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

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23.Issue 6822 Thursday 26/11/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد  6822 اخلميس 9 من ربيع الثاني 1442 هـ 26 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م
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مـثلة اخلاصـة لألم العام أبـلغت ا
ـتــحـدة في الــعــراق جـيــنـ لـأل ا
هـيـنـيس بالسـخـارت  مـجلس األمن
الــــدولي  بــــأمــــر خــــطـــيــــر يــــهـــدد
بــاضـطــرابــات عـاجــلـة أو آجــلـة في
الـعراق  مـشـيـرة الى ان االوضاع ال
تـــتــحـــمل اجملـــازفــة واحملـــاصــصــة

واحملـسـوبـيـة ال زالت تـشـكـل عـائـقا
امــام احــراز تــقــدم بــالــبالد. وقــالت
بـالســـخــارت فـي إحـــاطـــتـــهـــا امــام
ـرئي مــجـلس األمن عـبــر االتـصـال ا
اطـلعت عـليـها (الـزمان) امس انه (ال
تــزال أزمــات عــدة واضــحـة لــكــنــهـا
مـترابطـة ويعزز بعـضها بـعضاً على
اجلــبــهــات الــســيــاســيــة واألمــنــيــة
الـيـة واالجتـماعـية واالقـتـصاديـة وا

وبـالطبع مـنها الـصحيـة التي  تؤثر
عـلى قـدرة احلـكـومة وجتـبـرهـا على
الــعــمل بــأســلــوب رد الـفــعل وإدارة
األزمــــة)   واضـــــافت ان (تــــأثــــيــــر
اجلـــائـــحـــة تـــســـبـب في مـــزيـــد من
الــفــوضـى في الــنــشــاط الــضــعــيف
لـلغايـة أساسا ً في الـقطاع اخلاص
ا وتـواصل أسعار النـفط ركودها 
يـشــكل ضـغـطـاً بـاجتـاه االنـخـفـاض

عــــلى الـــنــــاجت احملـــلي اإلجــــمـــالي
واإليـرادات احمللية)  مـشيرة الى ان
(احلـكومة قـدمت الورقة االقـتصادية
الـبـيـضاء الـتي طـال انتـظـارها  في
حــ ال يـخـتــلف اال الـقـلــيـلـون عـلى
لحـة للسير بـالعراق نحو احلـاجة ا
الـتـعـافي االقـتـصـادي والـقـدرة عـلى
مـــواجــهـــة األزمــات في ظـل غــيــاب
إالجـماع السـياسي الواسع لـتحويل

الـورقة إلى حـقيـقة  وهـناك مـجازفة
أن تـبـقى كلـمـات على ورق فـحسب)
مـــؤكـــدة انـه (ومع اقـــتـــراب مـــوعـــد
االنــتـخـابـات  ال يـسـعـني إال أن آمل
اال يــتـم الــتــغــاضي عن اإلصالحــات
ة ا فـيـهـا من تدابـيـر مـؤ ـلـحّـة   ا
ــكن لـذلك إال أن لــلـغــايـة  حـيث ال 
يــزيــد وضع الـعــراق ســوءاً  وبـذلك
يــثــيــر االضـطــرابــات االجــتـمــاعــيـة
عــاجـالً أم آجالً  وبــكــلــمــات أخــرى
يـــحـــدوني أمل كـــبـــيــر بـــأن يـــقــاوم
الزعماء السياسيون أغراء استخدام
ـواعــيـد االنـتـخـابـيـة كـسـبب لـعـدم ا
اإلجنـــاز)  ومــــضت الـى الـــقـــول ان
(احلـكومـة ارتأت الـلجـوء لالقتراض
ـا تبقى من عام لإليـفاء بالتـزاماتها 
ــــــــــــا فـي ذلـك دفـع رواتـب  2020 
مــوظــفي الــقــطــاع الــعـام   اذ خــلق
ــالــيـة الــقــانــون الـذي قــدمه وزيــر ا
حـيزا ماليـا لتنفـيذ اإلصالحات التي
حتتاج إلى تنويع االقتصاد العراقي
وتـقليل اعتماده عـلى النفط  وتعزيز
الـــفـــرص االقـــتـــصـــاديـــة مع الـــدفع
ـستدامـة قدماً)  وشددت بـالتنـمية ا
بـالســـــخـــــارت عـــــلى انـه (ال بــــد أن
يـتـرافق أي جـهـد إلصـالح االقـتـصاد
الـــعـــراقي مع حتـــســـ احلـــوكـــمــة
والـــشــفــافــيـــة لــكن يــبـــقى شــيــوع
احملـاصـصة واحملـابـاة واحملسـوبـية
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ـعـلومـات هو الـقانـون الـوحيـد الذي جـعل اجلرائم قانـون جرائم ا
اسـمــاً له مــنــذ ســنـة  1930 وكــان لـصــالح الــنـواب كــالــقـانــونـ

السابق االنتخاب ومعادلة الشهادات.
ـان الـقـانون ـعـروض عـلى الـبر عـلـومـاتيـة ا 1 - فـقـانـون جرائـم ا
الوحـيد مـنـذ قيـام الدولـة الـعراقـية وحلـد اآلن بـأسم قانـون جرائم
اذ انه حــتى في االرهـاب صــدر الـقــانـون بــأسم قـانــون مـكــافـحـة
االرهـاب بدون جرائم ولم يصدر بـأسم قانون جرائم االرهاب أي
ان اسم جــرائم لم يــذكـر فـي قـانــون االرهــاب وكــذلك بــالـنــســبـة
ـا صدر للـمـخدرات لم يـصـدر بأسـم قانـون جرائـم اخملدرات وا
بــأسم قــانـون اخملــدرات بـدون جــرائم اي حـتى اخملــدرات لم يـرد
فيـها اسـم جرائم اخملـدرات بالـعنـوان واسم القـانون كـما ورد في

علوماتية. قانون جرائم ا
علـوماتيـة اشد ضرراً من  فهل يـعني ذلك ان االفعـال اخلاصة بـا
االرهــاب واخملـدرات? نــقــولـهــا لـلــجــان الـكــاتـبــة والــدارسـة لــهـذا

القانون.
ان في 2-  ان هذا الـقانون هو القانون الثـالث الذي يقترحه البر
ه. وهذه القوان غضـون مدة قليلة دون ان تـتولى احلكومة تـقد
هي قـانـون مـعـادلـة الـشـهـادات وقـانـون االنـتـخـاب وقـانـون جـرائم
عـلوماتـية اي انه جاء لـرغبـة النواب وحـتى السلـطة الـتنفـيذية لم ا
يؤخـذ رأيها في القوان الثالثة ال سـيما ان هذا القانون كان من
ـان في اول جـلـسه له سـنة ضـمن جـمـيع الـقـوانـ التـي قرر الـبـر
2018 اعـادتـهـا الى مـجـلس الـوزراء وال نـعـلم كـيـفـيـة الـسـيـر في
ان دون أخذ رأي احلـكومة السـيما وان ظروف تشـريعه من البـر
2011 تــخــتـلـف عن ظـروف 2020 وان ايـجــاد جــرائم وعـقــوبـات
جديـدة وتشديد العـقوبات هي من السـياسة العـامة للدولة اي من
اختصاص رئيس الوزراء ومجلس الوزراء طبقاً للمادت 78 و80

من الدستور.
علومـاتيه  القانون  الـوحيد الذي لم يعارضه 3-  قانـون جرائم ا

اي نائب بالشكل الذي تمت فيه معارضة القوان االخرى.
ا 4-  لم يتم اسـتمزاج رأي احلكومة احلالية في هذا القانون وا

ان به. انفرد البر
5-   كل الـقوان السابقة منذ سنة 2003 تميل الى التخفيف اال

هذا القانون فقد مال الى تشديد العقوبة.
6-  جمـيع االفعال التي اعـتبرها الـقانون اجلديـد جرائم موجودة
في قـانون العقوبات رقم 111 لسنة 1996 وتولت احملاكم اصدار

ة االبتزاز . ا فيها اجلرائم اجلديدة كجر عقربات فيها  
7-   الـفيـصل فـضيـلة الـتعـبيـر وعـكسـها رذيـلة الـتـشهـير فـكلـما
ة يعاقب يكـون سباب او شتيمة او قذف او تشهير او اساءة جر
ة او تصويب او علـيها القـانون وكل كشف او بيان او ذكـر جلر
تـخـطــأه او مـنـاقــشـة او حـوار او تــعـلـيـق او تـعـقــيب يـجب ايـراده
ـقراطـية واخلـير صـلحـة العـامـة والد وذكره واعالنه فـتلـك هي ا

للناس.
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قـامة ضده. حلـ حسـم الدعـوى ا
وحــصــلت (الــزمــان) عــلـى وثــيــقـة
قـضــائـيـة أمس االربـعـاء تـضـمـنت
ـدعي عــلـيه ســرمـد عـبـد (ايــقـاف ا
ـارسـة رئـاسـة الـلـجـنة االلـه عن 
ـــبــــيـــة الـــعـــراقـــيـــة واصـــدار االو
الـقرارات واالوامر الوالئية كرئيس

للجنة).
واوضــحت الــوثــيــقــة ان (الـســبب
الـــرئــــيس الصـــدار هـــذا االمـــر من
احملــكـمـة جـاء اسـتـنـادا الى اطالع
احملــكــمــة عــلى اضــبــارة الــدعـوى
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ــنــازعـات اصــدرت مــحــكــمــة ا
الـرياضية  التابعة الى رئاسة
مــحـــكــمــة اســتــئــنــاف الــكــرخ
االحتـــاديـــة  قـــرارا بـــايـــقــاف
الــعـــمل بــنــتــائـج انــتــخــابــات
ــبـيــة الــوطـنــيـة الــلــجـنــة االو
الـعراقيـة التي جرت في الرابع
عــــشـــر مـن تـــشــــرين الــــثـــاني
اجلـاري  واعـتبـر فـيهـا سـرمد
عـبد االله مـحمـد رئيسـا للـجنة

ـبـية الـدولـية ورسـالـة اللـجـنة االو
ــتـضـمـنــة مـخـاطـبــتـ من مـديـر ا
ـبي جيمس عـالقات التـضامن االو
ـديـر الـفــني لـلـمـجـلس مــاكـلـود وا
ـسـلم ــبي االسـيـوي حــسـ ا االو
ـــوجــهـــة الى اعــضـــاء الــلـــجــنــة ا
ـبيـة الوطـنية الـعراقـية ووزير االو
الـشـبـاب والـرياضـة عـدنـان درجال
والـــنـــائـــبــة ديـــار بـــرواري جلـــنــة
الــشــبــاب والــريــاضـة فـي مـجــلس
ــبــيــة الـــنــواب ألبالغــهـم بــان االو
ـــــبي الـــــدولــــــيـــــة واجملـــــلـس االو

االسـيـوي  لـيـسـا في وضع يـسـمح
لـهـمـا االعـتـراف بـنـتـائج الـعـمـلـيـة
االنــتـــخــابــيــة وكــذلك االســتــمــرار
بـــالــتـــعـــامل مع رئـــيس الـــلــجـــنــة
ــنــتــهــيــة واليـتـه رعـد ــبــيــة ا االو
حـمودي باعـتباره احملـاور الوحيد
لـلجنـة ولالغراض التـشغيـلية فقط
ـالـية ـدعـومات ا وسـيـتم جتـميـد ا
واالنـشـطة الـرياضـيـة حتى أشـعار

اخر).
واضــافت الـوثــيـقـة (ســيـتم عـرض
ـكــتب الـتــنـفـيـذي الــقـضـيــة عـلى ا

ــبـــيــة الــدولـــيــة في لـــلــجــنـــة االو
زيد من ـقبل التخـاذ ا اجـتمـاعها ا

االجراءات اذا لزم االمر).
يـذكــر ان الـدعـوى الـقـضـائـيـة ضـد
ســــرمــــد عـــبــــد االلـه اضـــافــــة الى
وظـــيــفــته ومــؤيـــد ســامي عــبــاس
وحـــســـ عــلـي حــســـ وبـــشــرى
حــســ عـبــد الــتي رفـعـت من قـبل
رعـد حـمـودي وخـالـد عـبـد الـواحـد
وطـارق عبد الواحد ومحمود عزيز
وحــســ مــحــمــد نــاجي وســمــيـر

وسوي. رعد حموديطارق ا
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اعــلن وزيـر اخلـارجـيـة فـؤاد حـسـ
الـــذي يــزور الــعــاصـــمــة الــروســيــة
مـوسـكو   ان الـعـراق يفـاوض سبع
دول اوربـية بشأن محـاكمة ارهابي
اجــانب. وقـال حـســ خالل مـؤتـمـر
مـشتـرك مع نظـيره الـروسي سيرغي
الفــروف امس (بـحــثـنـا في مــوسـكـو
ـشـتـرك ـنـطـقـة والـعـمل ا حتـديـات ا
ـواجهـتهـا وتطـرقنـا للـوضع االمني
الـــعــراقـي وعالقــتـه بــدول اجلــوار)
واشـار الى أن (الوضع الـسوري كان
نـقطة مـهمة في مـباحثـاتنا ونـاقشنا
تــسـويــة األزمـة)  مــضـيــفـا (نــشـكـر
احلـكـومـة الـروسـيـة لـلـتـعـاون مـعـنا
ـكـافـحـة االرهـاب)  واوضـح حس
ان (مــوسـكـو اعــلـنت عـودة الــطـلـبـة
الـــعـــراقـــيـــ إلى روســـيـــا الكـــمــال
دراســـتــهم)  وتـــابع ان (الــشــركــات
الـروسـيـة نشـطـة في العـراق ونـعمل
عــلى تـفـعــيل مـذكـرات الــتـفـاهم بـ
الـبـلـدين)  وتـابـع ان (الـلـقـاء تـطرق
لــلــعالقــات في اجملــال الـعــســكـري)
الفـتـا الى أن (وزيـر الـدفـاع الـعـراقي
ـلفات سـيزور مـوسكـو وسيـناقش ا

عـائـقـاً أمـام إحـراز تـقـدم في الـعـراق
وهـذا مـا يـجب مـعـاجلـته كـذلك عـلى
نــحــو عــاجـل واال اســتــمــرت ســرقـة
ـوارد العامة وكذلك آمال وتطلعات ا
الـــشــعب الـــعــراقي)  الفـــتــة الى ان
(الـعراقي استذكروا مؤخراً الذكرى
الـسنوية األولى النـطالق التظاهرات
الــتي بــدأت في شــهـر تــشـرين األول
ثـابة تعـبير عام  2019 وكـان ذلك 
قــوي عن الــتـضــامن والــوطـنــيـة من
الـعـراقـيـ الـذين طـالـبـوا بـالـعـدالـة
وطـــمــــحـــوا إلى بـــنــــاء وطن أكـــثـــر
اسـتـقـراراً وازدهـاراً  وكـانـت حلـظةً
الســتـذكــار األرواح الـشــجـاعــة الـتي
فـقدناها)  واوضـحت بالسخارت ان
ـنخفـضة بشكل (مـستويـات العنف ا
كــبـيـر مـشـجـعـة بــالـفـعل ولـكّن واقع
الــعـراق ال يـزال قـاسـيـاً   إذ ال تـزال
عـــمـــلــــيـــات االخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري
واالغــتــيــاالت تــشـكـل جـزءاً مـن هـذا
الــــواقع   واكــــد مـــرة أخــــرى عـــلى
ـسـاءلـة ة لـلـعـدالـة وا ـلـحـَّ احلـاجـة ا
وتـفعيل جلنة لـتقصي احلقائق التي
لم يـــنــتج عــنــهــا حــتى اآلن نــهــايــة
ســــريــــعـــة لـإلفالت من الــــعــــقـــاب)
واسـتـطردت بـالقـول إن (هـناك رغـبة
حـقـيـقـة لـلـحـكـومـة في الـتـوصل الى
ـشـكـلة الـنـزوح الـداخلي حل سـريع 
وهـذا أمـر مـفـهـوم ومـسـوغ عـلى حد
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الـــعــســكــريــة)  ومـــضى الى الــقــول
(لـدينـا حوارات ومفـاوضات مع سبع
دول أوربــيــة لــرعــايــا جــاءوا مــنــهــا
وشــاركــوا بــالـقــتــال مع االرهــابــيـ
ونـتفاوض على اعادتـهم ومحاكمتهم
في دولـهم االصليـة او محاكـمتهم في
الـــعـــراق). بــدوره   اكـــد الفــروف ان
(بـالده جـادة بـتــطـويـر الــعالقـات مع
الـعراق  ومـستـعدون لتـلبـية طـلباته
مـــجــال الــتــســـلــيح). وقــدمت  وزارة
خــارجـيـة جــمـهـوريــة كـوريـا مــبـلـغـاً
إضــافـيـاً قــدره خـمــسـة ماليـ دوالر
تحدة مـخصصة لدعم برنامج األ ا
ـائي لتـنفـيذ أنـشطـته في العراق اإل
ــتـعــلــقـة بــتـحــقـيـق االسـتــقـرار في ا
ـنـاطق احملـررة من سـيـطـرة تـنـظيم ا
داعـش. وقـــال بـــيـــان لـــبـــعـــثــة اال
الـلمتحدة   ان منحة جمهورية كوريا
شروع إعادة االستقرار قد خصصت 
الــــذي يـــدعم عــــودة الـــنــــازحـــ من
احملـافظـات اخلمس الـتي حتررت من
ـساهـمـة الـسـادسة الـتـنـظـيم. وهي ا
شروع إعـادة االستقـرار منذ ـقدمـة  ا
عــام  2015 لـــيــصـل بــذلك إجـــمــالي
مــســـاهــمــة جــمــهـــوريــة كــوريــا إلى
 23,950,000 دوالر أمـريـكـي. وبـناء

عــلى أولـويــات احلـكــومـة الــعـراقــيـة
والــسـلــطـات احملــلـيــة سـيــسـتــخـدم
نحة ائي ا تحدة اإل برنامج األ ا
الـكورية إلعادة تأهيل الـبنى التحتية
ـتـضررة ـنازل ا األسـاسـيـة وإعمـار ا
لـتـسـهيل عـودة الـنـازح الـعـراقـي
ناطق احمليطة بها. من سنجار وا

 مـن جـــهـــة اخــرى   جـــدد مـــجـــلس
ــمــلــكــة الــوزراء الــســعــودي إدانــة ا
واســتـــنــكــارهــا بــشــدة لالعــتــداءات
اإلرهـابية التي يقـوم بها احلوثيون .
وقــال بـــيــان امس ان (اجملــلس عــقــد
ـلك سلمـان بن عبد جـلسته بـرئاسة ا
الــعــزيـز   وفـى مـســتــهل اجلــلــسـة
وجـه الـــعـــاهل الــــســـعـــودي شـــكـــره
شـاركة في أعمال وتـقديره للـجهات ا
الــدورة اخلـامـسـة عـشــرة لـقـمـة قـادة
دول مـجـموعـة العـشرين االفـتراضـية
ملكة التي  خاللها تأكيد بـرئاسة ا
ــواجــهـة أهــمــيـة الــتــعــاون الـدولي 
تبعات جائحة كورونا وبناء مستقبل
مـــزدهـــر لــشـــعـــوب الـــعــالـم أجــمع)
وتـــطــرق اجملــلس الـى (دور الــعــاهل
الـسعودي خالل أعـمال قمة قادة دول
مـجـمـوعـة الـعـشـرين  ومـا حمـله من
رســائـل إنــســانــيــة عــمــيــقــة  ورؤى
شــامـلـة وحــلـول من أجل عــالم يـنـعم
بـالـصحـة والرفـاه  ومسـتقـبل أفضل
ـا سـتؤدى لـلـجـمـيع  وثـقة كـبـيـرة 
ـشــتـركــة والـتــعـاون إلــيه اجلـهــود ا
الـــدولى من آثــار مــهـــمــة وحــاســمــة
وإقــرار سـيــاسـاتٍ عـلـى الـصـعــيـدين
االقــتــصـادى واالجــتــمـاعي)  وشــدد
اجملــــلـس الــــوزراء عــــلى (اهــــمــــيــــة
ثل هذه األعمال التخريبية الـتصدي 
نشآت واالرهـابية التي تُرتـكب ضد ا
احلـــيــويـــة  كــونــهـــا ال تــســـتــهــدف
ا ـقـدرات الـوطـنـيـة للـمـمـلـكـة  وإ ا
ي وأمن عــــصب االقـــتــــصـــاد الـــعــــا

إمداداته).
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رصـــدت وزارة الــصــحـــة والــبـــيــئــة
 2438 اصـــابــة جـــديــدة بـــكــورونــا
وشــفـاء  2270 حــالــة وســجـلت 55
حــالــة وفــاة في عــمــوم احملــافــظـات
ــوقف الــوبــائي لــيـوم امس ضــمن ا

االربعاء.
وقف الـذي اطـلـعت عـليه  واوضـح ا
(الزمان) امس ان (مختبرات الصحة
العامة رصدت  2438 اصابة جديدة
بـــكـــورونـــا وشـــفـــاء  2270 حـــالـــة
وتـسجيل  55 حـالة وفـاة). وسجلت
دائـــرة صــحــة ديــالى  111 إصــابــة
جـديدة بـكورونا  وعـدم تسـجيل أية
حـالـة وفاة في عـموم احملـافظـة.وقال
مـــديـــر إعالم صـــحـــة ديــالـى فــارس
الــعـزاوي في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)

امـس إن (صـحــة احملـافــظـة ســجـلت
ـوقف الـوبائي  194 حـالة وضـمن ا
شـفـاء لـيـرتـفع الـعـدد الـكـلـي حلاالت
الــشـفـاء  16937 حــالـة بـنـسـبـة 93
ؤكدة ئة من اجـمالي اإلصـابات ا بـا
والـــبــالـــغــة  18111 اصـــابــة خالل
اضـية)  واشـار االشـهـر الثـمانـيـة ا
الـى أن (احملـافـظـة شـهــدت تـسـجـيل
 111 إصـابة جـديدة بـوباء كـورونا
فـي ما لم تسجل اي حالة وفاة خالل
ـاضـيـة). وافـادت وزارة الــسـاعـات ا
الـصحة في إقليم كردستان بتسجيل
 435 إ صـــابـــة بــالـــفـــايــروس و25
حـالـة وفـاة.وذكرت الـوزارة في بـيان
أن (الـــوزارة ســـجــلت اصـــابــة 435
حــالــة جــديــدة بــفــايــروس كــورونــا
و 324  حـالـة شـفـاء إضـافـة إلى 25

حالة وفاة).
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اســتــذكــرت فــعــالــيــات ســيــاســيـة
ي ونــاشــطــون امس الــيــوم الـعــا
ــرأة  ـــنــاهـــضــة الـــعــنـف ضــد ا
ـسـاواة والـتـصدي بـالـدعـوة الـى ا
ـظـاهـر الـعنـف التي تـتـعـرض لـها
الـنسـاء العـراقيـات نتـيجـة ضغوط
ومـشـكالت احلـياة الـراهـنة  فـيـما
طـــالب رئـــيس اقـــلـــيم كـــردســـتــان
نـيجرفان البارزاني بتمك النساء
الخـذ دورهن الـفـاعل في اجملـتمع .
وقـــال رئــيس اجلــمـــهــوريــة بــرهم
صــالـح  ان (الــنــســاء الــعــراقــيـات
أصـــبـــحن ضــحـــيـــة الــتـــداعـــيــات
االقـتـصاديـة ويسـتـوجب شمـلوهن
بــشـبــكـة احلـمــايـة االجــتـمــاعـيـة)
داعــيــآ اجملــتــمع الــدولي (لــتــقـد
الــدعم خملــيــمــات الــنــازحـ الــتي
تـأوي اعداد كـثيـرة منهن)  واشار
الـى ان (الـنـسـاء الــيـوم مـعـرضـات
إلـى ضغـوطـا كـبـرى والسـيـمـا في
الـبلـدان النامـية  ويـتحمـلن بشكل
غــيـر عـادل األعــبـاء اجلـســيـمـة في
ظــروف تــفــشي جــائــحــة كــورونـا
ولــهــذا فـإن مــســاعـدتــهن والــعـمل
لـلـحـد من تـأثـيـر جـائـحـة كـورونـا
سـيضع األسس لـعالم أقـوى وأكثر
مـساواة في مرحلة ما بعد الوباء)
 مـــــؤكـــــدا انه (قـــــد حــــان الـــــوقت
لــلـتـخــلص من الـعــوامل الـتي ادت
الى الــتـمــيـيــز عـلى اســاس الـنـوع
ــرأة  ونــدعـو االجــتــمــاعي ضــد ا
احلــكـومــة واجلـهــات ذات الـعالقـة
إلى دعـم جميع الـنساء الـعراقيات
وضـرورة وضع الـبـرامج واخلـطط
واآللــيــات الـــنــاجــعــة الــتي تــكــفل
ـرأة وتمـكـيـنـها الـنـهـوض بـواقع ا

اقـتصاديًـا واجتمـاعيًا وسـياسيًا).
واقـامـت وزارة الـداخـلـيـة احـتـفاآل
ي ـنـاسـبة. وقـال عـثـمـان الـغا بـا
(شـــرف لــنــا ان نـــحــتــفل بـــالــيــوم
رأة ناهضـة العنف ضد ا ي  الـعا
ـانـاً مـنا بـالـدور الـكـبيـر لـلـمرأة ا
الــــعــــراقــــيــــة في كل اجملــــاالت في
رأة اجملـتمع والـدور الذي لـعبـته ا
فـي الــداخــلــيــة)  مـــشــيــرا الى ان
(لـدى الـوزارة خـطـطـا مـسـتـقـبـلـيـة
رأة في اجملتمع ومنع إلبـراز دور ا
كـل مـظــاهـر الــعــنف ضـدهــا  وقـد
بــدأنــا حـمــلـة إعـالمـيــة إلبـراز دور

وزارة الداخلية في هذا اجلانب).
 فــيــمــا اكــد الــبــارزاني اســتــمـرار
اجلـهود في مساندة حقوق النساء
ــــتـــواصل فـي ســـبـــيل والــــعـــمل ا
ـرأة. الــقـضــاء عـلى الــعـنـف ضـد ا
وقــال الــبـارزانـي في بــيـان تــلــقـته
(الــزمــان) ان ( كـردســتــان كـعــمـوم
ـرحــلـة صـعـبـة جـداً الــعـالم تـمـر 
جــراء تـــفــشي فــايــروس كــورونــا
ـــنـــازل وحتـــمـــلـت الـــنـــســـاء في ا
ـــؤســـســات ـــســـتــشـــفـــيــات وا وا
الـصحية والـتربوية  عـبئاً ثقيالً)
ــرأة كــانت في اخلط مــبــيــنـا ان (ا
األول لـــلـــكــــفـــاح من أجل تـــربـــيـــة
ـواطـنـ ومنع األطـفـال وحـمـايـة ا
ــصــابـ تــفــشي الــوبــاء وعـالج ا
ـــرضـى و أشـــد عـــلى أيـــدي كل وا
ـمــرضـات والـطـبـيـبـات وعـامالت ا
ــؤســســات ومــنـــتــســبــات كـــافــة ا
الـصـحيـة والتـربويـة في كردسـتان
وأشــكـــر خــدمــاتــهن وجــهــودهن)
وتـــابـع ان (األزمـــة االقـــتـــصـــاديــة
ــالـيـة الـتي كــانت من تـداعـيـات وا
وبـاء كورونا إلى جانب التعقيدات
رأة الـسياسـية  تعـرض مكاسب ا
للخطر  لكننا نطمئن نساء االقليم

أنـنا نعمل مع
اجلـــــــــهــــــــات
ـــعــنـــيــة في ا
احلـــــكـــــومــــة
لـلـحـفـاظ على
مـــكـــاســـبـــهن
والـــــقـــــضــــاء
عـــلى الــعــنف
وضـــــــــمــــــــان
الـــــــعــــــدالــــــة
االجـتـمـاعـيـة.
وســـــــــــــــــــوف
نــــــتــــــصـــــدى
لــــلــــتــــحـــرش
واالعــــــتــــــداء
ــــرأة عـــــلـى ا
فـي كل مــكــان
وعــــــــــــلـى كـل

ـــســـتـــويـــات)  مـــشـــيـــرا الى ان ا
(الــعــنف  قـضــيــة حـقــوق إنــسـان
وقـضية كل اجملتمع و على الرجال
ـارسوا دوراً أكثر فـاعلية وأن أن 
يـــكــونـــوا جــزءاً كـــبــيـــراً من احلل
ويــكـون لـهم دور في الـقـضـاء عـلى

العنف). 
ووجـهت النائبة ريزان الشيخ دلير
  رســـالـــة إلى رئـــيس احلـــكـــومــة
مـصــطـفى الـكـاظـمي بـشـأن ازديـاد
حــاالت الـعـنف األســري  وطـالـبت
مــجـلـس الـنــواب بـتــشـريع قــانـون
مـنـاهـضـة الـعـنف حلـمـايـة األسـرة
الـعـراقـيـة. وقـالت الـشـيخ دلـير في
بـيان تـلقته (الـزمان) امس (تـنطلق
فـي اخلامس والعشرين من تشرين
االول مـن كل عـام حــمـلـة  16يــومـاً
راة  حيث ـناهضـة العنف ضـد ا
تـســتـمـر حـتى الـعـاشـر من كـانـون
األول)  وأضـــافت أن (هـــذا الــعــام
يــخـتـلـف عن كل األعـوام الـســابـقـة

بـــســــبب احلـــظـــر الــــذي فـــرضـــته
إجـــراءات الـــوقـــايـــة من كـــورونــا
حــــيث تــــســــبب احلــــظـــر وبــــقـــاء
ــواطــنــ في مــنــازلــهم بــازديـاد ا
حــاالت الـعُـنف األسـري)  مــشـيـرة
الـى ان (إحـــصـــاءات الــــداخـــلـــيـــة
أظـهرت حـصول خـمسـة االف حالة
عــنف أسـري في الـنـصف االول من
هـذا الـعـام  وكـانت حصـة الـنـساء
مــــنه أكـــثــــر من ثالثـــة االف و600
حــالـة تـقـريـبــاً  أدت بـعـضـهـا إلى
ــــرأة الـــــوفـــــاة). ودعـت جلـــــنـــــة ا
واالسـرة والـطفـولة الـنـيابـية  الى
االسـراع في اقـرار قـانـون احلد من
الـــعــنف االســري  فــيـــمــا طــالــبت
ــعــنــيـة ــنــظــمــات ا احلــكــومــة وا
بـحقـوق اإلنسـان والوقـف ورجال
الـــديـن الى الـــتـــنـــســـيق والـــعـــمل
ــعـاجلـة اسـبــاب تـفـشي ــشـتـرك  ا
ظــاهـرة الـعــنف االسـري والســيـمـا

بعد جائحة كورونا.
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تـوقعت الـهيـئة العـامة لالنـواء اجلوية
والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
ان يـــكــون طـــقس الـــيــوم اخلـــمــيس 
غـائما مصحوبـا بفرص امطار. وذكرت
الـهـيئـة في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
أن (طـقس الـيـوم سـيكـون غـائم جـزئـيا
مع فـــرصـــة لـــتـــســـاقـط زخـــات مـــطــر
ودرجـــات احلــرارة تـــرتـــفع قــلـــيال في
ــنــاطق كــافــة). فــيــمــا حـذرت وزارة ا
ائيـة  سبع محـافظات بـينها ـوارد ا ا
بـغـداد مـن مـنـخـفض جـوي مـصـحـوب
بـأمـطـار غـزيرة وسـيـول يـومي الـسبت
ــوارد في . وقــالت ا ــقــبــلــ واألحــد ا
بـرقـية عـاجـلة اطـلـعت علـيـها (الـزمان)
امس (تـشير التـوقعات الى ان حوضي
دجـــلـــة والـــفـــرات ســـتـــعـــرضـــان الى
مــنـخــفض جــوي مـصــحــوب بـأمــطـار
غـزيـرة في بـعض احملـافـظـات الـواقـعة
ـــنــاطق الــوســطـى واجلــنــوبــيــة في ا
وتــتــركــز شــدتــهـا فـي بــغـداد وديــالى
ـثـنى والـكـوت ومــيـسـان والـبـصـرة وا

وذي قــار مع ورود ســيــول من احلـدود
الـــشــرقـــيــة). الى ذلك   اكـــدت جلــنــة
ياه واالهوار الـنيابية   ان الـزراعة وا
تـوقـعـات طـقس الشـتـاء احلـالي تـشـير
إلى موسم امطار وفير يجب االستفادة
ـمـكنـة.وقـال رئيس مـنه وبـكل الـطرق ا
الـلـجـنـة سالم الـشـمـري في بـيان امس
ـائيـة اعـلـنت استـعـدادها ـوارد ا ان (ا
ـواجـهـة اي زيـادة مـتـوقـعـة في كـمـيـة
ـلئ الـسـدود والـبـحـيرات دون ـيـاه  ا
االضـرار بـاالراضي الـزراعـيـة واكـتـاف
االنــهـار)  واضــاف انه (عــلى الـوزارة
عـنية الـعمل على ـعاونة اجلـهات ا و
فـتح قنوات او مجرى مياه اضافية من
الـنـهـرين وافـرعـهـمـا في جـنـوب البالد
بـشكل خاص لـتصريف اي زيـادة مهما
كــانت الـى االهـوار لـالســتـفــادة مــنه)
وتــابع (النـريــد ابـدا ان تــعـود االهـوار
ؤلم من جـفاف وحـرمان بل ـاضيـهـا ا
االبقاء على واقعها ومستقبلها كوجهة
سـياحية مهـمة تدر على البالد ايرادات
ـا تـمـتـلـكه من ثـروة اضـافـيــة اضـافـة 

سمكية كبيرة).
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ســـواء ومع ذلـك  مـــازالت احلـــلــول
غــيــركـافــيـة ودائــمــة  وبـرزت خالل
األســابــيع األخـيــرة مــخـاوف جــديـة
بــشـأن تــخـطــيط وتـنــفـيــذ عـمــلـيـات
إغـالق اخمليـمـات ودمـجهـا وهـذا قد
يـشكل نـزوحا ثانـويا وهو مـا يحدث
بـــالــفــعل). وثـــمن مــســـتــشــار األمن
الـقـومي قـاسم األعـرجي تصـريـحات
بالسـخارت عن انـخفاض مـستويات
الـعنف في العراق.وقال األعرجي في
تــغـريـدة عـلى تــويـتـر (نـثــمّن عـالـيـا
ـية فـي العراق ـمثـلة األ تـصريح ا
وتــأكــيــدهـا انــخــفــاض مـســتــويـات
الـــعــــنف في الـــعـــراق)  مـــؤكـــدا ان
(احلـكومة ماضية نـحو بناء بلد آمن
يـحترم حقوق اإلنـسان ويحافظ على
أرواح مـــواطــنــيـه). وعــلى صـــعــيــد
مـتـصل   كـشف االعـرجي عـن وجود
تـنسـيق استـخبـاري مع دول اجلوار

. إليقاف تمويل اإلرهابي
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الــقــصف قــرب دمــشق أوقع ثــمــانــيـة
قـتــلى غــيــر سـوريــ لم يــتـمــكّن من
حتديد جنسياتهم باإلضافة الى عدد
من اجلــرحـى. كــذلك تـــســبّـب بــدمــار
مـسـتـودع صواريـخ. وفي الـقـنـيـطرة
أدى الـقـصف الى اعــطـاب آلـيـات من
دون تــســجــيل اي خــســائــر بــشــريـة.
وكـــانت وكــــالـــة األنـــبـــاء الـــســـوريـــة
الــرســمــيـــة (ســانــا) أوردت نــقالً عن
مــــصــــدر عــــســــكــــري (قــــام الــــعــــدو
الصهـيوني بتـوجيه ضربـة جوية من
اجتــــاه اجلــــوالن الـــســــوري احملــــتل
بــاجتــاه جــنــوب دمــشق واقــتــصــرت
ـاديات). ولـم يـصدر اخلـسـائـر علـى ا
أي بـيان إسـرائـيـلي لـهـذه الـضـربات.
واكـــتـــفى مـــتــــحـــدث بـــاسم اجلـــيش
اإلسرائيـلي بالقـول إنّ بالده (ال تعلق
عـــــلـى تـــــقـــــاريـــــر في وســـــائـل اعالم
أجـنبـيـة). ويـتـكـرر في األيـام األخـيرة
الــقـصف االســرائــيــلي عــلى ســوريـا
اضي رصد آخره السبت ا بحسب ا
وأدى الى مقتل  14مسلـحاً غـالبـيتهم
عــراقــيـــون في شــرق ســـوريــا.وأعــلن
اجلـيش االسـرائـيــلي قـبل أسـبـوع أن
مـقــاتالته قـصــفت (أهـدافــاً عـســكـريـة
لفيلق القـدس وللجيش السوري) في
مــا اعــتــبــره رداً بـــعــد الــعــثــور عــلى
عــبــوات نــاســفــة عــلى طــول احلــدود
الـــشـــمـــالـــيـــة. وأوقـع الـــقـــصف وفق
ـرصـد عــشـرة قـتــلى بـيـنــهم جـنـود ا
سـوريـون ومـقـاتـلـون مـوالـون إليران.

اخلــارجـــيــة اإليـــراني مــحـــمــد جــواد
ظـريف أن بالده سـتـعـود تـلـقـائيـا الى
وجب اتفاق فيينا تنفيذ التزاماتـها 
 2015 في حـال رفع الـعـقـوبـات.وحـذّر
خامنئي الثالثاء من أن »وضع أميركا
غـيــر واضح واألوروبـيــون يـتــخـذون
باسـتمـرار موقـفـاً ضد إيـران. يقـولون
نطقة وهم لنا أال نتدخل في شؤون ا
أنفـسـهم أكثـر من يـتدخل بـالـسوء في
ــنــطـــقــة وتــابع األشــخــاص شــؤون ا
الـذيـن يـعــقــدون بــعض األمل عــلــيـهم
يـــعـــادونــــنـــا في حــــ أن وضـــعـــهم
الـــــداخـــــلـي لـــــيس واضـــــحـــــاً أبـــــداً
ــشــكـالت األخــيــرة ال تــســـمح لــهم وا
بالتـحدث واتـخاذ مـوقف من القـضايا

الدولية.
وقتـل ثمـانـيـة مـقاتـلـ جـراء الـقصف
اإلسرائيلي الذي استهدف ليالً مواقع
عــســكــريـة فـي ســوريـا وفـق مــا أفـاد
ــرصــد الــســوري حلــقــوق اإلنــســان ا
امس األربــعـاء.وشــنّت اســرائـيـل لـيل
الثالثـاء األربـعاء ضـربـات استـهدفت
ـرصـد مـركـزاً ومـخـزن أسـلـحة وفق ا
تـابـعـا لـلـقـوات اإليـرانـيـة وحـزب الـله
ـانع في الـلـبـنـاني في مــنـطـقـة جـبل ا
ريف دمـــشق اجلـــنــوبي. كـــمـــا طــالت
ـقـاومـة الـسـوريـة مـركـزاً جملـمـوعــة (ا
لتـحـريـر اجلـوالن) في الـقنـيـطـرة عـند
احلـــــدود الـــــســــــوريـــــة مع اجلـــــوالن
ـرصـد رامي عـبد احملتـل.وقال مـديـر ا
الـــرحـــمن لـــوكـــالــة فـــرانـس بــرس إن
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ـشــكالت لـكنّ بـعض الــصـعــوبـات وا
عـاقـبــته حـســنـة وذلك خالل اجــتـمـاع
للمجلس األعلى للتنسيق االقتصادي
بـحـضــور روحـاني ورئــيس الـســلـطـة
الـقـضـائـيـة ابـراهـيم رئـيـسي ورئـيس
مـــجــــلس الــــشـــورى مــــحـــمــــد بـــاقـــر
قاليباف.وأتاح االتفاق حول البرنامج
الــنــووي اإليـرانـي الــذي  الـتــوصل
إلــــيه فـي الــــعـــام  2015بــ طـــهــران
والـــقـــوى الــــكـــبـــرى رفـع عـــقـــوبـــات
اقــتـــصـــاديــة كـــانت مـــفــروضـــة عــلى
اجلــمــهــوريــة اإلسالمــيــة في مــقــابل
خـفـض أنـشــطـتــهــا الـنــوويــة.وسـعت
نضويـة في االتفاق (الواليات الدول ا
ـانـيا ـتـحدة فـرنـسـا بـريـطـانـيـا أ ا
) الى ضـمـان سلـمـية روسيـا والـص
البرنـامج النووي اإليـراني في مقابل
تـخـفـيف الـعـقـوبات عـلـى طهـران.لـكن
ترامب عمد عام  2018 الى االنسحاب
بـــشـــكل أحـــادي من االتـــفـــاق وأعـــاد
فرض عقـوبات اقتـصادية قاسـية على
إيران. من جهتها عـمدت األخيرة بعد
نــحــو عــام مـن هــذا االنــســحــاب الى
الــتــراجع عـن غــالــبــيــة الــتــزامــاتــهــا
ح بايدن وجـب االتفاق.و األساسية 
خالل حــمـلــته الــتي ســبـقـت فـوزه في
انتخـابات الثـالث من تشـرين الثاني 
الى نــيـــته إعــادة بـالده الى االتــفــاق
بـــــشـــــرط عـــــودة طــــــهـــــران لـــــكـــــامل
التزامـاتهـا.وفي تصـريحـات صحـافية
ـــــــاضي أفــــــاد وزيــــــر األســــــبــــــوع ا
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قال رئـيس حكومة إقليم كـردستان مسرور الـبارزاني إن احلكومة تـعمل على تطوير
قـدمة للمـواطن من خالل إرسـاء بنية حتـتية إلـكترونيـة متيـنة في مسعى خدماتـها ا

يهدف لالستغناء على التعامالت الورقية مستقبالً.
وأكـد في كـلـمـة خالل مـراسم تـوقـيع
عـقـد لــلـتـحـول الـرقــمي (رقـمـنـة) في
ــــروريــــة أن مــــجــــال اخلـــــدمــــات ا
التـشكيـلة الـوزارية التـاسعـة تسعى
لالسـتـغـنـاء عن الـتـعـامالت الـورقـية
واطنـ ساعات طويلة التي تكلف ا
راجعات واالنتظار إلتمامها. أثناء ا
ــــعــــامالت وأشــــار إلـى أن إجنــــاز ا
إلكترونيـاً لن يأخذ وقتاً طويالً وأن
الــتـحــول الـرقــمي ضـروري لــلـغــايـة
وليس هناك بـديل عنه وقال (إما أن
نـواكب الـتـكــنـولـوجـيـا أو أن نـبـقى

اضي).  حبيسي ا
وأوضح أن (استخـدام التكنـولوجيا
ال يـعـزز عمل احلـكـومـة وشـفافـيـتـها
فــحــسـب بل يــســاعــد عــلى رقــمــنــة
اخلدمـات وحتسـ نوعـيتـها وجعل
يـاً وأن احلكومة اإلقليم مـتقدمـاً عا
ــــواطــــنــــ تــــعـــــمل عــــلـى جــــعـل ا
ــراجــعــ مـطــمــئــنــ من إجنـاز وا
معامالتهـم بسرعة وسـهولة). وتابع
(لهـذا السـبب يـسعـدنا الـيوم تـوقيع
عقـد ب وزارة الـداخلـية ومـجمـوعة
ـانــيـة إلصـدار رخص مـيــولـبـاور األ
ركـبات وخدمات الـتسجيل). قيادة ا
وقـــال الـــبـــارزاني إن (هـــذا الـــعـــقــد
نــاقـــشــته وزارة الــداخــلــيــة ودائــرة
ــعـلـومــات عن كـثب تــكـنـولــوجـيـا ا
وسـيـتم الـعـمل عـلـيه قـريـبـاً مـثـمـنـاً
جـهـود وزيـر الــداخـلـيـة ريـبـر أحـمـد
علومات ورئيس دائرة تكنولوجيا ا

احلكومي في القطـاع العام إلى أكثر
من سبعة مالي دوالر. 

وذكّـر رئيس احلـكـومـة أن إبـرام هذا
الـعـقـد جـزء مـهم من جـهـود حـكـومة
اإلقلـيم في عمـليـة اإلصالح وتطـوير
اخلــــدمـــــات الــــعـــــامـــــة في إقـــــلــــيم
كردستان). وقـال البارزاني (نريد أن
نرى حكومة رقمية حقيقية من أجل
خـفض الـنـفـقـات وخـلق تـفـاهم أكـثر
ا فاعـلـية بـ الوزارات اخملـتـلفـة 
يحسن الطريقة التي نقرر بها تقد

). على صـعـيد اخلـدمات لـلـمواطـنـ
آخــر ورأى رئـيس حتــالف ســائـرون
في مــحـافــظــة ديـالى وعــضـو جلــنـة
اخلدمـات واالعـمار الـنيـابـية الـنائب
عموري إن الـتغييرات التي برهان ا
نـافذ احلـدودية كانت في جرت في ا

القشور ولم تمس اللب. 
ــنــافـذ ــعـمــوري إن (أغــلب ا وقــال ا
احلدودية مـا زالت سائبـة ولو كانت
بـيـد أمـيــنـة لـغـطت واردتـهـا الـعـجـز
ـالي احلـاصل في خـزيـنـة الـدولة  ا

الفتـاً إلى إن شبهـات الفـساد مازالت
ـنـافـذ تـشــهـد انـتـعــاشـاً في مـعــظم ا
ـعـمـوري في احلـدوديـة).  وأضـاف ا
بــيــان امس إن (الــعــراق بـلــد زراعي
ئـة من أراضيه) إال أن بنـسبة  70 با
االســــتـــيـــراد الـــعـــشـــوائي وضـــعف
ـنـافـذ كان الـرقـابة احلـكـومـية عـلى ا
الـــســـبب الـــرئـــيـس لــتـــردي الـــواقع
الـــــــزراعي فـي الـــــــبـــــــلـــــــد. وأوضح
عـموري  إن (غـيـاب السـيطـرة على ا
ـنـتج احمللي احلـدود وعدم حـمـايـة ا

هــيـوا أفــنـدي ومــجـوعــة مـيــولـبـاور
وجــمـــيع كـــوادرهــا لـــلــقـــيــام بـــهــذا
ـشــروع الـعـصـري. وتــطـرق رئـيس ا
ـشـروع وأكد احلـكـومـة إلى مـزايـا ا
ــــقــــبل أنه اعــــتــــبــــاراً من الــــعــــام ا
سـيـحصـل مواطـنـو إقـلـيم كـردسـتان
على بطاقة تعريفية رقمية وهو أول
نــظـام مـعــلـومـاتـي يـخـدم الــسـكـان).
ـشروع سـيخـدم أكثر ونوه الى أن (ا
ـــا يــشــمل من مـــلــيــونـي مــواطن و
جـميع الـسـائقـ حـيث سـيحـصـلون
عــلى بــطــاقــات ذكــيــة لــكي يــتـســنى
ـــرور الـــســـيـــطــرة عـــلى لــشـــرطـــة ا
الـســيـارات والـسـائــقـ في احلـاالت
الـــطــــارئـــة).  وأضـــاف أنه (بـــنـــفس
الـطــريـقـة مـع هـذه اخلـدمــات يـعـمل
مكـتب رئيس الوزراء مـع فريق نائب
رئـــيس الـــوزراء قـــوبــاد طـــالـــبــاني
لــلــحـصــول عــلى اخلـدمــات بــأفـضل
وأسهل طريقـة للمواطـن وعبّر عن
سعـادته بتـحقـيق نتـائج متـقدمة في
هـــذا اجملـــال حـــيـث ســـتـــســـتـــفـــيـــد
ؤسسات األخرى من هذه البيانات ا
ـعـلـومـات مـثل قـطـاعـات الـصـحـة وا

الية.  والضرائب وا
وأعرب عن أمله بأن يكون ذلك حافزاً
ــســاعـدة وتــشــجـيـع الـشــبــاب عـلى
إطـالق مـــشـــاريـع جـــديــــدة من خالل
الـتـنـسـيق والـتـعـاون بـ الـقـطـاع
الـعـام واخلـاص). وبـيّن أن (اجلـهود
بـذولـة أسـهمت في خـفض اإلنـفاق ا

دفع الــكـثــيـر مـن الـفالحــ إلى تـرك
أراضيهم الزراعـية  مشيراً إلى : إن
أغلبـهم اصبحـوا اليوم يـبحثون عن
وظيفة في الدولة لسد رمق العيش).
ـنافذ وأكد إن (شبـهات الـفساد في ا
كبيرة وعلى الرغم من كل االجراءات
إال إن الــتــهــريب مــا زال مــوجــوداً 
منوهاً إلى : إن التـغيير الذي أجراه
ـنــافـذ رئــيس مـجــلس الــوزراء في ا
س احلدودية كان فـي القشور ولم 

اللب).

ـئة الـتـجـاري جتـاوز حـاجز الـ 10بـا
مـقارنـة بـالفـتـرة ذاتهـا خالل االشـهر
ـعـبر ـاضـيـة بـعـد ضـعف مـر بـهـا ا ا
ألســبــاب مـــتــعـــددة ابــرزهــا تـــأثــيــر
مــعــــــــابــر كـــردســتـــان الــقـــريــبــة) .
واضـاف اكـرم ان (انــتـعـاش الـتـبـادل
الـتــجـاري وفق فـرص عــمل اضـافـيـة
لــلـعــاطــلـ )  مــتــوقـعــا ان  ( تـزداد
نسـبة االنـتعـاش في االشهـر القـادمة
خــاصـــة مع مـــعــاجلـــة الــكـــثـــيــر من
االشـــكــــاالت واكــــمـــال اخملــــلــــصـــ
ــتـــطـــلــبـــات االداريــة والــشـــركـــات ا
الستيراد البـضائع والسلع من ايران
) . واشار مـدير نـاحـية مـندلي وكـالة
ـكن ان يـتحـول الى ـعـبـر  الى ان (ا
نافـذة اقتصـادية كـبيـرة في ديالى لو
 معاجلـة ملف مـعابر كـردستان من
ناحـية الـتزامـها بـالتـعرفـة الكـمركـية
وآلــــيــــات ادخــــال الــــبــــضــــائع وفق
التـوصيـات والـضوابط الـصادرة عن
اجلـــهــات احلــكــومـــيــة الفــتــا الى ان
ـعبـر يـعـمل على مـدار الـسـاعة االن ا
بــعـد الــغـاء فــقـرة حتـديــد الـبــضـائع
والـــتي كـــانت يــومـــ في االســـبــوع

اضية). خالل االشهر ا

االبـــاء ضــــد ابـــنـــاءهـم وبـــالــــعـــكس
والقـائمـة تـطول).  واكـد مهـدي  بان
(العنف االسـري لم تعد حـاالت فردية
بل بـــاتت اشــبه بـــالــظــاهــرة االخــذة
ـــعـــدالت بـــالـــتـــصـــعـــيـــد مع خالل ا
سجلة لدينا).  ومن جانب آخر قال ا
مــديـــر نــاحـــيــة الـــســعـــديــة  احـــمــد
الزركوشي لـ(الـزمان) أمس ان (اكثر
من  700 اسرة نـازحة بـدأت بالـعودة
الى مـــنـــازلـــهـــا في مـــركـــز نـــاحـــيـــة
الـسعـديـة وقراهـا بـعـد اكمـال تـدقيق
مـلـفـاتهـا من قـبل الـلـجـان الـعـلـيا في
عـــــمــــــلـــــيـــــات ديــــــالى ) . واضـــــاف
ـثـلـون الـزركــوشي ان ( الـعـائــدين 
اخـر وجـبـة لــلـنـازحـ في الـسـعـديـة
ــكـن الــقــول بــان الــنــاحــيـة وبــذلك 
اغـلـقت مــلـفـهـا رسـمـيـا)  مـؤكـدا بـأن
(االسر العائدة كانت تـسكن مخيمات
الوند في خـانق ومـناطق اخرى من
ديــالى وخــارجــهــا وعــودتــهــا تـمــثل
انـتـهـاء مـعـانـاة اسـتـمـرت  6سـنوات
مـتـتالـيـة). الى ذلك قـال مـديـر نـاحـية
منـدلي وكـالـة مازن اكـرم  لـ(الـزمان)
ان  (معـبر سـومار- مـندلي احلدودي
مع ايران شـهد انـتـعاشـا في التـبادل

النفطيـة لالطالع على واقع اخلدمات
ــقـدمـة لــلـمــسـتــفـيـديـن من خـدمـات ا
الــوزارة في احملـافــظــة وآلـيــة دخـول
مـفــتـشي الـوزارة جلـمــيع الـشـركـات
لغرض تطـبيق قانون الـعمل وشمول
جميع الـعاملـ العراقـي واالجانب
بـالــضـمـان االجــتـمـاعي والــتـأكـد من
شمول العامل فيها باستحقاقاتهم.
وكــشف مــكــتب حــقــوق االنـســان في
ديالى عن تسـجيل اكثر من  40حالة

عنف اسري شهريا داخل احملافظة.
وقال مديـر حقوق االنـسان في ديالى
صالح مهدي لـ (الزمان) ان (معدالت
العنف االسري ارتـفعت بنـسب عالية
جـدا خالل فـتـرة حـائـجـة كورونـا في
ديالى عـلى نـحو سـجل معه أكـثر من
 40 حــالـة شـهــريـا لـكــنـهــا ال تـعـكس
ــأســاوي الن 95 ــشــهــد ا حــقــيــقــة ا
ـئـة من احلـاالت التـصل الى اروقة با
مــراكــز الــشــرطـة والــقــضــاة بــسـبب
احملـــددات اجملــتـــمــعـــيــة) . واضــاف
مهدي ان (العـنف االسري لم يتوقف
عـلى عـنف االزواج ضـد زوجاتـهم بل
العكس وسجلت حاالت عنف زوجات
بـحق ازواجــهن بـاإلضــافـة الى عـنف

تطبـيقهـا ومتابـعة اجراء الـفحوص
الـدوريـة لـلــعـامـلـ فـيـهـا وتـسـجـيل
إصـــابــات الـــعــمـل فــضالً عـن الــقــاء
احملـاضــرات الـتـثــقـيـفــيـة في اجملـال
ـذكـور. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) ا
أمس ان (هـذه الـزيـارات تـأتي ضـمن
ـتــابــعـة تــطــبـيق ــركــز  تــوجــهـات ا
هنية اشتراطات الصحة والسالمة ا
في مـواقع الــعـمل اخملـتــلـفـة). ووجه
وزيـر الـعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـية
عـــادل الـــركـــابي هـــيـــئـــة احلـــمـــايــة
االجتـماعيـة بإكـمال إجـراءات شمول
455 أسرة تقدمت بطـلبات منذ 2016
وقـــد اســـتــكـــمــلـت كــافـــة االجــراءات
وإعالن األســمــاء وإصــدار بــطــاقـات
الـ(كـي.كـــارد) لــــهـم خالل االســــبـــوع
اجلاري. وأعـلـن الركابـي عن  شمول
 2000اسـرة جـديـدة ضــمن مـحـافـظـة
الـــــبــــصــــرة بـــــاعــــانــــة احلـــــمــــايــــة
االجـتـمـاعـيـة). الفـتـا في بـيـان تـلقـته
(الــــــزمـــــان) امـس الـى ان (الــــــعـــــدد
ـشــمـولـ اجلـدد يـنـدرج اخلـاص بـا
ضمن حصة احملافظة). يشار الى ان
الــركـــابي زار مــحـــافــظـــة الــبـــصــرة
ــشـاريع ــاضي لــتـفــقـد ا األســبـوع ا

والــتــنــســيــقــيــة لــتــعــزيــز إجــراءات
ـــشـــاريع ـــهـــنــــيـــة في ا الـــسالمـــة ا
والـشـركـات التـابـعـة لـقـطـاعَي الـعمل
الـعـام واخلـاص في احملـافـظـة ضـمن
خـــطــــة الـــعــــام احلـــالـي ومـــراقــــبـــة
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قـــامـت فـــرق عـــمل فــــنـــيـــة في قـــسم
حـافظة هـنيـة  الصـحة والـسالمة ا
كركوك بعـدد من الزيارات التفـتيشية
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 م / رسالة برائحة وطن 
ـان  فـإن االصـرار عــلى تـمـريـر مع كل الـود لـلــسـيـد الـنــائب االول لـلـبــر
ـنـفـعـة لـعدد  من هـذاالقـانـون بـصـيـغـته احلـالـية  سـيـؤدي الى حتـقـيق ا
انـيـ وبـعض الـسـياسـيـ الـذين حـصـلـوا على الـسيـدات والـسـادة الـبـر
واطـن احلاصل شهادات جامعـية وشهادات علـيا سابقـا" .. وسينفع ا

على شهادات علميـة من جامعات غير مـوثوقة دون وجه استحقاق.......
لكنه سيؤذي العراق ومستقبل أجياله .

سيكـون هنالك رفـضا" واسـعا" وعدم اعـتراف بالـشهـادات العراقـية حتى
من دول اجلوار .. واستغرب موقف منظمة  اليونسكو التي قد لم يصلها
ـثل العـراق فـيهـا  الذي الـتـزم صمت في مضـمون الـقـانون حلـد اآلن و

رة . هذه ا
أتمـنى ألجل احلـفاظ عـلى القـيـمة الـوطنـية والـقـيمـة االعتـبـارية لـلشـهادات
اجلامعيـة العراقـية  أن تتم اعادة الـنظر بـبنود هذا الـقانون واالجتاه الى
احلل الصحـيح في معـاجلة أسبـاب اخللل احملـدودة او التأخـر في تعادل
ان في األخـذ برأي الشـهادات أحـيـانا" .. مـا يسـتـدعي وقفـة وطـنيـة للـبـر
الوزارة اخملتـصة ومراعـاة نقاط اخلـلل القـانونيـة في قانون أسس مـعادلة
صـوت علـيه بعجـالة  احـترامـا" لبيـان وزارة التـعلـيم العالي الشهـادات ا
الرافض لـلـقـانـون واعتـراض الـسـيد رئـيس اجلـمـهوريـة واآلراء اخملـتـصة
ـيـات الـتي تـنــاولـتـهــا اعـتـراضـات الــنـقـابــات و األكـاد
الـعـلـمـيـة وأسـاتـذة اجلـامـعـات.... ... حـفـاظـا" عـلى

سمعة العراق ومستقبل أجيالة.
قاصد. الله والوطن من وراء ا

{ مستشار سابق في وزارة التعليم العالي

ـة في الـبشـريـة حـدثت بقـتل أخ ألخـيه ثم ألـقى أخوة إذا كانت أول جـر
الـنـبي يـوسف عـلـيه الـسالم بـأخـيـهم في بـئـر عـمـيق فـإن الـقـرآن الـكـر
يـقول: (إن مـن أزواجـكم وأوالدكم عـدواً لـكم فـاحـذروهم). وهـنـالك أبـيات

نصور الفقيه يقول فيها: من الشعر 
احـــــــذر عدوّكَ مــــرّة
واحذر صديقكَ ألف مرّة
ّا انقلب الصديــــق فلر
ضــرّة!. فكان أعـــلمُ با

ومن الناس من ال يجد راحة إال أن يعضّ اليد التي أطعمته فيغدر بالزاد
عروف!. لح وينالك بالشرّ كلّما صنعت له ا وا

ـرء أن يُــحـسن إلـى الـنـاس فــإنّ من أسـوأ وإذا كـان من حــسن أخالق ا
األخالق أن يُقابل احلسنة بالسيّئة!.

ولـو أن الـذين يـصـنـعـون اجلـمـيل يـعـرفـون مـاذا يـربـحـون بـالـوفـاء وماذا
ا بقي في الدنيا ناكر واحد للجميل!. يخسرون بالغدر 

ـسـيح عـلـيه الـسالم أسـلـمه تـلـمـيـذه يـهـوذا األسـخـريـوطي إلى والـسـيـد ا
الرومان لكي يعـذبوه فقال: (ما قـيمة اإلنسان إذا ربح الـعالم كله وخسر

نفسه)?!.
ومرة وجدت إبناً لكاتب عراقي مـعروف يطرد أباه من البيت ويشرده في
الشارع بـحثاً عن مـأوى وينقل مـلكيـته في التسـجيل العـقاري إلى اسمه

بعدما استطاع أن يخدع والده باحليلة فيتنازل عن ملكية البيت!.
وكان لـصديـقنـا الشـاعر الـرقيق صـفاء احلـيدري كـلب اسمه "بالكي" ظل
رفيـقه وصديـقه طوال حـياتـه وكان صـفاء يـقول لي: إنـني ال أحب السـير
مع الـكالب فـي طـريق واحــد لـكن ذلك الــكـلب أثــبت لي أنه غــيـر ابن آدم

صحيح!.
وكـان صـفـاء وبالكي يـنـامـان عـلى سـريـر واحـد.. فـلـمـا مـات صـفـاء مات

بعده "بالكي" بيوم واحد!.
ـصـري البـائس عـبد احلـمـيد الـديب كـتب في رثائه وعنـدمـا مات األديب ا

الشاعر البديع كامل الشناوي يقول:
اليوم مات شاعر جاع لتشبع من بعده الكالب!.

وهنـالك حـكـايـة طريـفـة عن الـلواء مـحـمـد جنيـب أول رئيس جـمـهـورية في
مصر. كان يقول بعدما عزله الرئيس جمال عبد الناصر: 

كلما زادت معرفتي بالبشر زاد احترامي للكالب!.
وكـانت لـديه حـديـقـة في الـبـيت كـتب عـلى أشـجـارهـا

يقول :
هنا يرقد أعز أصدقائي.. الكالب!.

عادل الركابي
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االتــفـــاق الــنـــووي.وســبـق لــلـــرئــيس
اإليــرانـي حــسن روحـــاني أن رأى في
ـتـحـدة فـوز بـايـدن فـرصـة لـلـواليـات ا
لتعويض »أخطائها السابقة ?«مؤكدا
أن بالده لن تـــفــوّت أي فـــرصـــة لــرفع
الـعــقـوبـات عــنـهــا.وقـال خــامـنـئي »ال
كـن الوثـوق بـاألجـانب وعـقـد اآلمال
عـلــيـهم في إيــجـاد احلــلـول  وذلك في
كـــلــمـــة نـــشـــر مــكـــتـــبه مـــقــتـــطـــفــات
منـها.وأضاف »لقـد جرّبـنا مـرة مسار
رفع احلـظــر وفــاوضـنــا لـســنـوات من
دون أيّ نـتــيـجــة. أمـا مــسـار الـتــغـلّب
على احلـظـر فقـد يـتخـلّلـه في البـداية
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ــرشــد االيــرانـي  األعــلى  عــلي دعــا ا
خامـنـئي  الى عـدم الـوثـوق بـاألطراف
األجـنـبــيـة من أجل إيــجـاد حـلـول ألي
مــشـاكـل قـد تــواجــهــهـا اجلــمــهــوريـة
اإلسالمية.وتأتي تـصريحـات خامنئي
في أعـــــقـــــاب فــــوز جـــــو بــــايـــــدن في
االنـتــخـابــات الــرئـاســيـة األمــيـركــيـة
ـسار والذي أبـدى عزمه عـلى تـغيـير ا
ـنتـهـيـة واليته الذي اتـبـعه الـرئـيس ا
ـتـضـمن دونـالـد تـرامب مـع إيـران وا
فرض عقـوبات اقتـصادية قاسـية على
طـهـران بــعـد انــسـحـاب واشــنـطن من

{ واشـنــطن-(أ ف ب) - جنـا ديك رومي يــحـمل اسم كـورن من
مصـيـر أسود كـان مـحدقـا به بـعدمـا عفـا عـنه الرئـيس األمـيركي
دونالد ترامـب عمال بالتـقليد السـنوي في البيت األبـيض قبل عيد
الــشــكـر الــذي يـحـل هـذا الــعـام وسـط تـفــشي جــائـحــة كـوفــيـد-
ـيز للديوك لـياردير اجلمـهوري إن (عيد الـشكر يوم  .19وقال ا
الـروميـة) لكـنه "ألكثـريتـها لـيس يـوما سـعيـدا". وجاء كالمه خالل
هــذا الـطـقس الــسـنـوي في الــبـيت األبـيـض الـذي يـقـوم بـه لـلـمـرة
ــنـاسـبــة الـعـيــد الـعـائــلي الـذي يــحل الـيـوم األخـيــرة في واليـته 
اخلـمـيس ويـسـتـهـلك خالله األمـيـركـيـون عـلى مـائـدة الـعـشـاء مع
عـائالتهم  45مـليـون ديك رومي سـنويـا.لـكن الـسلـطـات الصـحـية
ـنـزل في ظل االرتـفاع دعت األمـيـركيـ هـذا الـعـام إلى مالزمـة ا
ـتـحـدة حـيث الـكـبـيـر في اإلصــابـات بـكـوفـيـد- 19فـي الـواليـات ا
حــصــد الــوبــاء أرواح مــا يــقــرب من  260 ألف شــخص.وتــعـلّق

احلـكـومـة آمـاال كبـيـرة عـلى لـقـاحـات عدة قـد تـنـال سـريـعا اإلذن
الـرسـمي لـلـبــدء بـحـمالت تـلـقـيح عــلى نـطـاق واسع.وقـال تـرامب
ـتـنـون إزاء الـلـقـاحـات والـعـالجـات الـتي سـتـنـهي قـريـبـا "نـحن 
اجلــائـحــة" بـعــدمـا شـكــر أفـراد الــطـواقم الــعالجـيــة والـعــامـلـ
االجتمـاعي والعلـماء على جهـودهم.وأضاف "من الرائع أن نعلم
بــأن (الـلــقـاحــات) آتـيــة وهي سـتــصل عــلى األرجح اعـتــبـارا من
ـقـبل أو بعـده بـقلـيل" وذلك قـبل مـنح "الـعفـو الـكامل" األسبـوع ا
للديك الرومي "كورن" في حدائق البيت األبيض.ونال "كورن" هذا
الـعـفـو بعـدمـا تـغـلب عـلى ديك رومي آخـر بـنـتـيـجـة تـصويـت على
نـافس اخلاسر "كـوب" سينـجو بريـشه أيضا وفق "تويتـر" لكن ا
ربّـيان في مزرعـة في مدينة التقلـيد.وسيـوكل الديكان الـروميان ا
والكـوت في أيـوا إلى رعـاية جـامـعة واليـة أيـوا حيث سـيـعيـشان

تقاعدا "طويال وسعيدا للغاية".
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(رسـالة ...الى جـمـيع الذين خـانـوا وطنـهم في هذا الـظـرف الصـعب .. الذي
ر به العراق)

سعاد خيري / اصالة عراقية
اسـتمتـعت بالـلقاء الـذي اجراه الـزميل عامـر ابراهـيم  على  قـناة الشـرقية ..

مع  كاتبة كبيرة و مثقفة عراقية يهودية .. ووطنية من طراز خاص .
ـدة عـشرين سـنـة   واطلـق سراحـهـا  بعـد  ثورة 14 حـكم علـيـها بـالـسجن 

تموز سنة 1958.
اجـدادهـا  الـقـدامى .. من بـقـايـا  يـهود بـابل الـذين  اسـرهم .. وجـيء بهم
لك البابلي نبوخذنصر .. بـعدها تنقلوا ب الناصرية الى الـعراق في زمن  ا

دينة العمارة  . والبصرة .. واستقروا اخيرا  
لم اسـمع حديـثـا شجـيـا  عن مديـنة الـعـمارة مـثـلمـا سـمعـته من هـذه السـيدة
الـعـراقـية  الـفـاضـلـة .. ولم اسـمع كالمـا مـؤثـرا عن  تـاريخ الـعـراق والـتـعلق
به..  تـاريـخـا   وحـضــارة  و حـيـاة ومـجـتــمـعـا .. مـثـلـمــا سـمـعـته من هـذه

االنسانة الراقية اللماحة الذكية.
عـندمـا...  طـلب منـهـا الهـجـرة مع االف اليـهـود الذين  غـادروا الـعراق بـداية
اخلـمـسـينـيـات .. انـبـثق حـبـهـا الـبـغـدادي  واشـهـرت اسالمـها وتـخـلت عن

ديانتها .. من اجل البقاء في العراق .
ــائــة عـام .. يــقــتــرب  عــمــرهـا مـن ا
ومـازالـت تـتــمـتع بــذاكـرة  مــتـقـدة ..
ومـشاعـر يـقظـة..  وحنـجرة حـاضرة
..  تـارة تـطلق اروع االفـكـار  وتارة
تـــســـرح فـي ذكـــريـــاتــــهـــا  وجتـــمع
شـجـونـها .. وتـغـني لـشـبـابـها  .. ثم
تـســتـمــر  بـقص اجـمـل الـقـصص ..
عن بـــغـــداد وازقـــتـــهـــا ومـــحالتـــهـــا

وجمالها .
اول  امـرأة عراقـية تـنظم الى احلزب
الـشيـوعي العـراقي .. والى مجـموعة
(الـعــصـبـة) الــتي وقـفت بــالـضـد من
احلـركة الصهـيونية .. وخـطرها على

اليهود والعرب والعالم .
وعلى الرغم .. من  انها  بلغت من العمر عتيا .. فهي كما تقول :

نحتاج الى عقول االطفال الذين يحملون الكوميوتر لكي جندد  افكارنا .
سـعاد خـيـري .. تقـول / اتـعجب من الـذين يـقولـون  ان الـعراق قـد انـتهى ..
فـالعراق الذي اهتـدى الى  الكتابة  واوصـلها الى الكون  .. وصـنع العجلة 
ـكن ان يـنــتـهي .. انه يـنـظــر دائـمـا الى الـســمـاء .. الى االعـلى .. ولـيس ال 

هناك من افق  يحد العراق .
هـذه العراقيـة االصيلة الـتي تعيش  في اواخـر عمرها في الـسويد  يجب ان
تـكـرم .. وتــوجه لـهـا  الــدعـوة من قـبـل وزارة الـثـقــافـة والـســيـاحـة واالثـار ..

ـصرية ويـحتـفى بهـا  في بغداد والـعمـارة .. فهي تـعادل ا
نـوال السعداوي .. في افكارها  وثقـافتها وطروحاتها

تجذرة . و وطنيتها ا
سـعـاد خـيـري تقـول لـلـذين يـعـتـقـدون ان الـعـراق قد

انتهى / ..
ال تـخـافوا عـلى الـعـراق .. ًمهـمـا جـار  علـيه الـزمان

.. انه يولد باستمرار ..

www.azzaman.com
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ذكـرت شــبـكـة بي بي سي الــبـيـرطـانـيــة إن نـسـرين عـلـوان
قـيـمة في لـندن قـد اخـتيـرت من ب 100 امـرأة الـعـراقيـة ا
مـؤثـرة في الـعـالم.  هــذا الـعـام وكـانت نـسـرين من بـ 11
ية اسما من الـبلدان العربية وهي طبيبة صحة عامة وأكاد
رأة مـقيـمة فـي بريـطانـيا جتـري بحـوثـا في مجـال صحـة ا
واألطـفـال وتركـز عـلى مواضـيع مـتعـلّقـة بـاحلمل.   وخالل
تفشي وبـاء كورونا نشرت الـتوعية حول حـاجة الدول لعدم
االكـتـفـاء بـقيـاس مـعـدالت الـوفـيـات فـقط بـل أيـضـا دراسة

نسرين
علوان

والـــضــبـــاط في الــوزارة  وبـــحــضــور
رؤسـاء اإلدعاء الـعام و هيـئة اإلشراف
القضائي و محكمة استئناف الرصافة
ـشرف و مـحـكـمة اسـتـئـناف الـكـرخ وا
ـــركـــز االعالمـي في اجملـــلس , عـــلـى ا
شـترك ب اجلـانب لـبحث التـعاون ا
ــخـــتـــلف ـــة  في مـــكـــافـــحـــة اجلـــر
صـورهـا). كـمـا الـتـقى رئـيـس الـقـضاء
الـسـفـيـر الـفـرنـسي لـددى بـغـداد بـرنو
ـــســتــشـــار الــثـــقــافي في اوبـــيــرت وا
ــنــاقــشـة الــســفــارة ســلـوى نــاكــوزي 
االسـتـعـدادات اجلاريـة لـتوقـيع مـذكرة
ــعــهـد تــفــاهم بــشــان الــتـعــاون بــ ا
ـــدرســـة الــــقـــضـــائـي في الـــعــــراق وا
الــوطــنــيــة لــلــقــضـاء فـي فــرنـســا. في
غــضــون ذلك طــالب الــقــضـاء  ,هــيــئـة
الـــنــزاهـــة بــفـــتح حتــقـــيق في فـــســاد
مـشـروع مقـبـرة النـجف اجلـديدة.فـيـما
كـشفت الهـيئة عن صدور أمـر استقدامٍ
بـحق مديـر عام سابقٍ في دائـرة صحة
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اشـــادت غــرفــة جتـــارة بــغـــداد بــقــرار
مـــجــلس الــقـــضــاء االعــلى  تـــشــكــيل
مــحــاكم بــداءة مــخــتــصــة بــالــدعـاوى

التجارية في كل منطقة استئنافية .
وقـال رئيس مجـلس ادارة غرفة جتارة
بــغــداد فــراس رســول احلــمــداني  ان
(قـرار مـجلس الـقضـاء االعـلى والبـيان
رقـم ٧٤ لـــعـــام ٢٠٢٠ الـــصـــادر بـــأمـــر
مـبـاشر مـن الرئـيس الـقاضي الـدكـتور
فــائق زيـدان  بـتـشـكــيل مـحـاكم بـداءة
مـتخصصة بالـدعاوى التجارية في كل
مـنطـقة اسـتئـناف) . وتـابع ان (محاكم
الـبــداءة الـتـجـاريـة كـمـا جـاء في بـيـان
مــجــلس الـقــضــاء  تـخــتص بــالـنــظـر
بـالـدعـاوى الـتجـاريـة الـتي يـكـون احد
ـنـازعات اطـرافـها غـيـر العـراقـي  وا
ــتــعــلــقــة بــالــعــقــود االســتــثــمــاريــة ا
احلـاصــلـة عـلى اجـازة اسـتـثـمـار وفق
الـــقــانـــون ١٣ لــعـــام ٢٠٠٦  ودعــاوى

الـعـقـود احلـكـومـيـة الـتي تـكـون دوائر
الـدولة طرفاً فيها وفق تعـليمات تنفيذ
الـعـقود احلـكومـية رقم ٢ لـعام ٢٠١٤ 
ـســتــعـجل واألوامــر عـلى والــقـضــاء ا
الــعــرائض بــاالخــتــصـاصــات اعاله) .
واشـار احلمداني الى ان (بيان تشكيل
احملـكـمة الـتـجـارية  يـشـكل حل سريع
ــشـاكل الـتــجـارة والـتــجـار والـدولـة 
ــكــانـي لــكل نــزاع  بـــاالخــتــصـــاص ا
وتواجد محكمة بكل منطقة استئنافية
ــا يــقــرب خــدمــات الــقــضــاء اداريــاً 

.( واختصار الروت
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وبــحث رئــيس مـجــلس الــقض األعـلى
الـــــقـــــاضـي فـــــائـق زيـــــدان مع وزيـــــر
ي الـتـعـاون الــداخـلـيـة عــثـمـان الـغــا
ختلف ة  ـشترك في مكافحة اجلر ا
صـورهـا.وذكر اجملـلس في بيـان تلـقته
(الـزمـان) امس ان (زيـدان اسـتـقـبل في
ــدراء ي وعـــدد مـن ا مـــكـــتـــبه الـــغـــا

عـامة ارتـكب عمدا مـا يخـالف واجبات
وظــيــفــته أو امــتــنع عن أداء عــمل من
صلحة أحد أعـمالها بقصـد اإلضرار 
األفـراد أو بـقـصد مـنـفعـة شـخص على

حساب آخر أو على حساب الدولة).
 كـما اوضحت النزاهـة تفاصيل قراري
احلــكم احلـضـوريــ الـصـادرين بـحق
مـسؤول سابق في محافظة كركوك,
مـشـيـرة الى  أنهـمـا جـاءا علـى خلـفـية
قــضـايــا حـقـقت فــيـهــا وأحـالــتـهـا إلى
الــقـضــاء. وذكــر الـبــيـان إن (مــحـكــمـة
جنايات كركوك الهيئة الثانية أصدرت
ـدة حـكــمـاً يـقـضي بـاحلـبس الـشـديـد 
ـديـر الـعـام سـنــتـ مع الـنـفـاذ بـحق ا
الـسـابق لـتـربـيـة كـركـوك اسـتـنـادا إلى
ادة  340مـن قانون العقوبات أحكام ا

وبداللة مواد االشتراك).
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مـؤكدا ان (قرار احلكم جاء على خلفية
الــقـضـيــة الـتي حــقـقت فـيــهـا الـهــيـئـة
وأحــالـتـهـا إلى الـقـضــاء الـتي تـمـثـلت
ال العام بـإحلاق الضـرر العمـدي في ا
عـبـر ارتـكاب مـخـالـفات وفـسـاد يخص
شتريات للعام 2018 من خالل جلان ا

غاالة باألسعار). ا
مــشـيـرا الى ان (الــقـرار شـمـل مـوظـفـا

ديرية). آخر في قسم العقود با
وتـــابع الــبــيـــان ان (احملــكــمـــة ذاتــهــا
اصــدرت حـكــمـا حــضـوريـا آخــر بـحق
رئـيس جـامـعة كـركـوك السـابق ومـدير
الــقـسم الـقــانـوني فـيــهـا عـلى خــلـفـيـة
الــقـضـيــة الـتي حــقـقت فـيــهـا الـهــيـئـة
وأحـالتها إلى الـقضاء وان قرار احلكم
ادة  340 عـقـوبات جـاء وفق أحـكـام ا
وبـداللة مواد االشتراك). واعتقل جهاز
اخملـابرات الوطني  محـافظ الديوانية

ـدني في مطـار النجف الـسابق عـمار ا
االشـــــــــرف الــــــدولـي قــــــــــــادمـــــــا من
اسـتــرالـيـا . وقـال مـصـدر في تـصـريح
امـس ان (قــوة من اجلـــهـــاز اعــتـــقــلت
دني فور وصوله الى مطار احملافظة ا
وفق امــر قــضــائي جــاء عـلـى خـلــفــيـة

شبهات فساد).
واعـلن والد الطـفلة رفـيف التي توفيت
بــالــديــوانـيــة بــســبب خــطــأ طـبي ان
القضاء غرم الطبيب الذي تسبب بذلك
مـلـيـون ديـنـار فـقط. وقـال في تـصـريح
امـس ان (احملـــكــمـــة فـي الـــديـــوانـــيــة
اصـدرت حـكـمـا بغـرامـة الـطـبـيب الذي
تـسبب بوفاة الطفـلة رفيف خلطأ طبي
قــبـل عـام و 4 اشــهــر بــغـرامــة مــالــيـة
قـدرهـا مـلـيـون ديـنـار عـراقي فـقط بـعد
ادانـته). واضاف (قدمت تميـيزا للحكم

كونه غير منصف بحق ابنتي).

ي عثمان الغا
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احملافظة على خلفية شكوى مُقدمة من
قبل أحد أعضاء مجلس النُّواب.

وأوضــحت الــهــيــئـة في بــيــان تــلــقـته
(الـزمـان) امس أن (دائـرة الـتـحـقـيـقات
في الـهـيـئـة وفـي معـرض حـديـثـهـا عن
تـفاصيل القـرار أفادت بإصدار قاضي
ُختصة بالنظر في مـحكمة الديوانية ا
قـضـايا الـنـزاهـة أمراً بـاسـتقـدام مـدير
عـام سـابقٍ لـصحـة احملـافـظة اسـتـناداً
ـــادَّة 331 مـن قــــانـــون إلـى أحـــكــــام ا
الــعــقــوبـات) ,واضــاف ان (األمــر جـاء
عـلى خلفية شكوى مقدمةٍ من قبل أحد
أعـضاء مجلس النُّوَاب تـضمَّنت شبهة
ــعــامالت شــراء ارتــكـــاب مُــخــالــفــاتٍ 
مُـخالفةٍ للضوابط فضالً عن مخالفاتٍ
ُــقــدَمـة), أخــرى وردت في الــشــكــوى ا
ادة 331 من وأشـار االـبيـان الى أن (ا
قـانون العقوبات تنص على انه يعاقب
بـاحلبس وبـالغـرامة أو بـإحدى هـات
الـعقوبت كل مـوظف أو مكلف بخدمة
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قـالـوا في االعـادة إفـادة  وفي الـتـذكـيـر عـبـرة وتـبـصـيـر .. فـهل لـهـذه (الـوصـفـة
ـعـرفيـة) فـائـدة ترجى وصـدى مـناسب وفـعل عـلى االرض عـندمـا  نـعيـد ونـكرر ا
الكتابة عن مواضيع  معينة  سبق أن كتبنا عنها  تمس حياة الناس  وراحتهم 

عيشية?.. خاصة اخلدمات  البلدية  أو ا
ـعــانـاة  الـكــثـيـر دون الـواقع يــقـول ال .. فـقــد كُـتب عن واقـع اخلـدمـات ودرجــة ا

جدوى.. 
- صـيف يـعقب آخـر وأزمـة الكـهربـاء قـائمـة مـنذ سـنوات طـويـلة  وال نـعرف الى
مـتى تـستـمـر معـانـاة العـبـاد  ومتـى تسـد حـاجة الـبالد من  الـطاقـة  لـكي تدور
ولـدات  االهـليـة بـعد إن عـجـلة االنـتـاج وتشـغل الـعـاطلـ ويـتخـلص الـنـاس من ا
انـتـشـرت  في االحـيـاء كـالـسـرطـان  بـشـكل عـشـوائي  دون ضـوابط  ومـراعاة
دينة  ودون إعتـبار (لراحة) البيوت  وكـأن قدرها أن ال تستنزف هذه جلمـالية ا
ـا تـسـلـب راحـتـهـا أيـضــا  بـدخـانـهــا ومـخـاطـرهـا ـولــدات أمـوالـهـا فــقط  وإ ا

متدة كشبكات العنكبوت ب البيوت دون تنظيم  . وضجيجها  واسالكها ا
ـعانـاة  في تـزايـد بـسـبب سـوء اخلـدمـات ايـضـا ..  خذ - وشـتـاء يـعـقب أخـر وا
بغـداد مثـال  .. كانت مـقيـاس الـتحـضـر  والرقي  واجلـمـال  والدالل  عـلى مر
ن تـبـدو عـلـيه الـنـعـمـة الـعـصـور ومـضـرب االمـثـال في الـعـيش الـرغـيـد  فـيـقـال 

بالغ فيه (أنت متبغدد).. واخلير الذي يصل الى حد الترف ا
سـلسالت واالغاني  ومـنها أغـنية كاظم ـا سمعنـاها في االفالم وا تلك عـبارة طا

الساهر (متبغدد علينا واحنه من بغداد) ..   
فهل ألحـد اليوم من خارج بغـداد  من العراق أو غيره  أن يـضرب بها مثال في
الـدالل والـنـعـيم  والـتـرف  وهـو  يـرى حـال بـعض مـنـاطـقـها  فـي الـشتـاء  وهي
ياه والبرك واالوحال .. حتاصر البيوت وتعكر النفوس تطـفو على بحيرات من ا
وتالل االوسـاخ واالنـقــاض والـنـفـايــات   تـخـنـقك فـي كل فـصـول الـســنـة  تـبـدو
ـألفـوفة  في الكـثير من ـشاهد ا عـالم الطـبيعـية  وا وكأنهـا  اصبـحت جزءا من ا

ناطق ..  ا
- الشارع يعطي صورة  طبيعية بال رتوش أو تزويق عن البالد ونظامها  ..

والنـظافة سـر جمال  الـشارع  تعـكس مستـوى النظـام  وهيبـة الشارع  ومدى
إحترامه وعدم االعتداء على حرمته لكي يحافظ على جماله ..

النظافة  مهمة ليست بالعسيرة  أو تتطلب أمواال كثيرة  بل هي  في متناول اليد
ماديـا وفـنـيـا  وال حتـتـاج الى تـكـنـلـوجـيـا مـتـطـورة  وخـبـرات أجـنـبـيـة  وعـمـالة
مـسـتـوردة  بل حتتـاج الى عـامل نـظافـة  ومـشرف مـيـداني  ومـتابـعـة من أعلى
ـسـتويـات لـلـعـمـلـية  وتـمـاس مـبـاشـر بـالشـوارع واالزقـة  واالحـيـاء  وتـطـبيق ا
النـظام  والقانون  ومـساحات خضـراء من إنتاج مشاتل الـعاصمة  وهي أمور

بسيطة  في مقدور أي مسؤول بلدي أن يقوم بها في منطقته ..
اضي كان في مدينتنـا مراقب بلديه  مهمته أتذكـر انه في الستينات من القـرن ا
مراقـبة الشوارع واالزقة واالشراف على اعمال النظافة وعموم االعمال البلدية ..
مـهـمـته  الوظـيـفـيـة  في الشـارع .. أي أن مـكـتـبه  في الـشارع  وهـو عـلى تـماس

واطن  يلبي طلباتهم  بااليعاز الى عمال النظافة دون تأخير .. مباشر با
ـسـؤول  –أي مـسـؤول  في الـدنـيا   مـهـمـا كـانت درجـته الـوظيـفـيـة لـيس عـابر ا
ا يحـتاجه الشارع  ويـنبغي أن يكون سبـيل في الشارع  ..  بل مراقب  ومـنفذ 
ارس من فتوح  مـثال هو الشارع   في تواصل دائـم  معه  فمكتب احملـافظ  ا
خالله واجبـا قياديا وطنـيا يتمـثل في معرفة نـبضه  وقياس مـدى صحته وسقمه
ناسب للشفاء ليمارس بعدها حياته بصورة طبيعية ..  لكي يصف له العالج ا
ـرور والـنـظام والـزائـر يـعـرف مـسـتـوى الـبالد من نـظـافـة شـارعـهـا وانـسـيـابـيـة ا
ثل الدولة) الدائم  في الشارع ... رور الذي يعد ( وااللتزام    ومن شرطي ا
عروض  من يعـرف من الشارع   قـوة البالد االقتـصادية  وإنـتاجهـا من خالل ا
البـضـائع الوطـنـيـة  قيـاسـا باالجـنـبيـة  ومـنه يعـرف مـستـوى تـعلـيـمهـا وثـقافـتـها
وصحتها ومكوناتها  ويعرف نسبة الفقر والبطالة  ودور شبابها  ويعرف هيبة

الدولة من  درجة تطبيق القانون ..
باخـتصـار .. الشـارع  مدرسـة يتعـلم منـها اجلـميع ..  وهـو إستـطالع دائم على
الـهـواء  للـحـالة الـسـياسـيـة في أي بالد في الـدنيـا  وكـتـاب مفـتـوح مكـتـوب بكل
الـلـغـات   لـيس بـحــاجـة الى مـتـرجم  وهـو فـولـد اعـالمي يـشـمل الـبالد كـلـهـا 

يجده الزائر أمامه أينما حل فيها  ويعكس حالها  بدقة عالية .
الشـارع .. استطالع مفتوح .. ينعكـس عليه العمل والفشل  .. تعرف  من خالله
أداء الـدولـة  وإجنـاز احلـكـومات.. تـعـرف من خالله طـبـيـعـة الـعالقـة بـ احلاكم

واحملكوم .. اي العالقة ب الشعب ومصدرالقرار .. 
ـــثل الـــراي الــعـــام في اي بالد .. هـــو ســـوق حــرة لالفـــكــار واالراء الـــشــارع 

عاناة أوحالة ستوى ا قـترحات  وعرض  واقعي  حقيقي  وا
الرقي والتطور ..
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أنـا أسيـر ببـطء  لكن ال أسـير الـى اخللف .. (ابـراهام
( لنكول

ا في األمـراض طـويلـة األمـد الـتي تـسـبب بهـا الـفـايـروس 
ذلـك مرض كـوفيـد طـويل األمد. فـاألشخـاص الـذين يعـانون
مـن مــرض كــوفــيـد-19 طــويل األمــد بــلّــغــوا عن أعــراض
تـضــمـنّت شــعـورهـم بـالــتـعب والــصـداع وضــيق الـتــنـفس.
وقـالت نـسـرين (خالل عام 2020 قـمت بثـالثة أشـيـاء على
نــحـو أكــبــر: عـبــرت عن رأيي أكــثــر وقـمــــت بــأمــور كـنت
أخـشاهـا وسامـحت نفـسي.  كمـا أنني قـللت الـقيـام بثالثة
أشــيـــاء هي: االهـــتـــمــام بـــرأي الــنـــاس بي ولـــوم نـــفــسي

واالعتقاد أنني أقل قيمة من غيري)

سعاد خيري
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صـاروخـيـة ضـربت الـقـائـم األيـسر
للحارس ديبسوز ليقف القائم في
وجه الــيـوفي.وعــاد كــريـســتـيــانـو
بفرصة جديدة محققة بالدقيقة 69
بـعـد تـمـريــرة سـحـريـة ضـرب بـهـا
دفـاع فريـنكـفاروزي لـينـفرد الدون
ـرمى ويحـاول مراوغـة احلارس با
لكن ديبسوز تـألق وأبعد الكرة من
أمــامه لـيـحـرمـه من فـرصـة الـهـدف

الثاني.
ـرمى في الـدقيـقة انـفرد مـوراتـا با
76 بـعـد تـمريـرة كـيـيزا ضـرب بـها
الـدفاع لـينـفرد مـوراتا ويـسدد كرة
قوية بقدمه اليسرى تضرب القائم

وتخرج بعيدا.
وفي الـدقــيـقـة الــثـانـيــة من الـوقت
بـدل الـضـائع سـجل مـوراتـا هـدفا
قـاتـال لـيـوفــنـتــوس بـعـد تــمـريـرة
طــولـيــة من دانـيــلـو إلى كـوادرادو
بـاجلهـة اليـمنى الـذي بدوه أرسل
عـرضـيـة قـابــلـهـا مـوراتـا بـرأسـيـة
فشل احلـارس في إبعـادها لـتسكن

الشباك معلنة فوز شاق لليوفي.
b²¹U½uO « …—«b

انفـرد مانشـستر يـونايتـد بصدارة
اجملــمـوعــة الـثـامــنـة مـن مـســابـقـة
دوري أبـطــال أوروبـا بـفـوزه عـلى
ضيـفه إسطنـبول باشـاك شهير -4

.1
وسـجل أهــداف يـونــايـتــد "بـرونـو

دوري األبـــطــال قـــبل جــولـــتــ من
نهاية دور اجملموعات.

بـيـنمـا جتمـد رصـيد فـريـنكـفاروزي
ـركـز الـرابع عـنـد نـقـطـة واحـدة بـا
خـلف دينـامو كـييف الـثالث بـنقـطة
وحـيــدة أيـضًــا لـيـودعــا الـبــطـولـة

رسميًا.
WzœU¼ W¹«bÐ

ـبـاراة هـادئـة من الـطـرفـ بـدأت ا
وظـلـت حـتى الــدقــيــقـة 14 عــنــدمـا
انطلق رونـالدو من اجلهـة اليسرى
ـنـطـقـة ومـرر كـرة عـرضـيـة داخل ا
مرت من أمـام اجلمـيع لـتجـد ديباال
ــــــســـــة واحـــــدة الــــــذي ســـــدد من 

وأبعدها احلارس بقدميه.
وتمكن الـضيوف من تـسجيل هدف
الـتــقـدم في الــدقـيــقـة 19 بـعــد كـرة
مرتـدة استخـلصـها جنوين بـبراعة
ليمر من اجلهة اليمنى ويرسل كرة
ـهاجم أوزوني في عـرضيـة جنح ا

حتويلها إلى شباك اليوفي.
 وحــاول أبـنــاء الــســيـدة الــعــجـوز
تـعـديل الـنتـيـجـة ومن ركـلة ركـنـية
ـنـطـقة بـالـدقـيـقة 28 نـفـذت داخل ا
سددها دانيلو برأسية في منتصف
ــلـعب وصـلـت ألحـضـان احلـارس ا

ديبسوز.
وتـمـكن رونـالدو من تـسـجـيل هدف
الـتـعـادل لـيوفـنـتـوس بالـدقـيـقة 33
لـــكن احلــكم أشـــار بــوجـــود حــالــة

تسلل على البرتغالي.
وبـعدهـا بدقـيـقة جنح رونـالدو في
إدراك التعادل عندما استلم تمريرة
من كـــوادرادو لـــيـــطـــلق صـــاروخــا
مـدويــا بـقـدمـه الـيـســرى من خـارج

نطقة ليسكن شباك الضيوف. ا
‚Uý “u

بدأ الـفريقان الـشوط الثـاني بنفس
ر بــدايــة الـــشــوط األول وغــابت
ــرمــيــ وسط الــفــرص عــلـى كال ا
تــمـــريــرات عـــديــدة فـي مــنـــتــصف

. لعب من العبي الفريق ا
وفي الــدقـيــقـة 57 حـصـل رونـالـدو
عــلـى تــمــريــرة عــكــســيــة من دفــاع
فريـنكفـاروزي سددهـا باجتاه
ــــرمـى لــــكن احلــــارس ا
أبعدها عن مرماه.
وكــــــــــــــــــــــــاد
بيـرنارديس
كــــــــــــــــي أن
يــــــتــــــقــــــدم
لــيــوفــنــتــوس
بــهـدف ثــانٍ في الــدقــيــقـة 60 بــعـد
رأسـيـة من لــوفـريـنـكــسـيـكس قـائـد
فـــــريـــــنـــــكـــــفـــــاروزي وصـــــلت إلى
بــيــرنـــارديــســكي الــذي أطــلق كــرة

يــنـجح العــبـو ديــنـامــو كــيـيف في
إظهـار أي رد فعل ليـوصل الفريق
الـكتـالـوني سيـره بخـطـوات ثابـتة
نـــحــو الـــدور الـــتـــالي عـــلى قـــمــة
اجملـــمــوعـــة بـــحـــصـــده الــعـالمــة

الكاملة حتى اآلن.
”u²M u¹ –UI½«

انـتـزع يـوفنـتـوس فـوزا قـاتال أمام
ضيـفه فريـنكـفاروزي بـنتـيجة (-2
ــبــاراة الـتي جــمــعـتــهــمـا 1) في ا
ـــلــعب ألــيــانــز الـــيــوم الــثالثــاء 
سـتـاديـوم ضـمن اجلـولـة الـرابـعة
من دور اجملـموعـات بدوري أبـطال

أوروبا.
تـــقــــدم مـــيــــرتـــو أوزونـي بـــهـــدف
فـرينـكفـاروزي في الـدقيـقة 19 قبل
أن يـتـعـادل كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو
لـلـيـوفي (34) وقـبل نـهـايـة الـلـقـاء
بدقائق خطف ألـفارو موراتا هدف
فـوز الــسـيــدة الـعـجــوز بـالـدقــيـقـة

.(90+2)
وبــــذلـك الــــفـــــوز رفع
يــــوفــــنــــتـــوس
رصـيده إلى 9
نـقاط لـيـحتل
ركز الثاني ا
خــــــــــــــــــــلــف
ــــتـــــصــــدر ا
بـــرشـــلـــونــة
( 12نــــقـــطـــة)
ويـــــــــــــتــــــــــــأهـل
الــفــريـقــان لـدور
الـ 16 مــــــــــن

وضــاعف بــرايــثــوايت الــنــتــيــجـة
لـبــرشـلــونـة بــالـهـدف الــثـاني في
الدقـيقة 57 من ركـلة ركـنيـة نفـذها
ألينيا وصلت إلى رأس مينجويزا
الــــــذي مــــــررهــــــا بــــــالــــــرأس إلى
بـــرايــثـــوايت الــذي أســـكــنـــهــا في

الشباك.
وكـاد دي بـيــنـا أن يُـقــلص الـفـارق
لــديـنــامـو كــيـيف في الــدقـيــقـة 63
حــيث تـلــقى تــمـريــرة في مــنـطــقـة
اجلــزاء وسـددهـا بـرعـونـة بـجـانب

القائم األيس لتير شتيجن.
واحـــتــــسب احلــــكم ركـــلــــة جـــزاء
لـصـالح بـرشـلونـة في الـدقـيـقة 68
بــــســــبـب تــــدخـل بــــوبــــوف عــــلى
بــرايــثــوايت في مــنــطــقــة اجلـزاء
ــــاركي ــــهــــاجم الــــد وانــــبـــرى ا
ـ لـتـنـفـيـذهـا حـيث سـدد عـلى 
احلــارس بــوشــتـــشــان وجنح في

تسجيل الهدف الثالث للبارسا.
ومـــرر ســـيـــرجــــيـــنـــو دست كـــرة
عــرضـــيــة أرضــيــة داخل مــنــطــقــة
اجلـزاء أمــام زمــيــله ريـكـي بـويج
الــذي ســددهــا بـقــوة أعــلى مــرمى

دينامو كييف في الدقيقة 76.
وحـاول جـريزمـان تـسجـيل الـهدف
الـرابع لـبـرشـلونـة في الـدقـيـقة 91
بتـسديدة قـوية تصـدى لها حارس
ديــنــامـو كــيــيف بــبــراعــة قـبل أن
يـنـجـح في الـتـسجـيـل في الـدقـيـقة

92 حيث تلقى تمريرة أرضية
من جـــــوردي ألــــبــــا
وســـــدد بـــــقــــوة
عـــلـى يـــســار

احلارس.
ولــــــــــم
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واصل بــــرشــــلـــونــــة ســــلــــســــلـــة
انــتــصــاراته األوروبــيــة بــالــفــوز
بــنــتــيــجــة (0-4) خالل مــواجــهــة
دينامو كييف األوكراني  باجلولة
الـــرابـــعــــة من دور اجملــــمـــوعـــات

لدوري أبطال أوروبا.
 وســــجـل أهــــداف بـــــرشــــلــــونــــة

سـيـرجـيـنـو دست فـي الـدقـيـقة 52
وبــرايـثــوايت في الــدقــيـقــتـ 57
و70 مـن ركـلــة جــزاء وجـريــزمـان

في الدقيقة (90+2).
بـهـذا االنـتـصــار يـرفع بـرشـلـونـة
رصــيـده إلى 12 نــقــطـة بــالــعالمـة
الـكـامـلـة في الـصـدارة ضـمـن بـها
التأهل لثمن النهائي بينما جتمد
رصـيـد ديـنـامـو كـيـيف عـنـد نـقـطة

وحيدة في ذيل الترتيب.
ـبـاراة بالـسـيـطرة بـدأ بـرشـلونـة ا
عــــلى الـــكــــرة مع تـــراجـع العـــبي
ديـنـامـو كيـيف إلى مـنـطـقـتهم مع
االعتمـاد على الهـجمات العـكسية
ولم تظـهر أي محـاوالت خطرة من

. كال الطرف
ــبــاراة جـاء في أول تــهــديـد في ا
الدقـيقة 19 بتـسديدة من دي بـينا
مـهاجم ديـنـامو كـيـيف أمسك بـها
تــــيـــر شــــتـــيــــجن حــــارس مـــرمى

برشلونة بسهولة.
وجـاءت أولى مـحاوالت بـرشـلـونة
في الــــدقـــيـــقـــة 27 حـــيث تــــلـــقى
كــوتــيــنــيــو تــمــريــرة عــلـى حـدود
مـنـطـقة اجلـزاء وسـدد بـقـوة لكن
الـكـرة مرت بـجـانب القـائم األيـسر

رمى دينامو كييف.
وأرسـل تـريـنـكـاو العـب بـرشـلـونـة
تــسـديــدة قـويــة في الــدقـيــقـة 35
أمـسك بـهـا حـارس ديـنـامـو كـييف

. بوشتشان على مرت
وتـألق تـيـر شـتـيـجن في الـتـصدي
لـتــسـديــدة من كـارلــوس بـيــنـا في
الــدقـيــقـة 45 لــيــنـتــهي الــشـوط
األول بـالــتـعــادل الـســلـبي دون

أهداف.
ومـع بـدايــة الـشــوط الــثـاني
جنـح ســــيــــرجـــيــــنــــو دست
ن لـبـرشـلـونة الـظـهـير األ
في تـسـجيل هـدف الـتـقدم
لــلـضـيـوف فـي الـدقـيـقـة
52  حــــــــيـث تــــــــبـــــــادل
الـتــمـريـرات مع زمـيـله
مارتن بـرايـثوايت في
مـنطـقـة اجلـزاء قبل
أن يُــــســـدد أقـــصى
ــــــــــ حــــــــــارس

دينامو كييف.
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ـمتـــــــاز بـعد قفـز نـفط الوسط الـى وصافـة الـترتـيب الـعام بـالـدوري العــــــــراقي ا
تـغـلـبه عــلى الـكـرخ بـهـدف مـن دون رد  في خـتـام مـبـاريــات االســـــبـوع الـرابع من

سابقة. ا
باراة التي اقيـمت على ملعب السـاحر أحمد راضي سجل هـدفها الوحيد الالعب ا

سجاد جاسم ليهدي فريقه ثالث نقاط مهمة.
الفـوز وضع عـندلـيب الـفرات في وصـافة الـتـرتيب بـرصـيد تـسـعة نـقاط فـيـما جتـمد

ركز اخلامس. رصيد الكرخ عند النقطة السابعة في ا
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استقـبل  رئيس مجـلس القضاء
األعـلى   فـائق زيـدان في مـكـتبه
امس األربــــعـــاء  رئـــيس جلـــنـــة
الـشـبـاب والـريـاضـة في مـجـلس
الــــنـــــواب  عــــبـــــاس عــــلـــــيــــوي
واألعضـاء  اره زو مـحمـود خدر
و ديـــــار طــــيب بـــــروار  وبــــحث
مـعـهم االشـكـالـيـات الـتي رافـقت
ــبــيـة انــتــخــابـات الــلــجــنـة األو
قـتـرحة ـعـاجلـات ا الـعـراقـية وا

بخصوصها.  
وأوضح  زيــــدان أن( احملـــكـــمـــة
نـازعات اخملـتصـة بـالنـظـر في ا

الـــريــاضـــيـــة في الــكـــرخ ســوف
تـنــظـر وفق الــقـانــون بـالــدعـوى
الـــتي قـــدمت بـــخـــصـــوص هــذه

اإلشكاليات) .
ـــبـــيــة وأرســـلت الـــلـــجـــنـــة االو
الـدولــيـة رســالـة الى نــظـيــرتـهـا
العراقية تبغلها بتجميد انشطة
االخـــيــرة بـــعـــد شــكـــوى رئــيس
نتـهية واليته بـية ا اللجـنة االو
ـــبـــيــة رعـــد حـــمـــودي لـــدى االو
الدولية والـطعن الذي قدمه ضد
قــرارات الـــهــيـــئــة الـــقــضـــائــيــة
ـــشـــرفـــة عــــلى االنـــتـــخـــابـــات ا
ـــنــــتـــدبـــة مـن قـــبل مــــجـــلس وا

الــقـــضـــاء االعــلـى. وجــاء رفض
الــــدولـــيــــة بــــعــــد االطالع عــــلى
الـتـقـاريـر والـوثائـق التـي قدمت
ـبيـة الـدولـية ـثل االو من قـبل 
ـــشــرف عـــلى االنـــتــخـــابــات و ا
ـسـلم وتـقـريـر الـلـجـنـة حـسـ ا
ــبــيــة الــعــراقــيــة و تــقــريــر االو
شـرفة واحتجاج موقع اللجنة ا
من قبل 19 عضـواً في اجلـمعـية
الـعـمـومـيــة فـضال عن الـشـكـوى
الــتي تــقــدم بــهــا حــمــودي لــدى
الــــقــــضـــــاء الــــعــــراقي. واكــــدت
ـــبــيــة الــدولـــيــة  في كــتــاب االو
انالــرفض وجـود قـضـايـا خـطـيـرة جانب من اجتماع رذيس مجلس القضاء مع جلنة الشباب في البر
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u“∫ برشلونة حتقق فوزاً عريضاً في مسابقة دوري االبطال

فـــرنـــانـــديــز ( 7و19) ومـــاركــوس
راشـــفـــورد (35 مـن ركـــلـــة جـــزاء)
ودانــيــيل جــيــمس (2+90) فــيــمــا
سجل دينيس تـوروك هدف الفريق

اخلاسر الوحيد بالدقيقة 75.
ورفع يونايتد رصيده إلى  9نقاط
بــفـارق  3نــقــاط عن بــاريـس سـان
جــرمــان واليــبــزيج فــيــمــا جتــمـد

رصيد باشاك شهير عند  3نقاط.
وأشـرك مدرب مـانشـسـتر يـونايـتد
أولي جـونار سـولسـكايـر تشـكيـلة
هــــــجـــــــومــــــيـــــــة حـــــــيث شـــــــغل
األوروجـويـاني "إدينـسـون كـافاني
مـــــركــــــز رأس احلــــــربـــــة ووراؤه
الــــثـالثي مـــــاركــــوس راشـــــفــــورد
وأنـــتــــوني مـــارســــيـــال وبـــرونـــو
فـرنانـديـز كـمـا شـهدت الـتـشـكـيـلة
مـشـاركـة الـهـولـنـدي دوني فان دي

لعب. بيك أساسيا في منتصف ا
وأظهـر مانـشسـتر يونـايتـد نواياه
الــهــجـومــيـة مــبــكـرا عــنــدمـا شق
راشـفـورد طـريـقه وراوغ مَن أمـامه
ليـقتحم مـنطـقة جلزاء ويـسدد كرة
تـــصـــدى لـــهـــا احلـــارس جـــونــوك

بسهولة في الدقيقة الثانية.
وافــــتـــتـح الـــفــــريـق اإلجنـــلــــيـــزي
الـتـسـجـيل في الـدقـيـقـة الـسـابـعة
عـنـدمـا نـفـذ ألـيـكس تـيـلـيس ركـلـة
ركـنـيـة مـرت فــوق اجلـمـيع لـتـصل
إلى فــرنــانــديــز الــذي سـدد بــوجه

القـدم اخلارجي فـي الزاويـة العـليا
الـيــسـرى لـلــحـارس.وألــغى احلـكم
هــدفـا لــيـونـايــتـد فـي الـدقــيـقـة 12
لـــتــســـلل راشـــفــورد ورد الـــفــريق
ـحاولة فيـسكا الذي علت التركي 
ـرمى في الـدقـيـقة 17.وعزز كـرته ا
فرنانديز تقدم فريقه بهدف ثان في
الـدقـيـقة 19 عـنـدمـا فـشل احلارس
في الـــتـــقط عـــرضــيـــة ســـهــلـــة من
تــيــلـــيس لــتــســتــقــر أمــام الالعب
الـبرتـغالي الـذي وضعـها بـسهـولة
ــرمى اخلـالـي.ونـفــذ فــيـســكـا في ا
ركــلــة حــرة مــبــاشــرة من مــســافــة
بـعـيـدة لـتـعلـو الـكـرة الـعـارضة في
الدقـيقة 28  واحتسب احلـكم ركلة
جــزاء لـــيــونـــايــتـــد بــعـــد تــعــرض
ـنطـقة راشـفـورد للـعرقـلـة داخل ا
ـهاجـم اإلجنلـيـزي بنـجاح نـفـذها ا
فـي الــدقــيــقـة 35.وحــصل بــاشــاك
شـــهــيـــر عــلى فـــرصــة لـــتــقـــلــيص
لـكن الــنــتــيــجــة في الــدقــيــقـة 39  
با با ضلت طريق مرمى رأسية د
يــونـــايـــتـــد ووصـــلت الـــكـــرة إلى
ــهـاجم الــســنـغــالي إثــر هـجــمـة ا
مـنـظـمـة لـكن تـسـديـدته اصـطدمت

دافع هاري ماجواير. با
وأجرى يـونايـتد تبـديال مبـكرا ب
الــشــوطـ دخل عــلى إثــره اكـسل
تــــوانــــزيـــــبي بـــــدال من فـــــكــــتــــور
لــيـنــديـلــوف واقـتــرب كــافـاني من

وضع اسـمه عـلى الئـحـة الـهـداف
ـرمى إثـر تمـريرة لـكنه سـدد فوق ا

من فرنانديز بالدقيقة 49.
وجـرب فـيسـكـا حـظه بتـسـديدة من
بـعـيـد تألق حـارس يـونـايتـد دافـيد
دي خيـا في التصـدي لهـا بالدقـيقة
50 ثم أجــرى الـفــريق اإلجنــلــيـزي
تــــبـــديال ثالثـــيــــا دخل عـــلى إثـــره
دانــــيــــيـل جــــيــــمس ومــــايــــســــون
جرينـوود وبراندون ويلـيامز مكان
راشـفــورد وفــرنــانــديـز وأرون وان
بـيـسـاكا.ولـم يتـمـكن جـريـنوود من
استـثـمـار تـمـريـرة جـيـمس لـيـقطع
الــــدفــــاع الــــكــــرة مـن أمــــامه قــــبل
رمى بـالدقـيقة 70 الـتسـديد علـى ا
وبـعـدهـا بـ 5دقـائق تـمـكن بـاشـاك
شهيـر من تقليص الـنتيجـة بعدما
نـفـذ تـوروك ركلـة حـرة فـوق احلاط
رمـى قبل الـبـشـري لـتـجـتاز خـط ا

أن يبعدها دي خيا.
ـتـألق فـيـسكـا يـسـجل هـدفا وكـاد ا
ثانيا لباشاك شهير في الدقيقة 80
لكن تسديدته الصـاروخية البعيدة
ارتـــدت مـن الـــعــــارضـــة وتــــمـــكن
يــونــايــتــد إثـر هــجــمــة مــرتـدة من
إضـافـة الـهـدف الـرابع في الـدقـيـقة
الـثــانــيـة مـن الـوقت بــدل الــضـائع
بـإمضـاء جيـمس إثر تـمريـرة على
ـــــرمى من طـــــبق مـن ذهب أمـــــام ا

جرينوود.
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اســــتـــــاثــــرت مــــبـــــاراة االهــــلى
والـزمــالك فى نــهــائي افــريـقــيـا
قبـل باهتمام يوم غد اجلـمعة ا

جـماهـيـرى كبـير والسـيـما انـها
سوف حتدد ايضا الفريق الذي
ـثل مصـر فى بـطولـة الـعالم   
لالنـــديـــة. ومع زيـــادة الـــشـــحن

اجلــمـــاهــيـــري بــ جـــمــاهـــيــر
الــنـاديـ اعـربت جـهـات امـنـيـة
عن مخـاوفهـا من حدوث اعـمال
شـــــغـب تــــوثـــــر عـــــلى الـــــســـــلم

حـــدثـت في االنـــتـــخـــابـــات  من
بــيــنــهــا عــدم أهــلــيــة عــديــد من
رشح و لم يتـم معاجلة هذا ا
بـية العـراقية االمر من قـبل االو
 مــا ادى الـى وجــود خـــروقــات
ـــيــثــاق لـــلــنــظـــام األســاسي و ا

بي.  االو
واشـــار كــــتـــاب الــــرفض الى ان
مــــخـــــاطــــبـــــات رئــــيـس جلــــنــــة
االخالقــيــات و الـــتي ال حتــتــاج
الـى شــــــرح   في 18-شــــــبــــــاط
2019و 12 تــــــــــــــشـــــــــــــريـن االول

2020لم يــتم الـــرد عــلــيــهــا و 
جتاهلها تماماً .

كريستيانو
رونالدو
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أعـلن نـادي الـزوراء الـرياضي
مـــوعـــد عـــودة حـــارس مـــرمــاه

جالل حسن إلى العراق.
وأصــــيب حــــسن بــــفــــايــــروس
كــــورونــــا خـالل تــــواجــــد وفـــد
ـنتـخب الـوطـني في اإلمارات ا
ولم يـتـمـكن من خـوص مـبـاراة
اوزبــــاكـــــســــتــــان الـــــوديــــة في
الـــــســــابـع عــــشـــــر من

الشهر احلالي.
وقـال الـنـاطق
بـــــــــــــاسـم
نــــادي

الزوراء عبد الـرحمن رشيد في
حـــديث صــــحـــفي  إن حـــارس
ـنتخب مرمى نـادي الزوراء وا
الــوطـــني جـالل حــسـن مــا زال
يـخــضع لـلــحـجـر الــصـحي في

اإلمارات.
وأوضـــــــــــــــح أن
الـــــــــــــــــــــــــوضــع
الــــــــــصــــــــــحي
لـــــلـــــحــــارس
مـستـقـر جداً
ــــؤمل ومن ا
أن يـعود إلى
أرض الـــوطن
نـهــايـة الـشـهـر
احلــالي بــــــــعــد
انـتـهـاء فـــــــــترة
احلــــــــــــــــــجـــــــــــر

الصحي.
وغــاب حــسن عن
مـبـاراتي الـزوراء
في كـــأس الــعــراق
امام جنائن بابل وعن مواجهة
الكالسيـكو أمام الـقوة اجلوية

متاز. في الدوري ا

االجــتـمـاعى خــاصـة بـعـد رصـد
تـلك اجلـهـات قـيـام قـيـام مـواقع
الـكـترونـيـة لالخوان بـاسـتغالل
اجـــواء الـــشــــحن والـــتــــعـــصب
الثـــارة الــفــتـــنــة وفى مـــحــاولــة
لــتــفــادى حـــدوث تــلك الـــفــتــنــة
اطــــــلـــــــقـت وزارة الــــــشـــــــبــــــاب
والــريـاضـة مــبـادرة (مـصـر اوال

وال للتعصب) .
ـــبــادرة اكــد وعن ابـــعــاد تـــلك ا
اشــرف صـبــحى وزيـر الــشـبـاب
والــــريـــاضــــة فى تــــصـــريح  ان
(الـوزارة  تــعـمل عــلى مـحــاربـة
الـــتـــعــصـب  الــتـــعـــصب فى كل
بارة وقت ولن تنتـهى بنهـاية ا
ـدة وقـمـنـا بـتـحـديـد بـرنـامـجـة 
سنـة لتنمـية النـشئ على الروح
الريـاضية والـبعد عن الـتعصب
وسـوف يـسـتـمـر هـذا الـبـرنامج
بــعـد مــبــاراة االهــلي والــزمـالك
وســـــوف يـــــتم الـــــتـــــواصـل مع
وســـــــــــــــائــل االعــالم وكـــــــــــــــافـه
االحتـادات الـريـاضـيــة لـتـفـعـيل
ـبــادرة وســوف تـكــون مــبـاره ا
االهـلى والزمـالك فـرصـة ذهبـية

لـبـداية هـذا الـبـرنامج من خالل
الـتـقــاط صـور مـجـمــعه لالعـبي
االهـــلـى و الـــزمـــالك فى بـــدايـــة
ـبـاراة كـمـا ســنـسـتـغل وجـود ا
بـارة كسـفير مومن زكـريا فـى ا
من قـبل االحتـاد االفـريقـي لدعم
ــــبــــادرة. في الـــــســــيــــاق ذاته ا
ــوســســات تــفــاعــلـت عــدد من ا
لــدعـم مــبــادرة وزارة الـــشــبــاب

والرياضة (ال للتعصب) و.
وسسـات الدينيه على راسهـا ا
ي حيث ناشد مركز االزهر العا
لـلـفـتـوى اجلمـاهـيـر الـبـعـد عن
ــــركـــز من الـــتـــعــــصب وحـــذر ا
مــشــهـــد الــتـــعــصب الـــبــغــيض
مـنـاشــدة مـسـؤولى مــنـظـومـات
الـــريـــاضـــة مـــواجه الـــتــعـــصب
الـــــــريــــــاضـي عـــــــلى الـــــــســـــــلم
ـنظمة االجتـماعي كمـا اطلقت ا
ـية خلـريجي االزهـر حمـلة الـعا
تــوعـويــة ضــد الــتـعــصب حتت
شــــعــــار (ال لـــــلــــتــــعــــصب نــــعم
لـلـوطــنـيـة) مـطـالــبـ مـشـجـعي
الـكـرة بـاالبـتــعـاد عن الـتـعـصب

الذي يضر االمن القومي. صري احتاد الكرة ا

جالل حسن
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وسوي يتواصل بنشاطاته الفنية   (الزمان) ا
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اعلن النجم السـوري دريد حلام تاجيل
شـروع الـسـيـنـمـائي الـذي كـان يـعمل ا
علـيه  حلـام مع اخملـرج بـاسل اخلـطيب
وقــال في تـــصــريـــحــات صـــحــفـــيــة ان
شـروع  تاجـيله الجل غـبر مـسمى (ا
ـا يــذهب إلى عـام أو أكــثـر بــعـدمـا ور
كان مـقـرراً أن ينـجز خـالل هذا الـعام)
ويـأتي هــذا الـتــأجــيل بـســبب انـشــغـال
ـشـروعـ األول سـيـنـمـائي اخلـطـيب 
بـفــيـلم آلخــر الـعــمـر الـذي يــصـوره في
دمــشق مــنـذ مــا يــقــارب الــشــهــر أمـا
ــــســـلـــسل ـــشـــروع الـــثــــاني فـــهـــو ا ا
اخلليـجي مارغـريت الذي ألـفه الكـاتب
البـحـريـنيـ عـلي ومـحمـد شـمس وهو
عمل اجـتـماعـي إنسـاني جتـري أحداثه
في اخلــلـيج الــعــربي خالل ســتـيــنــيـات
ـاضي عـلى أن تـدور الـكـامـيرا القـرن ا
نامة وهو قبـل في ا منتصف الـشهر ا
ـمثـلة الـكويـتيـة حيـاة الفـهد من بطـولة ا
ويــشــار إلى أن حلــام واخلــطــيب قــررا
التـعاون مـجدداً بـعد الـتجـربة الـناجـحة

في فيلم دمشق-حلب

فــــــيـــــــســـــــبـــــــوك قـــــــرار الـــــــوقف
ــقــتــضب.وجــاء في الــقــرار "قـرر ا
االحتاد الـعام لـلنـقابـات الفـنية في
( ـنـعـقـدة الـيـوم (االثـن جـلـسـته ا
هن التمثيلية/ وقف عضو نقابة ا
مـحــمـد رمـضــان حلـ الـتــحـقـيق
مـــعه بـــحـــد أقــصـى في االســـبــوع
االول من ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــــــــون
األول) 2020. كــــمــــا حــــرّك مــــحـــام
مـصــري قـضــيـة مـســتـعـجــلـة ضـد
رمـضـان بـتـهـمـة "االسـاءة لـلـشـعب
ــصــري" عــلى خــلــفــيــة الــصــور ا
وحددت مـحكمـة مصـرية تاريخ 19

{ الـــــقـــــاهـــــرة- (أ ف ب) - قـــــرر
االحتاد العام للنقابات الفنية في
ـــصـــري ـــمـــثل ا مـــصــــر وقف ا
الشـهـيـر مـحـمـد رمـضـان مـوقـتا
عـن الـعـمل حلـ الـتـحـقـيق مـعه
بــشـــأن صــور انــتــشـــرت له عــلى
مــنـصــات الــتــواصل االجــتــمـاعي
شـاهير اسـرائيـلي جتمـعه 
في دبي.ونشرت نـقابة
ـهن الـتـمـثـيـلـية في ا
مـصر االثـنـ على
صفحتهـا الرسمية
عــــــــــــلـى مــــــــــــوقـع
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الصحـفي والناقد  العراقي تلقى التهاني والتبريكات بعد
جنـاح الــعــمــلــيــة اجلــراحـيــة الــتي اجــريت له فـي احـدى
مـستـشفـيات الـعاصـمة االردنـية عـمان نـتمـنى له الصـحة

والعافية.

rþU½ s Š

وزيـر الثـقـافـة والـسيـتـحـة واالثـار العـراق اعـلن اسـترداد
ـتحدة  عدد من الـقطع االثاريـة العـراقية من الـواليات ا

تهريبها بعد 2003.
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رئيس جـامعة البلقاء التطبيقية االردني  –اعلنفوز جامعة
البلقـاءكلية الهندسة التكنلـوجيا للمرة الثالثة على التوالي
ـنـطـقـة الـثـامـنـة وتـشـمل بـجـائـزة افـضل عـلـى مـسـتـوى ا

الشرق االوسط وافريقا واوربا.
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شيخ عـشائـر آل فتلـة في العراق
نـعـته األوسـاط الـشـعـبـيـة وزعـماء

القبائل إثر وفاته الثالثاء.
f½u¹ —ULŽ

الـفنـان العـازف السـوري احيـا أمسـية مـوسيـقية عـلى آلة
ـوسيقيـة واستضافـها مسرح الكمـان  إلى جانب فرقته ا

الدراما بدار األسد للثقافة والفنون. مؤخرا.
 vO×¹ ÊUOHÝ «—ULð

ـاجـسـتـير الـتـشـكـيـلـيـة الـعـراقـيـة حـصـلت عـلى شـهـادة ا
بـدرجة االمـتـياز لـرسـالتـهـا الـبعـد االجـتمـاعي وتـشكالت
الوعي الـفني في جتـربة شـاكر حـسن آل سعـيد من كـلية

الفنون اجلميلة.
d U½ XMÐ s¹“

الشريـفة االردنية وافقت على طـلب مؤسسة مسار اخلير
ستدامة بتسلمها الرئاسة الفخرية للمؤسسة. للتنمية ا
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رئــيس جـمــعـيـة الــثـقـافــة لـلـجــمـيع الــعـراقي اعــلن افـامـة
ركز الثقافي في احتفالية لالغنية التشرينية وعلى قاعة ا

اجلمعية.
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ـســلــسل ــصــريـة ) ويــضــيـف ( سـاجــســد فـي ا ا
احـدى الــشـخـصــيـات الــرئـيـســيـة في الــعـمل. وقـد
ـشــاهـد فـي مـديــنـة انـتــهــيت من تــصـويــر بـعـض ا
ــسـلــسل في بــلــغـراد حــيث تــدور بــعض احــداث ا
ــســـلـــسل اجلــديـــد ســـيــدخـل الــســـبــاق اوربـــا ) ا
قبـلوهو من انـتاج شركة الرمـضاني في رمضـان ا
سـيـنـرجي امــنـيـاتـنـا لـلـفـنــان الـعـراقي بـاسم قـهـار

التالق والنجاح.
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يـشــارك الــنــجم الــعـراقـي بـاسـم قـهــار في بــطــولـة
ـــســـلـــسل الـــعـــربي هـــجـــمـــة مـــرتـــدة  واكـــد في ا
ـوقع دنـيـا الـفن الـعراقي ان تصـريـحـات صـحـفيـة 
(االسم غـيـر نـهـائي وهــو من  تـألـيف بـاهـر دويـدار
واخــراج احــمـد عـالء  وبـطــولــة احــمــد عــز وهــنـد
صـبري وهـشـام سلـيم و ماجـدة زكي وصالح عـبد
ـسلـسل قصـة من ملـفات اخملـابرات الله ويـتـناول ا

ـــمــثل وعـــقب انـــتــشـــار خــبـــر وفــاة ا
األسـطوري الـذي كان أول من أدى دور
الـعـمـيل الـسـري جـيـمس بـونـد  صدر
سـيل من مـواقف التـعزيـة بأحـد أبطال
الــشـاشـة األكـثــر شـهـرة وشــعـبـيـة في
ـمــثل الـبـريـطـاني بــريـطـانـيـا.  وقـال ا
دانـيـال كريغ الـذي تـولى في السـنوات
األخـيـرة دور جـيـمس بـونـد فـي أحدث
أفـالم الــســـلــســـلــة إن شـــون كــونــري
"وضـع أسـس عـــــــهــــــــد وأســــــــلـــــــوب"
مثل البالغ 52 .  وأضاف ا سـينمائيـ
عـاما "آمل بأن يكون هـناك ناد للغولف
كان الـذي انتـقل إليه" في إشارة فـي ا

لندن - الزمان 
مثل نـقلت تقارير صحـفية عن زوجة ا
الـبـريـطـاني شـون كـونـري الـذي تـوفي
الـسـبت عن  90عـامـا أنـه كـان مـصـابا
بــــاخلـــرف وتـــوفي "بــــسالم".  وقـــالت
مـــيـــشـــلـــ روكـــبـــرون وهـي رســـامــة
فـرنسـية والـزوجة الـثانـية لـكونري إن
األخـــيــر الــذي اشــتـــهــر بــتـــجــســيــده
شـخـصيـة الـعمـيل الـسري " 007تـوفي
أثــنــاء نــومه بــسالم". وأضــافت "كــنت
مـعه طوال الوقت وفـقد الوعي. هذا ما
أراده".  وكــشــفت أنه "كــان يـعــاني من
اخلـرف وكان لذلك تـأثير سـلبي عليه".
وتــابــعت روكــبــرون "لــقــد كــان رائــعــاً
وكـانت لـديـنـا حـيـاة رائـعـة. سـيـكـون
األمـر صـعبـاً جـداً بدونه وأنـا أعلم

ذلـك. لكن ال شيء يدوم إلى األبد".
 وأعــلن جـايـســون جنل الـسـيـر
شــون كـونـري لـهــيـئـة "بي بي
سـي" أن والده تـوفي بـسالم
أثــنــاء نــومه لــيل اجلــمــعـة
الـــســبـت خالل وجــوده في
جـــزر الـــبـــهـــامـــاس وكـــان
"يـشـعر بـتوعك مـنذ فـترة".

 ÊU e « ≠ ÊULŽ

أحيت فرقة جمـعية العاديـات للفنون
الشـعبـية بـالسويـداء االردنيـة  حفالً
فنياً تراثياً على خشبة مسرح قصر
اضي ـديـنـة الـسبـت ا الثـقـافـة في ا
اخــتـتــمت فــيـه فـعــالــيــات مــهــرجـان
التـراث الـسادس بـاحملافـظـة وقدمت
الفـرقة بـلبـاسهـا التـقلـيدي مـجمـوعة
من الــفـــقــرات والــلـــوحــات الــفـــنــيــة
ــوروث الــشــعــبي والــغــنــائــيــة مـن ا
متـرافـقة مع عـزف عـلى آالت اجملوز
والـشـبـابـة وااليـقـاع جتـسـد الـتـراث
والفـلكـلور احملـلي لـلمـنطـقة وتـنوعت
بــــ اجلـــوفــــيــــة وقــــصــــيـــدة الــــفن
والـدبــكــات والــرقــصـات الــشــعــبــيـة
والتي تـعكس قـيـما وطـنيـة ونـضالـية
ومـعـاني الـبـطـولـة والـشـجـاعـة وحب

الوطن واألرض.

إلـى إحدى أهم هـوايـات شون كـونري.
ويـؤدي كرايغ دور العميل السري 007
في الـفيـلم اجلديـد من سلـسلـة جيمس
بـــونـــد "نــو تـــا تـــو داي" الــذي من
ــقــرر عــرضه في دور الــســيــنـمــا في ا
نــيــســان/أبـريل .2021 وقــال مــنــتــجـا
الـسـلـسلـة مـايـكل ج.ويلـسـون وبـاربرا
بـروكــولي "كـان وسـيـبـقى يـذكـر دائـمـا
عــــلى أنه جــــيـــمس بــــونـــد األصـــلي".
وتــابـعــا "لـقـد أحــدث ثـورة في الــعـالم
بــتــصــويـره الــشــجــاع والـبــارع لــهـذا
ــثــيــر واجلــذاب". الــعـــمــيل الــســري ا
وأضــــاف ويـــلــــســـون وبــــروكـــولي أن
كـونــري "كـيـقف بال شك إلى حـد كـبـيـر
ورالاء جنـــاح ســلـــســلــة +جـــيــمس
تـن له إلى بـوند+ وسـنكـون 

األبد". 
وجـاء في رسـالة عـلى حـساب
مثل في تـويتر يديره محبو ا
روجـــــر مــــور الــــذي جــــســــد
شــخـــصــيــة جــيــمس بــونــد
أيــضــا وتــوفي عـام " 2017
كـم هـو حــزين ســمــاع نــبـأ
وفاة السير شون كونري".
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ــوسـيــقـيــة ومـغــنـيـة ـؤلــفـة ا أعـلــنت ا
األوبرا هـبـة قـواس إصـابتـهـا بـكـورونا
وذلك في مـــنـــشــور عـــبــر صـــفـــحــتـــهــا
اخلــاصـة عــلى تــطــبــيق "إنــســتــغـرام".
ونشرت هبة صورة لها أرفقتها بتعليق
جـاء فــيه: "رغم مــعـايــشــتـنــا لـفــيـروس
كـورونـا وعــلـمـنـا بــخـطـورته ويـقــيـنـنـا
بوجـوده وتنـظـيرنـا بأخـذ االحـتيـاطات
وااللـتــزام بـاإلجــراءات االحـتــرازيـة إال
أنـنـا نـعـتــقـد دائـمـاً أنه يــصـيب غـيـرنـا
نأى عـنه. وإذا بهذا الفيروس ونبقى 
الذي شـغل الـعالم يـقـترب مـنـا يقـترب
جـداً يــجـتــاحـنــا ويـسـتــوطن جــهـازنـا
الـتــنــفــسي وجـســدنــا وحــيـاتــنــا الـتي
تغـيرت أصـالً منـذ ظهـوره وتـتغـير في
كل حلظـة بـعد إصـابتـنـا به. كوفـيد 19
الفيروس التاجي كورونا... أو أياً تكن
التـسـمـية وصل إلـيّ وأصابـني لـكـنني
. أعـده أنه لن يـســتـطـيع اإلقــامـة طـويالً
كونوا بخير أيها األصدقاء مع تمنياتي
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األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.
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ساء عليك بأن تكون اكثر حنانا بتعاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.
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جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا
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ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا

»dIF «

اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.
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مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.
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يـوم ناجح و بـاالخص بـعـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا .
لك االولوية لفعل كل شيء.
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ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا
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ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.

bÝô«

الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.
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الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
,تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .
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سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

 u(«
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مرادف ومـعـاني الكـلـمات
لها مكانها حسب ارقامها
وتــكـتب افــقـيـا وعــمـوديـا
لـــــتـــــصل الـى حل كـــــامل

وصحيح:
 1-من الفواكه
 2-تعلق وادمان
 3-كوكب فضائي

فيدة  4-من احليوانات ا
 5-ظاهرة شتوية
 6-ظاهرة شتوية

 7-ســــواتـــر عـــســــكـــريـــة
حصينة
 8-تفسير

-UŠ “ËdO

االعالميـة ومـقـدمـة الـبرامج الـتـلـفـزيـونيـة سـجـلت مـؤخرا
لتلـفزيـون بغداد بـرنامج ونـطقت شهـرزاد وستـقدم ضمن

دورة التلفزيون اجلديدة.
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ـبـدع فـنـان عـنــد مـحـاورتـنـا 
كان اومـثـقف يكـون احلوار في
اطــار عـمــله ومـشــواره االبـداعي
والـــفـــني  إال انـــنـــا في ســـلـــســـلــة
حوارات مع فـنـان ابـتعـدنا عن
مـــقــتـــربــ من مــجـــال الــفن 
الــــوجه االخـــر لــــلـــمــــبـــدع 
والــيـوم ســيــكــون ضــيــفــنـا
ي رئـــــيـس قـــــسم االكـــــاد
ـرئـية بـكـلـية الـسـمـعيـة وا
الـفــنـون اجلـمـيـلـة صـبـاح
وسوي  في حوار بعيد ا

عن الفن:
{ كلـمة تـقولهـا لنفـسك بعد

اي تلكؤ او فشل ?
-اسـاس كل جنـاح هـو
فشل في باد االمر. 
{ نـصـيـحـة من والـديك
ســــمـــعــــتـــهــــا ومـــازلت

-يوم تخرجي عام 1987. 
{ هل شعرت بالندم على شئ اجنزته?

-اليـوجــد النـني وبــبـســاطـة اتــفـحص
واتـــمـــعن وادرس اي من مـــشـــاريـــعي

ومنجزاتي. 
{ ماذا علمتك احلياة ?

-دروس كثيرة ولغاية االن. 
{ اول بلد زرته ?

-سوريا. 
{ اول عمل تقومه به في الصباح ?

-احتـساء الـقهـوة فهي مـنشـطة لـلقلب
زاج.  وا

ن تقول شكرا ?  }
-للذي علمني حرفا. 

ستقبل ? { مالذي يخيفك في ا
-الوضع الذي نعيشه االن. 

{ ماهـي االغنـيـات الـتي تفـضل ان تـسـتمع
لها ?

-بامتيـاز اغاني السيـدة كوكب الشرق
ام كلثوم. 

متمسكا بها ?
-حب الخيك ماحتب لنفسك. 

{ هل نــتـعــرف عـلـى مـوهــبـة لـك بـعــيـدة عن
شهد الفني ? ا

- هـنــاك الـعـديــد من الـهــوايـات مــنـهـا
اخلط والرياضة. 

{ ماهو الشئ الذي تتفائل به دائما?
-عــنــدمــا اســتـــيــقظ عــلى صــوت اذان

الفجر. 
{ كلمة او عبارة تزعجك ?

-هـنــاك مــفـردات غــيـر الئــقــة كـالــكـذب
والنفاق فانهما تزعجاني. 

{ متى تذرف دمعة ?
-عــنــدمــا اتــنــصت واســتــمع لــصــوت

ترتيل القران. 
{ حلم حققته?

-بناء منزل لي. 
{ ابرز صفة بشخصيتك?

-الهدوء والسكينة. 
{ تاريح لن تنساه ?

{ مكان حتن دوما لزيارته ?
نتديات الثقافية والفنية واالدبية. -ا

{ اخر كتاب تصفحته ?
-كـــتــــاب عن الــــتــــكــــوين والــــصـــورة

السينمائية. 
{ اذا اخطات هل تعترف باخلطا?

-نعم وبكل تاكيـد اعترف ثم اعتذر من
الذين اخطات بحقهم. 

{ مـنــذ انــتـشــار فــايــروس كـورنــا  اقــيـمت
الـعـديـد من الـفـعـالـيـات االفـتـراضـيـة الـفـنـيـة

والثقافية هل تابعتها او شاركت بها ?
-نعم تـابعت كافـة الفـعاليـات الثقـافية
والــفـنــيـة والــسـيــنــمـائــيـة وأشــتـركت
نصة االلكترونية. باغلبها من خالل ا
ــوســوي وفـضـال عـلى يــشــار الى ان ا
تـبـوئه مـنـصب رئيـس قسم الـسـمـعـية
رئية في كلية الفنون اجلميلة يقوم وا
نتـدى الثقافي في بتقـد  فعاليـات  ا
احتـاد االذاعـيـ الـتـلـفـزيـونـيـ الـذي

يعقد صباح كل سبت. وسوي صباح ا
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كــانـــون األول/ديــســـمــبـــر لــنـــظــر
الـــقـــضـــيـــة بـــحـــسب مـــا ورد في
وســـائل اعـالم مـــحـــلــيـــة.ويـــواجه
ــصــري انـتــقــادات الذعـة الــنـجم ا
عــلى صـفــحــات مــواقع الــتـواصل
االجـتـماعي بـعـد انتـشـار صور له
مع مشاهير اسـرائيلي في احدى
الـــفــعـــالـــيــات في دولـــة االمــارات.
ونـشـرت صـفـحـة "إسـرائـيل تـتـكـلم
بـــالـــعـــربـــيـــة" الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة
اخلــارجــيــة اإلســرائـــيــلــيــة عــبــر
مــنــصــات الــتـواصـل االجــتـمــاعي
غني السبت صورة لرمضان مع ا

اإلسرائيلي عومير آدام في دبي.ثم
نــشــرت الــصــفــحــة صــورة أخــرى
جتـــمع بـــ رمـــضــان والعـب كــرة
الـقـدم الـعـربي اإلسـرائـيـلـي ضـياء
ـنـاسـبة نـفـسـها.ورد سـبع خالل ا
ـــوجـــة من رمـــضــــان عـــلى هـــذه ا
االنـتـقــادات ونـشـر عـلـى حـسـابـيه
عـلى فيـسـبوك وتـويتـر مـقطـعا من
الفيديو يظهر فيه مع شاب ويقول
ــبـــر وان (رقم فـــيـه "فــلـــســـطـــ 
واحد)".وتـأتي أزمـة صور رمـضان
بــعــد شــهـر عــلـى إعالن الــسـودان
تـــطــبــيع الـــعالقــات مـع إســرائــيل

تحدة ليلـحق باإلمارات الـعربيـة ا
والبحـرين اللت سـبقتاه الى هذه
اخلطوة خالل الـصيف.ومصر هي
أول دولة عـربية تـوقع اتفاق سالم
مع الـــدولـــة الـــعـــبـــريـــة فـي عـــهــد
الرئـيس الراحل أنـور السادات في
 1978 إال أن الـــــــــعالقـــــــــات بــــــــ
ستـوى الشعبي ال الدولتـ على ا

تزال فاترة.
صـريـة يـسرا كـمـا تـقـوم الفـنـانـة ا
ـســلـســلـهـا حـالــيـا بـالــتـحــضـيــر 
اجلـديد الـذي سيـعـرض في موسم
ـــقـــرر ان رمــــضـــان   2021 و مـن ا

تـنـتـجه شـركه الـعـدل غروب ووفق
معـلـومـات وتـصـريـحـات صـحـفـية
فإن يسرا تـذهب بشكل شبه يومي
الى مـقر الـشـركة من اجل الـوقوف
على اخلطوط الـعريضة لـلمسلسل

و االتفاق على فكرة العمل
يشار الى ان اخـر اعمال يـسرا هو
مــســلـسـل حـكــايــة عـهــدوالــذي قـد
ـاضي وتولى عـرض في رمضـان ا
إخـــراجـه ســـامح عــــبـــد الــــعـــزيـــز
وشاركها البطوله فيه بيومي فؤاد
وحال شيحه وعبـير صبري وخالد

سرحان .

محمد رمضان
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بالـصـحـة لـلـجمـيع ". عـلى صـعـيـد آخر
مثلة منة شلبي عرض عدد من تنتظر ا
ـهـمـة علـى السـاحـة الـفـنـية أعـمالـهـا ا
مـنـهـا فـيـلم الــنـمس واإلنس مع مـحـمـد
هنـيدي وعـمـرو عبـد اجلـليل وصـابرين
وبيـومي فـؤاد ومحـمـود حافظ ومـحـمد
مثل باإلضافة جمعة وعدد آخر من ا
إلى عـــدد من ضـــيـــوف الـــشـــرف كـــمــا
تـنـتـظـر أيـضـاً مــنـة عـرض حـكـايـتـهـا
ــرة اتـنـ وكــشـفت في ـســلـسل 
تــصـريــحــات صــحـفــيــة تــفــاصـيل
تـواجـدهـا في الـعــمـلـ وحـقـيـقـة
وجــود جــزءٍ ثــانٍ من مــســلــســــل
(في كل) أســـــــــبـوع يــوم جــمــعـة

كـــمـــا حـــرصت أن تـــنــــاقش
مـعـنــا قـضـيــة الـتـحـرش
وغـــــــــيــــــــــرهــــــــــا من
األمــــــــور الــتي
تــــــــــــــــــــــــــخــص
مــــــشــــــوارهــــــا

الفني.
هبة قواس
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وردني سؤال من أحد الـقرّاء قـبل أيام يقـول هل تسـتطيع
أن تـتــخـيّـل مـا هــو شـكل الــعـراق بــعــد خـمــسـ ســنـة ثم
استدرك ليـقول بعـد اربع سنـة? وختم رسالـته بالقول انَّ
قصده هو شكل االحزاب السياسية وليس العراق كبلد .
ـظـهر إال انّ وبـالرغـم من انّ هـذه االسئـلـة تـبـدو بـسـيـطـة ا
االحاطـة باالجـابة عـليـهـا نوع من الـوهم الذي من الـصعب
ادراكه . بل انـني ال أريـد ان يـضــيع صـاحب الـسـؤال في
ـية في اجابـات أوردُهـا نـقالً عـمّـا قـالتـه مراكـز ابـحـاث عـا
لنـدن أو باريس أو واشـنطن فـالـعراق أوالً  لم يـعد مـركز
اهتـمـام الـعالـم كمـا كـان في  نـهايـة الـتـسـعيـنـات ولم تـعد
خريطته لـغزاً في التفـسير أو االجـتهاد أو حتى الـتقسيم .
وما علـينا إال أن جنـد اجابات مقـنعة ونـحن على عتـبة بابه

وليس ابواب سواه .
ا لم يجـد ذلك القارىء مـني جوابا ألسئـلته أرسل سؤال
جديداً يقول فيه  لنترك االحزاب واالشخاص ونسأل هل
سيكون هـناك نفس هذا الـعراق بعد خمـس سنة بل زاد

.? ليقول هل سيبقى العراق بلداً كامالً
تلك االسـئـلـة دعـتنـي الى ان اتسـاءل بـدوري مـا مـعنى ان
يبـقى الـبلـد بـحدوده اجلـغرافـيـة ومسـمـياته الـسـياديـة وهو
محـطم وفقـير من الـداخل في ح تـنقص مع كل سـنة من
عـمـر ثـروته الـشيء الـكــثـيـر الـذي يـذهب من دون عـودة أو
تعويض? فالبـلد النفطي يـبحث عن دول تضع االموال على
ارضه لالستـثمـار في ح أنّه مـنذ سـنوات عـاجز على أن
ال الذي يرده من الـنفط حتى بات البـلد مرهوناً يستثمـر ا
بـسـعـر الـبــرمـيل الـذي تـتـالعب به ريـاح الـعـمــالـقـة الـكـبـار

والتيارات الدولية.
أمّا مـا شـكل الـبلـد اذا اسـتمـرت الـتشـكـيالت الـسيـاسـية
حتفـر في أرضه اشكـالـها فـإنَّ شكل الـعـراق سيـكون من
دون أن نـشعـر سـيـتـخـذ شـكل االحـزاب الـتي تـتـفسـخ فيه
دني. واذا وتمأل أرجـاءه بشـعـارات التـردي احلضـاري وا
كانت االحـزاب في هذا احلـيز الـزمني الـقلـيل الذي اعـتلت
ـكن ان نـتوقع فيه مـنـصات احلـكم  قـد فرهـدته  فـماذا 

بعد خمسة أو أربعة عقود?
ـا عـلـيــنـا أن نـتـخـيل مـن االن شـكل الـبـلـد بــعـد بـضـعـة ر
شـهــور اذا لم يـفــيـدوا من الــدرس وانـغـمــسـوا في غــيّـهم
وطغيـانهم واسـتهـترو بـصوت الـشارع الذي خُـيّل لهم أنّه

هدأ.
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ولـقي الــعـمل انــتـقــادات رجـال
دين في الــســـعــوديــة اخلــصم
اإلقـــلـــيــمـي إليــران اعـــتـــبــروه
تـشـويـهـا لإلسالم. كـذلك شـارك
عام  2000 في كـتـابة سـيـنـاريو
فـيـلم الــدائـرة جلـعــفـر بـنـاهي
والذي يروي جتربة النساء في

اجملتمع اإليراني.
ونـال هــذا الـفـيــلم أبـرز تــقـديـر
لعـمل سينـمائي إيـراني بفوزه
هرجان بجائزة األسد الـذهبي 
البندقية السينمائي عام 2000.
واختير بـرتوي من خالل فيلمه
كافه ترانزيت الذي يروي قصة
أرملة تـقرر أن تعيـد فتح وتدير
بـنفـسهـا مطـعم زوجهـا الراحل
قرب احلدود اإليرانيـة التركية
لـــتــــمــــثـــيـل إيـــران فـي احلـــفل
السنـوي جلوائز األوسـكار عام

.2007
لـــــكن جلـــــنــــة حـــــفل حـــــوائــــز
ـية األمـيركـية لم تـختر األكاد

العـمل ضمن الالئـحة الـنهـائية
في فئة أفضل فيلم أجبني.

وفي  2012 أجنـــز بــــرتـــوي مع
بـنــاهي فـيـلم بـارديه (الـسـتـارة
ــــــســــــدلــــــة) عن احلــــــريـــــات ا
الــشـــخــصــيـــة والــذي فــاز في
الــعــام الــتــالي بــجــائــزة الــدب
الــفــضـي في مــهــرجــان بــرلــ

ضمن فئة أفضل سيناريو.
واحــتـجـت إيـران يــومــهــا لـدى
مــنـظــمي مـهــرجـان الــعـاصــمـة
انـية على خـلفـية مكـافأتهم األ
فــيـلــمـا  اجنـازه من دون إذن
وزارة الـــــثـــــقـــــافـــــة واإلرشــــاد

اإلسالمي.
وتـعـد إيـران أكـثـر الـدول تـأثـرا
بكـوفـيد- 19في مـنـطقـة الـشرق
األوسط وهـي أحــــصت مــــنــــذ
تــــســـــجـــــيل أولـى حـــــاالته في
شباط/فـبراير إصـابة أكثر من
 880 ألف شـخص تـوفي مـنـهم

نحو 45,740.
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ــوقع إلى ست ســنــوات وفــقــاً 
24أور اخلــاص بـيـنــمـا أفـادت
إحـدى احملـطـات الـتـلـفـزيـونـيـة
بأن أحداً لم يشاهَدها حيّة منذ

.2011
ويُـشـتـبه في أن جنل الـضـحـية
كـذب على أقـاربهـا زاعـماً أنـها
ال تــرغب في رؤيــتــهم بــحـسب

ما أوردت تقارير صحافية.
وواظب خـالل كل هــذه الــفــتـرة
عــلى تــقــلــيــد تــوقــيـعــهــا لــكي
يواصل حتـصيل مـخصصـاتها

التقاعدية.

مؤكـدين أن رؤيتـها أو زيـارتها
كـانــتـا مـتــعـذرتـ عــلـيـهم رغم

تكررة. طلباتهم ا
وقـال الــنــاطق الــرسـمـي بـاسم
الـشـرطـة تـومـاز تـومـازيـفـيـتش
في تصريح للتلفزيون الرسمي
إن الـشــرطـة عــثــرت عـلى جــثـة
رأة داخل شقة في لـيوبليانا ا
مـوضــحـة أن وفــاتـهـا حــصـلت
على ما يبدو قبل سنوات عدة.
ولم يــتــسـن حــتى اآلن حتــديــد
ســبـب وفــاتــهــا وال تــاريــخــهــا
الدقيق ولكن يُعـتَقَد أنها تعود
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لو نظرنا إلى هيأة اإلنسان بتمعن وتدبر لوقفنا على التالي
من األمــور: عــلى رأس يــعـــلــو اجلــســد ويــقف فــوق بــقــيــة
ـوجه أنـا أعـضـائه وكـأنه يــقـول: أنـا اآلمـر الـنــاهي أنـا ا
ـكـانـة األعـلى فـوق اجلـمـيـع. تـرى مـا الـذي يـجـعــله بـهـذه ا

رتبة? وا
في داخل الرأس دماغ ( عـقل) تميـز عن أدمغة احلـيوانات
األخرى بقابـليته علـى التفكـير واإلدراك واستنـتاج األحكام
وصـنع الــقـرارات. كـمــا ضـمت جــمـجـمــته مـراكــز قـيـادات
االجـهـزة الـعـصـبــيـة واحلـسـيـة وبـالـتــالي مـحـركـات جـمـيع

وت اإلنسان. أعضاء وأجهزة اجلسم فبتوقفها 
لكن هذا الرأس لكي يعمل بـحاجة هو كذلك إلى هواء وماء
وغـذاء وإلى بــيـانــات ومـعــلـومـات لــكي يـعــاجلـهــا في فـهم
وادراك وحتلـيل واستـنتـاج وقرار. فـفي ح تـتولى أجـهزة
التـنـفس والـهـضم واحلس مـهـام الـوظائـف الفـسـيـولـوجـية
تقـوم العـيـنان واألذنـان واألنف ولـسان الـفم بنـقل الـبيـانات
ـعاجلة في الـدماغ. وعنـدها يكـون للرأس دوره إلى مركز ا

األساسي في حياة اإلنسان ويستحق مكانته العليا.
وفي موضع حتت الـرأس وفي قـفص عـظمـي ينـبض الـقلب
ــآلن بــاالوكـســجـ الـذي يــوزع بــواسـطــة دمه الــنـظــيف ا
والــغـذاء الى بــقــيــة أجـزاء اجلــسم لــكي تــســتــمـد الــطــاقـة
طلوبة. وبالتالي ال تستـقيم حياة إنسان دون قلب ينبض. ا
لــكن لــلـقــلب مــهــام أخــرى ودور في اإلحــســاس واحلـدس
والـتـبـصـر والــشـعـور بـاحلـزن والـفــرح كـذلك. وهـكـذا جـاء

رتبة الثانية في قامة اإلنسان. ليحتل ا
ا غيـر أن جـسم اإلنـسـان ال يكـتـفي بـرأس وقـلب فـقط وإ
بحاجـة إلى غذاء ومـعدة وإلى وسـيلـة تكاثـر ومصـدر تلذذ
واشبـاع عاطـفي وإلى أطـراف تعـينه عـلى الـعمل واحلـركة
وحـمل ثــقـله. وكـانـت أعـضـاء تــلك قـد تـرتــبت حتت الـرأس

ونزوالً من مرتبة القلب.
وفي هيـكل عربـة اخليـول تـماهي ومـحاكـاة لهـيأة اإلنـسان.
ـتـلك قـرار فـفي مـقـصـورة الـعـربـة يــجـلس شـخص عـادة 
سيـر الـعـربة مـالـكاً أو مـؤجـراً. فـهو يـحـدد وجـهة سـيـرها
وتـوقــيــتـات انــطالقـهــا وتــوقـفــهـا عــادة. فــهـو كــالـرأس في

اإلنسان في مرتبته وأهميته ودوره.
وفي الـعــربــة يـقــوم احلـوذي بــدور الـقــلب فــهـو من يــطـلق
ـاء خلـيولـها ويوجه حـركة الـعـربة وهـو من يـقدم الـغذاء وا

قابلة في اإلنسان. التي تمثل أذرع وأطراف احلركة ا
وفي سياق مقاربتنا نصل إلى بعض استنتاجات:

 تـقــوم حــيــاة اإلنـســان عــلى تـقــســيم في وظــائف أعــضـاء
تميزة مكانة وأهمية وكذا عربة اخليول. جسمه ا

 إن عطـاء ذلك اإلنـسـان وإجنازيـة تـلك الـعربـة تـتـوقف على
سالمــة وكــفــاءة أداء أعــضــائــهــا اخملــتــلــفــة وفق أدوارهــا

ومهامها وترتيب أهمياتها.
ـهـام تـلك األعضـاء والـعبـثـيـة في تكـلـيفـاتـها   إن جتاهالً 
ومـســؤولــيــاتـهــا تــقــود إلى فـوضـى وتـعــثــرات في احلــيـاة

وبوصلة اجتاهات سيرها.
تقـدمة التي حتـترم نوامـيس احلياة في وهكذا فـالشعـوب ا
ـراتب قد جنحت تقديـر رؤوس أبنـائها ورفـعهـا إلى أعلى ا
في تقـدمـها عـلى عـكس تـلك التي
جتاهلت ذلك سفهاً وطيشاً وجهالً
فــانـــحـــدرت جتــر أذيـــال اخلــيـــبــة

والتخلف.

{ لــــيـــوبـــلـــيـــانـــا- (أ ف ب) –
أوقـفت السـلـطات الـسلـوفـينـية
مـواطنـاً في السـابعـة والسـت
من عـمـره إلخـفـائه جـثـة والدته
أعواماً مدّعيـاً أنها ال تزال على
قـيـد احلـيـاة بـهـدف االسـتـمـرار
في تقاضي معاشـها التقاعدي
عـــــلى مـــــا أفــــادت الـــــشــــرطــــة

. ووسائل اإلعالم اإلثن
ـرأة الـتي ويـقف أقـارب لـهـذه ا
كانت لتبلغ السابعة والتسع
لو كانت على قـيد احلياة وراء
تـــنــبـــيه احملـــقــقـــ إلى األمــر

{ طــهــران - (أ ف ب)  –تــوفي
الـسـينـمائـي كامـبـوزيا بـرتوي
كاتب سيـناريو الـفيلم اإليراني
الـوحـيـد الـفـائـز بـجـائـزة الـدب
الذهـبي في مهـرجان الـبنـدقية
عن عمر  64 عامـا بـعد إصـابته
ــسـتــجـد بــفـيــروس كـورونــا ا
بــحــسب مــا أعــلــنت مــؤســسـة
الفارابي السينمائية الثالثاء.
ويــــــــعــــــــد اخملــــــــرج وكـــــــــاتب
ــؤثــرين في الــســيـنــاريــو من ا
وجهة الى السيـنما اإليرانيـة ا
األطــفـال بــحــسب مــا جــاء في
ــوقع ـــنــشــور عــلى ا الــنــعي ا
االلكتروني للمـؤسسة الرسمية
ــعــنـيــة بـالــتـرويـج لـســيـنــمـا ا

اجلمهورية اإلسالمية.
وأشـــــارت الــــــفـــــارابي الـى أنه
تــوفـي في مــســـتــشـــفى دي في

طهران.
ـولود في بـدأ اخملـرج الـراحل ا
مــديــنــة رشت بــشــمــال الــبالد
مــســيــرتـه عـام  1987 مع فــيــلم
مــاهي (ســمــكـة بــالــفــارســيـة)
وأضحى أحد أبـرز األسماء في
سـيـنـمـا األطفـال بـعـدمـا ساهم
في إبراز تيـار محلـي جديد هو
ـوجــهـة األفالم االجـتــمــاعـيــة ا

لهم.
ساهم في كتابـة سيناريو أفالم
عــــــدد مـن أبــــــرز اخملــــــرجــــــ
اإليـــــرانـــــيـــــ مــــثـل عـــــبــــاس
كـيـارسـتـامي ومـجـيـد مـجـيـدي

وجعفر بناهي.
وهـو ال يـزال أكثـر سـيـنـاريست
كرّمه مهرجان فـجر السينمائي

في طهران (أربع مرات).
سـاهم في كـتـابـة فيـلم مـجـيدي
الــشـهــيــر مــحـمــد رســول الـله
والــذي يــعـــد الــفــيــلم الــطــويل
األعلى كلفة في تـاريخ السينما

اإليرانية.

{ بـــــــــيـــــــــروت-(أ ف ب)  –وجّـه
الـقـضـاء الـلـبـنـاني الـثالثـاء تـهـمـة
الـــقـــتل قــصـــدا في حـــالـــة دفــاع
مـــشــروع عـن الــنـــفس إلى فــادي
الـــهــاشم زوج الــفـــنــانـــة نــانــسي
عــجـرم عــلى خــلـفــيـة قــتـله رجال
تـسلل ملثـما إلى منزله فـي منطقة
كــســروان شـمــال بــيـروت بــهـدف
الــسـرقــة مــطـلع الــســنـة اجلــاريـة

وهدد بقتله وعائلته.
وأصـدر قاضي التحقيق في جبل
لـبـنـان نقـوال مـنـصور قـرارا ظـنـيا
اتـهم فـيه الـهـاشـم بقـتـل الـسوري
وسى بـ  18 طـلـقا نـاريا مـحـمـد ا
مـن مـســدس حــربي داخل مــنـزله

في جبل لبنان.
واعــتـــبــر الــقــاضـي مــنــصــور ان
ة أفـعال الهاشم تنـطبق على جر
نصوص عليها في الـقتل قصدا ا
ـادة  547 من قـانـون الـعـقـوبات ا
الـتي تنـص على االشـغال الـشاقة
حــــتى  20 ســــنــــة لــــكن قــــاضي
الـتـحـقـيق عـطف هـذا اجلـرم عـلى
ـادة  228 من قـانـون الـعـقـوبات ا
ـرتـكب من الـعـقـوبـة الـتـي تـعـفي ا
ـــة فـي ســـيــاق إذا وقـــعت اجلـــر

شروع عن النفس. الدفاع ا
واحـال القـاضي منـصور الـهاشم
عـلى مـحـكـمـة اجلـنـايات فـي جبل

لبنان حملاكمته.
وكـان مــوسى قـد تـسـلل إلى فـيال
الـفنانة عجرم في نـيو سهيلة على
بــعـد حــوالى عـشــرين كــيـلــومـتـرا
شـــمــال بـــيـــروت لــيل الـــرابع إلى
اخلـامس من كـانون الثـاني/يـناير
الــــفـــائت وهــــو مـــلــــثم ومــــســـلح

سدس.
ووصـل مـــوسى الـى غـــرفــــة نـــوم
طــفالت الــهــاشم الــثـالث وهـدده
بـقـتـله وقـتل عـائـلـته ان لـم يـرشده
الـى خـزنـة االمــوال واجملـوهـرات
فـــســارع الـــهـــاشم إلى احـــضــار
مــــســــدسه واطــــلق الــــنــــار عــــلى
ـهاجم وارداه بـ  18 طـلقا ناريا. ا
وأشـــار الـــقـــاضي مـــنــصـــور في
حــيـــثــيــات قـــراره الــظــني الى أن
مــبــالـغــة الــهـاشم فـي اطالق هـذا
الـــكم من الـــرصــاص عـــلى جـــثــة
الـقـتيل تـعبـر عن انه اسـتنـفد كل
وسائل الدفاع عن النفس ويظهر
انـه نــاجت عـن ثــورة مـن الــغـــضب
واخلـــوف عــلى زوجــتـه واطــفــاله.
وكــان الـــهــاشم قــد أوقـف بــعــيــد
ـــــقــــتـــــضى احلـــــادثــــة إلجـــــراء ا
الـقانـوني لـكن جرت تـخلـيته بـعد
يـوم وتركه رهن التـحقيق ومنعه

من السفر.

وأمل في خـضمّ جـائحـة كوفـيد-19
واعـتـبـرت حـديقـة احلـيـوانـات عـبر
مـوقعهـا اإللكـتروني أن البـاندا رمز
دولي لألمـل ولـلــحـيــوانـات الــبـريـة
ــهـددة بــاالنــقـراض وقــد أوجـدت ا
والدة شـــاو تــــشي جي حلــــظـــة من

الفرح للعالم في ظل كوفيد-19.

{ واشـنـطن-(أ ف ب)  –أُطـلِقَ اسم
ــــــعـــــجـــــزة شـــــاو تـــــشـي جي أو ا
الـصغيرة اإلثـن على صغـير باندا
وُلِـــد خالل الــــصـــيف فـي حـــديـــقـــة
احلـيـوانـات في واشـنطن بـنـتـيـجة
ـشـاركون تـصـويت شـعـبي وصف ا
فـيه هـذه الـوالدة بـأنهـا رسـالـة فرح

{ اطـمـة (سـوريا)- (أ ف ب)  –ب
أشـجــار زيـتـون مـعـمّـرة في شـمـال
غـرب سـوريا يـعـزف الشـاب وسام
ديـاب عـلى الـعـود بيـنـمـا حتيط به
نـبــاتـات زرعـهـا واعـتـنى بـهـا عـلى
مـدخل خيمته في محـاولة جلعلها
تــشـبه مـنــزله الـذي نــزح مـنه عـلى

عارك قبل سنوات. وقع ا
وداخل اخلــيـمـة في مـنـطـقـة أطـمـة
عـلى احلدود مع تـركيا رتّب وسام
) عــشــرات الـكــتب عــلى ( 19 عــامــاً
طـاولـة زيّنـها بـغطـاء أبيض الـلون
وبـــنــبـــتــة الـــصـــبــار مـــزروعــة في

أحواض صغيرة.
ويـــقــــول الـــشـــاب ذو الـــعـــيـــنـــ
اخلـضـراوين لوكـالة فـرانس برس
نـشــأت في مـنـزل يـشـبه مـا جـعـلت
اخلــيـمــة عـلــيه الـيــوم كـان لــديـنـا
حـديقـة ومكتـبة لـكن منزلـنا أجمل

بكثير.
قــــبل أربع ســــنـــوات نـــزح وســـام
وعــائــلـته من قــريــته كـفــرزيــتـا في
شــمـال حــمـاة بــعـد مـقــتل شـقــيـقه
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{ بـــاريس-(أ ف ب)  –أظــــهـــرت
دراســة جـــديــدة أجــراهـــا مــكــتب
االحتاد األوروبي للملكية الفكرية
نُـــشِــــرَت الـــثـالثـــاء تــــراجع عـــدد
األوروبــــيـــ الــــذين يــــشــــتـــرون
مـنتـجـات مـقـلّدة أو يـسـتـخـدمون
مـواد مـقــرصـنـة. واسـتــنـاداً عـلى
هــــذا االســــتــــطـالع الــــذي شــــمل
مـــقـــابالت مع  25636من ســـكـــان
دول االحتــــــاد األوروبـي تــــــبــــــدأ
أعـمارهم مـن خمـسـة عـشـر عـاماً
الحظ مــــكـــتـب االحتـــاد األوروبي
للملـكية الـفكرية انـخفاضاً طـفيفاً
ـتـعــمـد لـلـمـنـتـجـات في الـشـراء ا
ـئـة إلى  5في ـقـلّـدة (من  7في ا ا
تعمدة (من ئة) وفي القرصنة ا ا
ـئـة) مـنـذ ـئة إلى  8في ا  10في ا
سح السابق قبل ثالث سنوات. ا

ويًــســـتــنـــتَج من ذلـك أن الــشــراء
ـقـلـدة عاد ـتـعـمـد لـلـمـنـتـجـات ا ا
ـســتـوى الــذي كـان عـمــلـيــاً إلى ا
ـــئــة). عـــلــيـه عــام   2013 4 في ا
وكـمـا في الـسـابق  أقـرّ الـشـبـاب
األوروبـــيـــون أكـــثـــر من غـــيـــرهم
بـامـتـالكـهم مـنــتـجـات مــقـلـدة عن
قـصــد وبــلـغـت نـســبــتـهم  10في
واطـن الذيـن تتراوح ئـة من ا ا
أعمارهم ب  15و  24عاماً  وهو
ــعـــدل األوروبي الــعــام. ضــعف ا
ي الحظ ــســـتـــوى الــعـــا عـــلى ا
مكـتب االحتـاد األوروبي للـمـلكـية
الـفـكــريـة تـطــوراً تـدريـجـيــاً لـكـنه
مـشجع لـلـعـقـلـيات والـسـلـوكـيات
مـنـذ الــدراسـتـ الـســابـقـتـ في
عــــــامي  2013 و  2017 وفـــــــقــــــاً

للتقرير.

- (أ ف ب)  –يتواصل مع { بك
إطالق مركبة تشانغي  5 الثالثاء
إلى القـمـر ألخذ عـيـنات من أرض
هذا الكوكب غزو الص للفضاء
الـذي بــوشـر في عـهــد مـاو تـسي
تـونغ قـبل  60 عـامـا وبـات يـضع

ريخ. نصب عينيه استكشاف ا
تستثمر بـك مليارات الدوالرات
لتـلحق بـالـقوى الـعظـمى في هذا
ـــــتــــحــــدة اجملـــــال (الــــواليــــات ا
واالحتــاد األوروبـي وروســيــا) ال
بل لـــتــتــجـــاوزهــا عــلـى صــعــيــد
االســتــكــشــاف والــبــحث وإطالق

األقمار االصطناعية.
ومن أكــثـر مـشــاريـعــهـا طــمـوحـا
إرســال روبـوت مــســيّــر عن بــعـد
ـريـخ الـعـام لـيــحط عـلى ســطح ا
قبل وبـناء محـطة فضـاء كبيرة ا
بحلول  2022 أو أرسال صيني

إلى القمر بحلول 2030.
في مـا يأتي احملـطـات الـرئيـسـية

لـغزو الـصـ لـلفـضـاء. في الـعام
 1957 وضع االحتاد الـسوفـياتي
في مــدار األرض سـبــوتــنـيك أول
مـركــبــة من صـنـع االنـســان. وقـد
وجه مـــاو تـــسـي تـــونغ مـــؤسس
جمهورية الص الشعبية يومها
نداء إلـى مواطـنـيه أكـد فـيه نحن
أيـــــضــــا ســـــنـــــصـــــنـع أقـــــمــــارا

اصطناعية!
ـرحـلــة األولى الـعـام وتـبـلــورت ا
 1970 عنـدمـا اطلـقت الـص أول
قمر اصطنـاعي بواسطة صاروخ
لـــــــونغ مـــــــارش في إشـــــــارة إلى
مسـيرة اجلـيش األحـمر الـطويـلة
ـاو بـفـرض نفـسه الـتي سـمـحت 
زعــــيـــمـــا لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعي

الصيني.
لـكن بــكـ انــتـظـرت حــتى الـعـام
 2003 إلرسال أول مواطن صيني
إلى الــفــضــاء هــو يــانغ لــيـووي.
ودار يـانغ  14 مــرة حـول األرض

في غـضون  21 سـاعة. ومـع هذه
الـرحــلــة أصـبــحت الـصــ ثـالث
دولـة ترسل انـسـانـا إلى الـفـضاء
بـسـبــلـهـا اخلـاصــة بـعـد االحتـاد
ـتـحدة. الـسوفـيـاتي والـواليـات ا
ومـنــذ ذلك الـتــاريخ تـرسـل بـكـ

بانتظام رحالت فضائية مأهولة.
واســتــبــعــدت الــصـ عــمــدا عن
مــحـطــة الــفـضــاء الـدولــيــة الـتي
يـــتــشـــارك فــيـــهــا األمـــيــركـــيــون
والـــــــــــروس واألوروبـــــــــــيـــــــــــون
. واليابانـيون فضال عن الـكندي
ومنذ ذلك احلـ تسـعى إلى بناء
مـحــطـة خـاصــة بـهـا. ولـتــحـقـيق
غـــايـــتـــهـــا هـــذه أطـــلـــقـت وحــدة
فـضـائـيـة صـغـيـرة تـيـانـغـوغ-) 1
دار قصر سماوي (1وضعت في ا
فـي أيـــلـــول/ســــبـــتــــمـــبـــر 2011.
واسـتـخـدمت خـصـوصـا لـتـدريب
رواد الــفـــضــاء وإلجــراء جتــارب

طبية.
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اجلــمــال والــتــرتــيب. جــمـع وسـام
حـجـارة صـغـيـرة من احلـقـل وحدّد
ـؤدي إلى خيـمته. وفي ـمرّ ا بـها ا
داخـلها وضع فـراشاً فوق سجادة
حــــمـــراء الــــلـــون ووزّع أحـــواض
الـنباتـات في الزوايا وعـلق جانباً
مـعطفه وشهادة مشاركته في دورة
تـــــدريب مــــهـــــني حـــــول مــــبــــاد

التمريض.

ــرة أن يـخـصص لــنـفـسـه خـيـمـة ا
مـحاذية لـتلك التـي يسكـنها والداه

وشقيقتيه.
ـسـتـطـاع ان ويــقـول حـاولت قـدر ا
.. ــنـزلـنــا الـقـد أجــعـلـهــا أشـبه 
مـحـاولة مـني لالستـقرار بـعد أربع
سـنوات من النزوح رغم إدراكه أنّ
ــنـزل اخلــيــمـة ال تــغـنـي أبـداً عن ا
وإن كـــــانت عــــلـى مــــســـــتــــوى من

جراء قصف لقوات النظام. وجلأت
الــعــائــلــة إلى مــخــيــمــات الــنـزوح
ـــكــتـــظــة فـي شــمـــال إدلب حــيث ا

يعيش نحو مليون ونصف نازح.
وانــتــقـــلت الــعــائــلــة مــجــدداً قــبل
ثــمـانــيـة أشــهــر إلى حـقل زيــتـون
بـعيداً عن اكـتظاظ اخملـيم وخشية
مـن تــــفــــشـي فــــيــــروس كــــورونــــا
ـســتـجـد. لـكنّ وسـام اخـتـار هـذه ا
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{ رومــــــا-(أ ف ب)  –وسـط عــــــالم
مــنـــشــغـل بــجـــائــحـــة كــوفـــيــد-19
وضــعت حــانــة صــغــيــرة في رومــا
قـانونـها اخلاص وأعـلنـته بوضوح
لـكل مرتاديـها: التـحدّث عن فيروس
ـالكـة قررت ـنوع إذ أن ا كـورونا 
أن تــوفّــر الــقـلــيـل من الــصـفــاء من
خالل إجــبــارهم عـلى االمــتــنـاع عن
وضـوع الـطـاغي على تـنـاول هـذا ا
ـثـيـر لــلـقـلق. أمـام كل األحــاديث وا
آلـة إعــداد الـقـهـوة تــقـول صـاحـبـة
حـانـة فيـلـيـنغ كريـسـتـينـا مـاتـيولي
لـوكالـة فرانس منـذ أشهـر واجلميع
ـوضـوع نـفـسه ال يـتـحـدث إالّ عن ا
لــذلـك شــئــنـــا أن نــطـــرّي اجلــو من
خالل مواجهة الوضع باالبتسامة.
وال يـعد جتاهل اجلائـحة أمرا بهذه

الـسـهــولـة في إيـطـالــيـا الـتي كـانت
أول دولــة أوروبــيـة تــعــاني تــفـشّي
الـفـيـروس إذ سـجّـلت مـنـذ ظـهـوره

فـيـهـا أكـثـر من  1,3مـلـيـون إصـابـة
فيما ناهز عدد الوفيات  48 ألفاً.
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