل صــعـوبـة مـشـاركـتـهـا ا
ـعرض واعتـذرت مكتبـة دجلة لـلنشر ا
ــشـاركــة قـبـل افـتــتـاح والــتــوزيع عن ا
ــعـــرض (لــلــظــروف الــتـي تــمــر بــهــا ا
ــنـطـقــة) حـسب كـتــاب اإلعـتـذار الـتي ا
تـــقـــدمت به إلدارة مـــعــرض الـــشـــارقــة
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األســاتــذة وطــلـبــة الــدراســات الـعــلــيـا
الـعـربيـة كـما كـان من بـ أكثـر الـكتب
ـؤلـفـ عـراقـيـ الـعــراقـيـة طـلـبـاً هـي 
غــادر الــكـثــيــر مـنــهم احلــيـاة الســيــمـا
الــدكـتــور جـواد عــلي والــدكـتــور عـلي
الـــوردي والـــعــديـــد من رواد الـــشـــعــر
ـالئــكــة وعــبـد احلــديث كــالــســيــاب وا
الـوهـاب الـبيـاتي وكـذلك رواد الـتاريخ
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سـجل الكتاب الـعراقي حضـوراً متميزاً
ـــعـــرض الـــشـــارقــة خـالل الــدورة  39 
الـدولي للكـتاب التي تـقام للـفترة ب 4
ــشـاركـة ــقـبل  وحــتى  14نــوفـمــبـر ا
نــحــو  13 دار نـــشــر تــوزعت مــقــارهــا
بـــواقـع  9 فـي الــعــراق و 2 فـي كل من
لــنــدن وبـيــروت إضــافـة إلى مــشــاركـة

. جمعية واحتاد نشر عراقيت
شارك في دورة وبـلغ عدد الناشرين ا
مـعـرض الشـارقة الـدولي احلـاليـة التي
أقــيـمـت حتت شـعــار (الـعــالم يــقـرأ من
الــشــارقــة) نــحـو  1024نــاشــراً من 73
ـشـاركـة نـحو  60 كـاتـباً دولـة إضـافـة 
ومـفـكـراً عربـيـاً وأجنـبـياً من  19دولـة
يــقــدمـون  64فــعــالــيـة حــواريــة ونـدوة

ثقافية متخصصة (عن بعد).
W¹uOŠ  UŽUD

ــشــاركــة في ظـل ظـروف وتــأتي هــذه ا
ـيـة اسـتــثـنـائـيــة تـتـمـثل بــانـتـشـار عــا
فـايروس  كورونا وانـسحاب آثاره على
ا فيها قطاع قـطاعات حيوية واسعـة 
صـــنــاعــة الـــكــتـــاب الــذي يــجـــمع بــ
ـــصــمــمــ ـــؤلــفــ والــنـــاشــرين وا ا
ــتــخـــصــصــ بــالــشــؤون الــفــنــيــة وا
والــطـبـاعــيـة والــنـشـر والــتـوزيع حـول
الــعـالم. ومن خالل اســتـطالع قـامت به
(الـزمـان) بلغ عـدد اإلصدارات الـعراقـية
ـــعـــرض نـــحــو 4915 ـــشـــاركـــة في ا ا
إصـــدار-بــيــنــهــا  350إصـــدار جــديــد-

Î«b¹bł ÎU½«uMŽ ≥μ∞ UNMOÐ Î«—«b ≈ ¥π±μ l «uÐ

÷«d² ù« Êu½U  d¹dLð W uJ×K  bÒNF²¹ ÊU*d³ «

 5Hþu*« Vð«Ë— ‚öÞ≈ qÐUI
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تعهـد مجلس النواب للحـكومة بتمرير قـانون االقتراض اخلاص بتغـطية العجز مقابل
اليـة أحمد الصـفار في تصـريح تابعته وظـف . وقال مقـرر اللجـنة ا اطالق رواتب ا
الية (الزمان) امس ان (اجتماع اللجنة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير ا
ـالي عــلي عالوي شــهـد حــواراً ونــقـاشــاً بــشـأن مــشــروع قـانــون تــمـويـل الـعــجــز ا

اإلقتراض والرواتب).
وأضـــاف انـه (وخالل هـــذا االســـبــوع 
ســـنـــقــــر قـــانـــون االقـــتـــراض وتـــبـــدأ
احلـكـومـة بـتـوزيع الـرواتب) مـرجـحـاً
(الــتـــصــويت عــلى االقــتــراض غــدا او
بعده) الفـتا الى ان (احلكومة واللجنة
ـان اتـفــقـا عـلى إطالق الـرواتب والـبـر
بــدوره تـعـهـد بـتـمــريـر الـقـانـون ولـكن
ـبلغ الـذي طلـبته احلـكومة 41 لـيس با
ا سـنركز فـيها على تـرليون ديـنار وا
كن تـأجيل أخرى الى الـضروريـات و
مــوازنــة 2021) وتــابع (لــقــد ابــلــغــنـا
ـالــيـة بــتـوزيع الــرواتب حلـ وزيــر ا

إقــرار الــقـانــون خالل هـذا األســبـوع).
ـتــحـدث بــاسم رئـيس بـدوره  اشــار ا

بـالــتـدقـيق في واقـعـيـة مـقـدار األمـوال
ـطـلـوبـة لالقـتـراض.وقـال طـعـمة في ا
ـالـية تـصـريح امس ان (كـتـاب وزارة ا
ـالـية الـنـيابـيـة اشار الى ـوجه الى ا ا
ــطــلـوب تــغـطــيـتــهـا ومع الــنـفــقـات ا
الية الضاغطة التي مـراعاة الظروف ا
ـر بـهـا الـبـلـد)  مـؤكـدا ان (مـجـمـوع
تـبـقـية من الـرواتب لألشـهـر الـثالثـة ا
ســنـة 2020 تــبـلغ  10تــريـلـيــون ديـنـار
تـقـريـبـا وان  رواتب شـركـات الـتـمويل
الـذاتي تـبلغ 456 مـلـيار ديـنار لألشـهر
ـتبـقيـة والرواتب  الـتقـاعدية الـثالثة ا
ـــكـــافـــئـــات ـــدنـي والـــعـــســـكـــري وا ا
الـتـقاعـدية تـبلــغ  5.4تـريلـيون ديـنار 

ومـستـحقـات الشبـكة االجـتمـاعية 720
مـــلــيـــار ديــنــار ورواتـب ذوي اإلعــاقــة
واالحـتيـاجات اخلاصـة تبلغ 60 مـليار
ديـنار و مـبالغ األدويـة لألشهـر الثالثة
ــتــبــقــيــة تـبــلغ  541 مــلــيــار ديــنـار ا

ونــفــقـات الــبـطــاقــة الـتــمــويـنــيـة 612
مـــــــلــــــــيـــــــار ديـــــــنـــــــار واجــــــــور دعم

ــزارعــــــــــــ  62 مـــلـــيـــار ديـــنـــار) ا
ـــبــالغ وتـــابع انه (وبـــحــســـاب هــذه ا
طـلوب ـبلغ الـكـلي ا مـجـتمـعـة يكـون ا
ـتـبـقـية إنـفـاقه خالل األشـهـر الـثالثة ا
مـن سنة  2020 يـساوي 17.6 تـريليون
بـيـنـمــا يـبـلغ صـافي اإليـرادات ديــنـار 
ــــدة بـــعـــد طـــرح ـــتــــوقـــعـــة لـــذات ا ا
مـستحقات شركات جوالت التراخيص
اجملــحـفـة 9.7 تــريـلـيــون ديـنـار  اذ ان
هـــذه الـــنـــتـــائج تـــوضـح ان احلـــاجــة
الــفــعــلـيــة لالقــتــراض التــزيـــد عـلى 8

تريليون فقط). 
—UON½≈ W UŠ

ودعـــا الــنــائب رعــد الـــدهــلــكي وزيــر
ـالـيـة الى تقـد اسـتـقالـته واحلـفاظ ا
عـلـى مـاتـبـقى من الـوضع االقـتـصـادي
فـي الــبــلــد قـــبل الــوصـــول الى حــالــة
االنـهـيار لـلدولـة العـراقيـة مشـيرا الى
ـوظفـ في بعض ان الـعـراق يغـلي وا
احملــافـظــات دخـلــوا في إضـراب حلـ
صــرف رواتـبــهم . وقــال الـدهــلـكي في

بــيــان امس  ان (عالوي و كــمــا يــبـدوا
ـا اليعي مـا يـقوله يـغـالط نفـسه او ر
حــ يـتـحــدث عن عـدم وجـود ســيـولـة
مـالـية لـتـسديـد الـرواتب  في وقت هو
يــعـلم جـيــدا ولـديه االرقـام كــامـلـة بـان
ـنـافذ احلـدوديـة والـضرائب ايـرادات ا
وواردات الـنفط وبـدالت ايجـار عقارات
الـدولـة تـكفي لـتـسـديد الـرواتب ألشـهر
مـقبلة وليس فقط هـذا الشهر) على حد
تـعـبـيره.   الفـتـا الى ان (الـوزيـر اليعي
حــجم اخلــطــر الــذي وضع فــيه الــبــلـد
وهـو يتـعامل مع االزمة بـأسلـوب مبهم
ويـسعى جـاهدا اللـقاء الـكرة في مـلعب
مـــجــــلس الـــنـــواب بــــذريـــعـــة قـــانـــون
االقتراض الذي اليختلف اثنان على ان
ــوضــوع فــيـه يــزيــد عالمــات ــبـــلغ ا ا
االسـتــفـهـام عـلى اداء الـوزيـر ونـوايـاه
بـدل الشفاعة له) على حد قوله.  مؤكدا
(ال نـعلم ماهي غاية الـوزارة  احلقيقية
و اصــرارهـــا عــلى ايــصــال الــبالد الى

حافة االنهيار والغليان الشعبي).

الـوراء احمد مال طالل في تغريدة على
تـويتـر الى أجواء إيجـابيـة غلب علـيها
ـشتـركـة سادت ـسـؤوليـة ا الـشـعور بـا
لـقاء الكاظـمي برئيس وأعضـاء اللجنة

الية النيابية.  ا
ـــوظف واضـــاف مـال طالل ان (قـــوت ا
وضـرورة تـأميـنه سريـعـا كان هـو الهمّ
ـشـترك ونـتطـلع إلى الـتصـويت على ا
ـالي اخلـميس قـانـون تغـطـية الـعـجز ا
( وظف ـقبل للـبدء بإطالق رواتـب ا ا
مـعربا عن امله ان (يـتم التصويت على
قــانــون االقــتــراض اخلــمــيس من اجل
اطـالق الـرواتب). وطـالب رئــيس كـتـلـة
الـنـهج الوطـني الـنيـابـية عـمـار طعـمة

واآلثــار الــعـراقــيــ كـطه بــاقــر وسـالم
اآللـــوسي والـــلـــغـــويـــ كـــالـــدكـــتـــور

مصطفى جواد وغيرهم.
…b¹bł s¹ËUMŽ

كــمـا لـعــبت عـنـاوين جــديـدة أخـرى في
جـذب القـار العـربي للـكتـاب العراقي
وعلل ناشرون عراقيون ذلك إلى طبيعة
بحوثة التي يتهيب الكثير ـواضيع ا ا
من الـبـاحـث غـيـر الـعراقـيـ اخلوض
فـيها باعتبارهـا معاصرة ومستجدة لم
يـتـطـرق لهـا احـد أو حتـتـاج إلى نفس
بــحــثي طــويل وقــدرة عـلى الــتــحــلـيل
والــتــقــيــيم واخلــروج بـاســتــنــتــاجـات
وفـوائـد قـيـمـة وهي أمـور مـعـروفة عن
الــبــاحث الــعـراقي وأحــد أهم أســبـاب

تميز الكتاب العراقي.
فـي اإلطـار ذاته ورغــبــة مـنــهم في رفع
ـشاركـة الـعـراقـيـة في الدورات نـسـبـة ا
ــعـــارض الــكــتــاب مـــحــلــيــاً الالحـــقــة 
وإقــلــيـــمــيــاً ودولــيــاً طــالب نــاشــرون
بـأهـمـيـة إعـادة النـظـر في الـتـشـريـعات
اخلــاصـة بـالــكـتـاب الــعـراقي وإصـدار
قــوانـــ جــديــدة من شــأنــهــا أن تــدعم
الـنـاشر الـعراقي وتـعيـد هـيبـة الكـتاب
ــا يــعـزز مــلئ الــفـراغ الــكــبـيــر الـذي
ـشاركـات اخلارجـية احـدثه غـيابه عن ا
لـسنـوات طويـلة مـؤكدين أن احلـضور
الــعـراقي يــجب أن يـنــسـجم مع الــبـعـد
الــكـبـيـر والــسـمـعـة الــعـريـقـة لــلـثـقـافـة

العراقية. W∫ أجنحة عراقية في معرض الشارقة للكتاب —UA

أحمد الصفار

Husseinalsar2011@yahoo.com
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 يـقولون :  (مغـنية احليّ التطـرب) والأعرف صحة هـذا القول من عدمه وال من
هم قائـلـوه ! فـهـناك مـغـنـيات مـن سكـنـة ذاك الـصوب ! تـطـرب عـلى اصـواتهن
نوارس دجـلة اخلير الـتي أطربت الشاعـر الكبيـر محمد مـهدي اجلواهري ايام
ا زمـان !! وهناك مـغنيات يـطربن احلجَـر وهن من اوائل من سكن احليّ ! ور
قـصود ان هـناك اعـجابا خـفيـا  بكل مـاهو بـعيـد وغريب عـلى حساب يكـون ا
ــزاج  عـلى قـول مــاهـو قــريب ويـنـتــمي الى اجلــار الـسـابع ! وفــيه شيء من ا
السـيدة جنـاة الـصغـيرة ـ امـدّ الله في عـمرهـا ـ : " الـقريب مـنك بعـيد والـبعـيد
شكـلة فينا عنك قـريب  " وهذا االمر فيه وجـهة نظر ولـيس قاطعا  كسـك ! ا
ي " ! فنحن غنـ او جنوم "ستار اكاد طرب او ا  كمـستمع ! وليـست با
ن  ال يعـجبـهم العجبُ وال الـصيام في رجب !! من  اصـحاب الرأي الـواحد 
وارجو ان النـنـسى ذلك حلـظـة !!...اآل تـتـبـاهى بـرمـوزهـا العـلـمـيـة والـفـكـرية
هم والـتنويه بـدورهم الرائد والفـنيـة واالدبية وتـتسابق في ابـتكـار وسائل تكـر
تدة مع بعضها   فهذه الرموز لن تتكرر بسهولة في ارساء اسـس حضارة 
 وهـي بـضـاعـة نـادرة ان صح الـتـعـبـيـر اليـنـبـغي الـتـفـريط بـهـا بـاي حـال من
االحـوال  فكم علي الوردي لدينـا ? وكم محمد مهـدي اجلواهري وعبد الرزاق
عـبـد الـواحـد وجـواد سـلـيم  ومـحـمد هـاشم الـبـغـدادي وزهـيـر احـمـد الـقـيسي
وجمـيل بشير وغيرهم الكثـير من النجوم الزاهرة ال احدَ االّ هم ! اذن  اليس
ا يـسـتـحقـون !! فـحـرام استـصـغار من العـرفـان ان نـتمـسك بـهم ونـوقـرهم و
اآلخريـن والتـقـلـيل من قـيـمـتـهم  بال داع او ضـرورة   متـجـاهـلـ ان الـكـبار
يـبـقـون كـبـارا ومـتواضـعـ  " واجلـنـة اليـدخـلهـا مَن في قـلـبه مـثـقـال حـبة من
كـِــبَـر" كـمـا جـاء في احلـديث الـشـريف. ان احلـيـاة صـراع من اجل إعالء قـيم
العـدل واحلق والفضيلة   وفيها الوزير والـفقير والعالم واجلاهل  وكلهم ابناء
الله يـؤدون خـدمة لـلمـجـتمع  بـهذا الـشـكل او ذاك  شرط ان يـلـتزمـوا بقـواعد
ـرور ! قالت سائحة  اجـنبية يومـا  بعد ان زارت بغداد في اللـعبة  وعالمات ا
الثـمانـينـيات : "بـغداد جـميـلة ولـكنـني لم افهم حلـد اآلن  سببَ وقـوف شرطي
شكـلة  كمـا يبدو لي ! ـرور الى جانب اإلشارات الـضوئيـة !  وتلك نـصف ا ا
والنـصف الـثاني تـمثـله  " الـ أنـا "  اجلاثـمة عـلى صـدر كل واحد مـنا  فـنحن
كل شيء واآلخـرون فيما بعد  فمـا نأكله هو االفضل  ومـانلبسه هو االفخر 
ومـانطـرحه من افـكـار هـو االمثل ! كـمـا ان مـقولـة " انـا واخـوي عـلى ابن عمي
وانا وابـن عمي على الغريب "  السـائدة  يجب اال تعني تعـميم سلوك اإلعتداء
ّر هو : وهي حتـتاج الى إعادة نظـر ! والسؤال الكـبير الـذي يلح على واقعـنا ا
هل نـحن قادرون على الـتغيـير ام ال  اظن ان الشـعوب احليـة قادرة دوما على
االنتـفاض كـالبـراك الـتي تنـتظر سـاعة االنـفجـار  ليـشرق فـجر احلـرية لوطن
ـكن ان يـروى هنـا  ... إن مسـؤوال " رفيـعا " ا  ـوت ! و اصـيل يرفض ان 
حدثـني ذات مسـاء في موضوع بـرنامج تلـفزيوني كـان يفدم اسـبوعيـا  يبحث
ــؤرخ فـي االنــسـاب في اصـل االســمــاء واأللــقـاب  وهــو مـن إعــداد وتــقـد ا
ـوسـوعي  الـكبـيـر " زهـيـر احمـد الـقـيسي " العـربـيـة والشـاعـر والـصحـفي  وا
ه رحـمـه الـله  والـذي كـان مــتـخـصـصـا  ايــضـا في قـضـايــا الـشـطـرجن وعـوا
واسراره ويـقـدم صـفحـة اسـبوعـيـة عـنه في مـجلـة الف بـاء  حتـظى باالهـتـمام
سؤول ـتابعة  وله كـتب ودراسات في الشـطرجن بلغت  14كـتابا . قـال لي ا وا
شاهدة : ماهـو رأيك بهذا البرنامج التلفزيوني ? فقلت له : إنه جيد  ويحظى 
واســعـة ! فـامـتــعض قـلــيال وقـال لي : مـاهــو اجلـيـد فــيه ? فـقـلـت له مـوضـوعه
والطـريقة التلقائية التي كان يقدم بها البرنامج ! فزاد امتعاضه  قائال لي : ان
شـكلـه غيـر مـنـاسب لالطـفـال  هل هـو طـاغـور ?  وكـان االسـتـاذ الـقيـسي كثّ
اللـحية والشارب  ابـحثوا عن مذيعة لـتقد البرنامج  ويـكتفي هو باإلعداد 
وكـان ذلك امـرا او مـايشـبه االمـر  وانـصـرف هـو وبـقـيت حـائـرا كيـف اعالج
وضـوع  مع االستـاذ القيـسي  .. واوقفنـا عرض البـرنامج  باخـتالق اسباب ا
واهيـة .. وبعـدها جـاءني القـيسي لـيطـلب مني ان الاخـجل منه واخـبره ان كان
الـبرنـامج قـد اوقف عـرضه ? فـقـلت له ال  ولـكن طـلـبـوا فـقط تـطـويـره وإشراك
ه ! فـقـال لـي : شكـرا ..عـدّ الـبـرنـامج الغـيـا من االن  ـذيعـات بـتـقـد احـدى ا
وانـصرف بـعـد ان سـلم علي بـحـرارة  ولـكنه لم يـدخل مـبـنى االذاعة
والتـلفزيون ثانيـة!! وهنا أسال نفسي لـو كان طاغور الهند
 روبــنـدرونــات فـعال يــقـدم الــبـرنـامـج  هل كـان الــسـيـد
ـسؤول الـرفـيع   سـيعـتـرض ?! ولكـنـهـا مغـنـية احليّ ا
التي بـدأنا حديثنا عنها  تـعود من جديد  لتذكرنا انها

فعال .. لم تعد تطرب احدا !! ياحســــافة !
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ـشــتــرك بـ الــرجــلـ هــو الــتـأخــر عن تــقـد الــتــهـنــئـة لــلــمـرشح الــقــاسم ا
ـقـراطي للـرئـاسة االمـريـكيـة الـفائـز  غـاية االمـر انّ " نـتنـياهـو " أبـطأ في الد
( تقـد التـهنـئة ولكـنه أرسلـها قـبل ظهـور النـتيـجة الـرسمـية بـينـما بـقي (بوت

ينتظر ظهور النتيجة الرسمية..!!
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قرب لترامب  أرسل التهنئة فارقة ان " نتنياهو"  –وهـو من أقرب ا وتـكمن ا
وهو يـعيش اخليبة واحلسـرة واحلزن الشديد لتـقد " بايدن " على صاحبه –
في حـ أنّ " بوتـ " لم يصنع ذلـك مع أنّ عالقته "بتـرامب" ال ترقي الى ذلك

ستوى العالي من األواصر القوية. ا
" عن تقـد التـهنـئة وهنـا يثـور التـسـاؤل عن سر هـذا التـأخر من جـانب "بوتـ

لـ"بايدن" ?
قيل :

" لم يرد أنْ يكرر ما حصل مع "اليغـور" الذي قدم له التهنئة ثم أُعلن انّ "بوتـ
ـا هي "جلـورج بـوش " االبن رسـمـيـا عن ان الـرئـاسـة لـيـسـت من نـصـيـبه وا

ولسنا مطمئن الى ان هذا هو السبب احلقيقي للتأخر.
نـتخب ا كـان الـسبب احلـقـيقي هـو شدة الـتـباين بـ الـرئيس االمـريـكي ا ور
عـروف عن "بـايدن" انـه هو صـاحب مـواقف متـشددة ) فـا (بـايدن) وبـ (بـوت
"  وقـد انـعـكس هـذا الـتـوتـر بـ الـرجـل عـلى لـلـغـايـة من روسـيـا ومن "بـوتـ
) وحـمله علـى التأخـر عن تقـد التهـنئـة مخـالفاً الـعديـد من كبار موقف (بـوت

ا ابطاء. الرؤساء في العالم الذين قدّموا تهانيهم لبايدن دو
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ـتوارثة في " الـبيت االبيض " ان " تـرامب " خرج على كل الـتقالـيد واالعراف ا
من خالل طعـنه الشديد باالنـتخابات التي جـرت وخلع عليهـا سماتِ " التزوير
" وشكـك بنـزاهـتهـا وبـالتـالي فـانّ طاقم " الـبـيت االبيـض " لم يتـعـامل مع طاقم
نتخب "بايدن" - وهو يتهيأ للشروع بترتيب أموره - االّ قراطي ا الرئـيس الد
علن لنتائج االنتخابات. بلون من اجلفاف والسلبية استناداً الى ذلك الرفض ا
ـتـسمـة بـروح االنـتـقام بـالـظـهـور من خالل إقـالة وقـد بدأت قـرارات (تـرامب) ا
وزيـر الدفاع االمريـكي  ويشاع اآلن أنَّ " تـرامب" لن يترك الـبيت االبيض قبل

االنتقام مِنْ كلّ مَنْ لم يسانده في حملته االنتخابية للفوز بالرئاسة الثانية.
يــصــدر هــذه الـقــرارات االنــتــقــامــيــة تــزامــنــا مع تــصــاعـد
االصـابـات بـكـوفـيـد  19 الـذي اسـتــهـان به ولم يُـعِـرْهْ مـا
يسـتحق من االهتـمام والعنـاية فكـانت النتيـجة خسارة
فـادحـة في االرواح وانــتـكـاســة كـبـرى فـي االقـتـصـاد

وتمزقا وانشقاقا في النسيج االجتماعي.

أمـا بعد
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كالجـــئـــ فـــضـال عن مـــســـاعـــدتـــهم
وتوجيـههم عـلى ايجـاد فرص عمل او
ـشـاريع في هـذا اجملـال خارج البـدء 
ا يسـاهم بتـحسـ ظروفهم االردن 
ـــعــــاشـــيـــة. جتــــدر االشـــارة الى ان ا
ــشـــروع هــو هــدف نـــبــيـل وطــمــوح ا
لـلـمــنـظــمـة خـطــطت له مـنــذ سـنـوات
ونظمت بنـجاح في السنـوات السابقة
ورشـات لــتـعــلـيم الــيـافــعـ وااليــتـام
بـرعـايـة ومـسـاهـمـة جـامـعـة الـبـصرة
نظمة مع جامعة ذي قار فيما نسقت ا
وكـذلك كــلـيـة االعالم بــجـامـعــة بـغـداد
اثلة مستقبالً. على البدء بورشات 

بعالم البرمجيات والذكاء االصطناعي
واحلث عـلى االبـتـكـار واالخـتـراع بـ
ـهـولـة بـيـنـنا شـبابـنـا لـسـد الـفـجوة ا

تطور في هذا اجملال. وب العالم ا
ـنظـمة اقامت واضافت القـرغولي ان ا
ـشـاركة مع ورشة اخـرى لـلمـشـروع با
نـادي الــبـرمــجـة في الــعـراق لــتـعــلـيم
مــجـــمــوعــة مـن الــطــلـــبــة الــيـــافــعــ
الالجـئـ في االردن عــلى اسـاسـيـات
الــتــصــمــيم االلــكــتــروني مــبــيــنـة ان
شروع يـساهم بزرع الـطموح واالمل ا
واالصرار لدى هؤالء الـشباب من اجل
حتــدي ظـــروف حـــيــاتـــهم الـــصــعـــبــة

هذا اجملـال لتعـليـم الطالب اسـاسيات
التـصـمـيم االلـكـتـروني والـبـرمـجة في
بــيــوتــهم الفــتـــةً الى رعــايــة مــجــلس
األعـــمـــال الـــعـــراقـي في االردن لـــهـــذا
شـاركة بـتـجهـيز شـروع عن طريـق ا ا
الـطـالب مـبــاشــرة بـالــكــومـبــيــوتـرات

وخطوط االنترنت.
ŸËdA*« …dJ

ـــــشــــروع واشـــــارت الى ان فـــــكـــــرة ا
مأخوذة من فيلم الطيران حول العالم
حـيث يـتـعـهـد كل طـالب مـشـارك بـهـذة
الـورشــات بـتــعـلــيم ومــسـاعــدة ثالثـة
ـعـرفة طالب آخـرين لـنشـر وتـنـمـيـة ا
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اقامت شركـة لفنـغ اليت ورشة لتـعليم
اســاســيــات الـتــصــمــيم االلــكــتــروني
والــبـــرمـــجــة جملـــمـــوعــة مـن الــطالب
الالجئ العراقي في االردن لغرض
مـسـاعـدتـهم عــلى ايـجـاد فـرصـة عـمل
ـواقع مـنـاســبـة في مــجـال تـصــمـيم ا

االلكترونية والبرمجة.
ـديـــر الـتـنـفـيـذي لـلـمـنـظـمة وذكـرت ا
نــدوة القرغولي ان مشروع التصميم
هـو عـبـارة عن ورشـات مـكـثـفـة تدرس
عن طـريق االنـتـرنت يـديـرهـا اسـاتذة
متخـصص مـن عدة دول متـقدمة في
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ـشـاتـل لـغرض مـحـاور مـحـور تـأهـيل ا
الئــمــة إنــتــاج الـــشــتــول الــغــابــات وا
ـنــاخـيــة مـحــور الـتـوزيع الــتـغــيـرات ا
نـتجة عـلى كافـة احملافظات الـشتالت ا
دارس واجلـامعات من ـوسسـات وا وا
ـتخـصـصة بـالتـعاون خالل مـشـاتلـها ا
مع الـــبــلــديـــات واألمــانــة ومـــديــريــات
الـزراعـة  في كـافـة احملـافـظـات ومـحـور
االســـتـــخــدام األمـــثل وتـــقــانـــات الــري
احلـديث من خالل اسـتخـدام منـظومات
وشــبــكــات الــري بــالــتــنــقـيـط ألغـراض
الــسـقي كـذلك مـحــور مـواقع مـتـدهـورة
ومــسـاحــات كـبـيــرة وجـزرات وســطـيـة
وفق خـطـة أعـدت لـهذا الـغـرض وهـناك
مــحـور نــشـر الـوعي الــبـيــئي وتـنــمـيـة
الــقــدرات وإقــامـة ورش الــعــمل ونــشـر
ــطـبــوعـات والـفــولـدرات الـتـي تـعـنى ا
بـالـتـثـقـيف في اجملـال الـبـيـئـي وإنـتاج
الـدراسات والبحوث التـخصصية التي
من شـأنـها دعم احلـمـلة بـنتـائج عـلمـية
جـديـدة تـهـدف لـتـقلـيل اآلثـار الـسـلـبـية
نـاخية ومـكافـحة التـصحر الـتغـيرات ا

في العراق.

وزراعـــتــهـــا لــغــرض خـــلق مـــرتــكــزات
تــنــمــويــة في الــبـاديــة وتــوفــيــر مــيـاه
الــــشـــرب والــــري ورعي احلــــيـــوانـــات
ــراعي اخلــضـــراء فــضال عن وزيـــادة ا
انـشـاء حقـول أمهـات للـنبـاتات الـنادرة
ـهــددة بـاالنـقـراض بـاعـتـبـارهـا بـنك وا

جيني للموروث النباتي). 
فــيـمــا يـتم تــثـبــيت الـكــثـبــان الـرمــلـيـة
الــزاحـفـة الـتي تـزحف بــحـركـتـهـا عـلى
ــشـاريع الـزراعــيـة والـروائــيـة وطـرق ا
ــرور الــسـريـع مـســبــبـة ــواصالت وا ا
خـسائـر اقتصـادية وبشـرية كبـيرة جدا
وادخـال مساحـات موهلـة ضمن اخلطة
الــزراعــيــة ضــمن الــبــرامـج الــوطــنــيـة
وزراعتها ببذور الرتب العليا بالتعاون
مـع دائــرة الــبــحــوث الــزراعــيــة ضــمن
بـرنامج الرتب العليـا احلنطة والشعير
والـذرة والرز وقد أعطت نتـائج متقدمة
وانـتـاجيـة ونوعـيـة عالـية. وان مـبادرة
وزارة الـزراعة بـتنـفيـذ حمالت تـشجـير
شـمـلت بغـداد واحملافـظات حتت شـعار
حـمالت تـشجـيـر لعـراق اخـضر لـزراعة
ـبـادرة عـدة مــلـيـوني شــجـرة شـمــلت ا

من الـتـحـديـات الـبـيـئـيـة واالقـتـصـاديـة
ـيـاه خــصـوصـا في اجملـال الـزراعي وا
ـنـاخـيـة وازديـاد ـثــلـة بـالـتـغـيــرات ا
الـعواصف العقـارية والترابـية وارتفاع
درجـــات احلــرارة واجلــفـــاف وتــدهــور
تـصحرة ـساحـات ا االراضـي وزيادة ا
وزحف الـكثبان الرملية والتي أصبحت
تــدق نــاقــوس اخلــطــر الــبــيــئي وتــعـد
ـــائي). تــــهــــديـــدا لـالمن الــــغـــذائـي وا
ـهددة بالتصحر ساحة ا مـوضحة أن ا
تــصل الـــــى  94 مــلــيــون دو وبــذلك
ــتــصــحـرة تــصــبح نــســبــة األراضـي ا
سـاحة الـكلـية ئـة من ا بـالـعراق 53 بـا
وهـذا يعد  ناقـوس خطر للبـيئة و ينذر
بــتـدهـور كــبـيــر إضـافـة إلى اخلــسـائـر
االقـــتــصـــاديـــة الــتـي يــســـبـــبــهـــا هــذا

التدهور). 
مــشـيــرة إلى (وجـود إجــراءات عـلــمـيـة
ـثـلة مـتـخـذة تـنـفـذهـا وزارة الـزراعـة 
بـدائرة الغـابات ومكـافحة الـتصحر من
ـشـكـلـة أهـمـهـا شـأنـهـا احلـد من هـذة ا
إقـامـة مـشـاريع الـواحـات الـصـحـراوية
ـــيـــاه اجلـــوفـــيــة بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلى ا

واحواض تربية االسماك و التبليغ عن
اي حـالـة مشـتـبه بهـا و ارسـال عيـنات
ـــركــزي) . واوضح ان الـى اخملــتـــبـــر ا
ـرب واصحاب (الـلجنـة طلبت ابالغ ا
ـــــراجـــــعـــــة مـــــشـــــاريـع االســـــمـــــاك 
ـستـشفـيات الـبيطـرية لـتأشـير دخول ا
الـوجــبـات اجلـديـدة ومـتـابـعـة الـوضع
ربـ باالمتـناع عن الـصحي وابـالغ ا
تــربـيــة اعـمــار مـخــتـلــفـة من االســمـاك

بنفس االقفاص).
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ـتــابــعــة االمـر ــربــ  وشــدد عــلى (ا
لــغـرض الـوقــايـة حلــ تـوفـر عالج او
لــــقـــاح  و الـــتــــاكـــيــــد عـــلـى االلـــتـــزام
بـاالجـراءات الوقـائيـة لتـجنب االصـابة
ــــرض). وأكـــدت دائـــرة الـــغـــابـــات بـــا
ومـكافحة التـصحر استمـرارها بأعمال
مـكافحة التصحر وإيقاف زحف الرمال
جتــاه األراضي الــزراعـيــة والـســكـنــيـة
لـتـحـسـ الظـروف الـبـيـئـية بـضـمـنـها
حـمالت لعـراق اخضر. مـبينـة في بيان
تـلقـته (الزمان) امس أن (الـعالم يواجه
بـشكل عام والعراق بشكل خاص جملة

زراعـــيــاً  و إعــتـــمــاد آلــيـــة الــســقي
بـالتنقيط من أجل توفـير كميات كبيرة
مـن مــيـــاه الـــســقـي). وطــالـــبت جلـــنــة
ــيــاه واالهـوار الــنــيــابــيـة الــزراعــة وا
بـسرعة اتخاذ االجراءات الالزمة لوقف
ــتـفــشي فـي االسـمــاك في الــفــيــروس ا
بــغـداد وعـدة مـحـافــظـات. وقـال رئـيس
الـلـجـنـة سالم الـشـمـري في بـيـان امس
انـه ( الكـشف خالل هذا االسـبوع عن
ـرض الكـوي هـيربس فـيروس في بـؤر 
االسـمـاك في مـحـافـظـات بـابـل واالنـبار
وصـالح الـدين  ومــنــاطق مــحـدودة من
بـــغــداد) . واضــاف انه ( الـــطــلب من
دائــرة الـبـيـطـرة الــتـواصل الـفـوري مع
ــســـتــشــفــيـــات الــبــيــطـــريــة التــخــاذ ا
االجــراءات االحــتــرازيــة و االســتــنــفـار

العام). 
واشــار الــشـمــري الى (ضــرورة تـبــلـيغ
رئـيس الـسـلـطـة االداريـة فـي احملـافـظة
بـــتـــشــــكـــيل جلـــنـــة مــــركـــزيـــة حـــسب
ـــــــــــادة 16 اوالً مـن قـانـون الـصـحـة ا
احلـــيـــوانـــيـــة و رفـع درجـــات الـــرصــد
والـــتــــحـــري الـــقـــصــــوى في اقـــفـــاص
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أعـلـنت الـكـوادر الـهـنـدسـيـة والـزراعـية
ـشـرفة عـلى مـوقع اخلضـر في مـزرعة ا
فـــدك لإلنــتــاج الـــزراعي واحلــيــواني 
الـتابعة الى الـعتبة العـلوية عن رفدها
تـنـوعة نـتـجاتـهـا ا لـلـسوق احملـلـيـة 
ضـمن حصادها الشتوي من احملاصيل
. وقــال رئــيس قــسم الـزراعــة والــثـروة
احلـيوانـية بالـعتـبة مصـطفى عـنبر في
تصريح امس أن (العتبة باشرت بطرح
ـنـتجـات الـشتـويـة (احملمـيـة) للـسوق ا
احملــلـيـة والـتي تـضــمـنت (الـبـاذجنـان
والـفلفل بنوعيه احلار والبارد واخليار
ـزروعـات والـطــمـاطم. وبـ عـنـبـر أن ا
احملــمــيـة في الــبــيـوت الــبالســتــيـكــيـة
تـشـتـمل على  83بـيـتـاً بالستـيـكـياً وكل
ـسـاحـة  500م2)  الفـتـاً واحـدة مـنـهـا 
الى أن (لـدى الـعـتـبة خـطـة مـسـتقـبـلـية
ــقــبل لـــزيــادة عــدد الــبــيــوت لــلـــعــام ا
الــبالســتـيــكـيــة لــتـصل الى  300بــيــتـاً
ــســاحــة بالســـتــيــكــيــاً ). وتـــابع أن (ا
ـكـشـوفـة لزراعـة اخلـضـروات األخرى ا
ــاً ـزرعــة  تــبــلغ بــحـدود  50دو فـي ا
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صـيـر إنتـخـابـات رئاسـيـة جتري في لم يـحدث أن إنـشـغل البـال الـعـربي 
بعـض دول تتـداخل مـصـاحلهـا مع مـصـائر سـيـاسـات وكيـانـات في الـعالم
الثالث ومـنها العـالم العربي في شـكل خاص كإنـشغال الـبال باإلنـتخابات
قراطي) ـة غير مألـوفة جو بايـدن (الد الرئاسيـة األميركيـة يخوضـها بعز
ودونـالد تـرامب(اجلمـهـوري) الذي يـتطـلع إلى واليـة ثانـيـة كتـلك الـتي نالـها
اجلـمـهوري اآلخـر جـورج بـوش اإلبن الذي جـاء فـوزه يثـأر إلخـفـاق مُني به
ا إعتباره قراطي بيل كلـينتون التمـتع كرئيس  والده الذي خـطف منه الد
أمــجـاد حـرب حــررت الـكـويت مـن غـازيـهــا الـصـدَّامـي وأدخـلت عـراق ذلك
الغازي في أتـون إحترابات أهلية من كل نوع ما زالت غير مكتومة األنفاس
إلى أن يـحقق سـعي الـرئـيس مصـطـفى الـكـاظمي اآلمـال بـاإلمـساك بـكـافة
مـفاتـيح االستـقرار وحُـسْن العالقـة مع اجليـران ودول العـالم عـمومـاً نازعاً
األقــفــال األلــغــام واحـداً تــلــو اآلخــر.. وإلى أن يــهــدي الــله "شــعـوب" بالد
سـتقوى عـليه احلصول عـليها الرافدين إلى نعـمة تسـتحق شعوب لـبنان ا

ناهيكم " ?شعوب سوريا" و "شعوب ليبيا" و "شعوب اليمن".
علـى مدى سـنـوات الـوالية الـرئـاسـية األُولى كـانت لـلـرئيس تـرمب فـتـوحات
وإجتهادات جتاه قضايا عالقة. وكانت له إختراقات جريئة جلدران عالقات
غـير مـحـسومـة سـواء مع كوريـا الـشمـالـية أو حـتى مع الـصـ فضالً عن
تـسـجيل مـواقف مـتـعالـيـة تقـبَّـلـها بـعض رفـاق الدرب األطـالـسـة بنـسـبة من
رارة لكن هـذه كلها هي اجلزء البسيط من الشأن السياسي الذي يشكل ا
ا الـتأسيس حلـقبة عـنصر ثـقة مـفرطة في أن يـتم التجـديد لرئـاسته بل ور
. وهذا الشعور عكَسَه تحـدة برئاسات جمهوريـ طويلـة من بقاء الواليات ا
بنفـسه حيث أنه خـاض السبـاق الرئاسي ومن قـبْل اإلنطالق بأسـابيع ليس
ـا اإلصرار على كن أن يـحالفه وإ بأسلـوب الواثق بـنفسه من أن الـفوز 
أنه يــجب أن يـفــوز وأن من واجب الـشــعب األمـيـركـي الـنـاخب أن يــخـتـاره
رئيسـاً لدورة ثانـية.. وإالَّ يتـرك أميركـا بدافع اإلحتـجاج أو لدواع يـحتسب
مفاعـيلها. كمـا أعطى من خالل عبارات في منـاظرات أو من خالل تويتراته
الـشـهــيـرة إنـطـبــاعـاً خالصـته أن الــواليـة الـرئــاسـيـة الـثــانـيـة ســاعـيـة إلـيه
وسيتـقبلها بـرحابة. وهو في ذلك كـان على درجة من التـعالي وعلى ثقة في
ـا أصـوات الـوقت نــفـسه أنـه لن يـكــتـسب فــقط أصــوات اجلـمــهـوريــ وإ

.( قراطي قطاعات عريضة من (الد
هـذا الفـيض من الثـقة بالـنفس وإلى حـد التـعالي لم يـتكون نـتيـجة إجنازات
ا بـفعل الورقة العربـية التكوين الـتي توفرت له يوم تعزز داخلية حـققها وإ
ــســبــوقـة الــتي شــأنه في ضــوء تــلك الــقــمـة الــعــربــيــة-اإلسالمــيــة غـيــر ا
إستـضافـتْها الـرياض يوميْ  20 و 21 مـايو/أيار  2017 وكـانت مشاركته
ـزيد فـيهـا أول زيـاراته اخلارجـية بل إن مـردود تلك الـزيـارة شجـعه على ا
من الـزيارات الـصعـبة أسـيـوياً كـانت أو أوروبيـة ولم تنـعـقد تـلك القـمة من
ـا لتـدعيم شـأنه وتقـبُّل األمـت بـرحابة أجْل رد جـمائل مـواقف إتخـذها وإ
لـوجه غـيـر سـيــاسي ومن مـجـتـمع رجــال األعـمـال اجملـلـ رئــيـسـاً لـلـدولـة
ـصائـر الـكـونيـة حـروباً أو العـظـمى ذات الـكلـمـة ثالثـة أرباع الـفـصل في ا
ـثـابـة رسـالـة لم تـتـحـقق لـرئـيس سالمـاً أو مـشـاريع تـسـويـة. كـمـا كــانت 
ـلك أمـيــركي من قـبـل وخـصـوصــاً أنه في سـنـتـه الـرئـاســيـة األُولى أراد ا
ســلـمـان بن عــبـدالـعـزيــز مـنـهــا الـقـول لــلـرئـيس تــرمب وبـإسم قـادة األربع
ـثل شـرعـية واخلمـسـ دولـة عـربـيـة وإسالمـيـة: هـا أنت في حـضـرة مَن 
األمتيْن الـعربيـة واإلسالمية وتـلك هي األحوال الـشائكـة والعالـقة التي في
ـتحـدة مـعـاجلتـهـا من خالل سـيـاسة تـمـيـز ب احلق إسـتـطـاعة الـواليـات ا
ـتطـلـعـ إلى الـسالم وأولئك ـعـتـدى علـيه وبـ ا ـعتـدي وا والبـاطل وبـ ا

تهنون العدوان على اآلخرين. الذين 
طـوال ثالث سنـوات تزايـدت األحـوال الشـائكـة أشواكـاً وبـقيت كـفة الـباطل
ـعتـدين. وفي الـوقت الـذي تزايـد اإللـتـفاف الـشـعبي في أعـلى كذلك كـفـة ا
ـتـحـدة حـول تـرمب نـتـيـجـة عـوائـد تـركـيـز مـنه عـلى الـعالقـة مع الـواليـات ا
اإلقتدار الـعربي الذي له الدور النـوعي في تفادي نكسـات نوعية في اجملال
أمول من اإلدارة الترمبية الصنـاعي اإلستراتيجي منه بنوع خـاص فإن ا
ا اإلكتفـاء بجوالت لوزير اخلـارجية بومبـيو ال تثمر اإلقدام علـيه لم يأت وإ
أفـعاالً وإجـراءات عقـابيـة مالـيـة ال حتسم مـواقف وإبتـداع صيـغة لـلسالم
ـعطل للسالم بقي عـلى تعطيله. نطـقة لم تكتمل فـصوالً كون الطرف ا في ا
تـلك هي "اإلجنـازات".. إالَّ إذا كانت تـصـفـيـة قـاسم سـليـمـاني بـإسـتـهداف
وأسـلـوب يخـتـلف عن إسـتـهـداف أسامـة بن الدن في زمن أوبـامـا هـمـا ما

يعتبره الرئيسان ترمب بعد أوباما "إجنازات" العصر.
من هنا فإن إنـشغال البال العربي باإلنتخابات الرئاسية األميركية ليس ألن
جــو بــايـدن أفــضل من دونــالـد تــرمب بــالـنــســبـة إلى الــقــضـايــا الــعـربــيـة
ـاضـيـة أن تـرمب ليس واإلسالمـيـة كمـا تـبـ في ضـوء الـسنـوات األربع ا
ـا ألن التمـيز هو بـ من لم يثـمر العـطاء له وب أفضل من جو بـايدن وإ
ثل عليه. وما دامت باتت صـلحة القومية والوطنـية الرهان با من ليس من ا
طمئن الذي ا تزداد إنقـساماً فإن التـعامل ا تـحدة منقسـمة ور الواليات ا
لك ال يـنـتج صدمـات هـو أن  يـأخذ مـسـاره الـواقعي في ضـوء مـا أوجـزه ا
سلمـان بن عبدالـعزيز للـرئيس باراك أوبـاما خالل زيارة الـرئيس األميركي
إلى الـرياض يـوم األربعاء  2 سـبتـمبـر/أيلول  2015 ومـحادثـاته في اليوم
ـلك سلمـان ووليّ العهد األمـير محمـد وكذلك مشـاركته في قمة التالي مع ا
عقدهـا قادة مجلس التعـاون اخلليجي وتشاور قـبل مجيئه إلى الرياض من
أبو ظبي مع ولـيّ عهد دولة اإلمارات الشـيخ محمد بن زايـد في شأنها كما
لك فـكـان قوله "إن في شـؤون كثـيـرة مسـتقـبـليـة. وأمـا اإليجـاز من جـانب ا
عالقة الريـاض بواشنطن مـفيدة للعـالم". وعلى اللبـيب أن يفهم الكالم يأتي

بصيغة ما قل ودل من كبير أمتيه سلمان بن عبدالعزيز.
تـابعـة وعـلى مسـتوى وبالـعـودة إلى مسـألـة إنشـغال الـبـال نشـير إلـى أن ا
الـعالم الـعربي لأليـام االنتـخابيـة األميـركيـة كانت غـير مـسبوقـة وكانت في
بـعض مـراحلـهـا مثل مـتـابعـة مبـارة كـرة قدم بـ فـريقـيْن لـكل منـهـما بـطله
تـفـوق مـاسي أو مـحـمـد صالح جلـهـة حتـقـيق أهـداف في شـبـاك الـفريق ا
رشح اآلخر. بل حـتى وصل األمر إلى مَن يراهن كما من يتحزب للرئيس ا
ـنصب ـقراطي) جـو بـايدن احلـالم وغيـر الـنعـسان  تـرمب أو للـنجـم (الد
ذاق الرئـيس وهو الذي ذاق سابقاً طعم نـيابة الرئيس وعايش أي حالوات 

نصب. ذلك ا
. أما بالـنسبة إلى الذين في رحاب السلطة هذا على صـعيد الناس العادي
ثير بدرجة من التنبه شهد اإلنـتخابي ا واحلكومات فـهؤالء كانوا يتابعون ا
وفي الوقت نفـسه يفتـرضون نـتائج تسـتوجب إعادة قـراءة متأنـية في ضوء
واقف وحاالت من عدم رد اجلمائـل حدثت. وبطبيعة احلال لن تقلـبات في ا
تكـون األحوال العـربيـة-األميركـية بدءاً من  2021 كـما كانت عـليه بدءاً من
الـعـام  2017  فـي ظل رئـيس إحـتـرنــا في أمـر إغـراقه إسـرائـيـل نـتـنـيـاهـو
بـحـقـوق شـعـوب وأوطـان وعـندمـا حـانت حلـظـة الـرد عـلى اجلـمـائل فـإن ما
ـتخم بـهدايا صـديقه أصـاب ترمب من أكـثريـة يهـود أميـركا ومن بـنيـام ا
حـتى نـهـايـة الواليـة الـرئـاسـية األُولـى هو مـا أصـاب سـنـمار. وأمـا الـقـصر
فللـساكن اجلديـد الذي نتـمنى أن يكـون بأفعـاله نقيض الـرئيس ترمب. وإال
فسيبـقى إنشغال البال العـربي على حاله. فما ب غمضـة ع وإلتفاتتها..

يغير الله من حال إلى حال.
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ـاليـة الـنيـابـية كـشف عـضو الـلـجنـة ا
احـمد الصفارعن عـقد اللجنـة اجتماعاً
نـاقشـة بشـكل اكثر جـديداً لـها بـغيـة ا
ـالي عــمـقـا لــقـانـون تــمـويل الـعــجـز ا
ـرسل من قبل احلـكومة ووضع الرقم ا
ـــطــلــوب لــتـــمــريــره في احلـــقــيــقي ا
قبلة فيما اعرب احمد مال اجللسات ا
تـحـدث بـاسم رئـيـس الوزراء  طـالل ا
امـس  عن امــــلـه تــــمــــريـــــر قــــانــــون
االقـتراض بجلسة اليوم االربعاء لتبدأ

وظف غدا احلـكومة بإطالق رواتـب ا
اخلـمـيس . وقـال مال طـالل في مـؤتـمر
صـحفي (نأمل تمـرير قانون االقتراض
بــجــلـســة األربــعـاء لــتــبـدأ احلــكــومـة
ــوظــفــ اخلــمــيس بــإطـالق رواتب ا
ـــقب). واضـــاف ان(قــانـــون تـــمــويل ا
الي سـيؤمن الرواتب لألشهر الـعجز ا
ـقـبـلة).  وقـال الـصفـار في تـصريح  ا
إن (الــلـجـنــة في اجـتـمــاعـهـا أمس مع
رئــيس احلـكـومـة اتـفــقت عـلى تـمـريـر
ــالي وقــد قــانــون تـــمــويل الــعــجــز ا
اتـــضح خالل االجـــتـــمــاع ان الـــهــدف

واحــد بـ الــسـلــطـتــ الـتــشـريــعـيـة
والـتـنــفـيـذيـة ويـرتـكـز عـلى تـوفـيـر مـا
يـحتـاجه الشعب) مـبيـنا ان (اجتـماعا
داخل الـلجنة ناقش اكثر عمقا القانون
طـلوب بـغية ووضع الـرقم احلـقيـقي ا
ـضي بالتـصويت علـيه في اجللسات ا
ان ـقبـلة) وأوضـح ان (اعضاء الـبر ا
ـثلـون الشـعب وهدفـنا بـالتـعاون مع
ـال الــعـام احلــكـومــة احلــفـاظ عــلى ا
وبـالتـالي سنعـمل على تـمرير الـقانون
ـطـلــوب الى الـبـنـود ـبــلغ ا و نــحـدد ا
ـكن ـلــحــة والـتـي ال  الــضــروريــة وا

تـأجيلـها كالرواتب والـتقاعـد والرعاية
االجــتـــمــاعــيــة واألدويـــة والــبــطــاقــة
الـتــمـويـنـيـة و مـســتـحـقـات الـفالحـ
وبــاقي االبـواب االســاسـيــة ثم نـذهب
لـتـمريـر القـانـون بشـكل يؤدي اخلـدمة
ـرجوة منه دون إثقال كاهل احلكومة ا
بـديون مسـتقبلـية كبـيرة). من جانبه 
اكــد عــضــو الــلــجــنــة احــمــد مــظــهــر
ـاضي اجلــبـوري  ان رواتب الـشــهـر ا
ـقبلة فيما سـتصرف خالل الساعات ا
أشــار إلـى أن رواتب الــشــهــر احلــالي
سـتُـصـرف في نـهـايـته.وقـال اجلـبوري

فـي بيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه (
االتـفـاق عـلى تمـريـر قانـون االقـتراض
بـلغ الذي يـتفق عـليه داخـل اللـجنة بـا
ـان) واضــاف انه (عـلى ــرره الـبـر و
احلكومة تقد خططها لتعظيم موارد
ـقبل وعدم االعـتمـاد على مورد الـعام ا
واحـد يتاثر بشكل سريع باي تطورات
دولـــــيـــــة) .  وكـــــان رئــــيـس الــــوزراء
مـصطفى الكاظمي قد كشف  عن موعد
ـتأخـرة مـنذ وظـفـ ا اطـالق رواتب ا
ـان امس ايــام بــعـد االتــفـاق مـع الـبــر
االول عـلى تمريـر قانون تمـويل العجز
ــالي  واضــاف الـكــاظــمي عن (قـرب ا
ـوظـفـ بــعـد االتـفـاق اطـالق رواتب ا
ـان عـلى جــمـلـة امـور مع مــالـيـة الــبـر
ـالي  مــنـهـا تــمـريـر قــانـون الـعــجـز ا
وشـــدد اجلــبـــوري عـــلى ان (تــاخـــيــر
الـرواتب حـالـة سـلبـيـة غـير صـحـيـحة
ولن نـقـبل ابـدا بـتاخـرهـا مـرة اخرى).
بـدورها  كـشفت عـضو اللـجنـة ماجدة
الــتـمــيــمي عن فـحــوى لــقـاء الــلـجــنـة
بـــرئـــيس الــوزراء امـس االول. وقــالت
الــتــمـيــمي في بــيــان امس إنه (أثــنـاء
قـترحات الـلقـاء  تقـد العديـد من ا
الــتي من شـأنـهــا أن تـخـرج الـبالد من
أزمـــــتـه  وركــــزت عـــــلـى وضع أسس
ســلــيـمــة إلدارة الــدولـة) واضــافت أن
(الـبدايـة الصـحيحـة تكـون عبـر انشاء
قـاعـدة بـيانـات دقـيـقـة من خالل اجراء

تـعديالت علـى آلية اسـتخراج الـبطاقة
الــوطــنــيــة وإعــطــاء رقم لــكل مــواطن
ــكن من عــراقي) مـــشــيــرة الـى انه (
طلوبة لرسم خاللـها توفير البيـانات ا
الـسـيـاسات واعـداد اخلـطط والـبرامج
لـــكـل انـــشـــطـــة الـــدولــة) وأوضـــحت
الـتميـمي أن (قاعدة البـيانات تـوفر لنا
تعداد سكاني دون اللجوء الى التعداد
الـسكاني بـالطريقـة التقـليدية) مـؤكدة
ـوظف ودرجاتهم انـها (حتدد أعداد ا
ورواتـبهم والـعاطلـ عن العمل وذوي
ــزدوجــة والـــتــعــرف عــلى الـــرواتب ا
ـسـتـوى الـتـعـلـيـمي) ولـفـتت الى ان ا
ـكن مـن خاللـهـا (الــقـاعـدة الــدقـيــقـة 
حتــديــد أكـثــر االمـراض الــتي يــعـاني
) ومـضت ـواطـنـ الـعـراقـي مـنـهـا ا
الـى القـول أنهـا (سـتكـشف أعداد ذوي
االحــتــيـاجــات اخلــاصـة وتــوفــر جـرد
وطالـبت الـتمـيمي مـتـلكـات) شـامل بـا
بـحـسب الـبـيـان بـ(تـعـديل سـلم رواتب
مـوظــفي الـدولـة بـشـكل عـاجل عـلى أن
يـرافــقه إجـراء مـراجـعـة وتـقـو عـمل
ـؤسـسـات الـدولـة كـافـة وفق مـعـياري
ـنـفـعة) واشـارت الـى (عدم الـكـلـفـة وا
وجـود ازمـة بـاألمـوال ولـكن االزمـة في
االدارة ومــعـــهــا فــإنــنـــا نــحــتــاج إلى
تـخـطيط جـيـد وتنـفـيذ دقـيق ومـتابـعة
ومـحاسبة  مؤكدةً على ارسال موازنة
عام  2021 واحلـسابات اخلتـامية منذ
عـام  2011 لــغـايـة  2019إلـى مـجـلس
الـنواب).  فيـما افاد الـنائب عدي عواد
فـسوخـة عقودهم من بـإضافـة مبـالغ ا
أحلــــشـــد الـــشــــعـــبي ضــــمن قـــانـــون
االقـتـراض ونعـمل إلضـافة 30 ألف من
الــعـقـود  واحملـاضـريـن. وتـعـهـد وزيـر
ـالية علي عبد األمير عالوي بإطالق ا
ــوظـــفـــ بـــدءاً من يـــوم غــد رواتـب ا
اخلــمــيـس  عــلى أن يــســرع مــجــلس
الـنـواب بـاقرار قـانـون تـمويل الـعـجز
فـيمـا حددت احلـكومـة مبـلغ االقتراض

بـنحو  20 تريليوناً.
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دان احتـــاد احلـــقـــوقـــيـــ الـــعــرب
االعــــتـــداء الــــغـــادر الــــذي شــــنـــته
مــجـــامــيع اجــرامــيـــة في مــنــطــقــة
الـرضـوانيـة واودى بـحيـاة عدد من
. وقـال بيان واطـن قـوات االمن وا
لالمـــانــة الــعــامــة لـالحتــاد تــلــقــته
(الــــــزمـــــــان) امس ان (االحتــــــاد اذ
يـــســـتــنـــكـــر ويــدين وبـــشـــدة هــذه
ة البشعة ويطالب السلطات اجلـر
احلـــكــومـــيــة بـــأتــخـــاذ االجــراءات
ـواطـنـ عـلى الـكــفـيـلـة بـحـمــايـة ا
االمـن الـوطــني واتـخــاذ االجـراءات
احلـازمة بالـقاء القـبض على الـقتلة
ان ). كـما دان رئـيس الـبر اجملـرم
الـــعـــربي عـــادل بـن عــبـــدالـــرحـــمن
الـــعــســـومي  الـــهــجـــوم اإلرهــابي
اجلـــبـــان الـــذي وقع فـي مـــنـــطـــقــة
الــرضـوانــيـة. وأكــدَّ الـعــسـومي في
ان الـعربي يـعلن بـيـان امس  (البـر
تـضـامـنه ووقـوفه الـتـام مع الـعراق
فـي حربه على اإلرهـاب واجلماعات
اإلرهـابيـة ودعمه في كل ما يـتخذه
من إجـراءات لـلـتـصدي لـلـجـمـاعات
ـتـطـرفـة) ,مُـشـددا عـلى أن (مـوقف ا
ـــــــان ثـــــــابـت وداعـم ألمن الـــــــبـــــــر
واسـتقـرار بغـداد وسالمة مـواطنيه
ووحـــدة أراضــيه) ,وأعـــرب رئــيس
ـــان الـــعـــربـي عن (خـــالص الـــبــــر
تـعـازيه لضـحايـا الهـجوم اجلـبان).
وأعـربت دولـة الـكـويت عـن إدانـتـها
واسـتــنـكـارهـا الـشـديـدين لالعـتـداء
الـذي أسـفر عن اسـتـشهـاد وإصـابة
عــدد من األشــخــاص. وأكـد مــصـدر
فـي وزارة اخلـــارجــــيــــة (تـــضــــامن
الـــكــويت مع األشـــقــاء في الــعــراق
و?تـأيـيدهم في كل مـا يتـخذونه من
إجـــراءات لــلـــحـــفــاظ عـــلى أمـــنــهم
واسـتقرارهم).كما أعرب عن خالص
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أعـلـنت وزارة الصـحـة والبـيـئة عن
تــســجـيل  52 حــالــة وفـاة جــديـدة
بـفـايروس كـورونـا خالل السـاعات
ــاضــيــة في جـمــيع احملــافــظـات. ا
وقف الوبائي للوزارة  وبـحسب ا
الـذي اطلعت عـليه (الزمان) امس 
فـــأن (عـــدد اإلصــابـــات بــلغ 3577
وحـــاالت الـــشـــفـــاء  2432 حـــالـــة
والـوفيات  52 حـالة).وبلغ إجمالي
اإلصـابـات في الـعـراق مـنـذ تـفـشي
اجلــــائـــحـــة الى  505 اآلف و310
إصـابـات بـيـنـهـا  434 ألـفـًا و665

حـالة شفاء و 11 ألفاً و 432 حالة
وفـاة. وافادت دائرة صحة النجف
بـــتــســـجــيل  58 اصـــابــة جـــديــدة
بـــكـــورونــا . ونـــعت وزارة الـــنــفط
فــقــيـــدهــا حــســيب مــحــمــد هــادي
ـــديـــر الـــعــام الـــســـابق الـــصـــدر ا
لـلـدائرة اإلداريـة الـذي وافاهُ األجل
بـــســـبـب مـــضـــاعـــفـــات فـــايــروس
كـــورونــا. وتــوفى احـــد مــؤســسي
حـركـة تغـيـير الـكـردية قـادر حاجي
عـــــلي  بـــــعــــد صــــراع طـــــويل مع

دينة السليمانية. كورونا 
وأعـــــلن مــــصـــــدر في الـــــرئــــاســــة
الـفـلـسـطيـنـيـة امس عن وفـاة أم
سـر منـطمـة التـحريـر الفـلسـطيـنية
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قــــال رئــــيس الــــوزراء مــــصـــطــــفى 
الــكـاظــمي  انه البــديل عن اتــفـاقــيـة
الص  مـؤكدا وجود تـقارب عراقي
سـعودي القرار مـشاريع مهـمة. ونقل
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس عن
الـــكــاظـــمي خالل جـــلـــســة مـــجــلس
الـوزراء الـقول انه (ال تـوجد اتـفاقـية
( بـــديـــلـــة عن االتـــفـــاق مع الـــصــ
واضــاف ان (اجملـــلس الــتــنــســيــقي
الـعـراقي السـعـودي عقـد اجـتمـاعات
ـاضـي مـتـواصـلـة خالل اليـومـ ا
لــلـوصـول الى مـجـمــوعـة تـفـاهـمـات
بـشـان قطـاعـات الصـنـاعة والـتـجارة
والـزراعة والنـفط والتعـليم والـثقافة
وغـــيـــرهـــا) واشـــار الـى ان (هـــنــاك
حـمالت تـشـكيك بـأي تـقارب لـلـعراق
مع أي دولـة ترافقها شائعات تهدف
خلــلط األوراق وتــعــطــيل أي تــفـاهم
يـــصب في صـــالح الـــبــلــد) مـــؤكــدا
(يـجب أن العـراق يكـون بيـئة جـاذبة
لـالســتــثــمــار ولـــيس طــاردة ألنــنــا
بـحاجة فـعلية لالسـتثمـارات وتوفير
فـــرص الـــعــمل واإلعـــمــار)  وادعـــو
ــــالـــــيــــة وبــــاقي الــــوزارات وزارة ا
لـإلســـراع بـــتـــقـــد مـــوازنــة 2021
ألهـمـيـتـها فـي تسـيـيـر أمـور البالد).
وعـقدت الـلجنـة الثـقافيـة واإلعالمية

ــــجـــلس والــــشـــؤون اإلسـالمـــيــــة 
الـتنـسيق الـعراقي ـ الـسعودي امس
االول اجــــتـــمــــاعـــاً عــــبـــر الــــدائـــرةٍ
ـغلقةٍ لوضع جملةٍ من الـتلفزيونيةٍ ا
الــتـفـاهـمـات واالتــفـاق عـلى تـوقـيع
مـجموعـةٍ من مذكرات الـتفاهم ضمن
مـجاالت الـثقافـة واإلعالم والسـياحة
واحلـج والــعــمـــرة . وتــرأس الــوفــد
الـعــراقي وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة
واآلثــار حـــسن نــاظم فــيــمــا تــرأس
الــوفـد الـسـعـودي وزيـر اإلعالم عـبـد
الـله ماجد القصبي. وتبادل الطرفان
حتـيات حكومتي البلدين وتأكيدهما
عــلى أهـمــيـة تـنــمـيـة الــعالقـات بـ
الـــعــراق والـــســعـــوديــة في جـــمــيع
اجملـاالت. وتناول االجتـماع محاور 
الـثـقـافة واإلعالم والـسـيـاحة واحلج
والـعـمـرة والـشـؤون اإلسـالمـية و
االتـــــــفــــــــاق خاللـه عـــــــلـى إدخـــــــال
الـتـفـاهـمات الـقـائـمـة حـيز الـتـنـفـيذ
وبـــحـث تـــوقـــيع مــــذكـــرات تـــفـــاهم
جـديدة.وخلصت توصـيات االجتماع
في مـــحـــور الـــثــقـــافـــة الى تـــأكـــيــد
(الـطرف أهميـة البدء بتنـفيذ مذكرة
وقعة من الـتفاهم للتعـاون الثقافي ا
اجلـــانــبـــ في الــــســابع عـــشــر من
ــاضي وبـحث نــيــسـان مـن الـعــام ا
سـبل الـتـعـاون فـي تسـجـيـل مـلـفات
ــشــتــركــة لـدى وعــنــاصــر الــتـراث ا

مـنظمة اليونسكو ومن بينها طريق
احلـج الــقــد طــريق زبــيــدة). كــمــا
تــضـمن هـذا احملـور (إقـامـة أسـابـيع
ملـكة وأسابيع ثـقافيـة عراقيـة في ا
ثـقـافـيـة سـعـوديـة في الـعـراق األمـر
الـذي القى ترحيبـاً كبيراً في اجلانب
الـــــســـــعـــــودي و إدراجـه ضـــــمن
تــــوصـــيـــات االجــــتـــمــــاع).وضـــمت
تــوصـيــات االجـتـمــاع أيـضــاً اتـفـاق
الـطـرفـ علـى وضع تصـورٍ مـشـتركٍ
لــــلــــتـــعــــاون فـي مـــجــــال االنــــتـــاج
ـا الــسـيــنـمــائي والــتـلــفـزيــوني و
يـخدم شـعبي الـبلـدين.أما فـي محور
اإلعالم فــقـد تـنـاول الـطـرفـان تـوقـيع
ــؤسـسـات مــذكـرات تــفـاهم جتــمع ا
اإلعالمــيـة الـرسـمـيـة الـسـعـوديـة مع
نـظـيـراتـهـا الـعـراقـيـة. بدوره  أشـار
عــضـو الــوفـد الـعــراقي في الـلــجـنـة
نـــبـــيل جـــاسـم إلى (وجـــود مـــذكــرةٍ
تـفاهمٍ للتعاون اإلذاعي والتلفزيوني
جــاهــزة لـــلــتــوقــيع كــمــا أنَّ هــنــاك
ــذكــرة تــفــاهم بـ مــســودة أولــيـة 
وكـــــالــــتـي األنــــبـــــاء الـــــعــــراقـــــيــــة
والـــســـعـــوديـــة). من جـــانـــبه  اكـــد
الــرئـيس الـتـنـفـيــذي لـهـيـئـة اإلذاعـة
والــتــلــفــزيــون الـســعــوديــة مــحــمـد
احلــارثي إلى (وجـود مــذكـرة تـفـاهم
مـكـونة من  10 بـنـود مقـسمـة على 3
مــحــاور بــشــان الـتــبــادل الــســمـعي

والـبـصري وتـعزيـز تـبادل اخلـبرات
والــزيــارات وتــعــزيــز االتــفــاقــيــات
الـقـائـمـة التي ال تـزال طـور الـتـوقيع
في مـــجــالي الــعـــمل الــتــلـــفــزيــوني

واإلذاعي).
ــضي بـذلك  وجــرى االتـفــاق عـلى ا
وتضم مذكرة التفاهم بنوداً بشأن
تـسهـيل عمل مـراسلـي الوكالـت في
الـــدولــة األخــرى وتـــبــادل األخــبــار
بـــيـــنــهـــمـــا وفي مــحـــور الـــشــؤون
اإلسـالمية  أثـنى وزيـر الثـقافـة على
ملكة (اجلهود الكبيرة التي تبذلها ا
ـواجـهـة الـتـطـرف في صـيـاغـة أدلـةٍ 
عـلى الـصـعـيـدين احملـلي والـعـربي)
داعـيـاً إلى (صـيـاغـة ميـثـاق مـشـترك
ــواجــهــة ـــمــلــكـــة  بـــ الــعــراق وا
اإلرهـاب والتطـرف) مؤكداً (األهـمية
الـكبيرة والتأثـير الذي سيحدثه هذا
ــــيـــثـــاق).وتـــنــــاول مـــحـــور احلج ا
والـعمـرة إشراك احلـجاج الـعراقـي
في بـرنـامج مـكة (إجـراءات الـبصـمة
اإللـكـترونـيـة) كمـا دعـا رئيس هـيـئة
احلـج والـعــمــرة في الــعــراق سـامي
ـسعـودي إلى (زيادة حصـة العراق ا
مـن احلـــجـــاج ووضـع فـــرص احلج
ملكة قـدمة من حكومـة ا االضـافية ا
حتت مـظلة الهيئة تـنظيمياً ودخلت
ــــقـــتــــرحــــات ضـــمـن تـــوصــــيـــات ا

االجتماع).
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هـزة ارضيـة بقوة  4.6  ضـربت قضـاء بازيان في الـسلـيمـانية.وذكـر بيـان تلقـته (الزمـان) امس ان (مراصد
الهـيـئة  سـجلت حـدوث هزة أرضـيـة في بازيـان بالـسـليـمانـية بـقوة  4.6  درجة عـلى مـقيـاس ريخـتـر). فيـما
.وذكـر البيـان ان (طقس ـقبـل توقـعت االنواء اجلـوية اسـتمـرار االمطـار وانخـفاض احلـرارة خالل اليـوم ا
نطـقة الوسطى غائـما جزئيا واحـيانا غائمـا مع امطار متفـرقة  تتحسن االجواء اليوم األربعاء سـيكون في ا
نطقـة الشمالـية غائـما جزئيـا واحيانا خالل اللـيل كما يـتشكل ضبـاب خفيف صـباحا يزول تـدريجيـا وفي ا
نـطقة اجلنوبية غائما غائمـا مع امطار متفرقة اما درجات احلرارة فـتنخفض قليال عن اليوم السابق  وفي ا
مع تـسـاقط امـطـار تـكون رعـديـة احـيـانـا وضـبـاب خـفـيف في اقـسـامـهـا الـغـربـية) مـشـيـرا الى ان (درجات

احلرارة تواصل االنخفاض وتكون أقل من  25  في مدينة بغداد).
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ــواســاة إلى (الـــتــعــازي وصــادق ا
أسـر الضحايـا وتمنياته لـلمصاب
بــالــشــفــاء الــعـاجـل). وكـان رئــيس
اقـليم كردستان قد اسـتنكر االعتداء
الــتـي اســتــهــدف في وقت مــتــأخــر
قــــاعــــدة لــــلــــقــــوات األمـــنــــيــــة في
الــرضـــوانــيــة. وشــهـــدت مــنــطــقــة
الـرضـوانـيـة اعتـداء شـنـته عـنـاصر
ــدخل مـن  تــنــظـــيم داعش  عـــنــد ا
الــغـربي لـبـغـداد وادى الى سـقـوط
شـــهــداء وجـــرحى.وذكـــرت خــلـــيــة
اإلعـالم األمــــنـي أن (مــــجـــــمــــوعــــة
إرهـابية مكونة مِن أربعة أشخاص
قـــامت بـــالـــتـــعـــرض عـــلى نـــقـــطــة
لــلـصـحــوة في قـريـة الــبالسـمـة في
ـا أدى الى مـنــطـقـة الـرضـوانـيـة 
اسـتـشـهـاد أربـعـة أشـخـاص وجرح
ثـالثـــــــة آخــــــريـن أحـــــــدهـم غــــــادر
ـسـتـشـفى). فيـمـا اشـارت مـصادر ا
أمــنـيــة إلى أن حــادث الـرضــوانـيـة
تــمـثل بـاعـتـداء بـالــقـنـابل الـيـدويـة
واألسـلحـة اخلفيـفة عـلى برج أمني
لـلـجيش الـعـراقي وقـوات الصـحوة
في مـنطقة معروفة باسم برج (سيد
درويـش) في الـرضـوانـيـة.وأضـافت
ـــصــادر ان (االعــتــداء  من قــبل ا
عـــنــاصـــر تـــنــظـــيم داعش  وخالل
ــســانــدة االعــتـــداء خــرج األهــالي 
الـــقــوات األمـــنـــيــة بـــدون مــعـــرفــة
أمــاكــنــهم ومــعــرفــة مـصــدر إطالق
الــنـار وأن الـقـوات األمـنـيـة وصـلت
بـــعـــد دقـــائق إلى مـــكـــان احلــادث

والوضع مسيطر عليه االن).
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دعــــا رئــــيس اقــــلـــيـم كـــردســــتـــان
نـيـجـرفان الـبـارزاني خالل اشرافه
ـقراطي عـلى اجـتـماع احلـزب الـد
واالحتـاد الوطـني الكـردستـاني 
الـى تعاون االطراف السـياسية في
ــشــكالت الــراهــنــة االقــلــيـم حلل ا
.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(الــــبــــارزانـي اشــــرف بــــحــــضـــور
ـشتـرك لالحتاد الـوطني الـرئيس ا
بـــافل طـــالـــبـــانـي عــلـى اجـــتـــمــاع
احلــزبـ الـذي سـلـط الـضـوء عـلى
األوضـاع السـياسيـة بصـورة عامة
شاكل وأوضاع العراق وإالقليم وا
الــتي يـعــانـيـهــا شـعب كــردسـتـان
ــالــيـة وخــاصــة من الــنـاحــيــتـ ا
واالقـــتــصــاديـــة نــتـــيــجــة تـــفــشي
فـــايــروس كـــورونــا الـــذي أصــاب
الــعـالم والـعـراق وإالقـلـيم) وشـدد
الــبـــارزاني عــلى (أهـــمــيــة الــعــمل
ــــشــــتـــرك بــــ كــــافــــة األطـــراف ا
الـسياسية في إالقـليم والسيما ب
) مــعــربـا عـن اسـتــعـداده احلـزبـ
ــسـانـدة من أجل (تــقـد الـدعم وا
ـشـتـرك والـتـعـاون إجنـاح الـعـمل ا
بـ جميع األطراف). وخاض وفدا
اجلـانب حواراً صريحاً ومسؤوالً
سـائل. وأكدا على بـشان عـدد من ا
ـــشـــتـــركـــة الـــتي ـــســـؤولـــيـــة ا (ا

يـــتــحـــمالنـــهـــا جتــاه الـــعـــمــلـــيــة
الـــســيـــاســيـــة واحلـــكم في إقـــلــيم
كـوردسـتـان) كـمـا اتـفـق اجلـانـبان
عـلى (ضرورة أن يـتخـذا جنـباً إلى
جــنب األطــراف األخــرى في إقــلـيم
كـردسـتـان خـطـوات جـادة وعـمـلـية
ــــشــــاكـل بـــيــــنــــهم مـن أجل حل ا
ـواجـهـة وتـكــريس كل جـهـودهـمـا 
هـــذه الــظـــروف ودعم مـــؤســســات
إقــــلـــيـم كـــوردســــتـــان في خــــدمـــة

.( واطن ا
وشـغـلت األوضـاع األمنـيـة لإلقـليم
واحـــتــــرام الـــكـــيـــان الــــســـيـــاسي
والــــدســـتـــوري مــــحـــوراً آخـــر من
االجــتـمـاع حــيث اتـفق اجلــانـبـان
عــلى أن (حــمــايــة أمن واســتــقـرار
كـــــردســـــتـــــان واجـــــبـــــة عـــــلى كل
األطـــراف) مـــؤكـــديـن (دعـــمـــهـــمــا
الســتـعـدادات احلـكـومـة االحتـاديـة
ــــعــــنـــــيــــة إلجنــــاح واجلــــهـــــات ا
ـبـكــرة في الـعـراق االنــتـخـابــات ا
وفـي هــــذا الــــســــيــــاق  تــــقـــو
ـثـلي الــتـعـاون والــتـنـسـيـق بـ 

إالقــلـيم في بــغـداد عــالـيــاً كـمـا 
الـــتـــشــديـــد عـــلى مــواصـــلـــة هــذا
الـــتــــنـــســـيق). وفـي مـــحـــور آخـــر
لـالجــتـــمـــاع جــرى الـــتـــطــرق الى
تــطـبــيق االتـفــاقـيــات الـســيـاســيـة
واإلداريــة بــ اجلـانــبــ ومـنــهـا
مــوضـوع الالمــركـزيـة فـي إالقـلـيم.

حــــــيث اشــــــار اجلــــــانـــــبــــــان الى
(الــتـزامـهـمــا بـاالتـفــاق الـسـيـاسي
الــقــائم بــيــنــهــمــا وبــرنــامج عــمل
الــكـابـيـنــة احلـكـومـيــة الـتـاسـعـة 
لــتـجـسـيـد الالمــركـزيـة في اإلقـلـيم
ستويات وحتـويل السلطـات إلى ا
شتركة سؤولية ا األدنى وحتـمل ا
والـقضـاء على الـروت فـي تسـيير
ــــواطـــنــــ وتـــقـــد مــــعـــامالت ا

ـــشــاريـع واخلــدمـــات الــعـــامــة) ا
مــشــددين عــلى (مــواصــلــة الـعــمل
شترك والتعاون داخل مؤسسات ا
إالقـليم خـدمة لـلمـواطنـ ولغرض
جتــاوز الــظــروف الــصــعــبـة الــتي

أثقلت كاهل الشعب الكردي).

نيجيرفان البارزاني

صائب عريقات
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نــظم حــمــلــة الــشـهــادات الــعــلــيـا
مـسيـرة من نوع مـختـلف في بغداد
اليـصـال مـطـالـبـهم بـالـتـعـيـ عـلى
ـالك الدائم.وقـال شـهـود عـيان ان ا
(االالف من حـملـة الشهـادات العـليا
نـظـمـوا االحد مـسـيـرة احتـجـاجـية
انـطـلقت من سـاحة مـعرض بـغداد
ــــنــــطــــقـــة وصــــوالً إلـى بــــوابــــة ا
وذلك اخلـــضـــراء في الـــقـــادســيـــة 
) الفت الى ان لـلمـطالبـة بالتـعي
ــســيــرة هي جــزء مـن اعــتــصـام (ا
حـملة الشهادات العليا وتهدف الى
ايـــصـــال صــــوتـــهم الى حـــكـــومـــة

الـــــــكــــــاظـــــــمي الصـــــــدار اوامــــــر
بـــتــعـــيـــيــنـــهم). وتـــشـــهــد بـــغــداد
ومـــحــافـــظــات اخـــرى مــظـــاهــرات
ـاثلة خلريجي الـكليات للـمطالبة
شـروعة وهي احلـصول لـلـحقـوق ا
عـلى فـرصة عـمل تسـاعد الـعاطـل
في تأم احتياجاتهم بعد التخرج
مـن اجلامـعات مـنذ سـنوات  اال ان
احلــــكـــومـــة عـــاجــــزة عن االيـــفـــاء
بـــوعـــودهـــا وتـــأمـــ فــرص عـــمل
لـهـؤالء اخلـريـجـون بـسـبب الـظرف
االقتصادي الراهن. ويواصل حملة
الــشــهـــادات الــعــلــيــا مــنــذ اشــهــر
احـتجاجاتهم للحصول على فرصة
داخل مـؤسسات التـعليم العالي او

فـي الـوزرات االخـرى  مــتـســائـلـ
عـقول أن يـهمل اصـحاب (هـل من ا
الــشــهـادات الــعــلـيــا بــهـكــذا حـال?
عـــجــزنـــا من الـــســؤال وال نـــعــرف
ـسـافـة الـتي سـنـمـضـيـها مـامـدى ا
ونـحن نلـتحـف الشـوارع واألرصفة
والســـيــمـــا ان الــرئــاســـات الــثالث
فـهي وضعت مـسؤولـة عن تعـييـنا 
خلـدمـة الشـعب ونطـالبـهم ا لوضع
حل جــذري لــنــا فــقــد سُــلــبـت مــنـا
أعـواماً ونحن جنّهـد في سبيل نيل
الـــشـــهـــادة ومــا كـــنـــا نـــدري بـــهــا
ســـــتـــــهــــوي بـــــنـــــا إلى الـــــشــــارع
فـانـصـفـونـا خلـدمـة بـلـدنـا فالـبالد

تزهر بكفاءاتها).
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ـفاوضـ الـفـلـسطـيـنـي وكـبـيـر ا
صـــائب عــريــقــات ( 65 عــامــا) في
مستشفى هداسا االسرائيلي جراء
إصــــابــــتـه بــــفــــيــــروس كــــورونــــا
ــصــدر لــوكــالـة ــســتــجــد.وقـال ا ا
فـرانس بـرس (تـأكـدت وفـاة صائب
عــريــقــات في مــســتــشــفى هــداسـا
وسـيتم االن تـرتيب جـنازته) الـيوم
وكان عريقات الذي خضع سابقا .
سـتـشفى لـعـمـليـة زرع رئـة ادخل ا
في  18 تــــشـــريـن األول.  وخـــلص
اطــبـاء نـفـسـيــون الى ان كـثـيـر من
الـناج من كورونا يرى تشخيص
اصــابـتــهم بـاضــطـراب نــفـسي في

غضون 90 يوما من الشفاء.

d¼UEð…∫ خريجون في تظاهرة ببغداد للمطالبة بالتعي
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الـــعــراقي الـــذي راح قــسـم مــنه يـــشــايع
األحـــمــر ويـــتـــضــرع لـــلــبـــاري نـــصــرته
لـالسـتـقــواء به عـلـى اجلـار  أمـا الــقـسم
الـثـاني فـراح يـنـشـد شـوف األزرق يـلـعب
ـنـقـذ األمل بـالــسـاحـة  وكـأنه الـنـاصـر ا
ـديــونــيـة  الــذي ســيـنــقــذ الــعـراق مـن ا
ويـفـتح أبـواب االسـتثـمـار وفـرص الـعمل
عـلـى مـصـراعـيه  سـيـخـلص الـعـراق من
االسـتـقـطـاب الـشـرقي الـغـربي  وسـيحل
األزمـة الــسـيـاسـيـة احملـتــكـمـة  بـنـصـره
الــفــسـاد راح يــلـمــلم ذيــوله  والــتـراجع
ــــعــــرفي ســــيـــصــــبح مــــاضي  شــــبح ا
االخـتالف راحت مؤشراته تشير للتراجع
 وسـيـشـرق غد جـديـد طال انـتـظاره  لك
رب يــحـمـيـك يـا عـراق  ولــشـعـبك رؤوف
رحـــيم  وســيــســـتــيــقض مـن بــنى عــلى
الــتـغـيــيـر في اخلـارج  عــلى حـلم مـزعج
أمـلّ نفـسه به  فال تـغـيـيـر اال من الداخل
وال تـــصــحــيح اال عــلـى يــد ابن الــوطن 
الـذي رأى فيه ماضٍ وحاضـرٍ ومستقبل 
ويـقيـناً أن النـكسة الـتي يعـيشهـا العراق
فـي حــاضــره لـــيــست األولـى ولن تــكــون
ــهم الـــتــغــيـــيــر في األخـــيــرة  ولــيـس ا
هم االنتفاض على الواقع اخلارج  لكن ا
واالنـتصار للـمستقـبل  وتعويض اجليل
الــــذي لم يــــر َ في الـــعــــراق اال احلـــروب
واخلـوف والـقـحط واحلـاجـة والـبـطـالة 
ـاذا يوالي فـجـيل عاش كل هـذه الويالت 
بـلد غـني وهو فـقيـر  بلـد كبـير وهـو فيه
صـغـيـر  بـلـد لم يـرَ فـيه اال الـهـزائم وهو
يــقـرأ تــاريخ مـلـيء بـاالنــتـصــارات  بـلـد
لــيس فــيه اال اخلـراب ويــقـرأ عن أنــبـاءه
الـتي راحت تـتـناقـلـهـا األ  بلـد يـعيش
عـلى خـيـراته كل لـصـوص الـعـالم وهو ال
يــجــد الــطـــيب احلالل  ويــحــدثــونك عن
نتصر الذي سيخرج االمة من األمريكي ا
ظـلمات الـفساد والقـحط والفقر والـبطالة
واالسـتـقطـاب وكل األمراض االجـتـماعـية
الـتـي راحت تـعـبث بـجـسـد وعـقل ونـفس
االمــة  فــالــتــصــحــيح أمــا أن يــكــون من
الــداخل وبـأيــدٍ وطـنـيــة وإال فال خـيـر في

ظفر اجنبي يحك ظهر الوطن .
ستشارين واخلبراء في { رئيس هيئة ا
رئاسة اجلمهورية

أمـن األجـــواء االمـــريـــكـــيـــة  وخـــرج من
مـجلس حـقوق اإلنـسان حـيث هي مصدر
ــعــاهــدة الــدولــيــة االنــتـــهــاك  وغــادر ا
لـتجارة األسـلحة الـتقلـيدية كـونها راحت
تـــهــدد األمن الـــقــومي لـــبالده  ونــاصب
االتـفـاق الـنـووي اإليـراني الـعـداء  حيث
سـيـنـتـهي هـذا االتـفـاق عـنـده الـى تـسـيد
وتــصـدر اجلــمـهــوريـة اإلسالمــيـة الـدول
الــنـوويــة  االحتـاد األوروبي عــنـده عـدو
تـقليدي  والص سبب مديونة الواليات
ـتحدة  وتوكتوك فايروس  التكتلوجيا ا
 ولـو قُــدر لـتـرامب واليـة ثـانـيـة لـوجـدت
ـــتــحــدة تـــعــيـش في كــوكب الـــواليــات ا
معزول حيث الكل عدوها واجلميع متآمر

عليها  .
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 ولـم تنـتج سـياسـات تـرامب اال مـزيد من
ـي والـتـنــاحـر اإلقــلـيـمي الــتـشــظي الـعـا
واالنــقــسـام اجملــتــمـعـي الـداخــلي  فــقـد
انـتهت االنـتخـابات األخـيرة الـى معـسكر
ازرق مـنتـصر اقـتص من ظلمـات معـسكر
ـعسـكر األحمـر  ومعـسكر ال رئـيس قاد ا
احـمر راح يـنظـر لألول على أنه مـغتصب
ـعـسكـر األحمـر فريق لـلـسلـطة  وداخل ا
ـنـتـصر  ـة وبـادر لتـهـنـئـة ا اقـر بـالـهـز
وفـريق متـحفظ ينـتظر ردت فـعل الرئيس
ـنـتـهـيـة واليـته  وفـريق يـرفض نـتـائج ا
االنـتـخابـات ويـدعي التالعـب والتـزوير 
وبـــالـــقــطع أن مـــثل هـــذا االســـتــقـــطــاب
تـحدة من اجملـتـمعي لم تـألفـه الواليـات ا
قـبل  فقـد أحدث هـذا االستـقطـاب الشرخ
تـمـاسك  فـي جدار اجملـتـمع األمـريـكـي ا
ـعــركـة فــلم يــدعِ رئـيس من قــبل خـســر ا
االنـتـخابـية  الـتالعب والـتزويـر  فـلعـبة
الـتزويـر لعبـة إقليـميـة محلـية بامـتياز  
أمـا أن تـنـتـقل عـدوى الـتـزويـر والـتالعب
قـراطيات فتلك الى واحـدة من أعرق الد
اخلــســارة األكـبــر  ال ذهـاب مــدة واليـة .
ـــــا كـــــان الالفـت األكــــبـــــر فـي هــــذه ور
االنــتـخـابـات لـيس االنــقـسـام اجملـتـمـعي
األمـريـكي وإن كـانت هـذه الـظـاهـرة تـثـير
االهــتـمـام وتـسـتـوجـب الـتـوقف والـتـأمل
والـتـحـلـيل ومـا قـد يـؤل الـيه األمـر  لـكن
الـالفت األكـــبــر االنـــقـــســـام اجملـــتــمـــعي

ـكن تفسـيره االنقـسام الشـعبي العربي
ـبدأ عـنده مات الـذين يفـترض أن يـكون ا
ـــلـك  أو رح رئـــيس وحل ــــلك عـــاش ا ا
ــــتـــحــــدة بـــلـــد رئــــيس  فـــالــــواليـــات ا
الــسـيــاســات واالسـتــراتـيــجــيـات ال بــلـد
الـتفرد واالرجتال  فالكلـيات متفق عليها
ـشـورة  واجلــزئـيــة قـابــلـة لالجــتـهــاد 
الــفــريق  نــعم يُــعـد الــرئــيس األمــريـكي
تــرامب ظــاهــرة فـريــدة لم يــتــرك بـاب اال
ــادي ــردود ا وراح يــطـــرقه بــحــثــاً عن ا
واجملـد الـشـخصـي وحب الظـهـور ورغـبة
الـتـصدر حـتى ملء الـدنـيا وشـغل الـناس
تنبي  يزور البالد ويلتقي كـما قيل في ا
ـلئ اخلـزائن ويـجني الـعـوائد الـعـباد  
ويــلــوح بــالـعــصــا وأحــيـانــا بــاجلـزرة 
ــؤتـمـرات يــجـالس الــرؤسـاء ويـحــضـر ا
ويــلـتـقط مــا يـؤرشف لـلــذكـريـات ويـزعج
اجلــمـيع بـخـطــابه وانـتـقــاده وتـهـجـمه 
االنـــســحــابــات عـــنــده مــتـــعه ومــغــادرة
االتـفـاقـيـات رغـبـة وتـهـديـد احلـلـفـاء قـبل
األعـداء نشوة  لم يترك اتفاق اال وغادره
ــنـاخ الــعـداء فــغـادر اتــفـاقه  فــنـاصب ا
ية فقد وانـسحب من منظمة الصحة العا
ثـبت عنده فشلها في الـتصدي للجائحة 
وخــرج من اتـفـاقـيــة الـيـونـســكـو كـونـهـا
نـاشـرة للـجهـل  ولم يسـتمـر في اتـفاقـية
فـتوحـة حيث تـيقـن انهـا تهدد األجـواء ا

تـابع العالم وباهتمام قل نظيره مجريات
االنــتــخـابــات األمــريـكــيــة وكـأنــهــا شـأن
داخــــلي يـــخـص بالد كل مــــتـــابع  وهي
بـالفعل شأن في جزء منه داخلي  بلحاظ
ـتــحـدة وإدارة أن ســيـاســات الـواليــات ا
شـأنها تمـتد نتائـجها خارج الـبالد يقيناً
ــتـدة شـمـال  فــتـجـد الــيـد األمـريــكـيـة 

وجنوب  شرق وغرب  . 
وبـالقطع ليس أكثـر من الشعب والساسة
الــعـرب مــتـابــعـة جملــريـات االنــتـخــابـات
الــرئـاسـيـة األمــريـكـيـة إجــمـاالً والسـيـمـا
األخيرة  حيث احلضور األمريكي القوي

تمدد في الساحة العربية .  ا
والـالفت أن هــذه االنـــتـــخــابـــات خـــلــقت
انـقسام عـربي شعبي ومـحلي واسع على
صـعـيـد الـدولـة الـواحـدة  فـراح الـبـعض
يـشايع ترامب واآلخـر يدعو لـبايدن حيث
رأى فــــيه أنـه اخملــــلص من ســــيــــاســـات
تـــرامب الــتي لـم تــتــرك شـــأن مــحــلي أو

إقليمي أو دولي إال وطالته شراً . 
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واذا كـان انـقـسـام الـشـعب األمـريـكـي ب
ـرشحـ أمر مبـرر حيث تـوزع االنصار ا
ـــقــراطـــيــ واجلـــمــهـــوريــ بـــ الــد
مـعتـمدين بـالدرجـة األولى الوالء احلزبي
ثـم الــبـــرنــامج االنـــتـــخــابي  فـــضالً عن
ـنــصب  لــكن مـا ال الــداعــمـ من أجـل ا
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بغداد

ـؤامــرة) لالحــداث كـمــطـلق ! مــسـألــة (ا
نــقــول نـعم أنــهـا مــوجــودة كـ (نـظــريـة)
كن وفي حـياة الـشعـوب احلية ولـكن ال 
ان يــقـودهـا الــواعـون الهــداف ومـصـالح
تـلك الـشـعـوب يـسمـحـون ان تـتـحول إلى
(عـقدة) تَـسود مسـتقبـلهم نعم أن(نـظرية
ـؤامرة) محـاولة لشـرح السبب الـنهائي ا
حلدث أو سلسلة من األحداث (السياسية
واالجـتـمـاعـيـة أو أحـداث تـاريـخـيـة)عـلى
أنـهـا أسـرار وغـالـبـاً مـا يـحـال األمر إلى
عــصـبـة مــتـآمــرة بـشـكل مــنـظم هي وراء
األحــداث الـكـثـيــر من مـنـظــمي نـظـريـات
ـؤامـرة يـدعون أن األحـداث الـكـبرى في ا
ــتــآمـرون الــتــاريخ قــد هــيــمن عــلـيــهــا ا
وأداروا األحـــداث الــســيــاســيــة من وراء
ـصـطـلح ألول مرة الـكـوالـيس. ورد هـذا ا
فـي مـقـالـة اقـتـصـاديـة عـام 1920م ولـكن
جرى تداولها في عام 1960م وتمت بعد

ذلك إضافتها إلى قاموس  أكسفورد . 
لفت للنظـر أن هذه النظرية ومنذ ولـكن ا
نطقة بـداية تأسيس الكيـانات في هذه ا
أنـتـجَـت بـعـد سـقـوط الـدولـة الـعـثـمـانـيـة
ـنتـصرين وتـوزيع تـركتـها حـسب هوى ا
الــغـربــيــ اإلسـتــعـمــاريـ حتــول لـدى
الـــسُـــلــطـــويـــ (حـــتى بـــعض األطــراف
والـتـيارات الـسـيـاسيـة خـارج السـلـطة !)
ـنـطـقـة الـتي نـعـيش فـيـهـا إلى في هـذه ا
حـجة بعضـهم للصعـود غير الشرعي الى
مــواقع الـقـرار والـبـعـض األخـر لـلـحـفـاظ
عـلى مـوقـع وسـلـطة الـقـرار ومـن احلـجة

حتول مع مرور الزمن إلى عقدة !. 

خالل احلـديث عن الـسيـاسة كـنت اعتـقد
ـرحــلـة الــنـضج انه ســيــأتي يـوم نــصل 
الـسيـاسي عند حـدوث إنعـطافات مـهمة
نــنـسى الــلـجــوء لـهــذه الـكــلـمــة لـتــبـريـر
إالحـبـاطات الـتي تؤدي بـكل إالنـعطـافات
يــتــصـور مــنــهــا االكـثــريــة أن تـؤدي الى
اوضـــاع ٍ افـــضل بـــعـــد مـــرور أكـــثـــر من
ســـــــــــــــــنة عـلى حركة 14 تـموز 1958
ـلكي في الـتي أدت إلى سـقـوط  النـظـام ا
الــعـراق الــتى كــانت مـتــهـمــة بـالــعـمــالـة

لالنكليز !
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 ولـم يحـدث أي شـىء مـلمـوس مـن وعود
قـادة احلـركـة لصـالح اسـتـقرار الـبـلد بل
مـشهـد الفـوضى كان مـهيـمنـاً على الـبلد
فـــبــدأ الــنــاس يـــتــســاءلـــون : ألــيس من
ــفــروض ان نــكــون في وضع ٍ أحــسن ? ا
فــكـان رد مـؤيـدي احلـركــة لـعـدم حـصـول
ـشـهور تـغـيـيرات نـحـو االحـسن قولـهم ا
يـتذكره الكـثير من العـراقي : (يا اخوان
تــرى نـحن سـقــطـنـا نــوري سـعـيـد …بس
ـنـطــقـة يـتـأمـرون إالنــكـلـيـز بـعــدهم فى ا
..الزم نــصــبـر..!!) فــكـان رد الــشــخـصــيـة
الـشعبـية (مال إسمـاعيل) البنه فـي مدينة
الـسليمانـية : (إذا ننتظر إسـقاط اإلنكليز
ـنـطـقـة …ومـن سـقـوط نـوري سـعـيد في ا
مـاحصلـنا غير الـتصفيق ..الزم ابن ..ابن
…..إبـنك يضحك على الورطة الي ورطتنا
فــيــهـا 14تــمــوز…..!!) ومــا أشــبه الــيـوم
ثل.! بالبارحة في العراق كما يقول أبو ا
طــبــعــاَ حــتى اليــقــال نــحن نــتـحــدث عن

العراق من قبل بريطانيا وإعالن اجلنرال
مـود بأنه لم يـأت غازيـاً بل منـقذاً لـلعراق
وأهـل الــعــراق !) فــتـــحــدث االســتــاذ عن
بــدايــات  إنـــتــشــار ظــاهــرة (كالم بــيــني
وبـيـنك و...الحتـجي الحـد) وربطـهـا بذلك

التأريخ ...! 
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وأشـار الى أن هـذه الظـاهـرة كانت بـداية
ؤامرة) إجتـماعياً وقال : لـظهور (عقـدة ا
لـيـكون في عـلـمكم أن من يـقـول لكم (كالم
بــيــني و بــيـنـك الحتـجـي الحـد ) يــقــصـد
وبـدون ان تــشـعـر إال بـعـد حـ أنه يـريـد
علـومة وهذا نوع مـنكم نشـر احلدث أو ا
ــؤامــرة ...!! مـن خالل هــذا احلــدث مـن ا
ـؤامـرة) وعنـدمـا وصلتُ سـمـعت كـلمـة (ا
عــمــراً بــحـيـث أسـتــطــيع قــراءة مــايـدور
حـولـنا وكـثرة سـمـاعنـا لهـذه  الـكلـمة من

هـناكَ مقـولة  إجتـماعيـة ليس لي علم عن
تــأريخ ظـهــورهـا وتــداولـهــا بـ الــنـاس
ولـكن عرفت من صياغتـها انها ليست من
تـراث االجـداد الـقدمـاء جـداً بل بـدعة من
ـاضي بـعد بـدع بـعـد عـشـريـنـات الـقـرن ا
حـصـول إنـهـيـارات مـتتـالـيـة في بـلـدانـنا
قولة بـحضور (احملررين) من الـغرب ! وا
يـقولها صديق القـرب صديق مؤتمن على
خـصوصيات الصداقة ويبدء (كالم بيني
وبـيـنـك..هـا إذ سـمـعت نـقـلـتـهـا لالخـرين
بـــعــد مــاأطـــلــعك عـــلى أي ســر...!!) ..وال
ـــرعــلى إطالعك عـــلى ســر ســوى مــدة
قــصـيـرة تـسـمـعـهــا من أكـثـر من مـصـدر
وأتــــذكـــر وأنـــا فـي مـــرحـــلــــة الـــدراســـة
ــتـوسـطـة وفي درس الــتـأريخ وبـعـد أن ا
شـرح لنـا استـاذ الدرس (وكـان عن تأريخ
وضـوع إحتالل الـعـراق احلديث حـيث ا
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ـتـابـعـون لـبــطـولـة دوري انـديـة الـعـراق لـفـرق الـدرجـة انـقـسم ا
ـاليـة التـي فرضـتها ادارة حـول الغـرامة ا ـمتـازة لكـرة القدم  ا
ئة من يناء الرياضي عـلى العبي فريقها بخصم 25 با نادي ا
عــقب اخلـسـارة غـيـر ـاضي   رواتــبـهم لـشـهــر تـشـرين االول ا
ـنـتـظرة امـام فـريق نـادي الـكـهـرباء (3-1)  في الـبـصرة  في ا
ـؤيـدون  خلـطـوة ادارة ـرحــلـة االولى .. ا اجلـولــة الـثـانـيـة من ا
ــؤثـرة ـالــيـة هـي الـعــقــوبـة ا رأوا ان الـغــرامــة ا ـيــنــاء  نــادي ا
ـراجعة ادائهم واحلرص على مردودهم الوحيدة على الالعب 
الـغـرامة ـيـنـاء  ـوقـف ادارة نـادي ا ـعـارضـون  بـيـنـمـا فـسـر ا
ـاليـة على انـهـا ضغط اضـافي على الالعـبـ لن يكـون مفـيدا ا
ـستـحسن ومن غيـر ا وان الـدوري ال يزال في بـدايـته  خـاصة 
الـيـة لـتـحقـيق غـايـة حتــــــــس الـلـجـوء الى وسـيلـة الـغـرامـة ا
عارض لتسجيل الغرامة ردود .. انا مع الفـــــــريق ا االداء وا
ـيـنـاء ـالـيـة عـلى الالعـبـ بـالـطـريـقـة الـتي جلـا الـيـهـا نـادي ا ا
انية وارى ان التقو الذي ينتهجه عدد من ادارات االندية اال
اذ ان كـشف احلسـاب الـفـني لكل الداء الالعـب هـو االفـضل 
هـو الـذي يحـسم ـبـاراة الـرسـمـيـة  العب بـعـد خـوض الـفـريق ا
مـثـلـمـا ـمـكـن تـسـجـيـله عــلى الالعب  شــكل اجلـزاء الـذي من ا
اني وحسب احـد اخلبراء يحـدد شكل الثـناء .. في الـدوري اال
باراة يتم على اساس انتاج الالعب في ا فان الثواب والعفاب 
.. عـدد الـتـمـريـرات الـصـحـيـحـة واخلـاطـئـة .. عـدد الـتـمـريـرات
ؤثرة واحلاسمة .. الـتمركز السلـيم .. اداء الواجب الدفاعي ا
ـوضــــــــعي .. الـتـســديـد عـلى مـرمى والــهـجـومي .. الـدفــاع ا
ـرمى من ــنـافس بــالـنــسـبــة لـلــمـهــاجـمــ .. انـقــاذ ا الــفـريق ا
ـدافـعـ .. ــنـافس بـالـنـسـبــة لـلـحـارس وا تـسـديـدات الـفـريق ا
االلـتزام بالـواجبـات التـكتيـكيـة .. هذه الـتفاصـيل الدقـيقـة تمنح
قوم الفني في النادي فرصة للحكم على نحو موضوعي على ا
ـــبـــــــــاراة .. وفق هـــذا الــــكـــشف الــــفـــني اداء كل العـب في ا
ـقـوم الـفـني .. يـفــــــــتـنع كل العب بـالـرأي الـذي يـنــتـهي الـيه ا
ـنح في و وهـذا الـكـشف الـفـني يـطـور الـثـقـافـة الـفـنـيـة لالعب 
ــدرب رؤيـة واضــحــة عن حـجـم ونـوع اجلــهـد ا الـوقت نــفــسه 
ـا يختـلف البـعض مع اسلوب بـذول من طرف كل العب .. ر ا
تـقـيـيم حـجم وجـهـد الالعب بــالـطـريـقـة الـتي تـعـتـمـدهـا االنـديـة
قوم الـفني وظـــــيفة حتتـاج الى كــــفاءة تدريبية الن ا انية  اال
ن يــتـهض بـهــذا الـواجب الـعــلـمي احلـــــيـوي وراتـب مـــــجـز 
ولـكن عـدم االتـفـــــاق ال يلـغي اهـمـيـة اخلـطوة الـعـلـمـية الـفـنـية

العادلة .
دير الـفني او احمللل الفني بوسـعهما القيام ويرى البعض ان ا
وما هـو حيوي وال اخـتلف مع هـذا الرأي  قـوم الفني  هـمة ا
هـو ضرورة االعـتـمـاد عـلى اسس عـلـمـية في في هـذا الـنـطـاق 
وعلى صـعـيد كل ـنافـسـة  تـقديـر جـهد كل العب حتت ضـغط ا
الن االسس الصحيحة في التقو تعزز ثقة االلعاب الرياضية 
قـوم الفـني الذي يـتـعامل مع ثـوابت وارقام ال تـكذب الالعب بـا
ويـــــقـــــوي مـــــوقف ادارة الـــــنـــــادي مـن كل
أمـــا الــقـــرارات غــيــر احلــاالت الـــفــنـــيــة 
فانـهـا غالـبـا ما ـسـتـعجـلـة  ـدروسة وا ا
وال حتـــقق تـــثــيـــر رد فـــعل عـــكـــــــسي 

اهدافها  .
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وأثـــبـــتـتْ الـــفــــحـــوصـــات
الـــطـــبـــيـــة الـــتي اجـــريت
لـالعـب عـن إصـــــــــابــــــــــتهِ
ا بـتمـزقٍ في العـضلـة 
يـــتـــطـــلـب إراحـــته خالل
ــقــبــلــة لــيــكـون األيــام ا
الـالعـب بــــــــذلـك خــــــــارج
درب كاتانيتش حسابات ا
لـــــــــــــــــــــوديـــــــــــــــــــــتــي األردن
وأوزبـــكــســـتــان.وســـيــكــونُ
ضرغـام إسـماعـيل هو رابع
العب يــغــيب عن قـائــمـة

ــــــنـــــتــــــخب ا
الــــوطـــني
خــــــــــالل

قــريـبــا وضـرورة االهــتـمـام به
من أجل بناء قـاعدة مهـمة. كما
 أيـضا الـتأكـيد عـلى ضرورة
ــنـــتــخــبـــات الــوطـــنــيــة دعم ا
شاركة في البطوالت وخاصة ا
االســـيـــويــــة من خالل تـــقـــد
مدرب على مسـتوى عالٍ وفقا
لـــضــوابـط الــلـــجــنـــة الـــفــنـــيــة
والــتــطــويــر .و االتــفــاق من
خـالل االجـتـمـاع عــلى اعـتـمـاد
مــنـهــاج طـويل األمــد لــتـطــويـر
ـتد من واقع الـكـرة الـنسـويـة 
سنة حتى ثالث سنوات مقبلة.
ووافـقتْ الـلــجـنـة الـفــنـيـة عـلى
فـتح مـركـز للـمـوهـوبـات خاص
بــالـــكــرة الـــنــســـــــــــويــة بـــعــد
مـصـادقــة الـهـيـأة الـتــطـبـيـعـيـة
ــوافــقـة عــلى ذلك كــمـا تــمتْ ا
ـثلة عن على تـسميـة منـسقةٍ 
إقــلــيم كــردسـتــان في الــلــجــنـة

النسوية.
qOŽULÝ« WÐU «

تعرضَ العب منتـخبنا الوطني
لكـرة القدم ضـرغام إسـماعيل
إلـى إصـــــابــــة خـالل الـــــوحــــدة
التـدريبيـة االخيـرة للمـنتخب
خالل جتمعه في الـعاصمة

بغداد.

الــدرجــة األدنى وتـتــأهل من كل
مــجـمــوعـة (3) أنــديــة لـتــصـبح
(15) ناديًا باإلضافة إلى أفضل
رابع تـقـسم عــلى مـجــمـوعـتـ

تـلــعب كل مـجــمـوعــة دوريًـا من
مـــرحــــلـــة واحــــدة يـــتــــأهل من
خاللها فريقـان من كل مجموعة
إلى الـدوري الـعـام الـذي يـتألف

من 28 ناديا.
وأسـفـرتْ الـقـرعـة عن اجملـامـيع

اآلتية:
ــــــرور اجملــــــمــــــوعـــــــة األولى: ا
وجـــنـــوب بـــغــداد واحلـــســـنــ
صلحة والطليعة والطارمية وا
والــسـكك والــتـاجي. اجملــمـوعـة
ــيــثــاق الــثــانــيــة: اخلــطــوط وا
وغـــــرب بـــــغـــــداد والـــــتـــــجــــارة
والـنـجـدة وأبـو غـريب وحـمـايـة
ــســتــقــبل ــنــشــآت وشــبــاب ا ا

وشباب العدل والكاظمية.
اجملــمــوعــة الــثــالـثــة: الــشــعــلـة
وشـــبـــاب الـــعــراق واجلـــامـــعــة
والـــوديع والــــفـــتح والــــعـــدالـــة
واحلـريــة والـســيـاحــة والـدفـاع

. دني والع ا
اجملـمـوعـة الـرابـعـة: االتـصاالت
والـــــظـــــفـــــر والــــزعـــــفـــــرانـــــيــــة
ـهـنـدسـ والـنـصـر والسالم وا
واإلســــكـــان والــــبــــيـــاع وبالدي

صافي والزعيم. وا
اجملـمــوعـة اخلــامـســة: اجلـيش
واألثــــــيــــــر وشــــــبــــــاب الــــــوطن
واحملمـودية وبـسمـاية والـعمال
وحيفا وجسر ديالى والصليخ.
يــــشــــار إلـى أن دوري الــــدرجـــة
األولـى سـيــنــطـلقُ فـي اخلـامس

عشر من الشهر احلالي.
W¹u M « WM−K «

واجـتـمـعتْ الـلـجـنـة الـفـنـيـة في
الـهـيئـة الـتطـبـيعـيـة مع الـلجـنة
الـنـســويـة لـكــرة الـقـدم من أجل
اخلروج بـتوصيـات تخدم واقع

الكرة النسوية.
وحـضـرَ االجـتـمـاع نائـب رئيس
الــهــيـئــة الــتـطــبــيـعــيــة  شـامل
كـامل و وسـام صـلـيـوة عـضـو
الــلــجـنــة الــفــنــيــة والــتــطــويـر
ورئــيــســة الــلــحـنــة الــنــســويـة
ازهار مـحمـد ورئيس واعـضاء
َ خالل االجـتـمـاع الـلــجـنـة و
اخلــروج بـعـددٍ من الــتـوصـيـات
والقـرارات اهمـها تـقد الدعم
الـكـبـير إلقـامـة الـدوري اخلاص
ـزمع إقـامته بـالـكرة الـنـسـوية ا
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عقدت اللـجنة الفنـية في الهيئة
الـتـطبـيعـيـة اجتـمـاعهـا الدوري
بـــــــحــــــضـــــــور نـــــــائب رئـــــــيس
الــتــطـبــيــعـيــة رئــيس الــلـجــنـة
الـفـنـيـة الــدكـتـور شـامل كـامل
ونـائب رئيس الـلـجنـة الدكـتور
ريــاض مـــزهـــر ونــائـب رئــيس
جلـنة الـتـطويـر داود الـعزاوي
ومـقرر الـلجـنة الـفنـية الـدكتور

وسام صليوه. 
وذكــرَ رئــيس الــلــجـنــة الــفــنــيـة
والـــتــــطـــويـــر شـــامل كـــامل: ان
الــلـجــنــة من خالل اجــتـمــاعــهـا
االستثنائي خرجتْ بالعديد من
ـهمـة ابـرزها الـعمل ـقررات ا ا
على تهيئـة مباريات دولية على
مستـوى عالٍ للمنـتخب الوطني
قـبلـة وكذلك تـهيـئة لـلمـرحلـة ا
الئــحـة تــنـظــيــمـيــة بـالــضـوابط
ـنــتــخــبـات اخلــاصـة بـالعـبـي ا

الوطنية كافة.
وأضــــافَ كـــامـل: قـــررنــــا كـــذلك
تــــوجــــيه كـلٍ من نــــائب رئــــيس
جلـنة الـتـطويـر داود الـعزاوي
ومقرر اللجنة الفنية والتطوير
الــــدكــــتــــور وســــام صــــلــــيــــوه
بــالــتـواصل مـع وزارة الـشــبـاب
والـــريــاضـــة لـــتــفـــعـــيل مـــراكــز

. وهوب ا
واشارَ الى: اتفـقنا على مـتابعة
نتخبات الوطنية عمل مدربي ا
لـــلــنـــاشـــئــ واالشـــبــال وحث
ــدربــ عـــلى مــتــابــعــة دوري ا
الــفـئــات الـعــمــريـة الســتـقــطـاب

ميزين. الالعب ا
: سـتتم كذلـك متابـعة عمل وبيّنَ
جلــنـــة الـــتــحـــلـــيل واالحـــصــاء
للمـنتخبـات الوطنيـة ومباريات

الدوري احمللي.
واخــتــتمَ كــامـل بــالــقــول: تــقـرر
ـؤتـمر أيضـا الـتـهـيـئـة إلقـامـة ا
الــفــني االول لــلـــجــنــة الــفــنــيــة
والـتطـوير واسـتـعراض جـميع
مشاريع وقوان اللـجنة الفنية
بعـد مصادقـتهـا من قبل الهـيئة

التطبيعية.
v Ëô« Wł—b « WŽd

ــســابـــقــات في أجـــرتْ جلــنـــة ا
الهـيئة الـتطبـيعيـة  قرعة دوري

الدرجة األولى ألندية بغداد.
وأسـفــرتْ الــقـرعــة الــتي جـرت
ـشـاركة 47 نـاديًا عـن خمس
مـجامـيع تـهبط (3)  أنـدية إلى
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أعـلن نـادي الـديوانـيـة الـريـاضي جـاهزيـة العب فـريـقه الـكـروي االرجنـتـيـني مـاكـسي رولون
قبلة. للمباراة ا

ـنسق االعالمي للنادي عالء البصري  إن الالعب االرجنتيني ماكسي رولون اصبح وقال ا
درب قصي منير. جاهزاً للعب حتت قيادة ا

اضـية واوضح أن رولـون تـماثل لـلـشفـاء تـمامـا من االصـابة الـتي حلـقت به خالل الفـتـرة ا
العب. فالكادر التدريبي لم يود اجملازفـــة به كي ال تتفاقم االصابة ويعود سريعاً الى ا
درب قصي منير لقــــيادة االحــــمر الديـــــواني يذكر ان الديوانية اعلن  تعـــاقده مع ا
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اإلعالمي محـمد الـعيـاصرة احمللل
الفني حامد محروس الطبيب نزار
ــعـاجلـ عـمـر أبـو الـبـشـتـاوي وا
الوي ولطـفي دار عودة ومـسؤولي

الــلــوازم جـريــر اخملــامــرة وهــشـام
بالونــة إلى جـانب اإلداري مــحـمـد

منكو.
: مــحـمـود بـاإلضــافـة إلى الالعــبـ
كـوامـلة عـبـدالـله الزعـبي عـبـدالله
الــفـــاخــوري طــارق خـــطــاب يــزن
الـــعـــرب أحـــمـــد الـــزغـــيـــر هــادي
احلوراني محمد الباشا رواد أبو
خـيـزران فـراس شـلــبـايـة إحـسـان
حــداد ســـالم الــعــجــالــ مــحــمــد
الــدمــيــري نــور الــروابــدة صــالح
راتب أحــمـد ثـائـر نـزار الـرشـدان
محمود مرضي فضل هيكل وسيم
الـريـاالت أنس الـعـوضـات مـحـمـد
أبــو زريق مــحـــمــد الــعــكش عــلي
عــلـــوان.. ثـم الـــتــحـق احملـــتـــرفــ
بــاخلـارج وهم: خـلـيـل بـني عـطـيـة
يـاس الـبـخيت مـوسى الـتعـمري
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رد رئيس االحتـاد الـعـراقي للـسـباحـة خـالـد كبـيـان على
كتب التنفيذي للجنة مطالبات استبعاده من انتخابات ا

بية الوطنية العراقية. االو
وتـسـلـمت اللـجـنـة الـتحـضـيـريـة لالنـتخـابـات  اعـتـراضاً
مقدماً من عضو اجلـمعية العمومـية مصطفى جبار علك
للمطالبـة باستبعاد كبيـان من الترشيح وعدم السماح له

ؤتمر االنتخابي القادم. بالتصويت خالل ا
ـمثل وقـال كبـيان في بـيـان صحـفي اود أن اؤكد بـانني ا
الـقانوني والـشرعي لالحتـاد العراقي لـلسـباحة اسـتنادا
الى وثـائق رسمـية صـادرة من االحتاد الـدولي للـسبـاحة
بـية الـعراقـيـة استـندت الى بـنود قـانونـية واللـجنـة االو
ـبـيـة الـدولـية مـن خالل دعـوتـنا اعـتـمـدتـهـا الـلـجـنـة االو
ـا يـعد لـلـمـشـاركـة في اجـتـمـاعـات اجلـمـعـيـة الـعـامـة  

اعترافا واضحا وصريحا.
واضــاف كـذلك االعــتـراف الــقـضــائي الـوطــني والـذي رد
دعـوة سـرمد عـبـداالله مـحـمـد بـحكم تـمـيـيـزي واعـتراف
وزارة الشـباب والريـاضة باجراءاتـنا وشرعـيتنـا لرئاسة
االحتــاد وكــذلك االمـانــة الــعـامــة جملــلس الــوزراء والـتي
حسمت شرعيتنا بـكتاب رسمي انه مبعث فخر لنا ان ال
نـكون متـهم بـتزويـر او جرم اخالقي او قـضايا تـتعلق

ال العام. با
ؤتمر االنتخابي للمكتب التنفيذي قرر ان ينعقد ا ومن ا
ـوافق 2020/11/14 في تــمـام ــبـيــة يــوم الــسـبـت ا لالو

الساعة الرابعة عصراً. واجهة العراق  منتخب االردن يستعد 

 WO Ëœ  U¹—U³  5 Q²  vF ½ ∫WOFO³D² «

wMÞu « V ²MLK  ‰UŽ Èu²  vKŽ

WŽd∫ وقائع قرعة دوري الدرجة االولى لكرة القدم

wLýUN « b½— ≠ ÊULŽ

ــنــتـــخب األردني تـــدريــبــاته بـــدأ ا
الـفنيـة والبـدنية بـصفـوف مكتـملة
ـدرب فـيـتـال بـوركـلـمـانز بـقـيـادة ا
ـواجــهـة الــعـراق وديـاً اسـتــعـدادا 
عـسكر قـبل في إطـار ا اخلمـيس ا
الـتــدريـبي الــذي يـقــيـمه الــنـشـامى
باإلمارات حتى 17 اجلاري تـأهباً
ـشـتـركـة السـتـكــمـال الـتـصـفــيـات ا
ـــؤهـــلـــة لـــكـــأس الــعـــالم 2022 وا

ونهائيات آسيا 2023.
وكان وفـد النـشامى وصل إلى دبي
في ساعة مـتأخرة مـن مساء األحد
مـع الــــتــــحــــاق كـــــافــــة الالعــــبــــ

احملترف باخلارج.
ــــــديـــــر الــــــفـــــني وضم الــــــوفـــــد ا
نـتـخب أسـامة بـوركـلـمانـز مـديـر ا
ــــدرب الـــعـــام ســــتـــيـــفـــان طالل ا

فـــانـــديـــرهــايـــدن مـــدرب احلــراس
ألـيــكس فـيــنـسـيـل مـدرب الـلــيـاقـة
ـــنــتـــخب كـــر مـــالـــوش مـــدرب ا
ـــســؤول الـــرديـف أحــمـــد هـــايـل ا

وحـــســـ عـــلي إلصـــابـــتـــهـــمـــا
بفيروس كورونا.
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ــنـتـخـب الـوطـني وتــوجه وفـد ا
بـكـرة الـقـدم الى دولـة االمـارات
ـتـحـدة لـلـدخـول في الـعـربـيـة ا
مــعــســـكــر تـــدريــبي حتـــضــيــراً

زدوجة. لتصفيات آسيا ا
ــنــتـخب كل وتــخــلف عن وفـد ا
مـن عالء عـبــد الــزهـرة وحــسـ
عـلـي ومـدرب الـلــيـاقــة الـبــدنـيـة
بـــســـبب اصـــابــتــهـم بــفــيــروس
كورونـا وضرغـام اسمـــــــــاعيل
وريب سوالقا بسبب االصابة.
وسـيــلــتــحق بـــــــــــشـار رسن
وهــــــــــمــام طـارق مــبــاشـرة
الـى االمـــــــــــــارات فـي وقـت
الحـــــــق الـيــوم فـيـمـا من
ـــقـــــــرر ان يـــصل عـــلي ا

عدنان .
ــنــتـخب وســيــخـوض ا
الــــوطـــني مــــبـــاراتـــ
وديت امــــام االردن
فـــــــــــــي الـ12 مـــــــــــــن
الــــــــشـــهــــر اجلـــاري
وامــام اوزبــاكــســتــان
في الـ17 من الــــشــــهــــر

ذاته.
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بـهــاء فـيـصل وعـدي الـصـيـفي إلى
جانب عامر شفيع.

وســــيـــخــــوض فـــريـق الـــنــــشـــامى
اخــــتـــبــــاره الــــودي األول في دبي
ـنـتـخب الـعـراقي اخلـميس بـلـقـاء ا
ــقــبل قــبل أن يــخــتــتـم مــشـواره ا

واجهة سوريا في 16 اجلاري.
ويـأتي جتــمع الـنـشـامى خالل أيـام
ـعــتـمـدة وبـعـد نـحـو عـام "فـيـفـا" ا
كـامل مــنـذ آخـر ظــهـور لـلـمــنـتـخب
شـتـركة الـوطـني في الـتصـفـيـات ا
بـعــد الـفــوز عـلى تــايـوان  0-5 في
نـوفـمبـر/ تـشريـن الثـاني من الـعام
ـاضي 2019 حـيث أرجـأ االحتـاد ا
الـدولي الــتـصـفــيـات حــتى إشـعـار

آخر في ظل جائحة كورونا.
ـنـتـخب األردني يـنـتـظـر يــذكـر أن ا
مواجهة الكويت ونيبال وأستراليا

ضـــمن اجملــمــوعــة
الثانـية الستـكمال
مـشـواره في الـدور
الـــــــــــــثـــــــــــــانـي مـن

شتركة. التصفيات ا
ويــســتــقــر مــنــتــخب
ـــــــــركــــــــز األردن فـي ا
الـــــــــثــــــــــاني ضــــــــــمن
مـجـمـوعـته بـالـشـراكة
مـع الــــــكـــــويـت بـــــذات
نـقـاط) الـرصــيـد ( 10 
مع بــقـــاء أســتــرالــيــا
بـــــالـــــصــــدارة (12)
ونــيـــــــبــال رابــعــاً
(3) وأخــــــــــيــــــــــراً
تـــــايـــــوان دون أي

نقطة.
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اعـلن نـادي الشـرطـة الـريـاضي مـوافـقته
عــلى اســتــقــالـة مــدرب فــريق كــرة الــقـدم

بالنادي عبد الغني
شهد والبحث عن
مـــــــدرب غـــــــيـــــــر

محلي.
وذكـر النـادي في
بـيـان ان الـهـيـئة
االداريــة لــنـادي

الــشــر

ـنـاقـشة االسـتـقـالة طـة عـقدت اجـتـمـاعا 
الـتي تــقـدم بـهـا مـدرب فــريق كـرة الـقـدم
عـبد الـغـني شهـد فـضال عن أمـور اخرى
مطروحة على جـدول اعمالها.واوضح أن
االدارة تقـدم شـكرهـا وتقـديـرها الـعالـي
للـمدرب عبـد الغـني شهد لـلجـهود التي
ـدة الـسـابـقـة إال انـهـا تـعـلن بـذلـهـا في ا
موافقتها على قبـول االستقالة التي تقدم
ـدرب شـهـد.واكـد أن االدارة تـدرس بـهـا ا
عــددا من اخلـيــارات الــتـدريــبـيــة خلالفـة
ــســتــقــيل مــشــددة عــلى أن ــدرب ا ا
ــدرب احملــلي لـن يــكــون من ضــمن ا
خـياراتـهـا مع االحتـرام الـكبـيـر لكل

كفاءاتنا احمللية.
وبــــــيـــــنت اإلدارة أن الـــــوحـــــدات
قبـلة للفريق ستكون التدريبية ا
ــــســــاعـــد ــــدرب ا بـــإشــــراف ا
اجلـديـد هـيــثم الـشـبـول فـضال
عن مــدرب الـلـيــاقـة الـبــدنـيـة
االســبــاني غــونــزالــو حلـ
الــــتـــوصـل الى اتــــفـــاق مع
مـدرب جديـد يـقـود الـفريق
قبلة. في االستحقاقات ا
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وقــــــــــــــالَ
مــــــــــــدرب
مــــنـــتــــخب
األشـــــــبـــــــال
حسن كمال: إن
ـبــاريـات الـوديـة الـغــرض من إجـراء ا
هـو لـلــوقـوف عـلى جـاهــزيـة الالعـبـ
بعد التوقف الطويل خصوصا ان فئة
االشــبــال حتـتــاج الى غــرس مــفــاهـيم
وأســـاســـيـــات كـــرة الـــقـــدم. واضــافَ:
باريات الودية سنخوضُ العديـد من ا
ـقـبلـة لـتـجـريب أكـبـر عدد في األيـام  ا
ـنـتـخب من الالعــبـ بـغـيـة جتـهــيـز ا
ـقـبـلـة.واخـتـتمَ كـمال لالسـتـحـقـاقات ا
بالـقـول: تدريـبـاتنـا مسـتـمرة عـلى قدمٍ
وســاق من اجل الــوصــول بــالالعــبـ
الى اجلاهزيـة القصــــــوى أضف الى
ذلك اننـا اختـبـرنا عـددا ال بأس به من
الالعــبــــــــــ عــلــــــى وفــــــق تـــــولـد

2006  و2007.
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حققَ مـنتخب االشـبال فـوزا وديا على
حساب نـاشئة الـصناعـات الكهـربائية
باراة التي بثالثة اهداف لـهدف في ا
رحـوم علي حـس جرت عـلى ملـعب ا
فـي مــــــــجــــــــمـع وزارة الــــــــشــــــــبـــــــاب

والـــريـــاضـــة.وانـــتـــهى الـــشــوط األول
بالتعادل اإليجـابي بهدف لهدف حملَ
إمــــضــــاء الالعـب امـــيــــر طــــالب وفي
ــدرب حـسن الــشــوط الـثــاني أجــرى ا
كمال تـغيـيرات عدة أسـفرت عن احراز

هدف بإمضاء الالعب حسن علي.
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جانب من تدريبات منتخب الناشئ

ضرغام إسماعيل

عبد الغني شهد

واجه ا
الـوديــتـ
بعد غياب
ريــــــــبـــــــ
ســــــوالقـــــا
لـــتـــعــرضه
لـإلصـــابـــة
وكـــــــــــــــــــذلـك
غـــــــــــــــيـــــــــــــــاب
الـالعـــبــــ عالء
عـبـد الـزهـرة
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الـتقيت نور ومنار يوسف شاكر البيرماني
الــقـادمــتـ مـن مـحــافــظـة بــابل  في مــقـر
مــؤســســـتــنـــا الــصــحـــفــيــة لـالطالع عــلى
سـيــرتـهــمـا  لـديــهـمــا مـوهــبـة وابـداع من
سـنوات الصغر  تميزت عائلتهما انها من
ــتـــمـــيــزين ســـلـــســلـــة ضـــبــاط الـــعـــراق ا
وشــجـــعــهـــمـــا االب واالم واألقــربـــاء عــلى
ـتـواصل  وتــوفـيـر الـكــتـابـة واالهــتـمــام ا
ـعـلـومـات لـرفـد قـابـلـيـاتـهـما احلـديث من ا

ومواهبهما باألفضل.  
 •جــدهــمــا خــال والـدهــمــا الــفــريق الــركن
ـتــقــاعـد صــبــيح عـمــران الــطـرفــة خـريج ا
الـكـلــيـة الـعـسـكـريـة عـام 1962 الـدورة 40
مـواليد احللة نشأة ودراسـة  التقيناه عند
درع تـوثـيق لـقاءات مـع لواء ابن الـولـيـد ا
ــشــارك بــحــرب تــشــرين 1973 الــعــراقي ا
بـاجلـوالن  احلـرب الـعـربـيـة االسـرائـيـلـيـة
الـرابـعـة  حـيث شـغل ضـابط ركـن حـركات

وإدارة اللواء باحلرب برتبة نقيب ركن .
 •نـور ومنار والدهما الـعميد الركن يوسف
الـبيرماني ضـابط في قيادة عمـليات بغداد
مـنـذ سـنـوات ومـا زال  وايـضـا من مـديـنة

احللة 
راجعة اللغوية لنور ومنار  •يـشرف على ا
مـنذ سنوات اللواء الركن جبار نعيمة قائد
عـمليات غـرب نينوى احلـالي  (كونه معلم
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لـغة عربـية بالـسياقـات العسـكرية وحاصل
عـلى ماجسـتير بالـتخصص الـلغوي بـكلية
االركـان)   وايــضـا دور لــلـدكـتــور مـخـلف
شـــريـــدا بـــتـــطـــويــر قـــابـــلـــيـــة الـــكـــتـــابــة
والــتــوجـيــهــات  والــدكــتــورة زيــنب عــبـد
الـكــر اخلـفـاجي  ومـدرســات ومـعـلـمـات
ـدارس االبــتـدائــيـة والـثــانـونــيـة الــلـتـان ا

تدرسان بهما نور ومنار .
v Ëô« WÐu¼u*«

نــور يــوسف شــاكــر جــودي الــبـيــرمــاني 
عـمـرهـا 13 سـنـة واول كـلـمـتـهـا ان (والدي
ستقبل ومـدرست يشجعونـني وينظرون 
ا اكتب وارى وأركـز في تقدم ـدى  واسع ا
الـكتـابـة بالـقصـة والـرواية)  تـولد 2007 
ـتــوسط ثـانـويـة طـالــبـة في الـصف األول ا
ـزايــا لـلــبــنـات األهــلـيــة  بـدأَت بــكـتــابـة ا
الـقصة القصيـرة عن عمر ثمان سنوات في
صـفــهـا الـثـاني  وكــتـبت في شـبـاط 2015
قـصـتهـا األولى األصـدقـاء  وبعـدهـا كـتبت
ثالث قـصص الـسـلـحـفـاة سـوسـو  سـعـيد
والـغــابـة الـغـامــضـة  الـتــخـيـيم لـم تُـنـشـر
حـيـنـها  وبـالـصف الـثـالث كتـبت قـصـتـها
اخلـامـسـة بـروسـبي صـديق األطـفال 2016
ـدرسـةً  وفي الـصف ونُـشِـرت فـي مـجـلـة ا
الـرابع كتـبت القـصة الـسادسـة الصـديقات
ــتــشــاجــرات 2017 ونُــشِـــرت في مــجــلــة ا
ـدرسة  وبالصف اخلامس كتبت قصتها ا
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W³¼u∫  لنور ومنار إصدارات متميزة كثيرة
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ــصـريــة روجــيــنـا ـمــثــلــة ا تـخــوض كل مـن ا
ــصـري بــاسم سـمــرة الـبــطـولـة في ــمـثل ا وا
مــــســـلــــسل درامي جــــديـــد بــــعـــنــــوان (بـــنت
ـن سالمـة وإخـراج الـســلـطـان) مـن تـألـيف أ
أحمـد شفيق وجاري اختيار باقي فريق عمل
ــــســـلــــسل الــــذي تــــدور أحـــداثـه في إطـــار ا
اجـتـمـاعي مـشـوق.وكان آخـر أعـمـال روجـيـنا
مسـلسل (الـبـرنس) الذي شـاركت في بطـولته
ـمثل مـحمد رمضان بشـخصية فدوى مع ا
نـور الـلـبـنـانــيـة أحـمـد زاهـر ادوارد سـلـوى
عثـمان ر سـامي واخرون وهـو من تأليف
وسم وإخـراج محمـد سامي وعـرض خالل ا

اضي وحقق جناحاً كبيراً. الرمضاني ا
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وافق وزير الـتـربيـة علي حـميـد الدلـيمي عـلى زيادة
الطـاقة االستيـعابية ألقـسام معاهـد الفنون اجلـميلة
لـلـبــنـ والـبـنــات / الـدراسـة الــصـبـاحـيــة  لـلـعـام

الدراسي 2021 – 2020. 
ـكــتب اإلعالمـي لـلــوزارة في بــيـان أمس وأوضح ا
(إن الــوزارة ابــلــغت أقــســام االعــداد والــتــدريب /
عاهد التـابعة للمـديريات العامـة للتربية في شُعـبة ا
احملافـظات:بغداد الـكرخ األولى والثالـثة  الرصافة
األولى  نـينـوى  البـصرة  االنبـار  صالح الدين
 كـــركــوك  ديـــالى  واسط  الــنـــجف األشــرف 
الـقـادسـيـة  ذي قـار بـزيـادة الـطـاقـة االسـتـيـعـابـية
بــواقع  10طُالب لــكـل قــسم في مـــعــاهــد الـــفــنــون
اجلمـيـلة / الـدراسة الـصبـاحـية  عـلى ان يتم ذلك
تمثـلة بـالقاعات بعـد توفر اإلمكانيـات اللوجستـية ا
الكات الـتدريـسـية فـضالً عن األثاث الـدراسيـة و ا

درسي). ا

عـلـى صـعـيـد مـتــصل حـددت ادارة مـعــهـدالـفـنـون
ـعـهـد لـلـعام اجلـمـيـلـة  –بـغـداد الـيـة قـبـول طـلـبـة ا
ـسـائـيـة وقال احلـالي لـلـدراسـتـ الـصـباحـيـة وا
ـار الـعمـار لـ(الـزمان) عـاون الـفنـي للـمـعهـد ا ا
امس ان ( الــيـة الـتــقـد لـلــقـبـول تــتم عن طـريق
الــدخـــول الى الــرابـط لــكل مـــعــهــد ومـن ثم مــلئ
االسـتـمــارة االلـكـتــرونـيـة واضـافــة كـافـة الــبـيـانـات
توسطة اخلاصـة للمتقدم وتمـلئ من قبل الطالب وا
الــتـي تـخــرج مــنــهــا مــؤخــرا مع تــايــيــد الــدرجـات
االمتـحانـية بـعدهـا تتم مـقابـلة الـطلـبة بـهدف اجراء
ـقـابالت الـعـمـليـة والـنـظـريـة علـمـا ان هـذا الـنـظام ا

معمول به في كافة معاهد العراق).
ــقـابالت لــلـمـتــقـدمــ مـنــتـصف الــشـهـر  وبـدأت ا
اضـي وتسـتـمر الكـثـر من شـهر حـيث يـتم اجراء ا
ـتـقـدم قـبل ـقـابالت الـفـنـيـة والنـظـريـة لـلـطـلـبـة ا ا
ـعــهــد عن اظـهــار الــنــتــائج الــتـي سـتــعــلـن ادارة ا

موعدها الحقا. 

ــيـة عـبـر ــان الـدولي لـلــطـفـولــة الـعـا الـبـر
اإلنـتـرنت من أجـل السـالم واإلبـداع كـانون
الثاني 2019 طـبعت مجوعتهـا القصصية
قـصص من خــيـالي عن دار شـريـدا لـلـنـشـر
سـنة 2019 طـبـعت روايتـها الـثـانيـة سرق
ضـوء الـشمس عن دار شـريـدا للـنـشر سـنة

 .2019
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مــنــار يــوسف شــاكــر جــودي الــبـيــرمــاني
عـمرها عـشر سنـوات لكن تـشعر من يـلتقي
ويــتــحــدث مــعــهــا بــاحلــيــويــة والــنــشـاط
والـهدف للمـستقبل  تـولد ٢٠١٠ طالبة في
ــزايـا الــصف الــرابع اإلبــتـدائـي مـدرســة ا
اإلبـتـدائيـة األهـليـة  بـدأَت بكـتـابة الـقـصة

الـــقــــصـــيـــرة عن
عــــمـــر ثــــمـــان
سنوات في
صـــفـــهــا
الــثـالث

الـسـابـعـة األميـرة مـيـنـا والـزهـرة الـسوداء
2018 نُـشِــرت في اجملـلــة نـفـســهـا  وأُعـيـد
نــشــرهـا فـي مـجــلــة شــروق بــغــداد الــعـدد
الثاني الصادرة من قيادة عمليات بغداد .
تـواصــلت كـتــابـاتـهــا الـقـصــصـيــة وكـتـبت
مـجـموعـتـيهـا الـقصـصـيـة األولى والثـانـية
قــصص مــلـونــة  وروايــة رامي الــســهـام 
ووقـعت مـجـمـوعـتيـهـا الـقـصـصـيـة قصص
مـلونة اجلزء األول والـثاني في مقهى نازك
ـالئـكـة اب 2018 ووقــعت روايـتـهـا رامي ا
الـسهام بـرعاية الدكـتورة زينب عـبد الكر
اخلــفـاجي في مــقــهى رضـا عــلـوان شــبـاط
2019 ومـــرة أخـــرى في مـــعـــرض بـــغـــداد
لـلــكـتـاب الـدولي شـبـاط 2019 وثــالـثـة في
قـاعـة الـبـيت الثـقـافي اثـنـاء مـهـرجـان بابل

ية اذار 2019. للثقافات والفنون العا
حـــــصـــــلت عـــــلـى قالدة اإلحتـــــاد الـــــدولي
لــلـمــبـدعــ  فـرع الــعـراق اب ٢٠١٨  كــمـا
فــازت بـــجــائـــزة عـــيــون لإلبـــداع الـــعــربي
بـنسخـته احلادية عشـر مع شهادة تـقديرية
ـهـا بـدرع الـتـمـيز 2018 إضـافـة إلى تـكـر
ــزايـا األهــلـيـة 2018 ودرع من ــؤسـسـة ا
الــدكــتــورة زيــنب عــبــد الــكـر اخلــفــاجي
ـنــاسـبـة تـوقــيع روايـتـهــا رامي الـسـهـام
ـــهـــا بـــدرع من جـــمـــعـــيـــة 2019 وتـــكـــر
الـنـاشـرين الـسـعـوديـ في مـعـرض بـغـداد
لــلـكــتـاب الـدولي 2019 مــثـلت الــعـراق في

5¼Uý ÂUN ≈
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ــصـريـة إلـهـام شـاهـ أثـنـاء ـمـثـلـة ا ذكـرت ا
صرية إيناس الدغيدي حديـثها عن اخملرجة ا
أن (أمـريـكـيـا أعـلن رغـبـته بـاعـتـنـاق اإلسالم 
بــعــد مــشـاهــدته فــيــلم شــاهــ الـســيــنــمـائي
"دانتـيال وامتـدحت شاه اخملـرجة الـدغيدي
ـهـا عـلى هـامش في نـدوة مـخـصـصـة لــتـكـر
فـعـالـيـات مـهـرجـان اإلسـكـنـدريـة الـسـيـنـمـائي
الـدولـي وقـالـت عـنــهــا إنــهــا (أكـثــر إنــســانـة
صـادقـة قـابلـتـهـا في حيـاتي). ولـفـتت شـاه
اإلنتـباه الى ردود الفعل على الفيلم (عرضناه
في شـــيــكــاغـــو بــأمــريــكـــا ووجــدت احلــفــاوة
واالسـتـقــبـال الـرائع إليـنــاس وأفالمـهـا وقـام
واحـــد مـن أمـــيـــركـــا وقـــال إنه عـــايـــز يـــدخل
اإلسـالم بـــســـبب الـــفـــيــــلم وإن دين اإلسالم
مــبـسط احلــيـاة وإنـه أحب فـكــرة اجلـواز من

.( اثنت
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ـوحـدة في انـكـلـتـرا رئـيس اجلـمـعـيـة الـطـبــيـة الـعـراقـيـة ا
وايرلنـدا شارك في الندوة التي اقـامتها افتـراضيا رابطة
ـتحدة بـاإلشتراك مع مـلكة ا يـ العراقـي في ا أألكاد
ـيـ في الــعـراق بـعـنـوان (قــانـون مـعـادلـة نـقـابــة أألكـاد

شهادات أم نكبة للتعليم العالي في العراق?).

—UDF « ÍbLŠ

الكـاتب في (الـزمـان) تلـقى شـكر
وتــــقـــــديــــر من مــــديــــر عــــام دار
الـشـؤون الـثـقـافــيـة الـعـامـة رهـبـة
أســودي حـســ لــعــمــله الـدؤوب

ؤلفات الثقافية. ودعمه الدار با

 ÊUL¦Ž b Uš

اخملـرج الـسوري شـارك فـيـلمه (نـوم عـميـق) في مسـابـقة
األفالم الــروائــيـــة الــقــصــيـــرة ضــمن فــعـــالــيــات الــدورة
ـهـرجـان اإلسـكـنـدريـة الـسـيـنـمـائي الـسـادسـة والـثالثـ 

توسط. لدول البحر ا
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عضو الـلجنة الثقافية في نادي الصيد العراقي اعلن عن
ــيـ احــتـفــالــيـة تــقـام الــسـبت لــتــكـر عــدد من االكـاد
واالدباء والـصحفي الـذين شاركوا في حوارات وندوات

النادي خالل عامي  2018 و 2019.

 W¹«b'« rOŠd «b³Ž

الشاعـر والناقد االردني ضيفه  فـرع أربد لرابطة الكتاب
األردنـي بـنـدوة عـنـوانـهـا (الـبـعـد االجـتـماعـي في المـية

العرب) وأدار مفرداتها الشاعر عبدالكر أبو الشيح.
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ـرضـيـ فـنـيـ فـي دائـرة صـحـة كـركـوك نـعـاه رئــيس 
وت اثر اصابته قسم الـتفتيش في الدائرة بعـد ان غيبه ا

بفايروس كورونا.
 ÊöFA « ¡UMÝ

االديبـة االردنية صدر لها عن دار أمـواج للنّشر والتّوزيع
األردنية كـتاب باللّغة االنكليـزية بعنوان (قريب جدّاً بعيد

أكثر) يقع في  143صفحة.
wÝu ü« v “

ية في يـة العـراقية ضـيفـتهـا جمـعيـة قيـااس العـا االكـاد
مــحــاضــرة بــعــنــوان (جــودة الــتـــعــلــيم وأسس اعــتــمــاد
ؤسسـات التعليمية الرصينـة دوليا من قبل هيأة التعليم ا

البريطانية).

W³Aš vKŽ dH  W³FA «

wMÞu «
تـألــيف فــكـرت ســالم  رضـاب احــمـد
سيـنوغرافيا بيان اخراج فكرت سالم 
نـبيل في الـسـاعة الـسـادسة من مـساء
غد اخلـميس مع تـأكيـدها عـلى االلتزام
بــتـــعــلــيــمــات خـــلــيــة االزمــة بــارتــداء

الكمامات والتباعد االجتماعي.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ضــمن نــشــاطــات الــفــرقــة الــوطــنــيــة
سرحي الثاني للتمثيل في مـوسمها ا
ـسـرح عن أعـلـنـت دائـرة الـسيـنـمـا وا
ــسـرح الــوطـني مــسـرحــيـة تــضـيف ا
(الشـعـبـة صـفـر) عن مـسـرحـيـة مـكبث

ÁœöO  bOFÐ wH²×¹ ÊU U¹

وغـالــبــاً مـا يــتم إســتـخــدامــهـا في
احلـــــــــفالت كـــــــــمــــــــا أن نــــــــوادي
الـكـاريوكي الـتي أغـلـقت كـجزء من

{ مــــــانـــــــيـال - وكـــــــاالت - حــــــذّر
مـســؤولــو الـصــحـة فـي الـفــيـلــبـ
ـــواطــــنــــ من الــــغــــنــــاء خـــارج ا
مـنــازلــهم (ألن الــغـنــاء "قــد يـنــشـر
فــايـروس كـورونــا وطـالـبـت وكـيـلـة
وزارة الـــصـــحــــة مـــاريـــا روزاريـــو
فيـرجير (من يـريد الـغناء بـأن يقوم
ــــنـــزل بــــذلك فــــقط مع أفــــراد من ا
نـــفــسه لــتـــقــلــيل فـــرص إنــتــشــار
الــفــايـروس) مــضــيــفــة أنه (يــجب
جتـنب الـغـنـاء مع الـضـيـوف حتى
األقـــــــــارب أو األصـــــــــدقـــــــــاء وفي

التجمعات الكبيرة).
وقــالت فـــيــرجــيـــر(أظــهــرت إحــدى
الـــدراســــات أنه عــــنــــدمــــا يـــغــــني
الـشـخص يـزداد عـدد الـفـيـروسـات

كن أن ينقلها).  التي 
وآالت الــكــاريـوكـي الــغــنـائــيــة هي
وسيـلة ترفيه مـفضلـة للفـيلبـيني

{ لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت - أكــدت
ـيـة بـريـتـني سـبـيـرز أن الـنـجـمـة الـعـا
والـدهـا فـاجـأهـا بـتعـيـ مـديـر أعـمال
جـــديـــد لـــهــا مـن دون إطالعـــهــا عـــلى
ـــوضــوع فـي مــحـــاولــة لـالحــتـــفــاظ ا
بـالسيطـرة على أموالهـا.وأفادت مجلة
ــغــنــيــة  قــدّمـت إدعـاءات ــز أن (ا تــا
بـشـأن والـدهـا جـيـمي سـبـيـرز بـعـد أن
عــــيّـن مــــايــــكل كــــ لـإلشــــراف عــــلى
أعـمالـها) .وطـلبت سـبيـرز من احملـكمة
مــنـح شــركــة (بــيــســيــمــيــر تــورست )
ا الـسيـطرة الكـاملة عـلى وصايتـها 
أدى إلـى جتـريـد والــدهـا من الـســلـطـة
مــنـذ  12عــامًـا. وســبق أن وصف سـام
إجنـهـام محـامي سـبيـرز عن أنـها في
حـالــة غـيـبـوبـة وتـفـتــقـر لـلـقـدرة عـلى
الـتـوقيـع على إقـرار مـحلف في قـضـية

الوصاية عليها.
عـلى صعيد آخر احـتفى النجم التركي

اضي إجراءات اإلغالق مـنذ آذار ا
حتــظـى بـــشـــــعـــبــيـــة كـــبـــيـــرة في

. الفيلب

الــشـهـيــر جـان يـامـان
ــاضي الــيــوم االحــد ا

31 بـــــعــــــيـــــدمـــــيالده الـ
ولـــلــــمـــنـــاســـبـــة حـــرص
مـعـجبـوه من جـميع أنـحاء
الـعالم على تقد التبريكات
والـتهاني مـتمنـ له التوفيق
وطــول الــعــمــر والــصـحــة.ومن
ــعــروف أن جـان يــامــان حـظي ا
بـشعـبـية كـبيـرة في إيطـاليـا حتى
اً له أن اسـمه تـصدر الـترنـد وتكـر
عــرضت شــبـكــة مــيـديــاسـيـت حـلــقـة
تــلــفــزيـونــيــة خــاصــة تــنـاولـت كل مـا
يـــــتــــعـــــلـق بــــجـــــوانب حـــــيـــــاة هــــذا
الــنـــجم.وتــرددت أخــبــار بــعــد زيــارته
إليـــطـــالــيـــا عن اعـــتــزام جـــان يـــامــان
ــشـاركــة بـبـطــولـة فــيـلم إيــطـالي من ا
إخـــراج اخملــــرج الـــشـــهــــيـــر فـــيـــرزان

أوزبيتك. 

 عـاطـفـيـا انت مــسـتـقـر و تـبـحث عن امل جـديـد  قـد
يصلك خبر مزعج من االقارب .

qL(«

هـنيـة و ابتـعد عن كل حـاول اتبـاع قوانـ السالمـة ا
ما يجعلك متوترا .

Ê«eO*«

كـنك أن تـتقـدّم بدون استـثـمارات مـهـمة في عـمـلك 
تردد.رقم احلظ .2
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 خالل هــذه الـفــتـرة سـتــتـاح لك فــرصـة عـمل كــبـيـرة
حاول استغاللها الى أقصى حد .
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ـالي صفـقـات مثـمرة  بـشرط أنّ  يـحمل لـك احلقل ا
تكون طموحاً باعتدال. 

¡«“u'«

حب جــدي في االفق و لــقــاء مــهم بــعـيــدا عن ضــغط
العمل.
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ـال حاول تـازة. حظ كـبـير في حـقل ا  فـرص عـمل 
استغالله . 

ÊUÞd «

إذا كـنت تـبـدو مـتــعـبـاً حـاول أن تـعــيش حـيـاة أكـثـر
انتظاماً. 

Íb'«

عالقـاتك الــعـاطـفـيــة جـيـدة جــدا هـذه االيـام ال جتـعل
شاحنات الصغيرة تتحول الى مشكلة .  ا

bÝô«

شـدّ يدك عـلى مـحـفـظتك و إال سـتـصـرف مـالك على
نزواتك. رقم احلظ.3
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احلذر مطـلوب من الذين سـيستعـملون أدوات مـعدنية
اذ هناك احتمال متزايد حلادث. 
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 نفـقات ال غـنى عـنهـا في احلقـيقـة ستـفرض نـفسـها
.يوم السعد االربعاء. 

 u(«
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مجـموعـة من الـكلـمات
ــكن كـتــابـتــهـا الــتي 
افقـيا ورأسـيا في ذات
الـوقت وهـو مـايـظـهر
مـن خالل كـــــــتـــــــابـــــــة
مــــرادفــــات ومــــعــــاني

الكلمات االتية:
عليل

اداة نقل جماعي
مدينة في فلسط
مطلب وهدف

بغداد
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حققت بـرامج تلفـزيونيـة يوميـة حضورهـا ب الناس
عـنـدما اسـتـطـاعت ان تـنقل بـحـيـاديـة ومهـنـيـة هـموم
ـــســـؤول ــــواطن الـــعـــراقـي ونـــقل مـــعـــانــــاته الى ا ا
واالخـرين بل ووجــد الـغـالـبـيـة مـنــهـا حـلـوال ايـجـابـيـة
ـــواطن الــذي يــعـــاني من عــشــرات صــبـت لــصــالح ا
شاكل  وصارت لتلك البرامج التلفزيونية الهموم وا
اسما كـبيرا تـقربت بـاسمائـها واسمـاء مقدمـيها من
االعالميـ ومـقدمي ومـخـرجي البـرامج الـيومـية في
وقت حرصت القنوات التـلفزيونية الـتي تتبنى تقد
تلك البرامج اليومية وهي تقدم برامج حياتية ومهمه
واطن الـعراقي فـي كل مكـان  نعم تتـبـنى وتهـتم بـا
صـارت لـتـلـك الـبـرامج اسـمـاء مــشـهـوره ومـحـبـوبـة
ـعـروفة وتـتـمـنى العـائـلـة الـعـراقـية زيـارة لـلـبـرامج ا
ـسؤول لتنـقل معـاناتهـا وهمومـها الى احلـكومة وا
عـنيـ علهـا جتد حال ايـجابـيا يـخلـصهم ويـنقذهم ا
من مــعــانـــاتــهم الــتي الحتــصى وتــعــد .ويــقــيــنــا اذا
مـاذكرنـا بـرامج قـناة (الـشـرقـية) الـتي نـقـلت ومازالت
ـواطـنـ ومـتابـعـة مـشاكـلـهم جنـدهـا الحتصى هـموم ا
والتـعد وحـقق ابـطالـهـا من مـعدين ومـقـدم ومـخـرج
جنـــاحـــا بــاهـــرا وتـــمــكن االعـالمي عـــلي اخلـــالــدي من
احلـضور الـفـاعل عـندمـا جتـده يـتنـقل مـابـ محـافـظات
العراق ويجوب منـاطق العاصمة بغـداد باحثا عن هموم
واطـن ونقلـها للمـعني بـكل حيادية ومـهنية ومشاكل ا
كذلك هو احلـال لغالبـية برامج الـقنوات العـراقية ونحن
نـتابع وبـشـكل يـومي وجـاد برنـامج حـديث الـنـاس الذي
يعـده ويقـدمه االعالمي والفـنان الـزميل مـاجد سـليم من
على قنـاة هنا بغـداد تمكن هـو االخر من الدخـول لقلوب
ـا يـنــقـله من هــمـوم ومـشــاكل ومـعـانــاة الـنـاس الـنــاس 
ـهـا وتـمـكـن سـلـيم من نـقـل واقع وحـديث الـنــاس وتـقـد
عـني ـسؤولـ ا بشـكل مهـني ويسـتضيف بـبرنـامجه ا
شـاكل امامهم بهدف او االتصال بهم ليـضع الهموم وا
نعم ان ـنـاسبـة حلـلـهـا في اقـرب وقت  ايـجاد احلـلـول ا
سـلـيم حـقق شـهـرة واسـعـة من خالل بـرنـامـجه الـيـومي
حديث الناس مثلما حقق اخلالدي وغيره من االعالمي
في قـنــواتـنـا االخـرى الـنـجــاح والـتـطـور مـتــمـنـ لـكـافـة

االعالمــيـ مــقـدمي الــبـرامج احلــيـاتي
والـــيــومـــيــة والـــتي تــنـــقل مـــشــاكل
واطن الـعراقي مـزيدا من الـنجاح ا
والــتــطــور وبــارك الــله بــكم مــازلــتم

هنية هموم الناس . تنقلون 

 وكـتــبت تــشـرين الــثـاني ٢٠١٨ قــصـتــهـا
األولى الــذهــاب إلى الــريف  وبــعــدهـا ١٤
فصل الـربيع - يوم جميل مع قـصة أخرى 
صـديــقـاتي - الــسـمـكــة الـلــطـيــفـة -  كـيف
تــعــلـمت الــرسم - الــذهــاب إلى الــسـوق -
الـعــام الـدراسي اجلـديــد - يـوم جـمـيل في
فـصل اخلريف - يوم جـميل مع أمي - يوم
جــمـــيل مـع والــدي - الـــســـمــكـــة ســـوســو
ـغـرورة تــوتـو - احلــيـوانـات والـســمـكــة ا
ـفترسة - البنت لي لي والـطيور األليفة وا
واجلــوهــرة الـــســحــريـــة - الــبـــنت نــونــو
واحلــقــيــبــة الــســحـــريــة  وبــذلك أكــمــلت
مـجــمـوعـتــهـا الـقــصـصـيــة األولى مـنـارات
مـلــونـة  طـبــعت مـجــوعـتـهــا الـقـصــصـيـة
األولى مـنـارات مـلونـة قـصص قـصـيرة عن
دار شـريدا سنة 2019 ووقـعت مجموعتها
ــزايــا مــنــارات مـــلــونــة فـي مــدرســتـــهــا ا
اإلبـتدائية األهلية اذار 2019  ومرة أخرى
في قـاعة الـبـيت الثـقافي في مـهرجـان بابل

ية اذار 2019. للثقافات والفنون العا
ـعرفة ـدرسيـة عالم ا سـابقة ا إشـتركت بـا
عرفة الكائنة الـتي أقامتها مؤسسة عـالم ا
في بـغــداد الـوزيـريـة  وفــازت بـجـائـزة
تــقــديــريــة  طــبـــعت مــجــوعــتــهــا
الـقـصصـيـة الـثانـيـة فـوانيس
رمــضـــان عن دار شــريــدا

للنشر سنة 2019.

الطلبة في مرحلة اإلختبار

سرحية (الشعبة صفر) لصق الترويجي  ا
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بـرغم عـقـود طـويلـة مـرّت عـلى ظـهـور مـرض الـسل ومن ثمَّ
اكتشاف لـقاحه التاريـخي إال انَّ العدوى الـبكتيـرية للسل
ظـلّت تــضـرب فـي أرجـاء الــعـالم الســيــمـا في الــدول الـتي
تسوء فـيهـا البُنـى التحـتيـة واالجراءات الصـحيـة. وبحسب
يـة فإنّ تـسعة ماليـ اصابـة حصلت منظـمة الـصحة الـعا
ليون من الوفيات في في العام  2020 مع مليون ونصف ا
ـنـظـمة الى العـالم وانَّ هـذه االحـصائـيـة الـصـادمة دعت ا
الشروع بتنفيـذ استراتيجيـة القضاء على مرض السل في
ــتـد الى الــعـام 2035 لـتــقـلـيـل االصـابـات سـقف زمــني 
ائـة. أي انَّه مع كُلّ تـلك اجلهـود الدولـية بنـسبـة تسـع بـا
الكبرى وما تزال التغطية الكفيلة بالقضاء الكلي على ذلك
الوباء غيـر مكتـملة ويـبدو أنّها غـير قابـلة لالكتـمال أيضاً.
وال نـنــسى أنّــنــا نـتــحــدث عن وبـاء بــكــتـيــري ولــيس وبـاءاً

ستجد . فيروسياً مثل كورونا ا
ــؤكــدة لــنــجــاح لــقــاح قــبل قــلــيل وردت االشــارة االولى ا
انـي مشترك يـتكفل الـوقاية من فـيروس كورونا أمريكي أ
ائة وهي أول نسبة عالية من وانّ نسبة جناحه تسعون بـا
ـية الـتي أجرتـها نوعـها عـلى صـعيـد جمـيع الـتجـارب العـا
شـركــات األدويــة في خالل هــذه الـشــهــور الــعـصــيــبـة من

انتشار اجلائحة.
صار بـيـد الـعالـم أمل واالن يبـحـثـون عن آلـيات اسـتـثـمار
ذلك االمل وحتـقـيق نـفع لـلــبـشـريـة كـلـهـا مـنه في حـ أنَّ
دوالً ال تـزال تعـاني نـقص الـكـهـربـاء سـتـواجه مـشـكـلة في
تـبـريـد الـلـقـاح وهـو شــرط أسـاس لـعـدم تـلـفه فـضالً عن
احلاجـة الى بـنى حتتـيـة وصحـيـة منـاسـبة لـتـنفـيـذ حمالت
تـلـقــيح عـلى وفق شــروط الـسالمــة و هـنـاك مــشـاكل عـدة
يعـاني مـنـهـا كثـيـر من الـدول السـيمـا في بـلـدانـنا الـعـربـية
التي أغـفلت حـكومـاتهـا من دون استـثنـاء العـناية بـاجلانب
الصحي اجملاني للمواطن وتـركت الباب للقطاع الصحي
اخلاص من دون رقابة علمية مناسبة. وهناك بلدان معاقبة
اقتـصاديـاً مثل ايـران ستـجد صـعوبات فـي آليـة احلصول

على اللقاح من مصدر أمريكي إال عبر دول وسيطة.
ح ذهبت الى االعالن عن أن كانت التوقعات في مكانها 
االخـبـار االولى لـلـقـاح سـتـأتي مـبـاشـرةً بـعـد اعالن نـتـائج
ـكن هنـا تصـنيف االنتـخابـات الرئـاسيـة األمريـكـية. وهل 
الــربط بــ الــلـقــاح والــغــرض الــســيــاسي ضــمن نــظــريـة

ؤامرة أم أنّها مجرد صدفة…سعيدة. ا

وكـانـوا مـكـثـوا له بـبـاب الـزقـاق لـيـلـةً بـاردةً مـاطـرةً مـظـلـمةً
موحشةً .

قـالَ صـغـيـرُهُـهم : بـولـوا بـدربِهِ فـيـتـزحـلق فـتـنـكـسـر رقـبـتُهُ
فنضحكُ كثيراً فيموتُ قهراً وكمداً .

زادَ أوسـطُـهُم : لــنـرمي عـلى وجــهه سـلـةَ جــوائح فـيـمـرض
وتـتــوزع نــواقــيطُ  أنــفـاسه عــلى الــكــورونــات الـســابــحـات
الـبـاكـيـات . فـاهَ أخـبـثُـهُم : ضـعـوا بـكـأسه عـشـبـاً مـدواخـاً
واصعدوا به فوق رأس جـبل واتركوه نـهباً وطـعماً لـلسباع
وللـكـواسـر والطـيـر والنـمل  وعـنـد مفـتـتح الـشمس هـلـمّوا
ّوا عـظـامَهُ وحلـيَـتَهُ وحـروفَهُ واجـعـلوا مـنـهـا حـطبَ ولـيـمةٍ و
صاخبةٍ باذخةٍ تكـادُ تصيحُ  فال ضريح له وال صريخ منه

وال مَن يحزنون .
أفـتى كــبـيـرهم الــذي أرضـعـهـم وأطـعـمــهم من كل نـطــيـحـةٍ
ـهدول مـترديـةٍ جـائـفـةٍ بـائـتـةٍ تـالفـةٍ  بـأن يـضـعـوا بـجـيـبه ا
بضعةً من عظامٍ وبـخورٍ وع جمجـمة ووصلةٍ خضراء من
ثوبٍ بائدٍ حائلٍ  ثم اسحلوه دائخاً صوب مجلس صاحب
الشرطة  وخـذوا معكم صحـبةً من رجال ونسـاء فيشهدوا
ــارق الـــســارق قــد أفـــســد الــبـــيــوت بــالـــســحــر أنَّ هــذا ا
وبالـشـعـوذة وبـاخلـيـال احلـرام  حـتى خـسر فـالن جتارته
اجلـائـبـة في الـبـحـر  وفـقـدت فالنـة بـعـلـهـا اجلـمـيل  وتـاه
ـيسـرة  وزيدوا علّـان بكـهف يـأكل من اجلـبل خاصـرته وا
ـا تــيـســر في أمــخـاخــكم من بــائن الـكالم فـوقه حــشــوةً 
واحلجـة والبـرهان  حـتى يقـوم قـاضي القـضاة عـلى طوله
ـريد ويتـكىء عـلى عـرضه ويـصيـح باحلـاجب واحلـارس وا
أن خذوا هـذا الـصعـلـوك وارمـوه بقـعـر مظـلـمةٍ حتت أرضٍ

خالء  فيصير ليلُهُ ليالً ونهاره أليَلَ .
أمـا هــو فـكـان يــرقـبــهم ويـنــصت إلـيــهم من خـلـف حـجـاب
ٍ معـمـولٍ من سـعف وخـشـخـاش وقـماشٍ مـثـقـوب بـقـدر ع
ستنفرة حتى وصل وع  وظلَّ على هذه احلال النافـرة ا
ستتر الليل إلى أوشاله وبقايـاه  فخرج أليهم من مكـمنه ا
ــريــبــة فــوجــدهم وقــد نــام األمــ ووقف بــبــاب دائــرتــهم ا
واحدهم بـضلع ثـانيـهم وشـخر ثـالثـهم بعبِّ رابـعهم فـصار
منظرهم مـثل مرأى جراء كـلبةٍ ضالـةٍ جائعـةٍ يتبادل عـيالها

ناقوطَ حليبٍ شحيح .
ـنـام بعـصـاه الثـقـيلـة فـفزَّ ثمَّ أنَّ الدرويش قـد ضـرب باب ا
ـريـبـون وأخـذتـهم الـصـيـحـة والــسـعـلـة وتـبـلـبـلت عـقـولـهم ا
وتنـاطحت رؤوسـهم  فصـاروا ال يعـرفون لألمـر مهـرباً وال
للخوف مـسرباً وال لـلنجاة مـتكئاً 
ــنــيــر حــتى رفع صــاحب الــوجه ا
باركـة وطلب منهم البديع عصـاه ا
الــركـــوع  فــصـــارت مــؤخـــراتــهم
وظـهـورهم مـزرعــة ركالت ومـدبـغـة
عـصيٍّ وقـيـاسـاً فـيه درس عـظـيم .
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ــو الــشـعــر والــغـدد لــلــغـايــة في 
الدهنية واحلفاظ عليها.  

وتــعـــد األفــوكــادو مــصــدرا جــيــدا
تازا لـلدهـون الصحـية ومصـدرا 

.E  لفيتام
وذكـرت كـلـيـة الـعلـوم الـصـيـدالنـية
فـي ماليزيـا أن فيتام  Eمـعروف
بــــأنـه مــــضــــاد قـــــوي لألكــــســــدة.
وبـــدراســة أولـــئك الــذيـن أظــهــروا
تـساقط الـشعر اكـتشفـوا أن لديهم
مـستـويات مـنخـفضـة من مضادات

األكسدة.
ــراقــبــة تــأثــيـر وأجــريت جتــربــة 
ـو مــكــمالت فــيـتــامـ ( (Eعــلـى 

الشعر.

ـــكـن أن يـــســـاعـــد الـــســـبـــانخ و
احملــمل بـفـيـتـامـ  A فـي حتـفـيـز
ـو الشـعر  –مـع وجود أدلة تدعم

هذه الفكرة.
والحـظ بـاحثـون مـن جـامـعـة والية
أوهـايو األمريكيـة كيف أن فيتام
 A يــــنــــشط اخلاليــــا اجلــــذعــــيـــة
لـــبــصـــيالت الـــشــعـــر. ولــوحظ أن
و دورة فيتام A يـحفز تطور و
ـــرحـــلـــة ـــعـــروفـــة  الـــشـــعـــر  –ا
الـتـنامي. ولـوحظ كيف أن الـدهون
تلطف الشعر  –تعزز الشعر القوي
والــصـحي  –وشــهــد بـاحــثـون من
قـسـم الـتـغـذيـة الـبـشـريـة بـجـامـعـة
واليـة أوهايو أن فيتام   A مهم
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تــعــاني الــنــســاء قـبـل الـرجــال من
مـشكلة محرجة هي تساقط الشعر
 وقــام بـــاحــثــون من كــلــيــة الــطب
بــجــامــعــة لــويــســفــيل بــتــحــلــيل
الـتـجـارب السـريـرية حـول الـعالقة
و الـشـعر. وبـعد بـ الـبيـوتـ و
مـراجـعة  18جتـربـة الحـظـوا كيف
ـو الشـعـر بـنقص يـرتـبط ضـعف 
. وأظهـرت جـمـيع حاالت الـبـيـوتـ
ـو نــقص الــبـيــوتـ دلــيال عــلى 

. الشعر بعد مكمالت البيوت
أمـا العـنصـر الغـذائي التـالي الذي
يــجب إضــافــته إلى طــبق اإلفــطـار

الشهي هو السبانخ النباتية.

ســـــابـق أن ســـــبـــــعـــــة مـن العـــــبي
ـبياكوس كانـوا في احلفلة لكن أو

النادي نفى ذلك.
وأفــادت وســائل إعالم مــحـلــيـة أن
 40 شـخـصـا شـاركـوا في احلـفـلة
مـن بيـنـهـم مـنسـق أسـطـوانات دي
دجـاي و 26 جــمـيـلـة وأن الـعـديـد
مـن احلـاضـرين حـبــسـوا أنـفـسـهم
في احلــمــامــات لــتــجــنب الــعــثـور

عليهم.
وذكــرت تــقــاريــر أن رواد احلــفــلــة

ــوسم أمــر غــيــر مــقــبــول.  وقـال ا
ـــبــيــاكـــوس إنه دعــا الـالعــبــ أو
لالعتذار وإنهم سيعاقبون بأقصى
غــرامــة.وفــرضت الــشـرطــة غــرامـة
قــــدرهـــا  300 يــــورو عـــلـى كل من
الـالعـبــ الـثالثــة وكـذلـك عـلى من
حــضـــر احلــفــلــة لـــعــدم ارتــدائــهم
كـمامات واقية فيما أوقف صاحب
الـفـنـدق البـالغ من الـعـمر  24عـاما
ــــبـــلغ ثالثـــة آالف يـــورو. وغـــرم 
وذكــرت تــقـاريــر إعالمــيـة في وقت

والعـب الـوسط الــبــرازيـلي بــرونـو
فـيلـيبي كـانوا من ب  30شـخصا
حــضـروا احلـفـلـة في وقت مـتـأخـر
مـن مــــســـــاء األحـــــد. وقــــال بـــــطل
ــبــيــاكـوس الــيــونــان في بــيـان أو
يـدين بـشكل قـاطع وجـود ثالثة من
العــبـيه في حــفل فـيــروس كـورونـا
الـذي أقـيم في السـاعات األولى من
صباح االثن كما ذكرت الشرطة.
وتـــــــابع جتـــــــاهل احملـــــــظــــــورات
والـلـوائح اخلـاصـة بـفـريـقـنـا لـهذا

{ اثـــــــــيـــــــــنـــــــــا-(أ ف ب)  –وبّـخ
ـبـياكـوس اليـوناني لـكرة الـقدم أو
أمـس ثالثـة من العـبيـه حلضـورهم
حــفــلــة فــيــروس كــورونــا لــيالً في
حــديـــقــة عــلى ســطح أحــد فــنــادق
أثــيـنـا فـي وقت تـخـضع الــيـونـان
إلغـالق صارم بسبب ارتفاع حاالت

اإلصابة بفيروس كوفيد-19.
دافع الـبرتـغالي وذكـر النـادي أن ا
روبـن ســـيــــمــــيـــدو العـب الـــوسط
الـــصـــربي الزار رانـــديـــلـــوفــيـــتش
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{ القدس)-,أ ف ب)  –عثـر علـماء
اثار اسـرائيـلـيون عـلى اربع قطع
نـقـديـة ذهـبـيـة من الـقـرن الـعـاشر
في الــقــدس الـــشــرقــيــة احملــتــلــة
ـبـكى الـبراق بالـقـرب من حـائط ا
تـــعـــود الى الـــعـــهـــد الــفـــاطـــمي.
واكــــــتــــــشـف عــــــلــــــمــــــاء اآلثـــــار
اإلســـرائـــيـــلـــيـــون اربع قـــطع من
العـمالت الـذهـبـية  صـكـهـا قبل
أكثـر من  1000عـام موجـودة في
إبـريق فــخـار صــغـيــر في الــبـلـدة
ـــة فـي مـــديـــنـــة الـــقـــدس الـــقـــد
الشرقـية. وهـذا اكتـشاف نادر من
عـصــر ســادت فـيـه االضـطــرابـات
ـنــطـقـة. وقـالت الـسـيــاسـيـة في ا

ســلــطــة اآلثــار اإلســرائــيــلــيــة 
ـعـدنـيـة الـعـثــور عـلى الـعـمـالت ا
أثنـاء أعمـال التـنقـيب بالـقرب من
بكى الذي يعتبره اليهود حائط ا
اقدس مكان للصالة. وقال روبرت
كول من سلـطة اآلثـار في بيان إن
عـدنيـة كانت مـوجودة العـمالت ا
في إبــريق صـــغــيــر ومــحــفــوظــة
ــكن الــتــعــرف ــتــاز و بــشــكل 
عــلـيــهــا عـلـى الـفــور حــتى بـدون
تـنـظـيف. وأضـاف كـول إن القـطع
النقديـة تعود إلى ما بـ العام
 940و 970مــــيـالدي وهي فــــتــــرة

تغـيـر سيـاسي جـذري في الـقدس
نطقة احمليطة بها. وا

وخالل تلك الـفتـرة فقـدت اخلالفة
الــعـبــاسـيــة احلــاكـمــة الــتي كـان
مقـرها بـغداد السـيطـرة على بالد
الــشـــام ومن ضــمـــنــهـــا الــقــدس
وسيطرت علـيها الدولة الـفاطمية
الــشـيــعــيـة االســمــاعــيـلــيــة الـتي
تـــاســست فـي شــمـــال إفـــريــقـــيــا
. وسـقـطت ونـافـست الــعـبـاســيـ
الدولة الفاطمـية في القرن الثاني
ـرة عــشــر. وأكــد كـول هــذه هـي ا
األولى مـنــذ خـمــسـ عـامــا الـتي
يتم فـيـهـا اكتـشـاف مـخبـأ لـلذهب
من الـفـتـرة الـفـاطـمـيـة في الـبـلـدة
ـــة بــــالـــقـــدس. وكـــشـــفت الـــقـــد
احلـفــريـات اإلســرائـيــلـيــة وجـود
ذهب من الــفــتـرة الــفــاطــمــيـة في
مديـنة الـقدس الـشرقـية بـعد وقت
قـصـيـر من احـتـاللـهـا مع الـضـفـة
الغـربـية وقـطاع غـزة في حـزيران
 .1967وعثرت اسرائيل عام 2015
جـنـوب مــديـنــة حـيـفــا عـلى ألـفي
قطعة ذهبية من فئتي دينار وربع
ديــنـــار تـــعــود إلى فـــتـــرة احلــكم
الفاطمـي وصكت في العام .1036
وبلغ الوزن اإلجـمالي لتـلك القطع

ستة كيلوغرامات.
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ــصــريــة كــشـف جنل الــفــنــانــة ا
نـشــوى مـصـطــفى والـذي يـدعى
عـــبــدالــرحـــمن تــطـــورات حــالــة
والدته الـصحيـة والتي تـتواجد

حاليا في مستشفى العجوزة.
جنل نـــشــوى مــصــطـــفى طــمــأن
اجلـــمـــهــور عـــلى حـــالـــة والــدته
الـــصـــحـــيـــة حـــيث كـــتب عـــلى
ـوقع الــفــيس بـوك: حــسـابــهــا 
بـــفـــضل الـــلـه وبــفـــضـل دعــوات
حـــضــراتــكـم وبــفــضل مـــجــهــود

أطباء وهـيئة تـمريض مسـتشفى
الـعجـوزة أمي حـالـتـها مـسـتـقرة
صرية احلمد لله. جنل الفـنانة ا
وجه اعـتذارا لـعـدم اسـتطـاعـتهم
الـــرد عــــلـى اجلـــمــــيـع بـــقــــوله:
وبعتذر لعدم الـرد ربنا أعلم بينا
أنــا وأبـــويــا وأخــتـي ألف شــكــر
بـــبـــلغ أمـي كل تـــلـــيــــفـــونـــاتـــكم
وكومـنتات حـضراتـكم ودعواتكم
لـرفع حالـتـهـا النـفـسـية وبـتـكون
فـرحـانـة ولـله احلـمـد دائمـاً وفي

كل األحوال.
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اعــلن الـطـبـيب الــروسي ألـكـسـنـدر
مــيــاســنــيــكــوف أن بــعـض أنـواع
ـــكن أن ــــضـــادات احلــــيـــويــــة  ا
تـــســبب طــرشـــا تــامــا غـــيــر قــابل
لـلعالج. وقـال مياسـنيكـوف توجد
ـــضـــادات احلـــيـــويــة أنـــواع مـن ا
ـة ولكـنهـا ال تزال تـستـخدم الـقد
إلى يـومنا هذا يـؤدي تناولها إلى
الـــطــــرش (الـــصـــمم). وأحـــد هـــذه
ــضــادات غــيــنــتــامــيــســ الـذي ا
يــــــنــــــتــــــمـي إلى مــــــجــــــمــــــوعــــــة

األمينوغليكوزيد. 
وهــنــاك مــضـادات حــيــويــة أخـرى
ســـــامـــــة لألذن وتـــــدمــــر اخلـاليــــا
الــعـصـبــيـة الـسـمــعـيـة داخل األذن
مــسـبـبـة الــطـرش. وأضـاف هـنـاك

بــــعض األدويــــة الــــتي تــــؤثـــر في
ــسـتــقــبالت الـســمــعـيــة وكـأنــهـا ا
تـشذبـها وبـالتـالي تسـبب الطرش.
ــكن أن يــكـون وعـالوة عـلى هــذا 
سـبب فقدان الـسمع تناول عـقاقير
مـدرة للـبول مـثل فوروسـيمـيد. ألن
هـــذه األدويـــة تــؤثـــر في الـــعــصب
كـن أن تسبب الطرش الـسمعي و
الـــدائـم. كـــمـــا أن تـــنـــاول األدويـــة
كن أن يؤدي ـضادة للـفطريـات  ا
أيـضـا إلى تـغـيـرات ال رجـعـة فـيـها
فـي األذن. ويــــنـــــصح الـــــطــــبـــــيب
بـــضـــرورة مـــوازنـــة إيـــجـــابـــيــات
ـضادات احلـيويـة قبل وسـلبـيات ا
تــنـاولـهــا. وهـذا بـالــطـبع يـجب أن
ــعـــالج قـــبل يـــحـــدده الـــطــبـــيـب ا

وصفها للمريض.

ايــهــام ضـحــايــاهم عــلى قــدرتـهــم
سـتـعـصـية عـلى شـفـاء االمـراض ا
وجــــلـب احلــــبـــيـب وفى ظـل قـــدرة
هــــوالء الـــــدجــــالــــ عــــلى خــــداع
ضــحـايـاهم وابـتـزاز امـوالـهم جلـأ
بـعض الـدجالـ الى مـصر بـعد ان
وجـدوا سـوقـا رائـعة لـتـلك احلـرفة
عــــبــــر االعـالن عن حــــرفــــتــــهم فى
الــــقـــــنــــوات اخلــــاصــــة دون ادنى

رقابـــة.
مـن جـانـبـهـا اكـدت د/ هـدى ذكـريـا
اســتــاذة عـلم االجــتــمـاع ان اقــبـال
الـــــنــــســــاء عـــــلى الــــســـــحــــر رغم
خـسائرتـهن الكبـيرة يرجع الى  ان
واضافت النساء الطرف الضعيف 
د/ امــنه نـصـيـر اسـتــاذة الـعـقـيـدة
والــفــلــســفــة بــاالزهــر ان الــســحـر
والـشـعـوذة  يتـعـارض مع صـحيح
الــــدين النه يـــخــــرج االنـــســـان عن
ــــان بــــالـــلـه  والـــديـن وابـــدت اال
انــدهـاشــهـا من جلــوء الـكـثــيـر من
افــراد اجملـتـمع الـى الـدجـالـ رغم
ان الــــــكــــــثـــــيــــــر يــــــتــــــعـــــامـل مع

االلكترونيات.

…—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI «

تــعـــد ظــاهــرة الــدجل والــشــعــوذة
واحــدة من اخـطــر الـظــواهـر الـتي
ـصري رغم الـتقدم تـهدد اجملـتمع ا
الـــعـــلــمـى ودخـــول مــصـــر عـــصــر
االلـكترونات فى السنوات االخيرة.
ووفــقــا لــدراسـة حــديــثه اصــدرهـا
مــركـز الـبـحــوث االجـتـمــاعـيـة فـانّ
ـصرين يـنفقون  3مـليارات جـنية ا
شعوذين سـنويا عـلى الدجالـ وا
عــلى الـســرعـة مـن تـدني مــسـتـوى

عيشة. ا
 كـما اظـهرت دراسـة اخرى لـلمـركز
الـــقــومـى لــلـــبــحـــوث اجلـــنــائـــيــة
ئة يؤمنون واالجتماعية ان  63 با
ـتـعـلـمـ بـالـدجـل غـالـبـيـتـهم من ا
ئة من النـساء يؤمنون وان  50 بـا
بدور الدجل فى حل مشاكل الزواج
واالجنـــــــــــاب رغـم ان احلـــــــــــوادث
الـــيــومــيــة كـــشــفت عن كـــثــيــر من
الــنــســاء االتى يــلـجــأن الــدجــالـ
انـتـهت بـعمـلـيـات اغتـصـاب وهتك
عـــرض ونــصب حــيـث يــحــتــــــرف
االف الــعـاطـلـ تـلـك االعـمـال بـعـد

ـر أبــيض بـالــغـة احلــمـلــة أنـثـى 
وحــيــوان جــاغـوار وشــبل في سن
ـــبــابــوي أربـــعــة أشـــهــر. وفي ز
مــــنـــعت الــــشـــرطــــة نـــقل  32قـــرد
شــمـبــانـزي مــصـدرهــا جـمــهـوريـة
وقـراطيـة. وسمحت الـكونـغو الـد
العملية باعتراض شحنات كبيرة.

احملــصـــلــة أســفــرت احلــمــلــة عن
مــصـادرة  45500 حــيـوان ونــبـتـة
بـنـيـهـا  1400 سـلـحـفـاة وأكـثـر من
ســتــة آالف بــيــضـة و 1160طــيــرا
و 1800حـيـوان من الـزواحف. وفي
ـكسـيكـية أنـقذت واليـة سـينـالوا ا
ــــشـــاركــــة في هـــذه قــــوات األمن ا

{ لـيون-(أ ف ب)  –أسـفـرت حمـلة
مـداهمات منسـقة من اإلنتربول في
ـــكـــافـــحــــة تـــهـــريب  103بـــلــــدان 
ـــنــتـــجــات األجـــنــاس الـــبـــريــة وا
الــطـبــيـعـيــة عن مـصــادرة حـوالى
مــئــة شـحــنــة من األخــشـاب وآالف
الـــسالحف والــطـــيــور والــزواحف
وأكــــثـــر من طن مـن الـــعـــاج. هـــذه
الــعـمــلـيـة الــتي حتـمـل اسم ثـانـدر
وأجريت ب  14أيلول و 11تشرين
األول وهـي الرابعة من نوعها منذ
 2017 ســــمــــحت بــــتـــوقــــيف 699
مـهـربـا وفق مـا أعـلـنـت اإلنـتـربول
الــتي تـتـخــذ مـقـرا لـهــا في مـديـنـة
لـيون الـفرنسـية في بـيان أصدرته
. واســـتــهــدفت الــعــمــلــيــة االثــنــ
ــوجب اتـفـاق أجــنـاسـا مــحـمـيـة 
االجتـار الدولي بأنـواع احليوانات
ــعـــرضــة والـــنــبـــاتـــات الــبـــريـــة ا
لـالنـــــقــــــراض (ســــــايـــــتـس). وفي
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 1942فـي مــــوســـــكــــو إلـى جــــانب
تـــشــرشل والــزعـــيم الــســـوفــيــاتي
. وال يُـعـرف مـا إذا جـوزف سـتـالـ
كــان تــشــرشل الــذي اعــتــاد إهـداء
أصــدقــائه لــوحـات عــلى عــلم بـأن
بـامـيال زوجـة ابـنه رانـدولف كـانت
ـــان وفق مــا عـــلى عالقـــة بـــهــار

. ز االثن ذكرت صحيفة ذي تا

ثالثينات القرن العشرين.
وكـــان قــد أهـــدى هــذا الـــعــمل إلى
رجـل األعـــمـــال األمـــيـــركي ولـــيـــام
ـان الذي كان مـبعوثا أفـيريل هار
خـاصـا لـلـرئيـس األميـركي حـيـنـها
فـرانـكـلـ روزفـيلـت في أوروبا في
ـاضي. وظـهـر أربــعـيـنـات الـقــرن ا
ان خصوصا في صورة سنة هار

{ لــــــنــــــدن- (أ ف ب)  –تــــــطــــــرح
ســوذبـيـز الـثالثــاء في مـزاد لـوحـة
لـويــنـسـتـون تـشـرشل تـمـثل عـبـوة
ــفــضـــلــة لــدى رئــيس ـــشــروب ا ا
وزراء بـــريـــطـــانـــيــا خـالل احلــرب
ية الثانية على ما أعلنت دار الـعا
. وتـظـهـر الـلـوحـة ـزادات االثـنـ ا
وهي مـن نوع الـطـبيـعـة الصـامـتة
عــبـوتي مــشـروب إحــداهـمـا تــبـيّن
ــــفـــضل لـــدى نـــوع الــــويـــســـكي ا
ويـــنــســتــون تــشـــرشل مع إبــريق
ـزايـدات عـلى . وتـنـطـلق ا وكــوبـ
الـلـوحة الـثالثاء مع تـقديـرات بأن
يـصـل سعـرهـا إلى  250ألـف جنـيه

استرليني ( 328ألف دوالر).
وقـد رسم وينـستـون تشـرشل الذي
عُـرف عنه الشغف بـالرسم اللوحة
فـي دارة عائـليـة في تشـارتويل في

مـــوضـــحـــا أنه أراد بـــذلـك إظـــهــار
قدراتهم وإنسانيتهم.

وأفـاد اخملـرج الـبـالغ  61 عـامـا أن
اخــتـيـار األطــفـال اسـتــغـرق أربـعـة
أشـــهــــر إذ أجـــريت مــــقـــابالت مع

أربعة آالف طفل.
وكــان مــجــيــدي أول إيـرانـي يـقــبل
عــمـل له (أطــفــال الـــســمــاء) ضــمن
الئـحة الترشيحـات النهائية إلحدى
جــوائــز األوســـكــار وذلك عن فــئــة
أفـــضل فــيـــلم أجـــنــبي حلـــفل عــام

.1999
وال يــزال أصـغـر فــرهـادي اإليـراني
الــــوحـــيــــد الــــذي فــــاز بــــجــــائـــزة
ــيــة األمــيــركــيــة وذلك عن األكــاد
انفصال 2012 والبائع  2017وغاب
فــرهـادي عن احلــفل الـســنـوي قـبل
ثالثـة أعـوام احـتـجـاجـا عـلـى قرار
الــرئـيس األمــيـركي دونــالـد تـرامب
فـرض حظر على دخـول رعايا سبع
دول ذات غــالـبــيـة إسـالمـيــة مـنــهـا

تحدة. إيران الى الواليات ا

ــهــرجــان ــســـابــقــة الـــرســمــيـــة  ا
الـــــبــــــنــــــدقـــــيــــــة اإليــــــطـــــالـي في
ـاضي مـعـانـاة أيـلـول/ســبـتـمـبـر ا
األطـفال الذين يضطرون الى العمل
لتأم معيشتهم وإعانة عائالتهم.
ـسـألـة عـبـر ويـقـارب الــفـيـلم هـذه ا
قـصة مـؤثرة لـعلي  12عـامـا وثالثة
من أصـدقائه تـتبعـهم الكـاميرا في
شــوارع طـهــران وقــطـار أنــفـاقــهـا
ـساعدة ا تيـسر  حـيث يعـيشـون 

عائالتهم.
وقــال مـــجــيــدي فـي حــديث ســابق
لـوكالـة فرانس بـرس إن فيـلمه هو
ـشــكـلـة ــثـابـة اســتـنــكـار لـهــذه ا
االجـتماعـية التي تعـني العالم كله

ال إيــران وحــدهـا مــذكّــراً بـأن 152
مـليـون طفل يـعمـلون في كـل أنحاء

العالم وفق اإلحصاءات الرسمية.
واخــتـار اخملــرج الـذي اعـتــاد عـلى
ـــــهــــرجـــــانــــات ــــشـــــاركـــــة في ا ا
الـسـيــنـمـائـيـة الـدولـيـة أطـفـاال من
الــشــارع لـتــأديــة أدوار خـورشــيـد

في بــــيـــــان األحــــد عن اخــــتــــيــــار
خــورشـيــد لـلــمـشـاركــة في نــسـخـة
 2021من احلـــفل الـــســنـــوي الــذي
يـة األميـركية لـفنون تـقيـمه األكاد

السينما وعلومها.
ويـتنـاول الـفيـلم الذي عـرض ضمن

{ طـهـران-(أ ف ب)  –اخـتـيـر فـيلم
خـورشيد (الشمس) للـمخرج مجيد
مـجـيــدي لـتـمـثـيل إيـران في احلـفل
ـقـبل جلـوائـز األوسـكـار بـحـسب ا

وجلة بذلك. ؤسسة ا ما أفادت ا
وأفـادت مؤسسة الفارابي لـلسينما
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{ لــوس اجنـلـوس(أ ف ب) - شق
قـلب بـشــري مـعـد لالسـتـخـدام في
عـمـلـيـة زرع في واليــة كـالـيـفـورنـيـا
األمـــريــكــيـــة طــريــقه بـــنــجــاح إلى
وجـــهــته الـــنــهــائـــيــة رغم ســـقــوطه
مرت بداية في حادثة طوافة أثناء
ـسـتشـفى ثم الـهـبـوط عـلى سـطح ا
خالل حــمــلـه عــلى يــد أحــد أفــراد
الـطواقم الطـبية.وأظـهرت صور عن
احلـادثــة الــتي وقـعـت اجلـمــعـة في
شـرق لوس أجنلوس الطوافة التي
كـانت تنقل القلب في وضعية مائلة
بـعد عملية هـبوط فاشلة على سطح
مــســـتــشــفى (كــيـك هــوســبــيــتــال)
ألسـبـاب ال تـزال مـجـهـولـة.وبـعـدمـا
هـرعت إلى مكـان احلادثـة سحبت
فـرق اإلغـاثــة الـقـلب لـتــسـلـيـمه إلى
ــســـتــشـــفى أتى إلى مــوظـف من ا
الـسطح. غـير أن هـذا األخيـر تعـثر
خالل حـمـله الـقـلب إثـر االصـطدام
بـعائق حديـدي وسقط أرضا ومعه
.لـكن الـقـلب وصل الـعـضـو الـثــمـ
ـطـاف إلى غـرفة ـا في نـهايـة ا سـا
الـعمليـات حيث استُخـدم في عملية
زرع نـاجـحة بـعـد أقل من سـاعـت
عـلى احلـادثــة.وقـالت نـاطـقـة بـاسم
ـسـتـشـفى إن (الـقـلب نـفـسه كـان ا
فـي وضـع جــــــــــــيــــــــــــد بــــــــــــعـــــــــــد
الـسـقـوط).وأصيب الـطـيـار بـجروح
طـــفــيـــفــة إثـــر احلــادثـــة فــيـــمــا لم
يــــتـــعــــرض الـــركــــاب الـــثـالثـــة في

روحية ألي أذى.. ا
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