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اشـتـعــلت جتـاذبـات كـالمـيـة بـ
الـــقــــوى الــــكــــرديــــة في اقــــلــــيم
كــردسـتــان غـداة تــمـريــر قـانـون
ــــوازنــــة االحتــــاديـــة تــــمــــويـل ا
ـــســـمى (قـــانـــون االقـــتـــراض) ا
وتــــعـــكـس الـــتــــجـــاذبــــات الـــتي
مـسـرحـهـا الـفـضـاء االلـكـتـروني

خالل الساعات االربع والعشرين
ــاضــيـــة الــهــوة الــتي تــفــصل ا
احلـــزبـــ الـــرئـــيـــســـ الــلـــذين
يـحـكــمـان االقـلـيم وبــقـيـة الـقـوى
الـــصــــاعـــدة والــــشــــخـــصــــيـــات
نشـقة عن الـتحالف السيـاسيـة ا
ــان الـــكــردســتـــاني داخل الـــبــر
االحتـادي وفي احلـكـومـة. وعـقب
مــا يـبــدو انه رد عــلى تــغــريـدات
كــتـبت عــلى تــويـتــر قــال رئـيس

حكومة االقليم مسرور البارزاني
 إن (حـصـة اإلقـلـيم من الـواردات
االحتـاديـة حق ولـيسـت هبـة من
أحــــد. وكــــتب الــــبــــارزاني عــــلى
حــسـابه الــرسـمـي في تـويــتـر إن
(حـصــة كــردسـتــان من الـواردات
ـا هي االحتـاديـة لـيـست هـبة إ
حق). وتــابع (كـمــا قــلتُ سـابــقـاً
يتع أن تقوم العالقة ب أربيل
وبــغــداد عــلى أســاس االعــتـراف

بـــحـــقـــوق وواجـــبـــات كل طـــرف
ـــوجب الـــدســـتــور). مـــنـــهـــمــا 
وأضاف (يجب إعادة النظر بهذه
الــســابــقــة اخلــطــيــرة بــســرعـة"
مـشيـراً في الـوقت نـفـسه إلى أنه
"ال تـزال لـدينـا فـرصـة لـتـصـحيح
هذا الظلم). وهاجم عضو اللجنة
ـالـيـة الـنــيـابـيـة هـوشـيـار عـبـد ا
ــتــاجــرين الــله من اســمــاهم بــا
بـــحــقـــوق الــقـــومــيـــة الــكـــرديــة

وخـاطـبـهم بـالـقـول (ألـسـتم انـتم
من تنهبون ثروات الكرد?). 

وقـال عـبـد الـله في تـغـريـدة عـلى
موقـعه في تويـتر (مـتى تتـركون
ـتـاجـرة بـحـقـوق الـقـومــية لـغـة ا
الـــكـــرديـــة?! أو لـــســــتم انـــتم من
تــنــهـبــون ثــروات الــكــرد? ألــيس
بــــســــبب فــــســــادكـم وفــــشــــلــــكم
السـيـاسي مازال مـوظـفو اإلقـليم
بال رواتب مــنــذ عــدة ســنـوات?).
وتــــــــــابـع (ثـم مــن هـم الــــــــــذيـن
يـطـعنـونـكم في ظـهـركم? ألـيـسوا
هم أنفسهم الذين اسـتلموا منكم
الـــــرشـــــاوى من نـــــفـط اإلقــــلـــــيم
ــنــاصب?).. وتــشــتـــرون مــنــهم ا
وحـــمـل حـــراك اجلـــيـل اجلـــديـــد
احلــزبـــ احلــاكــمــ فـي اقــلــيم
كـردستـان مـا وصـفه بـ (مـصائب
ونكـبات الـشعب الـكردي) واتهم
اجملـلـس الـسـيــاسي لـلــحـراك في
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس
ـقراطي الكـردستاني احلزب الد
واالحتـاد الـوطـنـي الـكـردسـتـاني
بـ(سرقـة امـوال وايرادات االقـليم
وعـدم دفع اي مـبـالغ لـلـمـواطـن
). وقـــال ان مــا اقــدم ــوظـــفــ وا
ان االحتادي في بغداد عليه البر
بتمرير قانون االقتراض (تصرف
قانوني وان من يسرق ويتالعب
ــقـدرات الــشـعب الــكـردي هــمـا
احلـــزبــان ومـن يــتـــبــعـــهـــمــا من
االحــزاب االخــرى). واكــد ان (مــا
حـــــدث في بـــــغـــــداد ال عالقـــــة له
بــالـــرواتب بل هـــو اقــتــراض من
اجل دفع رواتب مـوظــفي الـدولـة
ــركــز تـعــاني قــلـة الن حــكـومــة ا
الــدخل). واشـــار الــبــيــان الى أن
(سلطات االقليم تدفع كل شهرين
ــوظــفـ ـئــة من رواتب ا  79بــا
وهـذا يـعني بـأنـهـا شـهـريـا تدفع
 320مــــلــــيــــار ديــــنـــار كــــرواتب
وظـفيـها (اي  640 ملـيار ديـنار
لـــشـــهـــريـن) وبـــأخـــتـــصـــار فــأن
سـلـطـات االقـلـيم تـريـد أخـذ 320
مليـار دينار وتـدفعه كربع رواتب
ــوظـفــيـهــا ). وقــال ان سـلــطـات
االقليم (تأخـد كل ايرادات االقليم
ـنـافذ من االيـرادات الـداخلـيـة وا
ـسـاعـدات احلـدوديـة والـنــفط وا

الـــدولــــيـــة واي ايـــرادات اخـــرى
لـلــحـزبـ احلــاكـمـ وعــوائـلـهم
احلــاكـمــة ولـشــركــاتـهم ). ووجه
الــبـيــان خـطــابـا الى الــقـوى  في
اجلـــنــوب والـــوسط قـــال فــيه ان
(بعض الـقوى الـسـياسـية لـيست
صـادقـة فـعــنـد بـدء االنـتـخـابـات
وألجل تـــهــدئــة وكـــسب الــشــارع
العراقي تـقومون بـاألدالء ببعض
ـقـراطي الـتـصـريــحـات ضـد الـد
الـكـردسـتــاني واالحتـاد الـوطـني
ولــكن بــعــد االنــتــخــابـات تــرجع
احلالـة الى طـبيـعـتهـا و تـتفـقون
ــتـــضــرر مع نـــفس احلـــزبـــ وا
الـوحـيـد هـنـا هـو الـشعـب) . كـما
خاطب الـشعـب في األقلـيم  قائال
(يــجب أن تــعـرفــوا بــأن ايـرادات
االقـلـيم الـشـهـريـة اكـثـر من راتب
شــــهـــريـن لــــكن الــــعــــائــــلــــتـــ
احلـاكـمتـ يـسـرقـونه ألنـفـسهم
أنـــــــهـم يـــــــســـــــرقـــــــون كـل شيء
واليــــدفـــعـــون رواتــــبـــكم وهـــذه
ـوضـوع وال عالقـة لـها خالصـة ا
بــــــــبــــــــغــــــــداد وال الــــــــقـــــــروض
وموضـوعـها). وقـالت الـنائـبة آال
الــطـالــبــاني ان (مـا حــصل فــجـر
ؤامـرة طـائفـية اخلمـيس لـيس 
او عـــرقــيـــة عــلـى الــكـــرد بل هــو
نـتـيجـة الـسـيـاسـة غيـر الـشـفـافة
الدارة مــــــوارد االقـــــلــــــيم جتـــــاه
الشـركـاء). واكدت ان (ال حل دون
االتفاق مع الشركاء للوصول الى
ــــلــــفـــات حـل جـــذري جلــــمــــيع ا
العالقة). وكـانت النائبـة السابقة
ســـروة عــبـــد الـــواحــد قـــد أبــدت
عـجـبهـا في تـغـريـدة عـلى تـويـتر
بـشــأن تـمـريـر قــانـون االقـتـراض
ن يــتــحـدث عن قــائــلـة (عــجــبي 
ــؤامـرة ضــد الـشــعب الــكـردي ا
وهـو مــســؤول عن قـوت الــشـعب
الـــــكــــردي مـــــنــــذ 1991  نــــواب
الشيـعة والـسنة قـاموا بـواجبهم
ـعيب ان جتاه مـوظـفيـهم ومن ا
ـــؤامــرة عـــلى يـــتم اطالق اسـم ا
صـلـحـة العـامـة) وطالـبت عـبد ا
الـواحـد (ســلـطـة االقــلـيم بـاعـادة
نـافذ احلدودية واردات النفط وا
وااليرادات احملـليـة) مشـيرة الى

ان (هذا يكفي للرواتب) .

حـــال اعــتــمــاده مـن قــبل اجلــهــات
الـدولـيـة اخملتـصـة. وكـانت الوزارة
قـد قـالت انـهـا تـعـاقـدت مـع روسـيا
عـلى احلـصـول عـلى كـميـات كـافـية
مـن اللـقـاح الـذي انـتـجـته لـكن دون
ــصـــادقــة مـــنــظـــمــة ان يـــحــظـى 
ـيـة. وفي تطـور قالت الـصـحة الـعا
تــقـاريـر اعالمـيــة ان الـعـالم آيـكـور
شـاه (الـتركي األصل) توصل مع
زوجــته الى تــصـنــيع لـقــاح مـضـاد
فـــعـــال ضــد فـــايـــروس الــكـــورونــا
ـــكن ونــــقـــلت عــــنه الـــقــــول أنه (
لـلـمـواطـنـ في أوروبـا مـثالً الـبدء
بــالــتـلــقــيح في مــنــتـصف الــشــهـر
ـقـبل مـأخـوذاً بنـظـر األعـتـبار ان ا
الــسـلـطـات الـصـحــيـة في بـلـدانـهم
جتـيـز الـلـقـاح). وذكـرت أنـه  يوم
األربـعـاء احلـادي عـشـر من تـشـرين
الـثـاني اجلاري األعـالن رسمـياً عن
ـانــيـة تــوصل شــركـة بــايـونــتك األ
الـــتي يـــرأســـهـــا الـــعـــالِم شـــاهــ
وبـــالـــتــــعـــاون مع شـــركـــة فـــايـــزر
ية الى تصـنيع لقاح الـدوائية العـا
فـعّال بتقنيـة جديدة ضد الكورونا
بــحــيث يــؤدي الى أعــطـاء مــنــاعـة
ــرض بـنـسـبـة 90 لـألنـسـان ضـد ا
ئة. وينـتظر اجملتـمع العلمي أن بـا
يــتم نــشــر الــبــحـث اخلــاص بــهـذا
الـلقـاح اجلديد لـيتـمكن العـلماء من
فـــحص الـــنــتـــائج بـــدقــة. ويـــقــول
شـاه أن (حقـيقة توفـر اللقاح في
ـقـبل ال تـعـني أن احلـيـاة الـشــهـر ا
سـتـعود طـبـيـعيـة في ذلك الـتاريخ
ـا يــشــبه ذلك في ولــكــنــنــا نـامـل 

قبل). منتصف العام ا

مــــضـــمـــونــــة من لـــقــــاح كـــورونـــا
ــواطــنـيه) ــئـة  وســتــكـون 20 بــا
مـبينا ان (العـراق تعاقد على شراء
 8 مـاليـــــ جــــرعـــــة مـع االحتــــاد
ي للـقاحـات وفئـات االختـطار الـعـا
الــعــالي ســتــكــون اول من يــحـصل
عـلـيه وهي الـكـوادر الـطبـيـة وكـبار
الـسن والقـوات االمنـية). ولفت الى
ان (هـــنــــاك عـــشـــرة لـــقـــاحـــات في
مــراحـلـهــا األخـيـرة واي لــقـاح تـتم
اجــازته ســيــكــون لــلــعــراق حــصـة
مــــضـــمـــونـــة فــــيه). وقـــالت وزارة
الــصــحــة والـبــيــئــة انـهــا تــعــتـزم
احلـصول على نـحو ثمـانية مالي
جــرعـة من لـقــاح فـايـروس كـورونـا

فـيما اشـارت الى ان للعـراق حصة
مـــضـــمـــونــة. وقـــال مـــديـــر دائــرة
الــصــحـة الــعــامـة ريــاض احلــلـفي
ـعلن عنه فـي تصريح ان (الـلقاح ا
اخـــيـــراً من قـــبل شـــركـــتي فـــايــزر
وبــيــونـتك يــحــمل اخـبــاراً سـارة).
واضــاف ان (فـاعـلـيـة الــلـقـاح كـمـا
ـرحـلة ـئـة في ا اعـلـن تبـلغ  90 بـا
األخــيــرة وهــذا يــعــني انـه أجنـزت
الـصـفـة األسـاسـيـة وهي الـفـاعـلـيـة
ـا ــأمـونــيـة ور ونــنـتــظـر صــفـة ا
يــحـصــلـون عــلى تـرخــيص نــهـايـة

الـــعـــام اجلـــاري وحـــيـــنـــهــا ان 
االنــتــاج ســريــعــاً فــســيــوزع حـول
الـعـالم). وتـابع ان (حـصـة الـعراق
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لــلــيــوم الــثــاني تــوالــيــا تــقــاربت
حـاالت االصابة بـكورونا مع حاالت
الــشـفـاء. وســجـلت وزارة الــصـحـة
والـبـيـئة امس  2370 حـالـة شـفاء
مع  2419 حـالة اصـابة فـيمـا بلغ
عدد الوفيات  43 في عموم البالد.
ـوقف الـوبـائي الـيومي وبـحـسب ا
فـان مـدن اقـلـيم كردسـتـان تـصدرت
حـــاالت الــوفــيــات كـــمــا تــصــدرت
بـــغـــداد ودهـــوك وكـــركـــوك حــاالت
االصــابــة بــالـفــايــروس. وحــافـظت
بـغداد ايضـا على تقـدمها في ارقام
حـاالت الـشـفـاء بـواقع  988 حـالـة
تـلتهـا دهوك بواقع 241 . الى ذلك
وجـه قــسم الـــصـــحــة الـــعـــامــة في
الكات الطبية مـحافظة الديوانـية ا
اخملـتصة بتـجهيز ثالجـات مناسبة
حلـفظ لـقاح فـيـروس كورونـا. وقال
مـــصـــدر امس إن (وزارة الــصـــحــة
اصــدرت تــوجـيــهـا عــاجال جلــمـيع
دوائــر الـصــحــة واقـســام الـصــحـة
الــعــامـة في بــغــداد واحملـافــظـات 
بــشــأن تــوفــيـر ثالجــات مــنــاســبـة
حلــفظ لـقــاح كـورونـا). واضـاف أن
(هـذا التوجيه كان بـخصوص لقاح
كـــورونـــا  حـــيث وجـــهت الــوزارة
بـتوفير ثالجات الفريزر التي تؤمن
درجــــات حـــرارة اقل مـن الـــصـــفـــر
ـئـوي لـغـرض خـزن الـلـقـاح الـذي ا
ســـــتــــوزعـه الــــوزارة بـــــ دوائــــر
الــصـحـة في بــغـداد واحملـافـظـات).
وكــــانت الــــوزارة قــــد حتــــدثت عن
أخـبـار سـارة بـشـأن لـقـاح كـورونـا
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الي أصبحت وصلية سـبأ..  هكذا أصـبحت اآلن بعد ثالث سـنوات من االبتسـامة الباكيـة االبتسامـة التي هزّت مشـاعر ا الطفلـة ا
وصل يـة حـيـنهـا.  الـتُـقطت الـصـورة الـشهـيـرة لــسبـأ بـتاريخ 16 آذار 2017 أثنـاء مـعـارك ا حديـث وسائل اإلعالم الـعـربـية والـعـا
والصورة الثانية لها التُقطت حديثاً..                                                                              { عن مجموعة واتساب

حـــديـــثــة  تـــعـــزز قــدرات الـــدفــاع
اجلــوي وحتـد مـن خـرق الــسـيـادة
الـــــعــــراقـــــيــــة. وقـــــال اخلــــبـــــيــــر
االســتــراتــيــجي الــلــواء الــبــحــري
الـدكتور عماد عـلو ان (زيارة عناد
الى الـعـاصـمـة االيـرانـيـة طـهـران 
تـأتي تلبية لدعوة رسمية من وزير
الــدفـــاع االيــراني الــعـــمــيــد أمــيــر
حـاتـمي  في اطار تـعزيـز التـعاون
األمـــني والــدفـــاعي بــ الـــبــلــدين
اجلــارين . وقــد شـهــدت الــعالقـات
االمــنـيــة والـعــسـكــريـة بــ بـغـداد
وطـهران تطـورا الفتا في الـسنوات
ـــاضــيـــة الســـيــمـــا اثــنـــاء حــرب ا
الـــتـــحـــريـــر ضـــد تـــنـــظـــيم داعش
االرهـابي  سبق أن كشف عناد في
ـاضي حــوار مـتـلـفـز في حـزيـران ا
عـن تـوجه عــراقي لــعـقــد صـفــقـات
سـالح مع اجلـانب االيرانـي تخص
تــزويــد الـعــراق بــأســلـحــة وعــتـاد
لـلـطائـرات ومنـظـومة دفـاع جوي .
ـــرجـح ايــــضـــا أن تــــشــــمل ومـن ا
مـباحثات وزيـر الدفاع العراقي مع
اجلــانب االيــراني بـحث مــواضـيع
احلـــدود والــتـــعــاون الـــعــســـكــري
واألمـني بـ البـلـدين  فضال" عن
ـــنــــطــــقــــة. وقــــال عــــلـــو أن أمـن ا
(الـزيـارات  السـابـقة لـعـناد الى كل
مـن اوكــرانـــيـــا وفـــرنــســـا تـــؤشــر
اهــتــمــام حــكــومــة رئـيـس الـوزراء
مـصطفى الكاظـمي بتنويع مصادر
الــسالح لــلـمــؤســسـة الــعــسـكــريـة
الـعــراقـيـة فـضال" عن الـتـعـاون في
مــــــجـــــــاالت الــــــتــــــدريـب االمــــــني

ــعـلــومـات والــعــسـكــري وتـبــادل ا
االسـتـخـبـاريـة في مـجـال مـكـافـحـة
االرهـــــاب  بــــ الـــــعــــراق وتـــــلك
الــــــدول). واضـــــاف أن (الـــــعـــــراق
وايـران يـتـعاونـان اسـتخـبـاريا في
اطـار الـلـجـنـة الـرباعـيـة لـلـتـنـسيق
االســتــخــبــاري الــتي تــضم كل من
الـعـراق وايران وروسـيا االحتـادية
وسـوريا  والتي تشكلت في بغداد
نــهـــايــة ســبــتــمــبــر  2015وتــضم
ـثلي هيئات أركان جيوش الدول
األربع وتــعـمل الــلـجــنـة الـربــاعـيـة
عـــلى جـــمع ومـــعـــاجلـــة وحتــلـــيل
ـعـلـومات عـن الوضع في مـنـطـقة ا
الــشــرق األوسط وتــوزيــعــهـا عــلى
ــسـلــحـة هــيـئــات أركـان الــقـوات ا
ـركــز وذلك ــشــاركـة فـي ا لــلــدول ا
لــتـنـسـيـق الـعـمـلــيـات الـعــسـكـريـة
حملــاربـة تـنــظـيم داعش). واكـد انه
اســتـنـادا لـكل مــا سـبق فـان زيـارة
الــوزيــر عــلـى رأس وفــد عــســكـري
ـستـوى (تكـتـسب أهمـيتـها رفـيع ا
لفات الـتي سيبـحثها من طـبيعـة ا
ـســؤولـ االيــرانـيــ والـتي مـع ا
سـتعزز أواصر الصـداقة والتعاون
بـ البلدين اجلاري كما ستكون
عـــامال مـــهـــمـــا في تـــرســـيخ االمن
واالســتــقــرار في مــنـطــقــة الــشـرق
ـــــا يـــــتـــــمـــــتع بـه كل من االوسـط 
الــــــــعـــــــراق وايــــــــران من مــــــــوقع
ـنـطـقـة جـيـوبــولـيـتـيـكي مـهم في ا
فــــضـال" عن ثــــقــــلـــــهــــمــــا االمــــني
والــســيــاسي فـي عـدد مـن مــلــفـات

الشرق االوسط الساخنة)  .
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وصـل وزير الـدفاع الـفـريق جمـعة
عـناد امس إلى الـعاصمـة اإليرانية
طـهران في زيارة رسميـة تستغرق

عدة ايام.
وقــال مـصــدر أن (عـنـاد وصل إلى
طـهــران وسـيـجـري مـبـاحـثـات مع
اجلــــانـب اإليــــراني). وقــــد ذكــــرت
وكـالـة األنـبـاء اإليرانـيـة (مـهر) أن
(عـناد سيلبّي الدعوة الرسمية من
وزيــر الـــدفــاع اإليــراني الــعــمــيــد
حــــاتــــمي عــــلى رأس وفــــد رفـــيع
( ـسـتـوى من القـادة الـعسـكـري ا
مـشيرةً إلى أن (اجلـبوري سيـلتقي
ــســؤولــ الـــســيــاســيــ كــبـــار ا
). ولـفتت والـعـسـكـريـ اإليـرانـيـ
الــوكـالـة االنـتـبـاه إلى أن (تـوسـيع
الـتـعـاون الدفـاعي والـعسـكـري هو
أحـــد أهــداف زيــارة وزيــر الــدفــاع
الـــــعـــــراقـي إلى اجلـــــمـــــهـــــوريـــــة
اإلسالمــيـة). وكـان عـنـاد قـد تـعـهـد
ـؤسسـة العـسكـرية بـإعـادة هيـبة ا
فـي حال استكمال اجراءات خططه
فـي تطوير صنوف اجليش وجناح
تـدابــيـر اتـخـذهـا لـتـعـويض مـبـالغ
مـدفوعة في وقت سابق  الى دول
السـتـيـراد الـسالح. وكـشـف عـناد 
امـام عدد من االعالمـي واحملـلل
االمـنـيـ بيـنـهم (الـزمان) في وقت
ســـابق عن عــزمه االنـــفــتــاح عــلى
دول االحتـــــــــــــــــــــاد االوربــي وفــي
مـقدمـتهـا فرنسـا الستـيراد اسـلحة
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ــقـدمــة في مــجـال االســتـثــمـار. ا
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان الـبـارزاني اشـار إلى (بـرنامج
عمل التشكيلة الوزارية التاسعة
والذي يهدف لتشجيع االستثمار
ــــواطــــني وخــــلق فــــرص عــــمل 
اإلقليم. كما شكر رئيس احلكومة
دعم وزيـر الطـاقـة كـذلك دعا إلى
زيارة االستثمـارات األمريكية في

اإلقليم). 
وأفـادت وســائل إعالم لــبـنــانـيـة
بـــانـــدالع حــريـق كــبـــيـــر في خط
النفط الرابط ب العراق ولبنان.
وقـــــــالـت وســـــــائـل اإلعـالم امس
الـسـبت إن (حـريـقـاً كـبـيراً انـدلع
في خـط الـــبـــتــــرول الـــذي يـــربط
الــعـــراق بــطــرابــلـس في مــحــلــة

العبدة عند أكثر من نقطة).

ثـقـيل جـدا. وهي كـمـيـات ال تـزيد
عن 50 الف بـرمــيل يـومــيـا وهي
الــكــمــيــات الــتي تــدفـع حــكــومـة
اإلقـلـيم كـلف اإلنـتـاج لـها). ورأى
اجلواهـري أن (كمـية الـنفط 480
الف بـــرمــيل الــتـي تــصــدر عــبــر
األنـــبـــوب إلى مــيـــنـــاء جــيـــهــان
التركي هي من حقـول شركة نفط
الـــشـــمـــال والـــدولــة تـــدفع كـــلف
انــتـاجــهــا.. فـهل يــعــقل ان تـدفع
) الى الـدولـة كـلف اإلنـتـاج مرتـ
ذلك بـحث رئــيس حـكـومــة إقـلـيم
كـــردســتــان مـــســرور الـــبــارزاني
ــة هــاتـفــيــة مع وزيـر خالل مــكـا
الـطـاقـة األمـريكـي دان بـرويلـيت
سبل تعزيز الـعالقات ب اإلقليم
تـحدة وال سيما في والواليات ا
مــجـــال الــطــاقــة والـــتــســهــيالت
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كــشف اخلــبــيـر الــنــفــطي حــمـزة
اجلــواهــري عن قـيــام احلــكــومـة
االحتـــاديــة بـــدفع كــلـف االنــتــاج
ـصـدر من حـقول كـامـلـة لـلـنـفط ا
ا فيـها عملـيات تطوير كركوك 
ــكـــامن. واكــد في مـــداخــلــة مع ا
مـــجـــمـــوعـــة واتـــســـاب اطــلـــعت
(الـزمان) عـلـيـهـا امس أن (الـنفط
ـــصـــدر من االقـــلـــيم هـــو اصال ا
مـــــأخــــوذ من حـــــقــــول كــــركــــوك
واحلــكــومــة تــدفع كــلف اإلنــتـاج
كـامـلــة وحـتى الـتــطـويـر. أمـا مـا
ينـتج من االقـلـيم فـإنه يـباع إلى
شتقات وقليل شركة كار النتاج ا
مـنه يــهـرب الى دول اجلـوار النه
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ــاضي كــمـا والــعــشـريـن من شــهــر تــشـريـن األول ا
يـشـمل أيـضا إضـافـة حـاالت االستـشـهـاد من تاريخ
األول من شـــــهـــــر تـــــشـــــرين األول  2019 وحـــــتى
اخلــامـس والـــعــشـــريـن من شـــهـــر تــشـــرين األول و

اضي. ا
ـوجبـة لـلتـعديل هي صـدر ان (األسـباب ا واضـاف ا
لـتــحـقــيق الـعــدالـة في تــوزيع احلــقـوق واالمــتـيـازات
حلـقـوق الـشـهـداء من ضـحـايـا الـتـظـاهـرات ولـغرض

إيصال احلقوق لذويهم).
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ادرج شـهداء تظـاهرات تـشرين ضمن الـتعديل االول
لـقانون مـؤسسة الشـهداء الذي رفـعته االمانـة العامة

جمللس الوزراء الى مجلس النواب القراره. 
وقــال مــصـدر ان (الــتــعــديل يــشــمل كل من ضــحّى
بـحيـاته نتـيجـة مشـاركته في الـتظـاهرات الـسلـمية أو
ــدنــيـة بــســبــبــهــا أو بــســبب مــطــالــبــتـه بــاحلــقــوق ا
والـسياسية أو تـطبيق العـدالة االجتمـاعية ابتداءً من
األول مـن تــشــرين األول  2019 ولـــغــايـــة اخلــامس
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واطـن أثـناء سـيطرة األمنيـة وا
الـــعـــصـــابــات اإلجـــرامـــيـــة عـــلى
احملافـظـة قـبل عمـلـيـات التـحـرير.
حـــــيـث  ايـــــداعه الــــــتـــــوقـــــيف
إلسـتـكــمـال الــتـحـقــيـقــات التـخـاذ
اإلجــراءات الــقــانــونـــيــة بــحــقه).
وكشـفت هيـئـة النـزاهة االحتـاديَّة
عن صــدور أمـــر اســتــقـــدام بــحق
رئـــيس هـــيـــئـــة االســـتــثـــمـــار في
مـحـافــظـة ديـالى مــشـيـرة إلى أن
األمـر صــدر اسـتــنـاداً إلى أحــكـام
ادَّة  340 من قانـون العـقوبات. ا
وافــادت دائــرة الــتـحــقــيــقــات في
الهـيئة وفـي معـرض حديثـها عن
أمر االسـتـقـدام في الـقـضـيَّـة التي
حــقـــقت فـــيـــهــا وأحـــالـــتـــهــا إلى
القضاء بـإصدار  محكـمة حتقيق
ُـخــتـصَّـة بــالـنــظـر في بـعــقـوبــة ا
قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحق
رئـــيس هـــيـــئـــة االســـتــثـــمـــار في
محافظة ديـالى موضحةً أن األمر
جــاء عـــلى خــلـــفــيَّــة مـــنح إجــازةٍ
اســتــثــمــاريَّــةٍ عــلى قــطــعــة أرضٍ
ــــاً خـالفــــاً ــــســـــاحــــة 15 دو
للـضوابط والـتعـليـمات.  وتـابعت
الـدائـرة في بـيـان تـلقـتـه (الـزمان)
امس إن (احملــكــمــة قــرَّرت أيــضــاً
وضع احلــجــز االحــتــيــاطي عــلى
إجــازة االسـتــثــمــار حلــ إكــمـال
التحـقيق اإلداري). وكـانت الهـيئة
قـــــد أعـــــلـــــنـت عن  صـــــدور أمـــــر
اســـتــقـــدامٍ بـــحقّ رئـــيس هـــيـــئــة
اسـتـثــمـار مـحــافـظــة كـربالء عـلى
خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ قبل
شروع استكمال الشروط تتعلق 
إنشـاء فـنـدق بـقـيـمـة سـتـة مالي

دوالر.
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اقـدمت مـجـمــوعـة اشـخـاص عـلى
االعــتـــداء عـــلى مـــفــرزة مـــروريــة
مـؤلفـة من ضـابـط وعدد مـن افراد
الشرطة. وقال مصدر ان (االعتداء
 صــبـــاح امـس في احـــد شــارع
جتــاري في الــبــصــرة امــام مـرأى
ـصدر ) لـكن ا ـواطـنـ ومسـمع ا
اســـــتـــــدرك قـــــائال ان (اجـــــراءات
ـعـتدين) قضـائـيـة اتخـذت بـحق ا
واكـد ان (ســتـة مــنـهم  الــقـبض
عليـهم واودعوا الـتوقـيف تمـهيدا
النــزال الــعـــقــوبــات الــقـــانــونــيــة
بـــحـــقـــهـم). فـــيـــمـــا طـــالب وزيـــر
ـي القضاء الداخلـية عثـمان الغا
بــانـــزال اشــد الــعـــقــوبـــات بــحق
ـفرزة كـانـت تؤدي ـعتـديـن الن ا ا
واجـبـهـا).وتــمـكـنت مــفـارز وكـالـة
ـديـرية ـتـمـثـلـة  االسـتخـبـارات ا
اســتـــخـــبـــارات بــغـــداد في وزارة
الـداخـلـيـة من الـقـاء الـقـبض عـلى
طلوب من خالل احد االرهابي ا
ـــســتـــمــرة لـــقــواطع ــتـــابــعـــة ا ا
ـســؤولــيـة  وقــال بــيـان تــلــقـته ا
(الــــزمــــان) امس انـه (تــــنــــفــــيـــذاً
لتوجيهات وزيـر الداخلية صنفت
ـــــادة 4 ارهــــاب وفق احـــــكـــــام ا
ألنـــتــــمـــائـه لـــعــــصــــابـــات داعش
االرهابـيـة والذي عـمل امـر مـفرزة
مـايـســمى قـاطـع شـمـال بــهـرز في
منـطـقـة الدورة بـبـغـداد) واضاف
انه من خالل الـتحـقـيـقـات االولـية
مــعـه اعــتـــرف بـــأنــتـــمـــائه لـــتــلك
الــعــصــابــات اإلجــرامــيــة وشــغل
ـنـصب أعاله كـمـا اشـتـرك بـعدة ا
عـمــلــيـات ارهــابــيـة ضــد الــقـوات
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نـــعت االوســـاط الـــفـــنـــيـــة اخملــرج
ـوصلي الـرائد سـرحي ا ـمـثل ا وا
عـصـام عـبـدالرحـمن الـقـيـسي الذي
ـوت امس االحـد .والـراحل غــيـبه ا
من الـرعـيل األول الـذي ترك بـصـمة
واضـــــحــــة عـــــلى خـــــارطــــة الـــــفن
ـوصلـي عبـر أربعـة عقـود حافـلة ا
نـجـزات الفـنيـة على بـالـعديـد من ا
صـــعــــيـــد (الــــتـــمـــثــــيل واإلخـــراج
والــــكــــتـــابــــة وتــــقــــد الـــبــــرامج
وصل الـتلفازية). وهـومن مواليد ا
عـام 1943وعـمـل مـشـرفـا فـنـيـا في
درسي مـنـذ عام مـديـرية الـنـشـاط ا

1968-1972 وانــتـقـل بـعــدهـا إلى
ـــوصل حـــيث أصـــبح جـــامـــعـــة ا
سرح اجلامعي فيها مـسؤوال عن ا
لــغــايــة عــام  1998ثـم مـدرســا في
ـوصل كـلــيـة الـفـنـون اجلـمــيـلـة بـا
حــتى إحــالــته عــلى الــتـقــاعــد عـام
2006. وامــــــتـــــاز بـــــأدائـه لألدوار
الــكـومــيــديـة في مــســرحـيــات عـدة
مــنــهــا : ثــمن احلــريــة و مــســألــة
شرف كنز احلمراء وجنح الراحل
أيـــضــا في إخـــراجه لـــلــعـــديــد من
ـسـرحيـات (كـيف تصـعد دون أن ا
(في انـتـظـار كـودو) (طـلـوع تـقـع) 
الــقـمـر) وله مـشــاركـات في الـعـديـد
ــســلــسالت من الــتـــمــثــيــلــيــات وا

الـتلفزيـونية منهـا: مسلسل (حرب
الــبــســوس) و(الــنــعــمــان األخــيـر)

و(عيونها والنجوم).
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عصام عبدالرحمن القيسي
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ÊU... فاز رئيس احتـاد السباحـة السابق سرمد عـبد اإلله برئاسـة اللجنة e « ≠ œ«bGÐ
بيـة العراقيـة بحصوله على 19 صوتـا من مجموع اصوات اعـضاء اللجنة الوطـنية االو
ـؤتمـر االنـتـخابي الـذي عـقـد عصـر امس الـسـبت في فـندق عـشـتار الـذين شـاركـوا في ا
شيراتـون فيمـا حصل منـافسه الكـاب رعد حـمودي على 16 صـوتا. وكان حـمودي قد
ـتـميـزة باالحتـاد االسـيوي. وشـكل فوز تـولى منـصـبه منـذ عام 2011 وعـرف بـعالقاته ا
عـبد اإلله مـفاجأة بـعد انتـشار تـسريبـات عن حتفظ االحتـاد الدولي على تـرشيـحه بسبب
نصب النائب االول عقوبة انـضباطيـة ظلت مثار اخـذ ورد وشبهات بـاالستهداف. وفـاز 

نصب النائب الثاني سالم عواد والثالث صباح الكناني. اياد جنف و
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الطح بشكل مـنتظم والسبب هو اخلزين
ــســوقــة من الــكــبــيــر من مــادة احلـــنــطــة ا
الـــفـالحــــ الـــتـي جتــــاوزت خالل الــــعـــام
اجلــاري الـ ٥ ماليــ و400 ألف طن وهي
مـوزعــة في جـمــيع مـخـازن الــعـراق). ولـفت
ـادة الـرز في ـوسم الــتـسـويـقي  إلى (بـدء ا
محـافـظة الـنـجف" مبـيـناً أن "الـوزارة بدأت
ــنـــاطق بــاســـتالم الـــكـــمــيـــات األولى مـن ا
ؤمل توزيع مادة التمن الشلبية حيث من ا
الـــعــنــبــر ورز الــيــاســـمــ الــعــراقي خالل

قبل).  منتصف شهر كانون األول ا
وكـشف خـبـراء عن قـيـام الـعـراق بـاسـتـيراد
اكثـر من 117 الف دراجـة نـاريـة واكـثـر من
108 الف سيـارة سيـاحية و32 الف سيارة
نـقـل مـواد خالل 2019 وقــالــوا ان (مـجــمل
القيمـة االستيراديـة لهذه الفـئات بلغت 2.2

مليار دوالر). 
ــركـو االولى واحــتـلـت كـوريــا اجلـنــوبــيـة ا
ـقـدار 652 مـلـيـون بـقــيـمـة االسـتــيـرادات 
ـتـحـدة بقـيـمة 394 دوالر تـليـهـا الـواليات ا
مـلـيـون دوالر ثم تايـلـنـد بـقـيـمة 265 مـلـيار
دوالر وتــمــثل قــيــمــة اسـيــتــراد الــســيـارات
ـئة من مـجمل والدراجـات مـا نسـبته 11 با
االســـتـــيـــرادات) ولم يـــصـــدر اي بـــيـــان من
ستلمة بالغ ا الهيئة العامة للكمارك حول ا
ـبـلغ من رســوم هـذه الـســيـارات عــلـمــا ان ا

يــتــجــاوز 400 ســمـــلــيــون دوالر اذا مــا 
تطبيق التعرفة الكمركية بصورة صحيحة.
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جلـمـيع خـزانـات مـصـفى الـصـمـود
وبـقيـاسـات حرجـة لم تـنـفذ سـابـقاً
في الـــقــطــاع الــنــفـــطي وخملــتــلف
االنواع والقيـاسات وبوقت قياسي
من دون الـــلــجـــوء الى ايـــة شــركــة
أجـنـبـية هـنـدسـيـة األمـر الـذي يـعد
حتديـاً جديـداً تخـوضه الشـركة في
تطورة). سباق الصناعة النفطية ا

…b*« —UB²š«

وأوضح ان (اخملـطـطـات سـتـصـدر
جـاهـزة لـلـمـصـنـعـ وبـشـكل كـامل
دة الـزمـنـية ـا يعـني اخـتـصـار ا
الــتي تــطــلــبــهــا الــشــركــات العـداد
صادقة عليها والتي التصاميم وا
عادة ما ال تقل عن 6 أشهر اضافة
الى توفير مـبالغـها التي ال تقل عن
ـئـة من مـبـالغ الـعـقـود). وأكـد ٥ بـا
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ــشــاريع أفــاد مــديــر عــام شــركــة ا
الـنـفــطـيـة مـحـمــود عـبـاس عـلي ان
شركته تمكـنت من إعداد التصاميم
التفـصيلـية واحلسـابات الهـندسية
الـكامـلـة واخملـططـات الـتـصنـيـعـية
ـــشــــروع تـــأهـــيل 16 خـــزانـــاً في
مصفى الصمود وبواقع 9 خزانات
من نوع السقف العائم و7 خزانات
ذوات الـسـقف الــثـابت. وقـال عـلي
ان (اخلـطـوة الـفـنـيـة اجلـبـارة هـذه
جاءت في ظل تـوجـيه ودعم السـيد
وزيـر الـنـفط األسـتـاذ احـسـان عـبـد
اجلبار اسـماعيل فـضًال عن جهود
فــريق عـمـل من هـيــئــة الـتــصــامـيم
الـــتـــابع لـــلـــشـــركـــة). واضــاف ان
(شـركــتـنـا قــامت بـاعـداد تــصـامـيم

Z_alhilly@yahoo.com
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WLK∫ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز خالل القائه كلمة متلفزة

{ طـهـران) ,أ ف ب) - وصـفت إيـران
امس الـــســــبت تـــقـــريــــر صـــحـــيـــفـــة
ـــز" األمــيــركـــيــة عن "نــيـــويــورك تــا
ـسـؤول الــثـاني في تـنـظـيم اغـتـيـال ا
الـــقــــاعـــدة في طــــهـــران عــــبـــارة عن
"مـعـلــومـات مــخـتـلــقـة" مــجـددة نـفي
وجـــود أي عـــنــاصـــر مـن الـــتــنـــظـــيم

تطرف على أراضيها.  ا
تـحدث باسم وزارة اخلـارجية وقال ا
اإليرانية سـعيد خـطيب زاده في بيان
إن "واشنطن وتل أبـيب حتاوالن ب
ــسـؤولــيـة (عـلى حـ وآخـر إلــقـاء ا
اآلخرين) عن األعـمال االجـراميـة لهذا
التـنـظـيم وتنـظـيـمات إرهـابـيـة أخرى
نـطـقـة وربط إيـران بـتنـظـيـمات في ا

بي آي) "قُـتِل بـالـرّصاص فـي شوارع
طهـران" عـلى يـد شـخـصـ كـانـا على
درّاجة نـاريّة.وأشـارت الى أن مطـلقي
الـنـار عـلى سـيـارته أردوا أيـضـا الى
جانـبه ابنـته مر أرمـلة حـمزة جنل
أســـامـــة بن الدن الـــزعــــيم الـــســـابق
ــتــطــرف.وأوضــحت أن لــلــتــنــظــيـم ا
العـملـيـة نفّـذهـا "عمالء اسـرائـيلـيون"
ــتــحــدة.وجــدد حلــســاب الــواليـــات ا
خــطـــيب زاده نـــفي إيـــران وجــود أي
عـنـاصـر من الـقـاعـدة علـى أراضـيـها
داعـــيـــا اإلعالم األمــــيـــركي الى "عـــدم
الـــوقــوع فـي فخ الـــســيـــنـــاريـــوهــات
الهولـيووديـة للـمسؤولـ األميـركي

والصهاينة".

لم اصـدق اذناي  وانـا اسـتـمع الى مـناداة  اصـحـاب عـربات بـائـعي الـسمك
احلي  في ظـهـيـرة يـوم امس في شـارع الـرشـيـد بـبـغـداد .. كـانت االصـوات
يت توا بألف عالـية  وهي تعلن ان كـيلو السمك احلـي بألف وخمس مـئة وا

وخمس مئة دينار ! 
كـانت مـفـاجــأة لي  وحـ اسـتــمـررت في سـيــري  وجـدتُ احلـال ذاته قـرب
ـسـير الـى كرخ بـغـداد  عـابـرا من على ساحـة الـرصـافي  وعـنـد مواصـلـة ا
جسـر الشهداء  وجـدتُ في عنق اجلسر عـشرات العربات وفي جـوفها مئات
االسمـاك احليـة  يعـلن اصحابـها ان سـعر الـكيـلو بألـف  وخـمس مئـة دينار
ايضـا .. جـمـيل جـدا  ان يتـوفـر لـلـعوائل الـسـمك بـهـذا الـسعـر  وهـو سـعر
يـساوي "نـصف ربع" كـيـلو مـن حلم اخلروف  لـكن الـذي لـفت نـظري الـتـذمر
من اصحاب العربات  وكالمهم بصريح العبارات  وصوت عال  انهم باتوا
يـعـانـون من خـسـائـر جـمـة  نـتـيـجـة هـذا االنـهـيـار فـي االسـعـار  السـيـما ان
ـكن ان تُخزن  ويـنبغي ان تُبـاع سريعـا  قبل ان تنفق  االسمـاك احلية ال 

ما يعرضهم الى خسارة اكبر ..
ـادة الـغــذائـيـة  بـسـعــر مـنـاسب لألسـرة شـخــصـيـا  انـا فـرح لـتــوفـر هـذه ا
العـراقيـة  لكـني توقـفت امام الـظاهـرة  التي سـتنـعكس سـلبـاً الحقاً في وأد
ـعنـية هذه الـثـروة الوطـنـية  لـعـدم جدواهـا لـلمـنتـجـ  واطلـب من اجلهـات ا
ـسـتــجـدة فـي الـسـوق وبــاخلـصــوص وزارة الـزراعــة  دراسـة هــذه احلـالــة ا
ـعادلـة  ويكـون سعـر الكـيلـو في السـنوات الـالحقة احمللـية  قـبل ان تنـقلب ا

بعشرة آالف دينار ..  
وال اظن ان احـدا  ال يـشاركـني  الـرأي  بـان الـسـمك التـقـلـيـدي الـعراقي له
خصـوصية  وال يشترك في شيء مع غيره من معظم أسماك العالم باستثناء
االسم  فـمن الـصــعب أن تـقــنع من لم يـســبق له أن تـذوق أســمـاك الـعـراق 
بالـفروق بينـها وب بقـية أصناف األسـماك في العالم إذ إن لـلسمك العراقي
ـا فـيـهـا األسـمـاك الـنـهـريـة من طــعـمـا خـاصـا ال جتـده مع االنـواع االخـرى 
خارج مـياه دجلة والفرات  فامـتالك العراق مسطحات مائـية واسعة ومتنوعة
الئـمة لـنـمو وتـنـميـة الـثروة الـسمـكـية جـعـله من الدول ـوقع وا البـيـــــــــــئة وا
ـيـاه الـتي تــــــــتــمـتع بـخـصــوصـيـة تـنــمـيـة الـثـروة الــسـمـكـيــة وحتـديـدا في ا
الــداخـلـيــة.. لـكــني شـخــصـيــا  ارفع اشـارة حــمـراء ازاء مــا سـيــحـصل في
مسـتـقبل الـسنـ  فـاألسعـار احلالـيـة  اجدهـا  ال تتـنـاسب مع كلف االنـتاج
ـفـرد بـهـذا الـسـعـر  فـمـا هو والـنـقل والـتـوزيع  فـاذا كـان ثـمن الـكـيـلـو في ا
ـســوقـ مـن الـتــجــار  وبـكم يــشــتـرونه مـن اصـحــاب مـزارع ســعـره عــنــد ا
ا يـشترون الـكيلو بـخمس مئـة دينار .. او بـ (بالش) فقط االسمـاك ? انهم ر
ائية الـصناعية سطـحات ا مجـرد اخراجه من البحـيرات وا

قبل ان " تنفق " !
ان   انني ال اعرف احدا ناسبة : اقسم بأغلظ األ بـا
من اصـحاب مزارع االسماك  ولم ار واحدة منها في

حياتي  عدا ما شاهدته في التلفاز !

عـلـي ان (ال يـخــفى عـلى الــقـائــمـ
على الـصنـاعـة النـفطـية وداعـميـها
في عـراقنـا الـعـزيـز امكـانـيـة شـركة
ـشـاريع الـنـفــطـيـة في مـواكـبـتـهـا ا
ـيـة احلـديـثـة لـلـتـكـنــولـوجـيـا الـعـا
تـخصـصـة في هذه الـصنـاعة ال وا
سـيمـا وان شـركتـنـا تـنافس حـالـياً
كــبـريــات الـشــركـات األجــنـبــيـة في
شـــتـى الــتـــخـــصـــصـــات الـــفـــنـــيــة
والـــهــنــدســـيــة). وبـــ ان (شــركــة
شاريع النفـطية وبالدعم الوزاري ا
ستمر تـعد من الشركـات السباقة ا
الى اعادة تـأهـيل مـصفى الـصـمود
) مـتـحـدية الـصـعاب (بـيجي سـابـقاً
ـعوقـات التي خـلفـتها ومتـجاوزة ا
احلــــرب ضـــــد عــــصــــابــــات داعش

االرهابية).
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بـاشــرت وزارة الـتـجـارة بـتـســلم الـكـمـيـات
ـنــاطق الـشــلـبــيـة من األولى من الــرز في ا
البالد مؤكـدة  توزيعـها مادة الـرز منتصف
قـبل فيـما أشـارت إلى توقـيع عقد الشـهر ا
مع مناشئ وطنية لـتجهيزها بـ 80 ألف طن

من السكر. 
وقــال الــنــاطـق الــرســمي بــاسم الــوزارة إن
(نــظـام الـبـطـاقــة الـتـمـويـنــيـة يـتـعـرض الى
مـشـكـلـة كبـيـرة بـسـبب األزمـة االقـتـصـادية
ـــيـــة ومــا خـــلـــفـــته مـن انـــخـــفــاض الـــعـــا
تـــخــصــيــصــات وزارة الـــتــجــارة اخلــاصــة
بالـبطـاقة الـتمـوينـية وبالـتالي حـصل خلل
من شـــهــر نـــيــســـان بـــســبب تـــفـــشي وبــاء
كورونـا). وأضـاف أن (الوزارة حتـركت على
ـــالــيــة وجلــان مـــجــلس الــوزراء ووزارة ا
اجملــلس االقـتــصـادي الــتي أنـتــجت عــنـهـا
تخصيص مـبالغ ماليـة تكاد تكـون شهرية
حـيث اسـتـطـعـنـا بـالـفـتـرة األخـيـرة جتـهـيـز
مـادة الـسـكـر في جـمـيع مـنـاطق الـبالد بـعد
توقـيع عقـد بتـجهـيز الـبطـاقة الـتمـوينـية بـ
ــنــاشئ الــوطــنــيـة 80 ألف طـن من أحــد ا
و36 ألف طن من زيت الــطـعــام الـتي بـدأت

عملية توزيعه في مختلف احملافظات).
 وتـابع (كــمـا  الـتــفـاوض لـشـراء 40 ألف
ـــؤمل طـن من مــــادة الـــســـكــــر حـــيث مـن ا
ـــقــبــلــة). تــوزيــعه خالل األيـــام الــعــشــرة ا
وأوضح أن (الوزارة مـستـمرة بـتوزيع مادة
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كــهــذه مـن خالل األكــاذيب وتـــســريب
مــعـــلــومـــات مــخـــتــلـــقــة الـى وســائل

اإلعالم".
ـز" وذكـرت صــحـيــفــة "نـيــويـورك تــا
ـــســـؤول الـــثـــاني في اجلـــمـــعـــة أن ا
كنى التنظيم عبد الله أحمد عبد لله ا
ـصري" اغـتـيل سرا في "أبو مـحمـد ا
إيــــــران فـي آب  وفق مــــــســــــؤولــــــ

. استخباري
تـهم في الـواليات وأفادت أن الـرجل ا
تـحـدة بـشنّ هـجـمـات عـلى سـفارات ا
أمــيـركــيــة في شــرق إفــريــقــيــا الــعـام
ـــدرج اســمـه عـــلى الئـــحــة 1998  وا
ــطــلــوبــ لــدى مـكــتب ــ ا اإلرهــابـيّ
الـتـحـقـيـقـات الـفـدرالي األمـيـركي (إف
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ـطالب أخيـرا وبـعد مـا يـقرب ثـالثة عـقـود  استـجـابت ادارة محـافـظة ديـالى 
ـبـاني االسـرة الـصـحـفـيـة الـتي بـح صـوتهـا وهـي تـصـرخ بـضرورة صـيـانـة ا
التـراثيـة بوصـفهـا هويـة وارثا تـاريخـيا ومـرفقا سـياحـيا  لـكن حسـا بذلك لم
نتـلمسه عـلى االطالق لدى من بيـدهم اتخاذ الـقرار الذين تـوسلنـا بهم للـعناية
بـبـنـاية الـسـراي لكـونـها أقـدم بـنـاية في بـعـقوبـة  ويـعـود تاريـخـها الى الـعـهد
الـعـثـمــاني  ويـبـلغ عـمـرهـا مـا يـقـرب الــقـرنـ وبـعـضـهم يـقـول ثالثـة  وكـأن
صاحـب فكـرة الـصـيـانـة يـطـلب شـأنـا شـخـصيـا  ومن يـجـامـله في ذلك كـأنه
ـوضـوع ثـانـيـة عـلى مـسـامـعه  فـيـلوذ مـتـفـضل عـلـيه  فـيـصـمت وال يـطـرق ا
ان  حتى استهلـكت بوابة البناية وانهارت بـوسائل االعالم وهي أضعف اال
ها من االستخدام غير الرشيد  فال وزارة الثقافة في جدرانها وتهدمت سال
الزمن الـغـابر أولـتهـا اهتـمـاما  وال هـيئـة الـسيـاحة الـتي وفـقهـا الله فـصارت
وزارة فكـرت بـاسـتثـمـارهـا مع ان اجلـميع يـتـفـ باحلـديث عن تـعـظـيم موارد
الـدولـة  وزادت الـظـروف األمـنـيـة الـسـيـئـة واألعـمـال االرهـابـيـة اجملـرمـة ابـان

السنوات السود ( الط بله) كما يُقال .
 ومع كل مــا مــر بــهــا من مــآس  ظــلت الــســراي حــضـنــا ال بــديل عــنه لــكل
الفـعالـيات األدبيـة واالعالميـة والفـنيـة  ومقرا لـكل منـظمـة مفلـسة ال يـستـفيد
ها  منـها رجـال الضوء او الـظل  ولم يكن بـوسع أحد من شـاغليـها أن يـر
وهـذا ليس بـاجلـديـد عـلى الـعـراق  فالـفن واألدب والـثـقـافـة ليـس من شواغل
صـانع الــقـرار بـقــدر انـشـغــاله بـتــلك الـفـعــالـيـات الــتي يـســيل لـهـا الــلـعـاب 
سـؤولون شـتى منـها : انـها تـابعـة لوزارة الـثقـافة  واألسبـاب التي يـوردهـا ا
وليس لـها باب في مـيزانية احملـافظة  وال يسـتطيع احملافظ انـفاق أموال على
صيـانـة هكـذا مرافق  هـذا كالم سـمعـنـاه منـذ مدة لـيـست بالـقصـيـرة عنـدما
ـطالـبات بـصـيانـتـها تـعالت أكـثـر عنـدما كانت الـبنـايـة مهـملـة وفـارغة  لـكن ا
اتـخذت الـبـنـايـة مـقرا ألول جـريـدة تـتـأسس في ديـالى عام 2001  فـنُـشرت
ـصـورين الـتي دار بـها عـنـهـا حتـقـيـقـات تـلـو اخرى مـعـززة بـصـور جـمـعـيـة ا
ـقـام الــزمـان لـتـتـجــاور مع اجلـريـدة الى جــانب احتـاد األدبـاء  وجـمــعـيـتي ا

العراقي  والصم والبكم  وغيرها .
وبرغم يـأسنـا من امكانـية االستـجابـة لطلب االسـرة الصحـفيـة  والتطـرق لها
جاء من بـاب اسقاط الفرض  لكن الـسيد احملافظ مثنى التـميمي فاجأنا على
ـبـنـيـة عـلى خـبـرة ســابـقـة  فـفي غـضـون دقـائق اسـتـدعى عـكس تـوقــعـاتـنـا ا
ـاليـة لـيسـأله عن حـدود امكـانيـاتـهم  وانتـهى الى تـخصـيص مـبلغ مسـؤول ا
مالي لـصيانة البـناية  وهذا أول مبلغ مـالي تخصصه احملافظـة منذ ما يقرب

نصف قرن لدار احلكومة كما تسمى  فشكرا للسيد احملافظ .
قــبل ســــــــــنـوات زرت مــديـنــة بــابل األثـريــة ومن حــسن الــصـدف أن يــكـون
مــوجـودا في هـذه اجلــولـة مـديـر اعـالم احملـافـظـة وصــديـقي الـنــاطق الـسـابق
ـزري لــوزارة الـثــــــــــقـافــة االسـتـاذ عــمـران جــاسم  وحتـدثــنـا عن الــواقع ا
ـتخـصـص بـاآلثار في للـمديــــــــنـة التي تـشـكل زيارتـها حـلـما لـلكـثـير من ا
الـعـالم  وعـند مـعـاتبـتـهـما عـلى اهـمالـهـا انـبرى كل مـنـهمـا بـإلـقاء الـلـوم على
الـدولة  وكـأن احملافـظـة والوزارة تـقـــــــــــعان خـارج نـطاقـهـا  فمـدير اعالم

احملافظة قال :
 ان عائـديتـهـا لوزارة الـثـقافـة  وتقع عـلـيهـا مـسؤولـية صـيـانتـهـا وتخـصيص

بالغ الالزمة لالرتقاء بها  فالتفّتُ الى الناطق باسم الوزارة فقال : ا
 ليس بـوسع الوزارة االنفاق لقلة الـتخصيصات  فأجـبته انفقوا من وارداتها

ستثمرين  عليها  أي من رسوم الدخولية وايجارات ا
 فـأجاب : هذه األموال حتسب خلزينة الدولة وال يحق للوزارة التصرف بها 

دينة اذا  فأجابني االثنان ( ال ندري )   فسألتهما كيف نطور ا
فــقــلت مع نــفــسي ( والــله حــيــرة )  وهي ذات احلــيــرة الــتي الزمـت زمـيــلي
رافـقـة وفد الدكـتـور مـهدي صـالح دواي الـذي كـلفـته رئـاسـة جامـعـة ديـالى 
فرنـسي لزيارة آثار بـابل في يوم قائض  وعنـدما طلب الوفـد ماء للشرب ظل

دينة وقتها خالية من اخلدمات تماما ? .  حائرا  فا
في هــذه الـلــحـظــة تـذكــرت طـابــورا من الــسـيــاح الـعـرب
يـنــتـظـرون فـرصـتـهم لـلـتـصـويـر في مـقـهى اسـطـنـبـولي
مــعــامل سـيــاحــيـا  كــان مــهـنــد ونـور قــد صــورا فـيه

منوع . مشهدا في مسلسل العشق ا

وســبق إليــران أن نــفت الــعـام 2016
وجــود عــنــاصــر من الـــتــنــظــيم عــلى
أراضــيــهـــا وذلك في أعــقـــاب اتــهــام
أمـيـركي لـهـا بـذلك وفـرض واشـنـطن
عــقـــوبــات عـــلى ثالثـــة قــيـــاديــ من
الــتــنــظــيم قــالت إنــهم يــقــيــمــون في
اجلمـهـوريـة اإلسالمـيـة.ورأى خـطيب
زاده في بـيـانه الـسـبت أنه "عـلى رغم
ـاضي لم ـتــحـدة فـي ا أن الـواليــات ا
حتـجم عن تـوجـيه اتــهـامـات خـاطـئـة
ــقــاربــة الى إيــران أصــبــحـت هــذه ا
روتـيــنــيـة فـي ظل اإلدارة األمـيــركــيـة
احلالية وحاول البيت األبيض الدفع
بـــخـــطـــة رهـــابه مـن إيـــران من خالل

تكرار اتهامات كهذه".
وتــــابع "بال شـك يـــتـم الــــدفع بــــهـــذه
االتهـامـات في إطـار حرب اقـتـصـادية
واسـتـخـبـاريـة ونـفـسـيـة شـامـلـة ضـد
شـــعب إيــــران ويـــجــــدر بـــاإلعالم أال
يـكـون مـذيــاعـا لـنـشــر أكـاذيب الـبـيت

األبيض التي تستهدف إيران".
واعـتــمــدت إدارة الــرئــيس األمــيـركي
دونالد ترامب الذي يتولى مهامه منذ
مطلـع العام 2017  سيـاسة "ضـغوط
قـصــوى" حــيــال إيــران شــمـلـت عـلى
وجه اخلـصــوص االنـســحـاب بــشـكل
أحادي العام 2018 من االتفاق بشأن
الـبـرنـامج الــنـووي اإليـراني وإعـادة
فرض عقوبـات اقتصادية قـاسية على

طهران. 
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لك سـلمان ودعا الـعاهل الـسعـودي ا
بن عـبـد الـعزيـز اجملـتـمع الـدولي إلى
اتخاذ “موقف حازم ”ضد إيران في
مـلكة أن يعـيد الرئيس وقت تخشى ا
ـنـتـخب جو بـايـدن إحـياء األميـركي ا
االتفاق النووي مع خصـمها االقليمي
ـمــلـكـة األكـبـر.ويــقـول مــحـلـلــون إنّ ا
تـشــعــر بــالــقـلـق من أن تــسـعى إدارة
بايـدن أيـضـا إلى تـخفـيف الـعـقـوبات
على اجلمهورية االسالمـية بعد حملة

الـضـغـوط الــقـصـوى الـتـي مـارسـتـهـا
إدارة الــرئــيـس دونــالــد تـــرامب عــلى
ــلك ســلــمـان طـهــران.وجــاءت دعـوة ا
غـداة إعالن الـوكـالـة الـدولـيـة لـلـطـاقة
الذريـة أنّ طهـران تسـتـمر في تـكديس
الـيـورانـيـوم وإن تـبـاطـأت وتـيـرة ذلك
بـشــكل طــفـيـف. فـقــد جتــاوزت كـمــيـة
نخفض الـتخصيب اآلن اليورانيـوم ا
ــســمــوح به وفق  12ضــعـفــاً احلــدّ ا
ـــبـــرم مع الــدول االتــفـــاق الـــنــووي ا

الكبرى في عام 2015.
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وقـال الـعــاهل الـســعـودي في خــطـابه
الـسـنـوي أمـام مـجـلس الـشـورى عـبـر
ـمـلـكـة تـؤكـد عـلى تـقـنـيـة الـفـيـديـو (ا
خــطــورة مــشــروع الـــنــظــام اإليــراني
اإلقـلــيـمـي وتـدخــله في الــدول ودعـمه
لإلرهـاب والــتــطـرف وتــأجـيج نــيـران
الطـائـفـيـة من خالل أذرعه اخملـتـلـفة)
وأضــــاف فـي خــــطـــــاب بُث صـــــبــــاح
اخلـــمــيـس أنّ الــســـعـــوديـــة (تـــنــادي
بضـرورة اتـخـاذ مـوقف حـازم من قبل
اجملـــتــــمع الــــدولي جتــــاهه يــــضـــمن
معاجلة جذرية لسعي النظام اإليراني
للحـصول على أسـلحة الدمـار الشامل
وتـــطـــويـــر بـــرنـــامـــجه لـــلـــصـــواريخ
الـبــالــسـتــيــة وتــدخالته في الــشـؤون
الــداخــلــيــة لـلــدول األخــرى ورعــايــته
لإلرهـــاب وتــهـــديـــده لـــلــســـلم واألمن
ـمـلـكـة وإيران ). وتـخـوض ا الدولـي
صــراع نـــفــوذ إقـــلــيــمـي مــنـــذ عــقــود
وتـخــتــلــفـان فـي مـقــاربــتــهـمــا حــيـال
ـنـطـقــة من سـوريـا الـصـراعـات فـي ا
ـمــلـكـة أول دولـة إلى الـيـمـن.وكـانت ا
أجنبيـة يزورها تـرامب بعيـد انتخابه
في أيار/مايو 2017 وأقام مع قادتها
عالقـات وطــيـدة.زوتــتـنــاقض عالقـات
مـلـكة ودول اخلـليج ترامب هـذه مع ا
الـثــريـة األخــرى مع الـعالقــة الـفــاتـرة
الــتي ربــطت هــذه الــبــلــدان الــغــنــيــة
بالنفط بسلـفه باراك أوباما الذي أثار

بإبـرامه اتفـاقا مع إيـران حول مـلفـها
الــــنــــووي مــــخــــاوف الــــســــعــــوديـــة
وجـيـرانـهـا. ويــحـذر مـراقـبـون من أن
ــكن أن تـؤدي إلى تـصـرفــات إيـران 
ســـبـــاق تـــســـلـح نـــووي في الـــشـــرق
األوسط.وكـان ولي الـعـهـد الـسـعـودي
الــشـاب األمــيــر مــحــمــد بن ســلــمـان
احلاكم الفعلي للمـملكة أكد في العام
2018 أنه إذا طــورت إيــران قـــنــبــلــة
نووية فسوف نحذو حذوها في أقرب
ـــــكـن. وذكــــرت صـــــحـــــيـــــفــــة وقت 
ز) في آب/أغسطس أنّ (نيويورك تا
أجهزة االسـتخـبارات األميـركيـة تقيم
ـــمـــلـــكــة الـــتـي تــمـــتـــلك مـــســـاعي ا
احـــتـــيــــاطـــيـــات ضـــخــــمـــة من خـــام
اليـورانيـوم لبـناء قدارتـها فـي مجال
ـكن أن يـسـاعـد إنـتـاج وقـود نـووي 
في تطويـر قنبـلة نوويـة.وفي خطابه
ــلك الـســعـودي إيــران مـجـددا اتـهم ا
ـتـمـردين احلوثـيـ في الـيمن بدعم ا
ـمـلكـة حتـالـفا عـسـكـريا حيث تـقـود ا
دعما حلكومة معترف بها دوليا.وقال
ـملـكـة (تـدين مـيـلـيـشـيـا احلوثي إنّ ا
ـــدعــومـــة من الـــنـــظــام اإلرهــابـــيـــة ا
اإليراني بانتهـاكها القـوان الدولية
والـقـواعـد الـعـرفـيـة بـإطالق طـائـرات
مـفــخــخــة من دون طــيــار وصـواريخ
مـلكة دنـي في ا بالسـتية بـاجتاه ا
نـهجة).كمـا أكّد بطـريقـة متـعمـدة و
ـمــلـكـة “إلى عـلى اســتـمـرار وقــوف ا
جـانب الـشــعب الـفـلــسـطـيــني إلقـامـة
سـتـقـلـة وعـاصمـتـهـا الـقدس دولتـه ا
الــشـــرقــيـــة من دون أن يــتـــطــرّق إلى
اتــفـــاقــات الـــتــطــبـــيع األخـــيــرة بــ
إسرائيـل وكل من اإلمارات والـبحرين
والـسـودان. وتـؤكد الـريـاض أنّـهـا لن
تـطـبع الـعالقـات مـع الـدولـة الـعـبـريـة
قـــبـل حتـــقــــيق تــــقـــدم عــــلى مــــســـار
التـفـاوض اإلسـرائـيلـي الفـلـسـطـيني
رغم وجـود مــؤشـرات تـقــارب بـيــنـهـا

وب إسرائيل.

ÊU e «  ≠ œ«bGÐ
احتضن اجملمع العلمي العراقي أعمال اللجنة
وجب األمر الديواني رقم 36 شكلة  الـعليا ا
لـسـنـة 2020 بــرئـاسـة وزيـر الـتــعـلـيم الـعـالي
والـبــحث الـعـلـمي نـبـيـل كـاظم عـبـد الـصـاحب
لــــدراســـة وصـــيــــاغـــة الــــضـــوابـط اخلـــاصـــة

بالترشيح الى عضوية ورئاسة اجملمع. 
 ونــاقش أعــضـاء الــلـجــنـة وهم كـل من سـامي
ـظفر ووكيل وزارة التعليم حامد خلف أحمد ا
وصـبـيح حمـود شاتي ومـزاحم اخليـاط فضال
ـثلي األمانة الـعامة جمللس الوزراء رسم عن 
آلــيـات الــتـرشـيح لــعـضــويـة ورئــاسـة اجملـمع
الـعلمي العراقي في ضوء قانون رقم 22 لسنة

Æ©2015
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ـعـايـيـر واحملددات واسـتـعـرض اجملـتـمـعـون ا
دد الـتي سـتـتضـمـنـها اسـتـمارة الـتـرشـيح وا
ـلف ومـا الـزمـنـيـة الـكـفـيـلـة بـاسـتـكـمـال هـذا ا
يـتـضمـنه من مهـام عـلمـية ومـعـرفيـة في ضوء
ـنصـوص عـلـيـهـا في الـهـيكل الـتـخـصـصـات ا

ؤسسة العريقة . التنظيمي لهذه ا
وقــال بـيــان تـلــقـتـه (الـزمــان) امس ان (رئـيس
الـلجـنـة اكد أن اجملـمع العـلمي الـعراقي جـدير
ــتــابــعـة والــدعـم كـونـه إحـدى بــاالهــتــمــام وا
رجعيات العلمية العراقية التي ـؤسسات وا ا
ـيا سـجـلت تـاريـخـا وحـضـورا عـلـمـيـا وأكـاد
نصرم في شتى فـاعال منذ أربعـينيات القـرن ا

عرفة اإلنسانية).  مساحات ا
وشــدد (عـلى ضــرورة تـوفـيــر مـنــاخـات الـدعم
الالزم لـتحقيق أهداف اجملمع العلمي العراقي

وأخـر السنة). وحدد وزير التـربية علي حميد
الـدليمي اخلمـيس اآللية الـنهائيـة لدوام طلبة
ـــدارس في الــعــام الـــدراسي اجلــديــد. وقــال ا
زج ب (اجتـهنا إلى نوع جـديد من التعـليم 
دارس الـتـقـلـيـدي وااللـكـتـروني والـدوام في ا
سـيكون يوماً واحداً في األسبوع وأربعة أيام

نزل عبر االنترنت). با
 وأضـاف الوزير أن (الطالب الذي يتعذَّر عليه
احلــصـول عــلى اإلنـتــرنت; بـإمــكـانـه مـتــابـعـة
الــدروس عـبـر الـتــلـفـزيـون الــتـربـوي) مـؤكـداً
(اعـتـبـار يوم الـسـبت دوامـاً رسـميـاً لـلـمدارس

كافة).
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واســــتــــقــــطــــاب الــــعــــلــــمــــاء واخلــــبــــراء في
الـتخـصـصات اخملـتلـفة لـتعـزيز هـوية الـثقـافة

العراقية وتطوير برامج التنمية العلمية).
 وتــفــــــــــــقـد أعـضـاء الــلـجـنـة الـعــلـيـا مـبـنى
ـكتبة اجملـمع العلـمي العراقي واطـلعوا على ا
ـــعــالم ومـــركــز اخملـــطــوطـــات الــنـــفــيـــســة وا
الـتاريـخية الـتي وثقـها اجملمع مـنذ الـتأسيس

عام 1947.
ـتحـدث بـاسم وزارة التـربـية حـيدر  وكـشف ا
فـاروق عن ألية جديدة ستعتمدها الوزارة في
الـــعـــام الـــدراسي اجلـــديـــد. وقــال فـــاروق في
تصريح امس إن (الوزارة ستعتمد ألية الدوام

بــــاالنــــتــــســــاب
كـــأحـــد اآللـــيــات
ـــــتـــــبــــعـــــة في ا
الـسنة الـدراسية
 وهـو اجلــديــدة
قـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــام
األســر بــتــعــلـيم
ـناهج أبـنـائهم ا
الــــدراســــيــــة في
ـنـزل). وأضاف ا
انـه (سـيــتم أخـذ
تـــعـــهـــد من ولي
أمــــر الـــطـــلـــبـــة
حــــول تــــعــــلــــيم
أبــــــنـــــائـــــهـم في
ـــنـــزل مـــقــابل ا
تـأدية امتـحانات
نـــصـف الـــســـنــة
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سـيكـون موعـد اعالن االحتاد الـعـام للـتعـاون/ مـديريـة صنـدوق التـعـاون اخلاص بـتأجـير
ـرقم ( 1/4912 مـقــاطـقـة 3 جـزيـرة الــنـجف) الــواقع خـلف احلي الــصـنـاعي في الـعــقـار ا
شيد عليه مسقفات عدد (3) وكراج محافظة النجف االشرف والبالغة مساحته (5346) وا
ـدة خـمـس سـنـوات حــسب نـظــام بـيع وايــجـار عــقـارات الـتــنـظــيـمـات غـسل وتــشـحـيـم و

التعاونية.
ـزايـدة الـعـلـنـيـة احلـضـور الى مـقـر االحتـاد الـتـعـاوني في فـعـلى الـراغـبـ بـاالشـتـراك بـا
محافـظة الـنجف االشـرف الكائـن في طــريق الكـوفة مـجاور الـشقق الـسكنـية يـوم االربعاء
ــصـادف 2020/11/25  في تــمــام الـســاعـة الــعــاشـرة صــبــاحـا. مــســتـصــحـبــ مــعـهم ا
سـتمسكات الرسـمية مع التأميـنات البالغة (% 20) من القـيمة التقديريـة للتاجير وعلى ا
ـزايـدة اجـور االعالن والداللـيـة والـبالـغـة قـيمـتـها (% 2) من ان يـتـحمل من تـرسـو عـليه ا

القيمة التقديرية للتأجير.
 w b³F « bFÝ
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أتقـدم بأسـمى آيات الـشكـر والتـقديـر لكل األعالم مـن العـلماء
ـنــبـر والــثـقــافـة والــرؤســاء وعـيــون رجـال الــفـكــر واالدب وا
ـة وبعثوا شاعرهـم الكر ووجوه اجملـتمع الذيـن غمرونـا 
صابـنا بفـقيدنا الـعزيز الراحل ـواساة  برسائل التـعزية وا

. —bB « VO Š bO األخ »
ا خفف عنا واسـاتهم وقعها الـكبير في نفوسـنا  ولقد كان 

صاب العظيم . من وطأة ا
واننـا لنضرع اليه سـبحانه أنْ يكألهم بعـينه التي ال تنام من

طوارق األيام وأن يحفظهم ويبعد عنهم االحزان .
حفظ الله العراق وأهله من كل مكروه .

انا لله وانا اليه راجعون .

—bB « 5 Š
≤∞≤∞Ø±±Ø±¥
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مـن تــــــخـــــــطى 30
عــــامًـــــا يــــجــــدد له
موسمًا بعد اآلخر.
ـشكـلة وذكرت أن ا
هي عــنــاد رامـوس
ورفـضه هـذا األمر
حـــــــيـث يـــــــطـــــــلب
الالعب اســـتــثــنــاء
بـــســـبب مـــا قـــدمه

للنادي.
uA½UÝ Èu²

أقــــــــــــر جــــــــــــادون
ســـانــشـــو جـــنــاح
مـنـتـخب إجنـلـتـرا
بـــــأن مـــــســـــتـــــواه
انـــخـــفض بـــشـــكل
وسم طفيف هذا ا
لــكــنـه نــفى تــأثــره
بـتـكــهـنـات وسـائل
اإلعــالم حــــــــــــــــــول

مستقبله.
وكــــــــــــــــــــــان العــب
بــــــــــوروســــــــــيـــــــــا
دورتمـوند مـرشحا
لـالنــــــتـــــــقــــــال إلى
مـانشـسـتـر يونـايـتد

ــــوسم لـــــكن وســـــائل إعالم هـــــذا ا
بــــريــــطــــانــــيــــة ذكــــرت أن الــــنـــادي
اإلجنـلـيـزي كـان مـطـالـبـا بـدفع 100

مليون يورو (120 مليون دوالر).
واســتـــبــعــد الـــرئــيس الـــتــنـــفــيــذي
لـدورتمـونـد هانـز-يـواخيم فـاتـسكه
إمـكـانـيـة رحـيل سـانـشـو عن الـنادي

اني في الصيف. األ
ولم يـسجل الالعب الـبـالغ عـمره 20
عاما أي هدف في 6 مباريات بدوري
وسم ـاني هـذا ا الـدرجـة األولى األ
ـوسم بـيــنـمــا سـجل 17 هـدفــا في ا

اضي. ا
وقـال سـانــشـو حملـطـة (أي تي في):
"ال أعـتــقـد أن الـتـكـهــنـات أثـرت عـلى
ـر مـسـتـواي وأعـتـقـد أن كل العب 
بفـترة هـبـوط في مسـيرته وأنـا أمر

رحلة حاليا". بهذه ا
وأحـــرز ســانـــشــو هــدفـــا خالل فــوز
إجنلترا 3- صفر عـلى أيرلـندا وديا
يــوم اخلـمــيس وعـبــر عن ثــقـته في
نتخب الوصول ألعلى مستوى مع ا

والنادي.

أمس أن نيمار يـلعب دورًا مهمًا في
ـقـبـلـة حيث انـتـخابـات بـرشـلـونة ا
ـرشحـون السـتغـالل صفـقة يسـعى ا
جنم سان جـيرمان كـورقة انـتخـابية

جاذبة ألصوات أعضاء البارسا.
يـذكر أن نـيـمـار انتـقل من بـرشـلـونة
إلى سـان جـيـرمان فـي صيف 2017
نــظــيــر 222 مــلــيــون يــورو قــيــمــة
الشـرط اجلزائي في آخـر عقد لالعب

البرازيلي مع البارسا.
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كـشف تقـريـر صـحفي إسـبـاني عـما
سـيــحـدث في اجـتــمـاع فـلـورنــتـيـنـو
بـــيـــريـــز رئـــيـس ريـــال مـــدريـــد مع
يـرجني سـيـرجـيـو رامـوس قـائـد ا

قبل. اإلثن ا
وكــان بـــرنـــامج "الـــشـــيـــرجنـــيـــتــو"
اإلســـبــاني قـــال بــاألمـس إن هــنــاك
اجـــتــمــاعًــا بــ الــطــرفــ اإلثــنــ
ــقـــبل كــمـــا ســيـــتــحـــدث بــيـــريــز ا

وراموس في اإلعالم.
ويــنــتـهـي عـقــد رامــوس مع الــنـادي
ـوسم احلالي ولم يصل لكي في ا ا
الـطرفـان إلى اتـفـاق بـشأن الـتـجـديد

حتى اآلن.
ووفـقًــا لـشـبـكــة "ديـفـنـســا سـنـتـرال"
اإلســبــانــيــة فــإن رغــبــة إدارة ريـال
مــدريــد صــوب رامــوس لم تــتــغــيـر
حيث إنهم يأمـلون أن يعتزل الالعب

لكي. في النادي ا
وأشـــارت إلى أن بـــيـــريـــز ورامــوس
سـيـظـهـران يـوم اإلثـن فـي برنـامج
"El Larguero عـلى إذاعــة "كـاديـنـا
سـير" حـيث سـيتـواجـد الـرئيس في
مكتـبه بفالديـبيباس بـينما سـيظهر
ـيـرجني من غـرفـة الـصـحـافة قـائـد ا

في معسكر منتخب إسبانيا.
وأوضـــحت أن بــيـــريــز ســيـــقــدم كل
الــتـفـســيـرات الـتي يــراهـا مـنــاسـبـة
لــوضـع الالعب ولــتـــأكــيــد أن ريــال

مدريد ال يفكر في رحيل راموس.
وقالت الشـبكة اإلسـبانيـة إن القليل
فقط في ريال مدريد من يشككون في
احلــالـة الــبـدنــيـة لــرامـوس بــيـنــمـا
ــعــظم قـــدرته عــلى حتــمل يــتـــوقع ا

اللعب لعدة مواسم أخرى.
وأضــافت أن رغــبــة مـجــلس بــيــريـز
بالـكامل هي الـتجـديد لـراموس لكن
مع احلفاظ عـلى سياسـة النادي بأن

وقت ســـابق يــوم اجلــمـــعــة بــفــضل
ثنائية أرتورو فيدال.
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كـشف تـقـريـر صحـفي إسـبـاني  عن
تـــطــور جـــديـــد بـــشـــأن مـــســـتــقـــبل
البـرازيـلي نـيمـار جنم بـاريس سان

قبل. وسم ا جيرمان خالل ا
وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان
في صــيف 2022 وقـــال لــيـــونــاردو
ديـر الريـاضي لبـاريس إن النادي ا
بـدأ مفـاوضـات الـتـجديـد مع الالعب

البرازيلي.
ووفــقًــا لــصــحـيــفــة "ســبــورت" فـإن
نيمـار ال يزال يرفض مـحاوالت سان
جيرمان لتجديد عقده وهذا سيجبر
الــنـــادي الــفــرنــسي عـــلى بــيــعه في

قبل بسعر مخفض. الصيف ا
وأشـارت إلى أن 100 مـلــيـون يـورو
سـيكـون رقـمًـا مقـنـعًـا إلدارة باريس
كي تتخلى عن خدمات نيمار لصالح
برشلـونة قـبل عام واحد من انـتهاء

عقد راقص السامبا.
وكــانت تـقــاريـر إسـبــانـيــة قـد أكـدت

تشتيت دفاعي خاطئ بالرأس.
ويعني االنتصار أن البرازيل جمعت
9 نــقــاط بــعالمــة جنــاح كــامــلــة ولم
تـخـسـر أي مـبـاراة بـتـصـفـيـات كأس
ـتـهـا 2- صـفـر من الـعـالم مــنـذ هـز

تشيلي في 2015 قبل 20 مباراة.
وتتصدر الـبرازيل التصـفيات بعد 3
مباريـات بينـما تمـلك فنزويال نـقطة
واحــــدة وهي الــــوحــــيـــدة الــــتي لم
تـسـجل أي هدف بـالـتـصـفـيـات حتى
ــركــز قــبل األخــيـر اآلن وتــقــبع في ا
بـرفقـة بـيرو.وبـوليـفـيا هـي الوحـيدة
الـــتـي لم حتـــصـــد أي نـــقـــطـــة من 3

مباريات.
ويـــتـــأهل أول 4 إلـى الـــنـــهـــائـــيـــات
مــبـــاشــرة فـي قــطــر 2022 بــيـــنــمــا
ــركـــز اخلــامس يـــخــوض صـــاحب ا

لحق القاري. ا
ـقـبـلــة حتل الـبـرازيل وفي اجلـولــة ا
ضيفة عـلى أوروجواي يوم الثالثاء
بـيـنـمـا تــلـعب فـنـزويال عـلى أرضـهـا

ضد تشيلي.
وفازت تشيلي -2صفر على بيرو في
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احـــتـــاجـت الـــبـــرازيل إلى هـــدف من
روبــرتــو فـيــرمـيــنـو بــعــد عـمل غــيـر
مـنـظـم لـتـفـوز (0-1) عـلى فـنـزويال
ــثــالـيــة في وتــواصل انــطالقــتــهــا ا
مباراة باهتة بتصفيات كأس العالم

في ساو باولو.
وأحــرزت بــطــلــة الــعــالم 5 مـرات 9
أهــداف في آخــر مــبــاراتـ لــكــنــهـا
عـــانت مـــنــذ الــبـــدايــة أمـــام مــرونــة
فـنــزويال وهي الــوحـيــدة ضـمن 10
دول بــأمــريــكــا اجلــنــوبــيــة الــتي لم

تتأهل للنهائيات.
ووضع ريـتشـارلـيسـون الـبرازيل في
ـقــدمـة في الـدقــيـقـة الـســابـعـة لـكن ا
راجـعة لـلتـسلل الهـدف ألغي بـعـد ا
وعقب مخالـفة من الالعب نفسه ضد
احلـارس ألـغي هـدف آخر لـدوجالس
لويز قبل 5 دقائق على نهاية الشوط

األول.
وجـاء االنــتـصـار عـبـر فــيـرمـيـنـو في
الشـوط الـثاني عـنـدما كـان في مـكان
جيـد ليسـجل من مسـافة قـريبـة بعد
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خـيـرت الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة لالحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم نادي الـشـرقـاط بـ ثالثـة مالعب
واجهة السماوة. الختيار احداها ملعباً 

سـابقات في الـهيئة حـيدر عوفي في تـصريح صحفي إن نـادي السماوة وقال رئـيس جلنة ا
قدم طلباً الى الهيئة التطبيعية بنقل مباراته امام الشرقاط الى ملعب اخر السباب امنية.

واوضح ان الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة اخـتـارت مالعب الـكـرخ او الـتـاجي او امـانـة بـغـداد إلقـامـة
العب.  باراة وتترك للفريق حق اختيار احد ا ا

يذكر أن بـطــــــولة كأس الـــــــعراق عادت من جديد بـعد توقفـــــــها منذ اخر نـسخة لها في
عام 2018.
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وأكدَ فالمـرز: أن الـهـيـئـة التـطـبـيـعـية
طـلـبت مـعـرفـة مـدى إمـكـانـيـة إضـافـة
العب الــدولـيــة اجلـاهـزة كــمـلــعـبي ا
العب الـدولـية ديـنـة الى ا الـكـوت وا
ـرخـصـة خلـوض مـبـاريـات الدوري ا
ــــمــــتــــاز كــــون ان مالعـب الـــوزارة ا
الدوليـة دخلت حتت الصيـانة ناهيك
عن وجــود خـمــسـة أنــديـة تــسـتــخـدم
ملعب الـشعب وبالتـالي أصبح لزاما
ــــــديـنة اسـتـخـدام مـلعـبي الـكـوت وا
لـــفك الـــزخـم احلـــاصل عـــلـى مـــلـــعب

الـشــعب . واضـاف ان هــذا مـا دعــانـا
خملــاطــبـــة جلــنــة الــتــراخـــــــيص في
عرفة مدى امكانية االحتاد اآلسيوي 
ذلك عــلى أمـا احلـصـول عـلى إشـعـار
يـــتـــنــــــــــاسب مـع الـــتـــوقـــيـــــــــتــات

الزمنية.
مــبــيـنــا: انــنـا اآلن نــنــتـظــر رد جلــنـة
الــتــراخــيص في االحتــاد اآلســيــوي
وفـي ضـوء ذلك ســنــقـررُ إذا مــا أمـكن
ـمـتاز نـقل بـعـض مـبـاريـات الـدوري ا

دينة. إلى ملعبي الكوت وا

لــلــمــنــتـــخب وهم كل من كــاردو
كامران واحلارس ند نادر بعد
ـســتـوى اجلــيـد أمــام مـنــتـخب ا
قــطـــر. مــؤكــداً: أنـــهــمـــا العــبــان
ـلـعب وخارجه مـلـتزمـان داخل ا
واالنطـباع األول كـان جيـداً فنـياً
ونأمل مشاركة الالعب مت ديار
في مـبـاراة قــطـر الـثـانــيـة لـكـونه
وصل في ساعة متـأخرة من فجر
اجلـــمــعـــة وســيــدخـل الــوحــدات
الــتـدريــبـيــة مع الالعــبـ مــسـاء
الـــيـــوم وأتـــمـــنى إنـــهــاء أوراق
غتـرب الـثالثة الذين الالعبـ ا
لم تكـتمل أوراقـهم اإلدارية لـغاية
هــذه الــلـحــظـة وهم كـل من عـلي
ـــوســـوي احملـــتـــرف مع بـــاسل ا
ــاركي وأيـسن كـوبــنــهـاكن الــد
إسـحاق العب مـلـبورن فـيـكتـوريا
االسـتـرالي وأمـ نـوفل الـدخيل
العب نادي ستاندرليج البلجيكي
حتت 19 عاما لـكي يلتـحقوا مع

قبلة. نتخب خالل الفترة ا ا
ومن جهة اخـرى وصل في ساعة
مـــتـــأخـــرة  الالعب مـــتـــ ديــار
احملـــتــرف بـــصــفــوف بـــرونــدبي
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ـبــيـة ابــدى امـ ســر الـلــجـنــة االو
الوطنية العراقية جزائر السهالني
اسـتــغـرابه من لـقــاء وزيـر الـشـبـاب
والــريـاضــة عــدنـان درجــال لالعــبـة
نـشطات.وقـال السهالني تتعـاطى ا
فـي بــيــان صــحــفي لـــست مــبــالــيــاً
لالصـوات الـتي حتـمي الـريـاضـي
تـعاط لـلمنـشطـات مبيـناً ان ما ا
تـــقـــوم به الالعـــبـــة رنـــد ســعـــد من
استجـداء لعـواطف بعض من الذين
ال يــعــلــمـون خــطــورة فـعــلــهــا عـلى
بـيـة مـا هـو اال تـبـرير احلـركـة االو
خملـالـفتـهـا الـتي امـتـلك كل الـوثائق
احمللية والدوليـة التي تؤكدها.واكد
السـهالني بأنه فـخور بـكشف هـكذا
افــعــال تـسـيء الى سـمــعــة الــعـراق
ورياضته  والتي اخـفاها ام عام
ـصـالح ـبـيـة الـسـابق  الـلـجـنـة االو

درجال مع احتاد القوس والسهم 

نـتخب مـا قدمه العـبـو منـتخـبنـا الـوطني في مـباراتـهم الـودية الـتي جمـعتـهـما  بـا
ـقبـول قياسـا  بعـد فتـرة االنقطـاع الكـبيـرة التي عـاشها سـتوى ا االردني يعد بـا
باريات االعدادية والتجمع وتشكيل حلقات االنسجام العبي منـتخبنا  عن غياب ا
ن تــسـنى لـهم مــا بـ الالعـبــ السـيـمــا  العـبي الـدوري مــقـارنـة بـاحملــتـرفـ 

ذكورة.. باراة ا شاركة با ا
بـاراة التي انتهت بـالتعادل الـسلبي فان مـنتخبـنا تسيد ولكن بنـاءا على احداث ا
ـبــاراة  في اغـلـب فـتـراتــهـا  لــكن يـحــسب االنـدفــاع من جــانب العـبــيـنـا دقــائق ا
ـنـتـخب االخر في ـكن تـوظـيفـهـا من جـانب العبي ا واسـهـامه بـتشـكـيل ثـغرات  
نـتـخب االردني اعتـمـادا على تـهديـد مـرمانـا كـالفـرصـت الـلـت الحـتـا لالعـبي ا
ـرتـ ـرتــدة واالنـفـراد الــصـريح الــذي ابـطل مــفـعــوله في  هـاتــ ا الــهـجـمــات ا
ـؤشر في هذه احلارس جالل حـسن  ويحـسب على العبـي الدفاع  انـدفاعهـما  ا
كن ان احلالـة مع خـلل غي التـمركـز في  نقـطـة الوسط لـغرض دراء اي ارتـداد 
ا يـسهل  على  هذا الفريق خطف هدف يحـدث من جانب العبي الفريق االخر  

يعكس مجريات اللعب ..
ـنتـخب االردني من وتيـرة الضـغط الذي شـكلـه العبـينا لقـد عانى حـارس مرمى ا
حـتى في  اكـثر من مـناسـبة لـكن مـا عابـهم هو قـلة الـتـركيـز والتـسرع الـذي بدت
ـنتـخب  والتي مؤشـراته بارزة من خالل الـتـمريـرات اخلاطـئة  الـتي  ابتـلي بـها ا
الحظ لـوجنحـت اغلـبـها لـكـانت حـصيـلـة العبـيـنـا من االهداف  سـتـبـدو كبـيـرة فا
ـنتخـب االردني  وظهوره بـشكل مـغاير عن الـتشكـيالت التي  لـعب بها شبـابية  ا
ـدرب البـلـجـيكي في احـداث ثـورة بـارزة ب مـبـاريـاتهـا  حـيث قـد برزت جـهـود ا
صفوف مـنتـخب النشـامى  حيث برزت لـديهم الرغـبة الواضـحة باخلـروج بنتـيجة
ظهـر متباين قـابل بدا اكثـر من العب من العبينـا  بـاراة لكن في ا ايجـابية في ا
درب كـاتالنيتش في  حضوره اليعـكس رغبته بابراز  تواجد مـهم  وتاكيد دعوة ا
باراة او ب اقـرانه الالعبـ  حتى البـدالء الذين كـنا نـعول عـليهم بـتغـييـر  ر ا
ـتكتل قـطوعة  واخـتراق  الـدفاع ا اخلروج من سـيناريـو  التـمريـرات اخلاطئـة وا
بـتـعزيـز الـكرات عـلى اجلـانـب وتـفـعيل  العـبي الـوسط الـذين لم نلـمس مـنهم اي
ـة العبي خط الهجوم الـذين اصطدموا بجدار كن ان  يحسن من  عز حضـور 
ـكن ــرتــدات  دون ان يـتــرك اي ثـغــرة او هـفــوة  دفـاعي مــحـصن يــلــعب عـلى ا

اختراقها  لغرض حتقيق الهدف االول ..
ـنتـخب سـواء االساسـي او الـبدالء ـباراة وبـنـاءا على مـاقدمه العـبي ا في هذه ا
البد للـمدرب كاتانيتش من اختيار سيناريوهـات تعتمد تفعيل اللعب على االجنحة
 فـضال عن خـيـار الـتـسديـد من مـنـطـقـة خارج اجلـزاء لـكن دون  الـتـسـرع  حيث
رصـاد لـتصـطدم جـرب اكـثر من العب هـذا اخلـيار لـكن التـمـركز الـفـاعي كان بـا
ـنـتخب تـلك الـكرات وتـرتـد من جديـد  لـذلك تـبقى مـبـاراتـنا الـوديـة الثـانـيـة امام ا
بـاراة االولى التي  بـرزت بتبـريراتـها من جراء ـثابـة  االستفـادة من ا االوزبكي 
ـمنـوحة لالعـب  والـفتـرة الطـويلـة التي مـرت دون امكـانية فـترة االعـداد القـليـلة ا
ـكن ان نحيط جتمـيعهم بـعد تـفشي فايـروس كورونا وغـيرهـا من االعذار التي  
بهـا اداء اي العب مع  الـهـوامش الـتي بـرزت ازاء  امـكانـيـة  الـتـهديـف من جانب
العــبي الـهـجــوم بـاالعـتـمــاد عـلى نـصـف الـفـرصـة الــسـانـحــة  او  من اجلـزئـيـات

منوحة .. الصغيرة ا
ـدرب كاتـانيـتش لـتوظـيفه بـالظـهور الـثاني ا دونه  ا وتـبقـى التـساؤالت مـرهونـة 
ا ذكرناه لذلك نتـخبنا  الذي اقنع نسبة قليلة من جمـاهيره بالظهور االول نسبة 
ن بـاراة الثـانيـة لتـضم اجابـات صريـحة وشـافيـة  حول اداء الالعب ا ستـاتي ا
ـراقبة الـلصـيقـة التي حدت من حس الـذي  لعب فـترة البـاس بهـا لكنه  تـقيـد با
حتركـاته  فضال عن  اجلهود الـكبيرة التي قـدمها الالعب همـام طارق الذي ظهر
نـتخب االردني فـكانت اخلـشونة بارزا بـتحـركاته مـزعجا لالعـبي ا
احيـانا الـسالح الذي اسـتخـدموه لـلحـد من حتركـات طارق
طلوبة والتمركز واختـراقاته بعيدا عن تشكيل اخلطـورة ا
ـنـاسب الـذي ابـتغـيـنـاه من جـانب العـبيـنـا في تـشـكيل ا
بـاراة بعد ضغط الفـرصة التي يـبرز من خاللهـا هدف ا
ـرمى االردنـي لكـن بدون نـسـبي  ابـرزه  العبـيـنـا عـلى ا

اي فاعلية تذكر ..
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أكــدَ مــدرب مـنــتــخـبــنــا الــوطـني
للشباب لكرة الـقدم قحطا جثير
ـبـاراة أمـام مـنـتـخب شـبـاب أن ا
قـطـر كـانت جـيدة بـالـنـسـبة ألداء
الالعبـ قيـاساً بفـترة الـغـــياب
ـــــبـــــاريـــــات واالبـــــتـــــعـــــاد عن ا
الــرســـــــمــيـــة بــســـبب جــائـــحــة

فيروس كورونا.
وقـالَ جثـير: مـباراة أمس الـودية
امام مـنتخب قـطر كانت ايـجابية
بالنسبة لنا رغم التعادل السلبي
وتشخيص بعض االخطاء وهذا
شـيء مــتـــوقـع بــســـبب ابـــتـــعــاد
ــــبـــــاريــــات مع الالعــــبـــــ عن ا
نتخب وكـذلك حتى مع االندية ا

التي يلعبون لها. 
: سـنـعالج االخـطـاء التي مـضـيفـاً
ـباراة االولى خالل حصـلت في ا
ـبـاراة الـوديـة الـثـانـيـة بـعـد غد ا

األحد.

وأشـارَ مـدرب مـنـتخـبـنـا الـوطني
باريات الودية للشباب الى: ان ا
مـهمـة بالـنـسبـة لنـا قبل الـذهاب
إلى بطـولة آسـيا حتت  19عاما
ــبـاريـات سـتـسـاعـدنـا عـلى رفع ا
نــسـق الــتـــحــضـــيــرات من خالل
انــــــســــــجــــــام الالعــــــبــــــ ورفع
اجلــاهــزيــة الــبــدنـيــة والــفــنــيـة
غـترب خصـوصاً مع انـضمـام ا
ــــنـــتـــخب واآلن هم لـــقـــائـــمـــة ا
بـــحــاجــة إلى مـــبــاريــات عــديــدة

للتناغم مع اجملموعة.
وأضـــافَ جـــثـــيـــر : ســـنـــخــوض
ـبـاراة الــثـانـيـة خالل مــعـسـكـر ا
قــــطـــر ونـــأمـل خـــوض عـــدد من
ـنتـخـبات ـبـاريات الـوديـة مع ا ا
ـشاركـة في البـطولـة اآلسيـوية ا
لـــكـي نـــذهب إلى أوزبـــكـــســـتـــان

ونحن على أ اجلاهزية.
وأشـادَ مـدرب مـنـتخـبـنـا الـوطني
ــدعــوين حـــديــثــاً لــلـــشــبــاب بـــا

u“∫ يحقق منتخب البرازيل فوزا صعبا على نظيره فنزويال    

وأضـــاف: "يـــتـــعــلـق األمــر
بــكــيــفـيــة الــتــعــافي وأنـا
ـدرب في سعـيد بـثـقة ا
قــدراتـي واســتـــمــرارهم
فــي الـــــــــــــــــــــــــدفــع بــي
بالتشكيلة األساسية".
وتابع: "أتوقع الكثير
مني بـشـكل شـخصي
وعنـدما ألـعب أحاول
صــــنــــاعــــة هـــدف أو
ــسـاعـدة الـتــسـجــيل 

الفريق".
وواصـل: "فـي آخـــــــــــر
مـــــــبــــــاريــــــات لم
أســــجل أو أقــــدم
تـمـريـرة حـاسـمـة

لكن أعـرف أنه كانت
لدي فرصة".

وتـــلـــعب إجنــلـــتـــرا ضــد
بـــلـــجـــيـــكـــا يــوم األحـــد ثم
تواجه أيسلـندا بعد ثالثة
أيــــــــــــــام فـي دوري األ

األوروبية.

ـــســــؤولــــيـــة شــــخـــصــــيــــة  وان ا
االخـالقــيـــة تــفــرض عـــلــيـه واجــبــا
العادة حـقوق الالعبـة الذهـبية دانه
حـسـ بـعـد ان سـلـبـتـهـا رنـد سـعد

باساليب غير قانونية.
وابــدى الـــســهالني اســـتــغــرابه من
اسـتقـبـال وزير الـشـباب والـريـاضة

لالعـبـة رنـد سـعـد ورئـيس احتـادها
بعد ثبوت انتهـاكها بوثائق رسمية
وتـواطــؤ والــدهـا رئــيس االحتـاد  
وان وجـــود هـــكـــذا ريـــاضـــيـــ في
ـبية يشكل خـطرا كبيرا اللجنة االو
عـــلى جــمـــيع االجــراءات احلـــالــيــة

ستقبلية. وا

نيمار داسيلفا

ــــاركي ألـى مــــقــــر إقــــامـــة الــــد
مـنـتـخـبـنـا الـوطـني لـلـشـبـاب في
الـدوحـة. وسـيـدخل الالعب مـت
ــنــتــخب مــســاء في تـــدريــبــات ا

اليوم اجلمعة على أمل أن يكون
واجـهة مـنتـخب قطر في جاهـزاً 
ـبــاراة الـوديــة الـثــانـيــة الـيـوم ا

قبل. األحد ا
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أكـد االحتاد اآلسـيوي لـكـرة القـدم  أن نادي
جوهور دار الـتعظـيم بطل ماليـزيا انسحب
من دوري أبـطال آسيـا للـعبـة الشعـبيـة بعد
اليزية السماح له بالسفر رفض احلكومة ا
إلى خــــارج الــــبالد.وأغــــلــــقت احلــــدود في
مـالـيزيـا في آذار لـلحـد من انـتشـار فـيروس
كـورونـا ســريع الـعــدوى ولن تـرفع الــقـيـود
لــلــســمــاح لـــلــنــادي بــإكــمــال مــشــواره في
سابـقة القارية الـتي تعود منـافساتها في ا

الـــدوحــــة األســـبـــوع
قبل. ا

وقال االحتـاد الـقاري
فـي بــيــان إن نـــتــائج
مــــــبـــــاريــــــات بــــــطل
مـاليـزيا في الـبطـولة
ألـــغـــيـت وإن أهــداف
باريات ونقاط هـذه ا
لـن حتــــــــتــــــــسـب في
حتــديــد تـرتــيب فـرق
اجملــــــــمــــــــوعــــــــة في
الـــــنـــــهـــــايـــــة.وكــــان
جوهور دار الـتعظيم

يـنـافس في اجملـموعـة الـسابـعـة الـتي تضم
كالً من فـيسـيل كـوبي اليـاباني وجـواجنزو
إيــفـرغـرانـد الــصـيـنـي وسـوون بـلــوويـنـغـز

الكوري اجلنوبي.
ــقــبل ســتـســتــكـمل وبــدايــة من األســبـوع ا
مـبـاريــات شـرق آسـيـا فـي الـدوحـة عـلى أن
يـلتـقي الـفائـز في قبل الـنـهائي مع بـيروزي
اإليــــراني (الـــفــــائـــز فـي غـــرب آســــيـــا) في
ــــــبـاراة الـــــنـهائـية في 19 كانون األول ا

قبل. ا
شعار االحتاد

العراقي
ركزي بكرة ا

القدم 
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اجتمع  في مقر االحتاد العراقي لكرة
القـدم رئيس الهـيأة التـطبيـعية إياد
بـنـيـان مع رئيـس جلنـة الـتـراخيص
الـدكـتـور حسـ فالمـرز ومـديـر قسم
ــنـاقــشـة الــتـراخــيص مــاجـد ثــامـر 
ــــــرخـــــــصــــــة ـالعـب ا مـــــــوضــــــوع ا
ومـتعـلقـاتهـا وضرورة تـبليـغ األندية
ــشــاركــة في بـطــولــة كــأس الــعـراق ا
لـلـمـوسم 2021- 2020 بـالـبـحث عن

باريات. مالعب مرخصة إلقامة ا
وقـــال رئـــيس جلــــنـــة الـــتـــراخـــيص

الدكتور حس فالمرز:
 إن االحتــاد اآلســيــوي سـبـق أن مـنح
الــعــراق مــقـعــدا (مــلــحــقـا) في دوري
ــرخص لــلــفــائــز في أبــطـــال آســيــا ا
بــطـولــة الـكــأس وبـالــتــالي يـجب أن
تكـون لـهذه الـبـطـولة اسـتـحـقاقـاتـها
وهــذا االمــر يـــتــطــلب تــبــلــيغ إدارات
ن ال تـمـلك مـلـعـبا ـعـنـيـة  األنديـة ا
مــرخـــصـــا بـــأن تــبـــحث عـن مــلـــعب
مـــرخصٍ خلـــوض غـــمـــار مـــبـــاريــات

وسم.  شعار دوري ابطال اسيا بكرة القدمبطولة الكأس لهذا ا
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طرب الـتونسي كـان جنم حفل اختـتام مهرجـان االغنية ا
العربية في القاهرة بدورته 29.

Ê«dLŽ WFLł dLŽ

استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد ادار امس السبت
الندوة الـتي اقامـها مركـز اليرمـوك للـدراسات والتـخطيط
االســتـراتـيـجي بـعـنـوان(قــانـون اسس تـعـادل الـشـهـادات

ية). والدرجات العلمية العربية واالجنبية  –رؤية تقو
 ÍdJ³ « 5 uð

 rO¼«dÐ« Ê«“—

يـة األردنـية اخملـتصـصـة بنـقد الـروايـة صدر لـها األكـاد
ـعـروف واسـيـني األعـرج كـتـاب مع الـروائي اجلـزائــري ا

بعنوان (كيف تكتب الرواية?) .
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أكـد وزيـر الـثـقــافـة والـسـيـاحـة واآلثـار
حــسن  نــاظم امس االول اجلـمــعـة أنَّ
(مبـنى القـشلـة التـراثي والقـاعات التي
حتتويها هي مكان مهم وحيويٌّ نابض
كن احتكارها). ثقف وال وجلميع ا
ووجه خالل زيـارته لـلمـبنـى مديـر عام

تـوفــيـر الـقــاعـات واألمـاكن وتــسـهـيل
ــبـــدعــ لـــعـــرض إبــداعـــاتــهم عــمـل ا

ونشاطاتهم). 
ـلع الــوزيــر خالل زيــارته عــلى أهم واطـَّ
الــنـشــاطــات والــفــعــالـيــات الــشــعــريـة
والـفـنيـة واألدبيـة الـتي يقـيـمهـا األدباء
والــفـــنــانــون والــشــعــراء عــلى حــدائق
القشلة التي اتسمت بطابعٍ فنيٍّ وأدبيٍّ
. واستمع لبعض مشكالت رؤساء يزٍ
وأعـضــاء الـروابط الـثــقـافـيـة والــفـنـيـة
واألدبية في القشلة ووعد بالعمل على
حــلــهــا وتـــوفــيــر الــدعـم الالزم إلبــقــاء

القشلة كقلبٍ نابضٍ لبغداد.
 وقال ناظم(زرت مـبنى القشـلة التراثي
الـذي يــثـيــر اإلعـجــاب بـاحـتــوائه عـلى
عارض ـواهب العراقية وا الكثير من ا
مـيزة واجلـديرة الـفـنيـة والتـشكـيـليـة ا
بـــاالهــتــمــام) مــشـــيــراً إلى أنَّ (بــعض
ــا ــعــارض الـــفــنــيــة لــفـــتت نــظــري  ا
حتـتويه من مـعروضـات اتخـذت طابـعاً
تـــراثـــيــــاً يـــنـــتـــمـي إلى األدوات الـــتي
تـــســـتـــعــــمل في احلـــيــــاة الـــيـــومـــيـــة

 .( للمواطن
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طربة اللبـنانية هيفا رة االولى التي تـستطيع فيهـا ا هذه ليست ا
وهــبي من جــعل إســمــهــا من األكــثــر األســمــاء بـحــثــاً من قــبل
ـتـابـعـ إذ أنـهـا إسـتـطـاعت من جـديـد أن حتتل اجلـمهـور وا
رتبة األولى عـلى محرّك الـبحث (غوغل) لـتكون األكثـر بحثاً ا
ـنصـرم مـحلـياً ب جنـمـات لبـنان في شـهـر تشـرين األوّل ا

ياً. وعا
تابـع بيانات تؤكـد أن إسم هيفا وهبي وتداول عدد من ا
كـان األكثـر بـحـثـاً بـ الـنجـمـات الـلـبـنـانـيات فـي عدد من
الدول خالل شهـر تشـرين االول وذلك تزامـناً مع عرض
مــســلــســلــهــا (اســود فـاحت 9) بـاإلضــافــة إلى اإلعالن
اخلـاص الّـذي أطــلـقـتـه كـوجه إعالني إلحــدى مـاركـات
لوّنة. ويسـتمر تصدر إسم وهبي مع بداية العدسات ا
هـــذا الـــشـــهــــر وذلك في لــــبـــنـــان وســـوريـــا واألردن
ــغــرب والـعــراق والــســعــوديّـة واجلــزائـر والــكــويت وا
وتركيا واإلمارات والـصومال وصوالً إلى كـندا وهولندا
تّـحدة األمـريكـيّـة وذلك بعـد عرض والسـويد والـواليـات ا

احللقة األخيرة من مسلسلها.

مثـلة السـورية تـواصل تصويـر مشـاهدها في مـسلسل ا
(باب احلارة) بـجزئه احلـادي عشر لـتستـكمل شخـصية
(خيزران) التي سبق وأن قدمتها في اجلزء السابق وهي

أم تعيش معاناة بعد اغتصاب ابنتها.

ـسـتـشـار الـقـانـوني الـعـراقي تـضـيـفه قـنـاة (الـشـرقـيـة) ا
مــســاء الـيــوم في بــرنــامج (اطــراف احلــديث)الــذي يــعـد
ويــقـدمه االعـالمي مـجــيـد الــسـامــرائي ويـخــرجه اخملـرج

حيدر االنصاري.

اخملرج الـسوري شارك فيلمه (فتح ابواب السينما) الذي
يتـناول محـطات من حيـاة اخملرج الـسوري محـمد ملص
ـهـرجان سـيـنـما احلـقـيـقة في مـنافـسـات قـسم بورتـريه 

السينمائي الدولي بدورته الرابعة عشرة في إيران.
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ي الـعـراقي صـدر له عن بـيت احلكـمـة في بـغداد االكـاد
كتـاب بـعـنوان (دراسـات انـدلـسيـة مـوريسـكـيـة اسبـانـية)
وفــيه يـــســلط الــضـــوء عــلى اجلــوانب احلـــضــاريــة عــنــد
االندلسـي معـتمدا على مـخطوطـاتهم ووثائـقهم وما كتب

صادر التاريخية . عنهم في  ا

رسـومـة بـالـزيت على الـعـشـرين) ا
كنفاس.

والـفـنـان ناجي حـسـ من مـوالـيد
محـافظـة ميـسان عام 1943 أكمل
دراســتـــة اإلبــتــدائــيــة في مــديــنــة
العـمارة ليـنتـقل بعدهـا إلى بغداد
ويــسـكن فــيـهـا ويــواصل دراسـته
قـبل أن يـتـخـرج في معـهـد الـفـنون
اجلميـلة وبعـدها في كليـة الفنون
اجلـــــمـــــيــــــــــلـــــة عـــــام 1971 مع
مجـموعـة من أبرز الفـنانـ أمثال:
فــيـــصـل لــعـــيـــبي وصـالح جـــيــاد
ونــعــمــان هــادي وســلــمى الــعالق

وآخرون.
وقـد تـتـلـمـذ عــلى يـد الـفـنـان فـائق
حــسن وكــاظم حــيــدر وفــرج عــبــو
وآخــــرين وشــــارك فـي مــــعـــارض
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يـواصـل الـفـنان الـتـشـكـيـلي نـاجي
حــــــســــــ إعــــــادة رسـم جــــــزءين
ـتــحــفــيـة مــفــقــودين من لــوحـتـه ا
تكـونة من ستة (ثورة العـشرين) ا
أجــزاء والـتـي سـبق أن فــقـدت من

مركز الفنون عام 2003.
بـادرة من قبل الفنان وتأتي هذه ا
نــاجي حـسـ بـإشـراف مـديـر عـام
دائرة الفنون علي عويد  وبعد أن
دعـته الـدائـرة لـلــتـعـاون مـعـهـا في
إعادة احلياة إلى لوحته كما كانت
عــلـــيه من قـــبل.والــلـــوحــة هي من
ـهــمــة الـتي ـتــحـفــيــة ا األعــمــال ا
أقــــتـــــنــــيت عــــام 1982 من احــــد
ـشـتـركـة مـعـارض دائـرة الـفـنـون ا
عـلى قاعـة الرشـيد بـعنـوان (ثورة

األول الــــذي ســــيــــضـم أكــــثــــر من
أربــعـ عــمالً أشــتـغــلــهـا مــؤخـراً

أثناء جائحة كورونا.

ومـــهــرجـــانــات فـــنــيـــة عــدة داخل
وخـارج الــعـراق. ويـتــهـيــأ حـسـ
حـالـيـاً إلقـامـة مـعـرضه الـشـخصي
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يـزة  التخطؤها تلك خامـة صوتية 
االذن   وله مــــــحـــــطـــــات عــــــديـــــدة مع
ـايــكـرفــون في االذاعـات الـتـي اطـلـقت ا
ـدينة اثيرهـا السيمـا في بلدة عـنكاوا 
انـه االعالمي االذاعـي فـــابـــيــان اربـــيل 
نوئـيل  الـذي حل ضيـفـا على (الـزمان )
يز العمل االذاعي للحديث عن اهم ما 
وشـــجــــون اخـــرى في ســـيـــاق احلـــوار

التالي :
{ بـدايــة  مــاهي احملــطــات االعالمــيــة  الـتي
عملت فيها  وكيف استهواك العمل االذاعي ?
ـيـة كان -بـالـتاكـيـد ان دراسـتي االكـاد
لـهــا الـفــضل في  ان اجنـذب نــحـو هـذا
ـــيــدان  فـــانــا  خــريـج قــسم الـــفــنــون ا
ــيــة الــفــنـون الـتــشــكــيــلــيـة  فـي اكـاد
اجلــمــيـــلــة بــجـــامــعــة بــغـــداد  لــلــعــام
الدراسي2002-2003 وبعد ذلـك عملت
صـحــفـيـا كـاتــبـا لـلـمــقـاالت في عـدد من
الصحف البغدادية كما كنت ايضا ارفد
الــصـحف بــالـقـصــائـد مع تــخـطــيـطـات
بـاحلـبر  وبـعـد انـتـقـالي لالسـتـقرار في
مـدينـة اربـيل وبـالـتحـديـد بـلدة عـنـكاوا
في عـــام 2007 حــــدثت انــــتـــقــــالـــة في
ـرئي فـخالل هذا حـياتي نـحـو االعالم ا
الـعـام عمـلت مـخـرج مـنفـذ في فـضـائـية
عـشــتـار  حـيث كــنت من خالل دراسـتي
ــيــة اتــامل واتــابع تــنــفــيـذ في االكــاد

ـــســـرحـــيـــة الـــتي جتـــري في االدوار  ا
ـيـة برغم بـعـدها عن تـخـصصي االكاد
ـشـهـد  لـذلك رسـخت الـفـني وصـنـاعـة ا
الكـثيـر من التـفاصـيل التي تـمنـيت بان
تـــســنح الـــفــرصــة  اللـــعب دور اخملــرج
ـرحلة فضل بتنـفيذهـا  واذكر في هذه ا
هـمة اساتـذة كـبار سـانـدوني في هـذه ا
ثـال ال احلصر اذكر مـنهم عـلى سبـيل ا
االعالمـي مــوفـق حــداد رئـــيس الـــقــسم
ـدير الـهـنـدسي في الـفـضـائـيـة اضـافـة 
قـسم االخبـار االعالمي الـقـدير شـمـعون
مـتـي  امـا الـعــمل االذاعي فــكـانت اولى
مــحـــطــاتـه في عــام 2012 فــخالل هــذا
ـــؤســســ الـــعـــــــام كـــنت من ضـــمن ا
لـراديـو عـنـكــاوا حـيث عـمـلت من خالله
كمعد ومـقدم لعدد من الـبرامج  وبعدها
بـنــحــو عـامــ اي في عـام 2014 كـنت
ضــمن كــادر راديــو الــسالم وفـي الــعـام
ــاضـي اي عــام 2019 عـــمــلـت ضــمن ا
كــادر اذاعــة مــر في عــنـكــاوا  كــمــعـد
ومــقــــــــــدم لـلــبــرامج وهـو عــلى فــكـرة
ي  مرتبط بـالفـاتيـكان  ويبث راديو عـا
في نـــحــو 72 دولـــة في مـــخــتـــلف دول

العالم ..
ـــتــعــددة  هل { من خالل هــذه احملـــطــات ا
تــذكــر لــنــا  مــواقف رســخت بــذاكــرتك عــمــا

واجهته خالل  عملك في االعالم ?
-في احلـقـيـقـة مـازالت تـرسخ بـذاكـرتي

ـيـدانـيـة الـتي اجنـزتـها تـلك الـتـغـطـية ا
وانـا اعمل ضـمن كـادر فضـائـية عـشـتار
حـيث كــنـا من اوائل الـفـضــائـيـات الـتي
ـوصل  فضال عن غطـت حتريـر مـدينـة ا
مـنــاطــقــنــا بــســهل نــيــنــوى وكـمــراسل
لـلـفـضـائيـة فـقـد رافـقت الـعـسـكـري في
ـديـنـة واالطالع عن قـيـامــهم بـتـحـريــر ا
ـا صـنــعه صـنـاع الـشـر والـظالم كـثب 
في هـذه احلـواضـر من تـخـريب وتـهد
وفوضى عـارمـة في  كنـائـسنـا واديرتـنا
ومـن خالل هـــذا الـــعـــمـل ايـــضـــا كـــانت
ــا بـعــضــهـا هــنــالك مــواقف كــثـيــرة ر
ارغمـني عـلى البـكـاء  مثل مـوقف بعض
الـنـاجـيـات االيـزيـديـات الـلـواتي الـتـق
ذويــهـــــــن الول مــرة بــعــد نـــحــو ثالثــة
اعوام  كـما اتـذكـر  احدى الـنسـوة التي
دينة دمـر  كانت على اطالل منـزلها  ا
ة ـنـطقـة الـقـد ـوصل  وحتديـدا في ا ا
ساعدتهـا باخراج جثة تناشد اجلهـات 

زوجها من حتت االنقاض ..
ــكن { وبــرايـك مــا هي الـــتــفــاصـــيل الـــتي 

تشخيصها من خالل العمل االذاعي ?
-مــثـلــمـا تــعـرف حــضــرتك فـان  الــعـمل
االذاعي يـعـتـمـد بـالـدرجـة االساس عـلى
الـــصـــوت فـــقط  حـــيـث يــبـــدو فـي هــذه
ــقــارنـة مع احلــالــة مـعــادل صــوري  بـا
ـــنــحك هـــذا االمــر الــتـــلــفـــاز  فــلـــذلك 

مسؤولية اكبر ..

{ مـن خالل  االطالع عــــلـى ســـيــــرتـك جنـــد
هـنـالك  فواصل لـلعـمل كـمعـد ومقـدم للـبرامج
في االذاعـــــة بـــــرايـك مـــــا هي االسـس الـــــتي

يعتمدها  هذا االمر ?
- االهم في هـذا االمــر هـو الـبــحث عـمـا
ـسـتـمعـون  وتـلـبـية يـطـلبـه النـاس او ا
متـطلـباتـهم  كمـا عملـت في راديو مر
عــلـى اعــداد بــرنــامج حــواري يــعــتــمــد
البحث عن نخب من الناس الذين لديهم
محطات مهمة في الـعمل الكنسي فلذلك
اســـــعى حلــــوارهـم  وابــــحـث من خالل
التعرف عليـهم عن االسئلة التي تكشف
جهودهم في هذا الشان لـطرحها عليهم
فـي ســــــيـــــــــاق احلــــــوار والشـك في ان
االسئلة التي تطرح في احلوار يجب ان
تـــكــون حــرفــيــة  اليــصــال الــفــكــرة الى

تلقي .. ا
رحـلـة انـتقـالـية ـر االن  { الـعـمل االذاعي 
حـاله حـال الـصـحافـة الـورقـيـة في ظل سـطوة
اعالم (السـوشيـال ميـديا) بـرايك كيف يـنجو

عضلة ? العمل االذاعي من هذه ا
-مــهــمـا يــشـهــد الــعـالم مـن تـطــور لـكن
فــواصـل ومــنــافــذ الــعـــمل االعالمي قــد
التــتـاثـر بــالـدرجــة الـتي يــكـشف عــنـهـا
بــعض االعالمــيـ  وانــا اشــخص هـذا
ــواطــنــ االمــر مـن خالل مــواصــلــة  ا
وتــفـاعـلــهم مع الـبــرامج الـتي نـذيــعـهـا
وهـي بالشك نــافـــذتــهم لــلـــكــشف عــمــا

واخـتــتم  جــولــته بــزيـارتـه دار الـوالي
وبــوابــة الــســراي الـتــراثــيــ لالطالع
عـليـهمـا عن كثب ومـعرفـة حجم اجلـهد
ــــطــــلـــــوب إلرجــــاع هــــذين والــــوقـت ا

الصرح واستغاللهما سياحياً.
الى ذلك  قـال وزيـر الـثقـافـة والسـيـاحة
واآلثـار (إنَّ من أولــويــات اهـتــمــامـاتي
مـنـذ تـسلـمـي مـنـصب وزيـر هـو إنـشاء
مبـنىً تراثيٍّ لـلمـكتـبات).جاء ذلك خالل
إســتــقـبــاله عــدداً من أعــضـاء الــلــجـان
الـشـعـبـيـة حلـمـايـة اآلثـار والـتراث في
اضي قـر الوزارة اخلميس ا مكتبه 
نـاطق اآلثارية لبـحث إمكانـية حمـاية ا

في العراق.
وحتـدث نـاظـم في مـســتـهل الــلـقـاء عن
نـاطق اآلثـارية (وجـود عـددٍ كبـيـرٍ من ا
في الـعـراق) مـبـيــنـاً أنَّ (اجلـزء األكـبـر
مـنهـا يـتـطـلب مـنا حـمـايـته واحملـافـظة
عــلـيه كـإرثٍ عـراقيٍّ مـهمٍ بـالـتـشـاور مع
ـهتـم الـعديـد من النـخب الثـقافـية وا
بــــهـــذا اخلـــصــــوص). وأبـــدى رؤســـاء
ـنـسـقـ لـلــجـان الـشـعـبـيـة الـلــجـان وا
حلماية اآلثار والتراث دعمهم الوزارة.
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الديوانية
b UŠ ÊU ſ

أيام قليلة وحتتضن دائرة الفنون العامة  حدثاً مهماً على مستوى
الـوسط الفـني أال وهـو مهـرجـان الواسـطي الـسنـوي هذه الـفـعالـية
الفـنية الـتي ينتـظرها بـشغف رائع جمـيع الفنـان ومن يهـتم بالفن

 . ثقف التشكيلي وا
دائـرة الـفـنـون تـواصل من جـانـبـها اسـتـعـداداتـهـا عـلى قـدم وساق
الحـتـضان هـذا احلـدث الـكبـيـر بجـهـود ذاتيـة خـالـصة إذ تـسـلمت
شـاركة و اخـضاعـها لـلـجان مـتخـصصـة بذلك األعـمال الـفنـيـة ا
هـرجان فضالً عن تـهيـئة قاعـات العرض واختـيار مـا يليق مـنها بـا
ومـداخــلـهـا وصــيـانـة وتــأهـيل نــصـبي الـواســطي والـنــخـلـة ووضع

نهاج اخلاص باالفتتاح وما بعده من فعاليات. ا
مــهـرجــان الــواسـطـي الـذي يــعــود اســمه الى أشــهـر واخلــطــاطـ
سـلم في أواخر الـعصر العـباسي يحيى بن الرسامـ العرب وا
محـمود الـواسطي سـيقام في 28 من تشـرين الثانـي احلالي على
ثلون أربـعة فنون شـاركة فنانـ  قاعات دائـرة الفنون وسـيكون 
مهمة وهي الرسم والنحت واخلزف والكرافيك في خطوة تؤكد من
ديرها الـعام علي عويـد العبادي عـلى أهمية الفن خاللها الدائـرة 

رحلة احلالية. التشكيلي في ا
اجلـواب بكل ـاذا هذا الـتوقـيت لـلمـهـرجان  ـا يتـسـاءل البـعض  ر
سـهـولة وبـبـساطـة الواسـطي سـيـكون أول فـعالـيـة فنـيـة على أرض
الـواقع مع عـودة احلـيـاة بـشـكل تـدريـجي بـعـد أشـهر مـن اجراءات
مـشـددة بــسـبب جـائــحـة كـورونــا ومـا رافـقــهـا من تــوقف شـبه تـام

للحياة.
مع الـتذكـيـر أنه رغم الظـروف الـتي مر بـهـا بلـدنا احلـبـيب لم تقف
حـائالً أمام الـفنـون الـعامـة في مواصـلة رسـالـتهـا الفـنيـة إذ أقامت
أكثر من 150 مـعرضـاً فـنيـاً الـكتـرونـياً خـالل فتـرة اجلـائحـة وهو
ا حـتى على مـستوى رقم قيـاسي لم تسـبقـها أيـة دائرة أخـرى ور
الــعـالم بــدون مـبــالـغـة وهــا هي تــسـتـعــد ألهم فــعـالـيــة فـنــيـة وهي

(الواسطي).
أتذكر آخـر فعالية لـلمهرجـان كانت قبل عـام وشاءت الظروف أن
أكـون خـارج العـراق وحتـديـداً في فـرنسـا بـلـد الثـقـافـة والفن وفي
ـهرجان كـنت أتابعه عبـر مواقع التـواصل االجتماعي يوم انطالق ا
ـهرجان كـهذا وحضورهم وكانت صوره تـعكس شغف الـعراقي 
الـكـبـيـر من مـخــتـلف الـفـئـات والـتــخـصـصـات كـان بـجـواري أحـد
الزمالء الصحفي قلت له هذا مهرجان فني سنوي يقام حالياً في
هـرجان (ليس بغـداد قال لي وكـان منـبهراً بـعد ان شـاهد صـور ا
غـريـبـاً عــلى بـغـداد) كل الــتـوفـيق لـلــفـنـون الـعــامـة والى مـزيـد من

اإلبداع.

ال تفقـد الثقة فى رئـيسك بالعـمل حاول احلديث معه
واالستفادة من خبراته.
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تـتـمـيـز بـالـذكــاء الـشـديـد لـتـحـلـيل مـا يـحـيط بك يـوم
السعد الثالثاء.
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اخلـسارة سـوف يكـون نتـيجـة إهمـالك لشـريكك  فال
توصل األمور لنهاية مؤسفة.
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هـنية ال تتـوقف عند مشـكلة معـينة لذا حاول احلياة ا
جتاوزها.
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ال تـســيـر خــلف الـوصــفـات الــشـعــبـيـة لــعالج مـرض
فاصل الذى تعانى منه. ا

¡«“u'«

قوى عالقتـك مع شريك عمرك بشـكل كبير قبل فوات
األوان.
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ـشكـلك هو فـي تمـرينـات لـلعالج الـطـبيـعى.يوم احلل 
السعد االربعاء.
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ال تـضـر أبـنـاءك بــكـثـرة شـراء احلـلـوى الـتى حتـتـوى
على مواد حافظة.
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ــقـبــلــة ســيـؤتى الــدخـول فـى اسـتــثــمــارات الـفــتــرة ا
مكاسب جيدة ولكن التفكير اجليد مهم.
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ـقـبلـة بـسبب مـشـاريعك وعـمـلك سـيتـعـطالن الـفتـرة ا
ظروف طارئة.رقم احلظ  8.

Ë«b «

هـنى تفضـلون العـيش منعـزال لبعض عـلى الصعـيد ا
رقم احلظ 9. الفترات
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عالقـتك تـتـحسن كـثـيـراً مع الـشريك وذلـك ألنك حتبه
وال تريد إزعاجه.
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اشـطب الــكـلــمـات ادنـاه ولـك حـريـة

كن خـتـلف االجتاهـات و الـتنـقل 

شـــــطب احلـــــرف اكـــــثــــر مـن مــــرة

ـطــلـوبـة : لــتـحـصـل عـلى الــكـلـمــة ا

(مدينة خليجية):

االدريسي - يونس -  التـضاريس

- مـــنـــال - االنـــعـــام -  مـــاجـــد -

البحرين - جالديران - دير الزور

ل - انــدونــيــســيـا - حـمى -  -
رياضة - دمار - دب - محامي -

جوائز -دم - الدراما.
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يـطــلـبـونه او يــشـعـرون به  فــهي تـمـثل
ـــســؤولــة صـــوتــهـم  نــحــو اجلـــهــات ا
لــغــرض حـل مــشـــاكــلـــهم والــنـــظــر في
قضاياهم  لذلك اشعر بـالسعادة حينما
يــتـــصل بي شــخص ويـــؤكــد انه عــانى
مـعـانـاة بـرزت خالل االذاعـة و حـلـهـا
ـســؤولـ لــدى سـمـاعــهـا في من قــبل ا

الراديو ..
{ تنـحو بـعض االذاعات الـيوم لـغرض اقران
عمـلها بـعرض بعض البـرامج التي  تـبثها في
مواقع الـتواصل االجتـماعي  كيف تـقيم هذه

الفكرة ?
-انـا اجدهـا مـنـاسـبة جـدا  خـصـوصا

وان لـــــلــــبـــــرامج
وقـتــا مـحـددا في
بــثــهـــا عــلى اثــيــر

االذاعـــــة قــــد تـــــمــــنع
اشــخــاصــا كــثــرا من
سمـاعهـا لذلك تـبدو
فـرصـة بــثـهـا عـلى
مــواقع الــتـواصل
مـناسـبـة  لـغرض
اســـــــــتـــــــــمــــــــاع
ومـــــــشــــــاهــــــدة
الـنـاس لـهـا في
اوقـــات تــــبـــدو
مناسبة لهم ..

{ اســطــنــبـول  –وكــاالت - كــشـفت
سـلسل الـسلـطـانة حـليـمـة وجنمـة ا
الـتــركي الـشـهــيـر (قـيــامـة أرطـغـرل)
تابـعيهـا عن تصدرها لـغالف مجلة
تركـية معـروفة ولديـها عدد كـبير من
الـــقــراء.ومن خالل حـــســابـــهــا عــلى
مـوقع إنـسـتـغــرام شـاركت الـنـجـمـة
الـتركـية إسـراء بـيلـجيـتش صورتـها
الـتي  اخــتـيــارهـا لـغـالف اجملـلـة
والـتي ظـهـرت فـيـهـا بـإطاللـة غـريـبة
نـــوعًــا مــا ولـــكن أنــيــقـــة في الــوقت
ذاته حـــيـث ارتــدت لـــبـــاس رســـمي
بـــعض الــشـيء عــبـــارة عن مـــعــطف

وبنطال باللون البني الفاحت.
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إسراء بيلجيتش
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أعـــلــنت الـــفــنـــانــة األردنـــيــة مــيـس حــمــدان
ستجد ؤكدة بفايروس كورونا ا إصابتها ا
لـتنضم بـذلك إلى عدد من الـفنـان اآلخرين
ــرض وذلك بــعـد الــذي أصــيـبــوا أيــضًـا بــا
هرجان اجلـونة السيـنمائي لعام حضـورهم 
2020. وكــشــفت حــمـدان (أنــهــا خــضـعت
لــفـحـص كـورونــا وكــانت نــتــيــجــة الـفــحص
إيـجــابـيــة وهي حـالــيًـا مــلـتــزمـة فـي احلـجـر
الــــصـــحي) كــــمـــا أضــــافت (أنــــهـــا بـــدأت
بالـتعافي) ورفـضت حتميل مهـرجان اجلونة
ذنب إصـابتها هي وعدد من الفنان وقالت:
(أرجــوا أال نـــحــمـل مــهـــرجــان اجلـــونــة أي
إصابـات بـكـورونـا ولم يـغـصـبـنـا أحـد على
الذهـاب كـلنـا ذهـبـنا بـإرادتـنا).كـمـا شاركت
الفـنـانة دانـا حمـدان خـبر إصـابـة شقـيـقتـها
مـيـس بـ(كـوفـيـد-19) عـبـر حــسـابــهـا عـلى
مــوقع إنــسـتــغـرا. من جــهـة اخــرى شـاركت
ـتـابعـ عـبر الفـنـانة األردنـيـة نـداء شرارة ا
صــفـحـتــهـا اخلـاصــة عـلى مــوقع الـتـواصل
اإلجـتمـاعي مـقطع فـيـديو ظـهـرت فيه خالل
خـضــوعــهـا جلــلـســة تــصـويــر. وكـان الفــتـاً
للـمـتـابـعـ ظـهـور كـدمـات علـى وجه شرارة
وكــأنـهــا تــعــرضـت لــلــضــرب فــيــمــا أشـار
البـعض إلى أنها حتـضر لعمل إجـتماعي ما
لكـنهـا لم تكـشف أية تـفاصـيل عنه واكـتفت

.( بالتعليق (قريباً
 وكــان آخـر أعـمــال شـرارة أغــنـيـة بــعـنـوان
(شــروط) كـــلـــمـــات إيـــهـــاب غـــيـث أحلــان
مـحـمــود أنـور وتــوزيع جـان مــاري ريـاشي.
ــــقـــــرر أن تــــضع ومـن ا
الــلــمــســات األخــيـرة
عـــلـى أغــــنــــيــــتــــهـــا
اجلــــــــــــــــديـــــــــــــــدة
(قـــالــهـــالي) وهي
صرية باللهجة ا
من كـلمات أحمد
حــــــــــسن راؤول
في ثـاني تـعـاون
بــيـــنــهــمـــا بــعــد
(حـــــــــبــــــــيــــــــتك

بالتالتة).

دائـرة الـصيـانـة واحلـفاظ عـلى الـتراث
أيـاد حـسن عبـد حـمـزة  بعـمل خـارطةٍ
ــعـرفــة مـدى ــبـنى الــقـشــلـة  صــوريـةٍ 
اسـتـخـدام الـقـاعــات من قـبل الـفـنـانـ
كن ـثقـف بـوصـفهـا مكـاناً مـهمـاً  وا
( ـوهوب أن يسـتقطب أكـبر عددٍ من ا
مــبــيــنــاً أنَّ (عــمل وزارة الــثــقــافــة هـو
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ي وعـالم الـنـفس الـعراقي االكـاد
يــــتــــلـــــقى الــــعـالج من االصــــابــــة
بــــفــــايـــــروس كــــورونـــــا ويــــرقــــد
وسط ستشفى انترنشنال أربيل
امـــنـــيــات طـــلـــبـــته وزمالئـه وقــراء
بالشـفاء العاجل تمـيزة  مؤلـفاته ا

والسالمة والصحة الدائمة.
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{ دمــشق- (أ ف ب)  –في أزقّــة
ــة يــدفع الــشـاب دمــشق الــقــد
ـتـحـرك األصم أحـمــد الـكـرسـي ا
ـشـلـول بـدر لـيـشـكال لـصـديـقه ا
مـــعــاً ثــنــائــيـــاً فــريــداً من نــوعه
يتشاركـان هموم احلـياة والعمل
ويــجــسّــدا قــصــة دمج نــاجــحــة
الثـنـ من ذوي اإلعــاقـة في بـلـد

مزقته احلرب.
مـــنـــذ أكـــثــر مـن ثالث ســـنــوات
يـقضي الـصـديـقان وقـتـهمـا مـعاً
وال يُـمـكن ألحــدهـمـا أن (يـتـخـيّل
حــيــاته من دون اآلخــر) بــعــدمــا
تــشــاركـا الــكــثـيــر من تــفــاصـيل

احلياة اليومية.
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الشخصـية االرتيابي وبقي في
مـصحّ عـقـلي مـدّة ثـالثـ عـاما
قـبل نـقـله إلى سـجن في شـمال
شـرق الـبـلـد. وجنح سـاتـكـليف
في اإلفالت من احملقّق بسبب
ســــلـــســــلــــة من األخــــطــــاء في
حتـقـيـقـات الــشـرطـة. وهـو أقـرّ
ــطـاف بــجـرائــمه فـي نـهــايــة ا

سنة 1981 بعد توقـيفه للوحة
تـسـجـيل مـزوّرة عـلى سـيـارته.
وفي العام 2006 كشـف تقـرير
سـرّي طـلـبت احلـكـومـة إعـداده
ســــنــــة 1981 عن مــــجــــريــــات
الـتحـقيق أن سـاتـكلـيف ارتكب
في الـواقع جـرائم أكـثـر بـكـثـير

من تلك التي حوكم بسببها. 
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{ لــــنــــدن- (أ ف ب)  –تــــوفّي
اجلــمـعـة أحــد أرهب اجملـرمـ
في تاريخ بـريطانـيا وهو بـيتر
ـــلــقّب “ســفّــاح ســـاتــكـــلــيف ا
يوركشير ”الذي كان مـسجوناً
مـدى احلـيـاة لـقـتـله  13امرأة
بــحـسب مــا أعـلن نــاطق بـاسم

وزارة العدل.
وشــخّـصت إصـابـة ســاتـكـلـيف
( 74عـامـا) مـنـذ مـدة بـفـيـروس
كـــورونــا وفـق وســائل اإلعالم
الـــبــريـــطـــانـــيـــة. وهـــو مــرض
أضـــــيف إلى ســـــلـــــســــلـــــة من

األمراض كان يعاني منها. 
وأحـــجــــمت وزارة الــــعـــدل عن
ـسألة مـكتـفية التـعلـيق على ا
بــــالــــتــــوضـــيـح أنه تــــوفّي في

ستشفى.  ا
وسـنـة 1981 حـكم عــلى بـيـتـر
ســاتـــكــلـــيف بـــالــســـجن مــدى
احلــيــاة لـــقــتــله  13امــرأة في
يـــوركـــشــيـــر في شـــمـــال غــرب

إنكلترا ب  1975و1980.
وهــو حـاول أيــضــا قــتل ســبع

نساء أخريات.
وكــان سـاتـكـلـيف يـنـكّل بـجـثث
ضـحـايــاه مـسـتـخــدمـا مـطـرقـة

وسكّينا ومفكّا.
وهـو ادّعى أنه كُـلّف بـ “مـهـّمة
ـومـسـات حتّى إلهـية ”لـقتل ا
لـــو لم تـــكن كلّ ضـــحـــايــاه من

عامالت اجلنس.
وشـخّـصت إصـابـتـه بـانـفـصام

في الـعـام 2012 انـقـلــبت حـيـاة
بـدر الـهـجّـامي (28 عـامـاً) رأساً
على عقب ح أصيب في دمشق
بـشـظــيـة قـذيـفــة المـست نـخـاعه
الـشوكي وتـسـبّـبت له بـشـلل تام
في األطـراف الـسـفـلـيـة. حـيـنـها
ـتــحـرك صـديـقه بـات الــكـرسي ا
الوحـيـد إلى أن تعـرّف في الـعام
2017 عــلى أحــمـد مــوسى (24
عــامــاً) شـاب أصمّ فــقــد الــقـدرة
على النـطق والسمع بـعد ارتفاع
مفـاجئ في درجة حـرارته عنـدما

كان في الثانية من عمره.
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برل

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

عنـدما نـقرأ مـا كتـبه بـعض علـماء الـنفس فـي شخـصيـة ترامب ونـستـعرض
قراراته أثنـاء حكمه ونـستذكـر أعماله قـبل توليه احلـكم وسلوكـياته الغـريزية
تعاشـقة مع العنجهية والـغطرسة والفوقية فـإننا سنتقبل فكرة والشهوانية ا
أن يقدم ترامب على االنتحار أو حرق واشنطن على أثر خسارته االنتخابات

ة والسخرية. واحساسه بالفشل والهز
ـعنى أن يـجلس ترامـب على شرفـة في البـيت األبيض فـيشعل بالطـبع ليس ا
ا فتيل نار وهو يـشاهد السـنة النار تـلتهم األمريكـي الذين لم ينـتخبوه وإ
قـد يفـعل ذلك مـن خالل شن حـروب هـنا وهـنـاك فـتـرتـد عـلى جـنـوده وشـعبه

ومدنه باحلديد والنار.
لــقــد أهــان تـــرامب من ســبــقـــوه من رؤســاء ومن عــاونـــوه في احلــكم ومن
ـال فـغـدا حـيـوانـاً شـرسـاً شـاركـوه في إدارة الـعـالم ومن أغـدقـوا عــلـيه بـا

رة. ة ا تنزف من فمه وأنفه دماء الهز
لم يكن رئيساً كبقية الرؤساء. لـقد كان أكثر منه مالكماً في حلبة صراع لم

يعرف خسارة وال رضي بتعادل نقاط!
كما أنه مـؤمن واثق بنفـسه ال يقبل فـشالً وال يريد انـسحاب. انه كـما شبهه
احد اسـاتـذة عـلم النـفس االمـريـكـان كالـغـوريال الـتي تضـرب عـلى صـدرها
تعـبيـراً عن القـوة واالسـتعـداد الدائم لـلقـتال وهـو كـالشـمبـانزي في حـركاته
ـوسـيقى الـبهـلـوانـيـة. وفي هـذه يـشـابه نـيرون الـرومـاني الـذي كـان يـعـشق ا
والتمثيل وكان يطوف في أمصاره فيـطربه تصفيق اجلمهور  له وتملؤه زهواً

جوائز التفوق التي يحملها فخراً إلى روما.
ته انيا وإيران التي تمنت هز ة أمام الصـ وأ فهل سيرضى ترامب بهز
وهل سـيـتحـمل تـشـفـيـهـا فـيه. هل سـيـبقى فـي قصـر الـسـلـطـان مـا يـزيد عن
الشهرين كحارس له أو بـائع خضرة كما يـقال ينتظـر تهنئة من هزمه?!! أم

سيدخل التاريخ في مغامرة لم يسبقه إليها أحد?!
? ماذا لو ضرب ترامب إيران خالل الشهرين القادم

في احدى خـطـاباتـه االنتـخـابيـة األخـيرة قـال تـرامب بـكل صراحـة: إن هـناك
انيا وإيران! ثالث دول تريد عدم فوزي في االنتخابات هي: الص وأ

خسـر تـرامب االنـتـخـابات وعـلـيه أن يـغـادر البـيت األبـيض بـعـد شـهرين من
الزمان.

أقال وبـصـورة مـفـاجـئـة وزير دفـاعه.  مـا الـذي يـحـدث فـعال  وهل يـعقل أن
يوجه ترامب ضـربة عسـكريـة ماحقـة لبتـر أذرع ايران الـطويلـة وقطع أنيـابها

احلادة قبل أن تعود إلى االتفاقية النووية معها?
أعتقـد أن مثل هـذه الضـربة سـتحـقق أهدافاً يـنتـظرهـا كثـيرون وفي مـقدمته
سـتثـمر السـعوديـة واإلمـارات وإسرائـيل وستـغيـض بنـفس الوقت الـصـ ا

انيا الشريك االستثماري القوي اليران. الكبير في إيران وأ
لـيارات في الـبنى التـحتـية في إيران نتذكـر ان الصـ استثـمرت عـشرات ا
ـانـيـا كـان أول وزيــر حـطت رجـله في طـهـران بـعـد رفع وأن وزيـر خـارجـيـة أ

العقوبات االقتصادية عنها على أثر توقيع االتفاقية النووية.
ال أعتقد أن روسيا ستـكون جادة في ردة فعلهـا على الضربة ضد ايران وال
تـركيـا وال الـهـنـد وال بـاكـسـتـان. كـما أن تـلك الـضـربـة سـتـكـون شـهـادة وفاء
للسـعودية واإلمـارات وتعـزيزاً حلمـاية اسرائـيل صاحـبة احلظـوة كذلك لدى

! قراطي سادة البيت األبيض اجلدد من الد
ـقـال فـيـلم كــاوبـوي كـان عـنـوانه: ال أتـذكـر وأنـا أكـتـب ا
يــزال اســـمي تــرنـــتي! ويـــا لــلــصـــدفــة كـم قــريب اسم

“ترنتي ”من اسم “ترامب!!!!”

االرقـام تـقـول انَّ عـدد الـنـازحــ داخل الـعـراق من أبـنـائه
ــلــيــون وانَّ الـرقـم اســتـقــر في كــان ثالثــة ماليــ وربع ا
ـا يفـوق عدد السـنة االخـيرة عـند مـليـون وثالثمـائة الف 
سـكـان أكــثـر من دولــة خـلـيـجــيـة يـنــعم أهـلــهـا بـالــرفـاهـيـة

القصوى.
يــبــدو انَّ الــقــرار مـركــزي ونــهــائـي الرجـعــة فــيـه وخـارج
تـحـدة في اغالق مـخـيـمات ـطـلوب مـع اال ا التـنـسـيق ا

النزوح واعادة العراقي الى مدنهم.
لكـن هذا الـكالم ال يـزال نـظـريـاً وبـعـيـداً عن شـروط االمان
ـهـولـة لـلـهـروب من بـيـوت الـتي دفع غـيـابـهـا تـلك االعـداد ا
مستقـرة الى خيام حتت ظروف سـيئة ومتقـلبة وبرغم ذلك
اعـتبـرهـا كـثـيـر من الـنـازحـ حـياة بـديـلـة فـيـهـا أمـان بدل
ــعـيـشي أو الــتـهــديـد األمـني ألســبـاب في طي الـتـهــديـد ا
الـغــيب ال يــعـرفــون مــتى تـتــفــجـر في وجــوهــهم مع تــقـلّب

الظروف.
ــعــيب بـل من الــعــار أن يــكــون ــبـــدأ إنّه من ا من حــيث ا
العراقي نازحاً في بلده وهي إحدى اخلطايا التي تضاف
ــانــيــ الى الــســجـل األســود لــلــســـواد االعــظم من الـــبــر

نكوب بهم. والسياسي في البلد ا
غــيـــر أنَّ قــرار اغالق اخملـــيــمـــات يــجب أن يـــســتـــنــد الى
ضـمانـات مـعـيـشيـة وأمـنـيـة وصـحيـة واجـتـمـاعيـة مـنـاسـبة
وجـادة وانّه يـجب أن تـتـوافـر هـيـئـة خـاصة إلعـادة تـأهـيل
الـنـازحـ قـبل إعـادتـهم  فـعـودتـهم بـحـد ذاتـهـا قـد تـولّـد
ردود أفعـال ضدهم في مـجـتمـعات ضـيـقة ال تـزال تعـتاش
عـلى الـشـائــعـات ويـسـودهـا اجلــهل وتـغـلب عـلــيـهـا االمـيـة

والنعرات اخملتلفة ورواسب ما بعد االحتالالت.
إنَّ احلكومة أمـام مسؤوليـة جسيمـة وهي تُقدِم على اغالق
مخـيمـات الـنزوح ذلك انَّ الـقرار  في مـهب اخلـطر األكـيد
ــنـاســبـة الــتي حتـفـظ كـرامـة مـالم يــتـوافــر عـلى الــبـدائل ا

العراقي.
ـعـالم تـشـتـرك فـيه الـوزارات البـدّ من خط شـروع واضح ا
ـان واحلـكـومـة مـعاً مـن أجل تدارك وازنـات يـقـرهـا الـبر
شـكـلـة االجـتـمـاعـية الـعـظـيـمـة. فـهل هـنـاك مـثل هذا هـذه ا
ـشكلة االجماع على الـتصدي للـمشكلـة أم أنّنا سنـنتقل با

من حيز محدود الى مناطق أوسع وأخطر?
لعله من أبلـغ درجات اليأس أن تـتحدث بـخوف وألم سيدة
قضت  مع ابنائـها خمس سـنوات في خيـمة بائسـة وتعبر
عن خـشـيــتـهــا من أن تـفـقــد هـذا احلـد األدنـى من الـعـيش
اآلمن الـذي اعـتـادت عـلـيه بـرغم احلـرمـان فـيـمـا لـو عادت
التـدري إن كانت تـتقـبل عودتـها الى بيت مـهدم في مـدينـة 

أو ترفضها.
نـظـمات احلكـومـة مدعـوة الى تـنفـيـذ القـرار بـتنـسـيق مع ا
الـدولـيـة وأن ال تـأخـذهـا الــعـزة بـاالثم في الـقـول انه قـرار
ســيـــادي فــأين كـــانت الــقـــرارات الــســـيــاديــة طـــوال تــلك

.? السنوات من هؤالء العراقي النازح البائس
ال معـنى لـغلق اخملـيـمات واخـراج الـنازحـ مـنهـا إذا كان
ـدن ـصـيــر الـذي يـنـتــظـرهم رحـلــة بـائـسـة جــديـدة بـ ا ا

والقرى بحثاً عن مستقر.
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تـمـكن الـفـيـلم الـتـركي الـشـهـير
(مـعــجــزة في الــزنــزانـة 7) من
الـــتـــرشـح جلـــائــــزة أوســـكـــار
ـــيــة وذلك بــعــد رصــيــد الــعــا
اإلجنـــــــــازات الـــكــبـــيــر الــذي
حــقـــــــــــقه مـنــذ بـدايـة عـرضه
فـي أكـــتــــوبــــر/تـــشــــرين األول

.2019
 وأعــــلــــنـت وزارة الــــثــــقــــافــــة
والـسـيـاحـة الـتـركـيـة في بـيان
أن فـيـلم (مـعـجـزة في الـزنـزانة
7) والـــــذي يـــــعـــــد من أفـــــضل
ـسـتوى األفالم الـتـركـية عـلى ا
الـــدولي  تـــرشـــيــحـه لــنـــيل
ـــيــة. جـــائــزة أوســـكـــار الـــعـــا
ـديــريـة الــعـامـة وأضــافت أن ا
لــلــســيــنــمــا بــوزارة الــثــقــافــة
والــسـيــاحــة عــيّــنت مع جلــنـة
اختـيار مـكونة من 16 شخصا
هنية في نظمات ا ثلي ا من 
مـجــال الـســيـنــمـا 93 جــائـزة
ــيـة (أوســكــار) وقــامت أكــاد
بترشيح أفضل فيلم عن القسم
الــدولـي في تــركــيـا وأوضــحت
أنه  عــقـــد اجــتــمــاع الــيــوم
جـرى خالله تـقـييم 23 فـيـلـما
و عــقــبه تــرشــيح الــفــيــلم.”

و(مـــعـــجـــزة في الـــزنـــزانــة 7)
بـحسب وكـالة انـباء تـركيـا هو
فــيــلم درامــا تــركي من إخــراج
مـحـمـد آدا أوزتيـكـ وبـطـولة
أراس بولوت إيـنيمـلي ونيسا
صـوفـيـا أكـسـونـغـور مـقـتـبس
من الـفــيـلم الــكـوري اجلــنـوبي
(معـجزة الـزنزانة رقم 7) وكان
الـــفــيــلم األكــثـــر مــشــاهــدة في

تركيا في 2019. 
تــــدور أحـــداث الـــفـــيـــلم حـــول
الــفـقـراء الـذي يــتم ظـلـمـهم من
قــبل الــدولــة ومــحــاكم الــعـدل
ويجـسد البـطل أراس إينـيملي
دور مـيمـو وهو رجل فـقيـر يتم
اتهامه بقتل ابـنة قائد عسكري
وتــســـعى ابـــنـــته الـــصــغـــيــرة
لتـبـرئته من خالل الـعثـور على

شهود. 
ـيـمـو ويـتم إلـصـاق الـتــهـمـة 
ظـلـمـاً وإرغـامه عـلى أن يـبـصم
عــلى اعـتــرافه بـالــقـتل رغم أنه
لـيس بـكامل قـواه الـعقـلـية ولم
ـته. ويبدأ الفيلم يعترف بجر
في عــــام 2004 حلــــظــــة إعالن
إلـغـاء حـكم اإلعـدام في تـركـيـا
وتـكـون ابـنـة أوفـا ابـنـة مـيـمـو
أصبحت شـابة وتستـمع لبيان

إلــغـاء عـقـوبـة اإلعـدام وتـعـود
بـهـا الـذاكـرة إلى قـريـتـها وهي
ـة الـتي طـفـلــة وتـتـذكـر اجلــر
اتُّـهم بـهـا والـدهـا ظـلـمـاً وحكم

عليه باإلعدام
وشــهــدت الــســنــوات األخــيـرة
ــيــا مــتــزايــدا عــلى إقــبــاال عــا
سلسالت التاريخية التركية ا
وال سيمـا فئة الشـباب العربي
حـيث تــهــدف تــركـيــا من خالل
ــســلــسالت إلى إحــيــاء هــذه ا
شــــخـــصــــيـــات وقــــيم وأخالق
تـاريخـيـة ومجـتمـعـية والـعمل
عــلى تـعــزيــز أواصــر الــتـرابط
والـتـمـاسك بـ أفـراد اجملـتمع
الــــــتــــــــــركـي مـن خالل هــــــذه
األعـمـال الـتي تــــــوثق الـعـديـد
ـــراحـــــــل الـــســـيــاســـيــة من ا
لـــفــــتـــرة احلـــكم الــــعـــثـــمـــاني

والسلجوقي.
يـــشـــار إلى أن تـــركـــيـــا حتـــتل
ــيــا بــعــد ـــركــز الــثــاني عـــا ا
ـتـحـدة في تـرتـيب الـواليــات ا
الـــــدول األكـــــثـــــر تـــــصـــــديـــــرا
لــلـمـسـلـسالت بـعـد أن وصـلت
ـــــســـــلـــــسـالت الـــــتـــــركـــــيــــة ا
لــلـــمـــشــاهـــدين في 146 دولــة

حول العالم.
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{ اخلُـمس (لـيـبـيا)- (أ ف ب) –
لف في مـأساة جـديـدة تـرتـبط 
الـهـجــرة في لـيـبـيــا الـغـارقـة في
الــفـــوضى مــنــذ 2011 لــقي 20
شخصا مصـرعهم قبالة سواحل
الــبــلــد بــعــد ســاعـات فــقط عــلى
حــادثــة غــرق أخــرى خــلّــفت 74
ضحـيّة. قـالت مـنظـمة أطـباء بال
حـدود عـلى حسـابـهـا في تـويـتر
ليل اخلـمـيس اجلمـعـة إن فرقـها
في مديـنة صـرمان (شـمال غرب)
ســــــاعــــــدت ثـالث نــــــســــــاء هن
النـاجيـات الوحـيدات من حـادثة
غـــرق أخــــرى هــــلك فــــيــــهـــا 20
نـظـمة أن شخـصـا. وأوضـحت ا
الـــنـــســاء “أنـــقـــذهن صـــيــادون
مـــحـــلــــيّـــون وكنّ مــــصـــدومـــات
ومـرعـوبات لـقـد شـاهـدن أحـباء
لـــهن يـــخـــتـــفــون حتـت األمــواج

وتون أمام أعينهن.” و
ـــنـــظـــمــة قــبـــيل ذلـك أعــلـــنت ا
الــدولــيــة لــلــهــجــرة مــصـرع 74

شــــخـــصـــا عـــلـى األقل في غـــرق
ســفــيــنــة قـبــالــة ســاحل مــديــنـة
اخلُـمس الـلـيــبـيـة الـواقـعـة عـلى
مــســـافــة نــحــو  180كــلم شــرق
صـرمـان. وأنـقـذ في اإلجـمال 47
شــخـصــا شــاركـوا فـي مـحــاولـة
الـــعـــبــور إلـى ســواحـل أوروبــا
وأعـــــادهـم حـــــرس الـــــســـــواحل

الليبي وصيادون.
وقــال مـخــتــار مـحــمـد مــسـؤول
الـــهـــجـــرة بـــوزارة الـــداخـــلـــيـــة
بـحـكومـة الـوفـاق تلـقـيـنـا بالغاً
بــــظــــهـــور عــــدد من اجلــــثث في
شاطئ مـنطـقـة النـقازة بـاخلمس
عـلى تـمام الـسـاعـة الرابـعـة بـعد
ظـــهـــر اخلـــمـــيـس ووجـــدنــا 47
أحــيـــاء بــيـــنــهم  7نــســـاء عــلى

الشاطئ. 
ـسؤول لـفرانس برس وأضاف ا
 انتشال جثث ما مجموعه 31
مـهـاجـرا من بـيـنـهـا جـثـة امـرأة
حـامل صـبـاح الـيـوم (اجلـمـعـة)

وخــاطـبــنــا الـســلـطــات احملـلــيـة
لـتوفـيـر مـوقع لـدفن اجلثث. و
جتـمــيع الـعـشــرات من الـنـاجـ
في مركـز إيواء مؤقـت باخلمس
ــنـظـمـات الـدولـيـة وقـدمت لـهم ا
ساعدة الطبـية كما  جتميع ا
ـركز ـهـاجرين في ذات ا جثث ا
حلـــ االنـــتـــهــاء مـن تــصـــاريح
الـدفن بـحـسب مـراسل لـفـرانس

كان. برس كان في ع ا
ـــهـــاجـــرين وقـــال حـــسن أحـــد ا
الـنـاجـ من غـرق الـقـارب وهـو
من غـانا “وضـلـنا إلـى الشـاطئ
ــسـاعـدة.” بـأمــان وقـدمت لــنـا ا
وتـــابع والــصـــدمــة بــاديـــة عــلى
مالمح وجـهه “كـان قـاربــنـا يـقل
 120مـهــاجـرا وغـرق بــعـد عـطل
قــبـالــة اخلُــمس ولم يــتم إنــقـاذ

سوى  47شخصا.”
صُـــفت اخلـــمـــيس عـــلى شـــاطئ
البـحر اجلـثث الـتي اُنتـشلت من
البحر أو أخرجتها األمواج وقد

كان عـلى بعـضهـا ستـرات إنقاذ.
وأثـــارت صـــور اجلـــثث صـــدمــة

وغضبا.
أمـــا الـــنـــاجــــون فـــقـــد تـــدثـــروا
بــبــطـــانــيــات وعــلت وجــوهــهم
نظـرات إرهـاق وقـلق بيـنـما وزّع
عـلــيـهم الـعـامـلــون اإلنـسـانـيـون
ـيـاه وسالت غــذاء أمـام بـنـايـة ا

خرسانية صغيرة.
أظهر مهاجر نحيل البنية بطاقة
الالجئ لــلـكــامـيــرا. في حـ لفّ
رفــيـــقه في الــســفـــر جــســمه في
بــطــانـيــة رمــاديـة حتــمل شــعـار

منظمة إنسانية.
وأُرجع منذ بـداية العـام أكثر من
 11ألف شـخص إلى هــذا الـبـلـد
الـــثـــري بـــالـــنــفـط والــغـــارق في
الــنــزاعـات مـع وجـود “تــهــديـد
بــتـعـرضــهم النـتــهـاكــات حـقـوق
اإلنـسـان واالحـتـجـاز واإلساءات
والتجارة (بالبشر) واالستغالل”

نظمة الدولية للهجرة. وفق ا

-(أ ف ب)  –أثــــــــــبت { بـــــكــــ
اكـــتـــشـــاف ســتـــرة (بـــوربــوري)
نـسـيت أنـهـا اشـتـرتـهـا لـلـسـيـدة
الصينية الـثرية تش روي أنها
كانت مـحقة في اسـتدعـاء خبراء
إلدارة خزانـة مالبـسـها الـفـاخرة

اخلارجة عن السيطرة.
وسألت هـذه الـشابـة الـبالـغة من
ـكون الـعـمر  32 عامـا الـفـريق ا
من (مـــنـــظـــمي مـــنــازل )والــذي
اكـتــشف الـسـتــرة بـ كـومـة من
البس في خـزانة مالبـسـها في ا
شــقــة فـــخــمــة في بــكــ “كــيف
وجـدتــهـا? أدى الــنـمــو الــسـريع
للص على مـدى العقود األربعة
ـاضــيـة إلى زيــادة في اإلنـفـاق ا
خــــصــــوصــــا عــــلى الــــعالمــــات
التـجاريـة الشـهيـرة بهـدف إبراز

الوضع االجتماعي الراقي.
وأظهـر تقريـر لـ(ماكـينزي 2019
تـشـايــنـا الكـجـوري ريـبـورت) أن
ثـــلث اإلنـــفـــاق اإلجـــمـــالي عـــلى
الـعالمـات التـجـاريـة الـراقـية في
ــســتـهــلــكـون الــعــالم مــصـدره ا
الصينيون. وحتى اآلن يبدو أن
الـوبـاء لم يـضــعف رغـبـاتـهم في
الـشـراء وهــو مـا أكّـده األربـعـاء
(يوم العـزّاب) أكبر حـدث سنوي
للـتجارة اإللـكتـرونيـة في العالم
إذ أثار فـورة تـسوّق في الـص

ســـتــدعم انــتــعـــاش ثــاني أكــبــر
اقتصاد في العالم. 

وكـــــمــــــا في كـل ســـــنــــــة هـــــرع
ـــســتــهــلــكـــون في الــصــ في ا
احلــــادي عـــــشـــــر من تـــــشـــــرين

الـثـاني/نـوفـمـبـر عـلى هـواتفـهم
الــنـقــالــة وأجـهــزتــهم احملـمــولـة
ــــنــــتــــجــــات لــــشــــراء ماليــــ ا
ـعـروضـة بـأسـعـار تـتـحدى أي ا
مــنــافـســة وتــتــراوح من األثـاث
إلى اإللــــكــــتــــرونــــيــــات مـــرورا

واد الغذائية. البس وا با
وأعـلـنت مـجـمـوعـة “عـلي بـابا”
الـــعـــمالقـــة الـــتـي أطــلـــقـت هــذا
احلـدث في 2009 بــيع بــضــائع
بــقـــيــمــة  498,2 مــلـــيــار يــوان
(63,8 مليار يورو) على مختلف
منـصّـاتهـا مـنذ األول من تـشرين
الثـاني/نوفـمـبر وهـو رقم أعلى
ـــــئـــــة من مـــــجـــــمــــوع بـ26 بــــا
مبيعاتـها للفتـرة ذاتها من العام

اضي. ا
أمــا مـنـافــسـتـهــا مـجــمـوعـة جي
دي.كـوم فــأعـلــنت عن مـبــيـعـات

بقيمة 271,5 مليار يوان (34,8
مليار يورو). ومع ذلك في عصر
التسوق اإللكتروني هناك أيضا

وضة. تابعة ا جانب سلبي 
ـنـزل تـشـ روي إن تـقـول ربـة ا
ــــلـــيـــئـــة خـــزانـــة مـالبـــســـهـــا ا
بـالـعالمــات الـتـجـاريـة من (لـوي
فــويــتـــون) و(شــانــيل) و(بــرادا)
و(غــوتــشي) كــانت تــتـســبب في

جداالت متكررة مع زوجها.
وأقـــرت (ال أتــخـــلى أبـــدا عن أي
مــجــمــوعــة من مــجـمــوعــتي بل
أضـيف إلـيهـا) قـائـلـة إنـها حتب
إشباع رغباتها في الشراء فقط.
وفي حالة من الـيأس اسـتعانت
بفريق مؤلف من أربعة أفراد من
ـنازل تـخصـصـ في تنـظيم ا ا
وتـــرتــــيـــبـــهــــا إلنـــقــــاذ خـــزانـــة

مالبسها.

يـدور هؤالء اخلـبـراء بـزي أسود
أنيق في أرجـاء شقـتهـا الراقـية
ويفرغون من خزائنها أكثر من 
البس وعشرات ألف قطعـة من ا

احلقائب الفاخرة.
يقود الفريق يو زيك أحد آالف
مـتــخـرجي مـعـهــد (لـيـوكـونـداو)
ـنـازل والذي يـعـلم فن لـتـنـظـيم ا
إحـالل الــنـــظــام لــلـــمــتـــســوقــ

. الصيني األغنياء الفوضوي
ـعــهــد بــيـان وقــالت مــؤســســة ا
لـيـتـشـون إن هـنـاك اآلن أكثـر من
ثالثـة آالف مــتـخــصص في هـذه
الصناعة النـاشئة والتي توقعت
مـــــــحـــــــطـــــــة (سي سـي تـي في)
احلكـوميـة أن تـصل قيـمتـها إلى
100 مـلـيـار يوان (14,9  مـلـيار
دوالر) هذا الـعام من حـيث حجم

التداول في السوق.
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{ واشـنطن-جنامينا -(أ ف ب) –
اســتـــنــبط بــاحــثـــون أمــيــركــيــون
ــعــرفــة مــدى وســيــلـــة بــســيــطــة 
ـدعـوين احــتـمـال أن يــكـون أحــد ا
حلـــدث مـــا مـــصـــابـــا بـــفـــايــروس
ــسـتــجـدّ اسـتــنـادا إلى كــورونـا ا
مــعـادلـة حـسـابـيــة مـطـروحـة عـلى

اإلنترنت تلقى رواجا واسعا.
فــإذا كـنـتم عـشـرة أشـخـاص حـول
طـاولـة واحـدة إن خـطـر أن يـكـون
وجـودين على األقلّ مـصابا أحـد ا
ــئــة  في بــالــفــايــروس هـو 32 بــا
ـئــة في واشـنـطن بــاريس و18 بــا
ـئـة في بــراغ مـثال. وهـذه و58 بــا

ـعـادلـة احلسـابـيـة بسـيـطة وهي ا
تـــســتــنــد إلـى بــيــانـــات آنــيــة عن
انـتشـار وباء كـوفيد- 19مـطروحة
بـطـريقـة سهـلة الـقراءة عـلى موقع
إلـكــتـروني يـلـقى جنـاحـا مـتـزايـدا
مــنــذ إنـــشــائه في تــمــوز/يــولــيــو
ــبــادرة من بــاحــثــ في مــعــهـد
جــورجـــيــا الــتــقــني في الــواليــات
ّ الــــتـــصــــديق عــــلى ــــتــــحـــدة  ا
منهجيتهم في مقال نُشر في مجلّة
(نـيـتـشـر)العـريـقـة. وقـد وقع موقع
ـــتـــوافــر (كـــوفـــيـــد- 19ريـــسـك) ا
بـــاإلنــكــلـــيــزيـــة ضــحــيـــة جنــاحه
اخلـمـيس من كـثرة الـزيـارات التي

تــلــقّـــاهــا وظــهــرت رســائل تــفــيــد
بــحـــدوث خــطــأ أحــيـــانــا. ويــقــيّم
الـبـاحـثـون مـدى أرجـحـيـة اخلـطـر
بـاالسـتـنـاد إلى اجملـمـوع الـرسمي
لـلـحاالت الـتي حتـصى كلّ يوم في
مـوقع مـعـيّن. ويـأخذ الـنـموذج في
احلـسـبان أيـضا أن الـعـدد الفـعلي
لـإلصـابـات هـو أعــلى بـخـمس إلى
عــشـر مـرّات من إجــمـالي فـحـوص
ـكن الــتــشـخــيص اإليــجـابــيــة. و
لـلـمسـتـخدم أن يـسـتنـد إلى إحدى
هـــاتـــ الـــفــرضـــيـــتــ ( 5أو 10

مرّات) في حساباته.
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