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تـــصـــاعــدت االحـــتـــجـــاجــات في
مـديــنـة الـنــاصـريـة بــعـد حـمالت
اعـــتــقـــال نــاشـــطــ فـي ســاحــة
احلــــبـــــوبي  االمــــر الـــــذي دفع
ــتــظــاهــرين الى قــطع عــدد من ا
الطرق احلـيوية بـحرق االطارات
ا اسـفر عن جتـدد االشتـباكات
بـ احملــتـجـ وعــنـاصـر االمن.
وبــــحـــسب شـــهـــود عـــيـــان فـــأن
(سـاحة احلـبـوبي شـهـدت تـوترا
ـتـظـاهرين بـ عنـاصـر االمن وا
بـعــد وصـول قــوات إضـافــيـة من
مــــكــــافـــحــــة الــــشــــغـب وأفـــواج
) مــــــــؤكــــــــدين ان الــــــــطـــــــوار
ـتـظـاهـرين في قـضـاء الـفـهـود (ا
اقـــدمــــوا عــــلى قــــطـع الـــطــــريق
الــرئـــيـــســة رفـــضـــا العــتـــقــاالت
) واشـــاروا الى ان الـــنــاشـــطــ
(الـقــوات االمـنـيــة قـامت بـإطالق
الـــنـــار في الـــهــواء قـــرب جـــســر
احلــضـارات فـي مـحــاولــة مـنــهـا
ـتـظـاهرين) واضـافوا لـتفـريق ا
ان (احملتـج ابعـدوا قوة أمـنية
حـاولت الــوصـول الى احلــبـوبي
طاردات والكر والفر مع توسع ا
وإطالق الـصـوتـيـات في عـدد من
مناطق الناصـرية وبينهـا منطقة
ـــديــنـــة بــ الـــثـــورة جــنـــوبي ا

ـتــظـاهـرين األجـهــزة األمـنــيـة وا
وكـــذلـك بـــاجتـــاه شـــارع الـــنـــيل
وجــــســــر احلــــضــــارات). وافــــاد
ــقـــتل شــرطي مــصــدر امــني  
وتسجيل 33 اصابـة في صفوف
ــــــتــــــظــــــاهـــــريـن خالل االمن وا
االحــتــجــاجــات الــتي تــشــهــدهـا
فوضية الناصرية. واكد عـضو ا
الــعــلــيــا حلــقــوق االنــسـان عــلي

ـفـوضـيـة شـخصت الـبـياتي أن ا
وجود خلل وضعف امني واضح
بــــذي قـــــار الـــــتي شـــــهـــــدت في
ـــــاضـي عـــــددا من األســــــبـــــوع ا
عـمـلـيــات االغـتـيـال واالعـتـقـاالت
واجلرائم التي قـد تكون مـرتبطة
بالتظاهرات او قـد ال تتعلق بها.
وقـال الـبيـاتي فـي تصـريح امس
ان (ذلـك األمـــر يـــتـــطـــلب تـــدخال

حقيقياً من قبل السلطات األمنية
الــعـلـيــا والـقـائــد الـعـام لــلـقـوات
ــســلــحــة خــاصــة في ظـل قـرب ا
اجــراء االنــتــخــابــات الــنــيــابــيـة
ـــقـــبل) ـــقـــررة في حـــزيـــران ا ا
ــفــوضــيـــة طــالــبت وتــابـع ان (ا
بإيقاف االعـتقاالت بذي قار وان
يــــكـــون الـــقـــبض عـــلى اجلـــنـــاة
طلوب للـقضاء في احملافظة وا

ــعـــنـــيـــ في بــالـــتـــعـــاون مـع ا
احملـــافــظــة من شـــيــوخ عــشــائــر
ورجـال دين نـقــابـات وجـمـعـيـات
ـثلي التـظاهرات) ومنظـمات و
داعيـا رئـيس الـوزراء الى (زيارة
احملافـظة لالطالع عـلى األوضاع
فــيـــهــا بـــشــكل مـــبــاشـــر وكــذلك
ـــــلـف اخلـــــدمي االطـالع عـــــلـى ا
همل فيهـا). واعتصم العشرات ا
مـن خــــريــــجـي كــــلــــيــــات اإلدارة
واالقــــتـــصــــاد في ذي قــــار أمـــام
دائـــرة الــصـــحـــة في احملــافـــظــة
للـمطالـبة بـالتعـي . وتـصاعدت
أمس وتيرة االحتجاجات في ذي
قار  فيـمـا قام مـحـتجـون بـحرق
اإلطـارات فـي مـحــافـظــات أخـرى
تضامـنا مع مـتظاهـري احلبوبي
. احملتـج عـلى اعتـقال نـاشط
وقــــطع عــــدد من مــــتــــظــــاهــــري
مـــحــافــظــة الـــديــوانــيــة  شــارع
الـتـحـدي وسط مـركـز احملـافـظـة
تـــضــــامـــنـــاً مـع احـــتــــجـــاجـــات
الـنــاصـريـة. وفي الــبـصـرة حـرج
ــــتـــظــــاهـــرين الـــعــــشـــرات من ا
احــتــجـاجــا عــلى االحــداث الـتي
تـشـهـدهــا الـنـاصـريـة. وقـبل ذلك
قـطع عـدد من مــتـظـاهـري مـديـنـة
ــديـــنــة الـــكـــوت مــدخل مـــركـــز ا
الـــشــــمــــالي مـن جـــهــــة بــــغـــداد
شتـعلـة تضـامنا مع باإلطـارات ا

مـتـظـاهـري احلـبـوبي.. كـما نـظم
سائية عدد من طلبة الدراسات ا
في جـــامـــعــــة الـــبـــصـــرة وقـــفـــة
احـــتــجـــاجــيـــة داخل اجلـــامــعــة
للمطالـبة بتخفـيض مبلغ القسط
ـئـة بدال عن الدراسي إلى  35 با
ــئــة مـــطــالـــبــ رئــيس  10 بـــا
طلب اجلامعة بـالنظـر إلى هذا ا
بـــســـبـب ارتـــفـــاع ســـعـــر صــرف
ـتـظـاهرين ـثل ا الـدوالر. وقال 
دحـــام الـــكـــعـــبي خالل الـــوقـــفــة
(نطالب بتخـفيض القسط بسبب
الــوضع االقــتـصــادي والــصـحي
ر بـه البـلـد والسـيـما إن الـذي 
وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الـعــلـمي وضــعت مـبـالـغ الـقـسط
عـالـيـة جدا) وأضـاف أن (هـناك
ضـغوطـا تـمـارس من قـبل عـمداء
اجلامـعـات عـلى رئيس اجلـامـعة
وافقة على تخفيض بشأن عدم ا
سائـية للطلبة). أجور الدراسة ا
وفي بــــغـــداد  فــــرقت الــــقـــوات
االمنية حشـدا من احملتج امام
احـــدى مــديــريــات الـــتــربــيــة في
جــانب الــرصــافــة. وقــال شــهـود
عـــــيــــــان لـ (الــــــزمــــــان) امس ان
(القوات االمـنية فـرقت حشدا من
احملـتـجـ امـام احـدى مـديـريات
التربـية في جانب الـرصافة  من
دون ذكر مزيدا من التفاصيل).  
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االعالم واالتــصــال وافــرازاته
الـتي تـتـطـلب مـشـاركـة فـاعـلة
في فـــضـــاء رقـــمـي مـــفـــتــوح
يـشهـد تـنـافسـا شـديـدا) وعد
رئــيس اجلــمــهــوريــة جــريـدة
(الـزمان) صـحـيـفة اسـتـثـمرت
هــذه الــتـــحــوالت في تــعــزيــز
ـهــنـة الـصــحـفـيــة وتـوسـيع ا
االنـتـشـار نـتـيـجـة تـقـالـيـدهـا

هنية واستقالليتها. ا
وتـــضـــمن تـــكـــر الـــنـــخـــبــة
الــصــحــفــيــة تــثــمــ رئــيس
اجلـــمـــهــوريـــة ايـــضـــا الــدور
ــــثــــابـــر عــــبــــر عـــقــــود من ا
الـســنـوات الــذي هـو مـوضع

تقديره واحترامه وامتنانه.
من جانـبهم ثـمن الصـحفـيون
إلـتـفـاتــة رئـيس اجلـمـهـوريـة
عـادين ايـاهــا حـافـزا لـلـعـطـاء
ودلـيال لالهـتمـام بـتـضـحـيات
االقـالم الـــــوطــــــنـــــيــــــة خالل
مسـيـرتـها احلـيـاتيـة الـزاخرة
بــــالــــتــــحــــديــــات اجلــــســــام
ـــهـــني واحلـــافــــلـــة بـــاالداء ا

تميز. ا

حتــديــاتــهــا الى الــرأي الــعــام).
واضـــاف ان (الـــصـــحـــافـــة عـــلى
اخــتالف اشـــكــالــهــا تــؤدي دورا
مهـما في تـقو االداء الـسياسي
واالجــتـمــاعي وتـنــويـر اجملــتـمع
وفـي مــكـــافـــحـــة الـــفــســـاد ودعم
االصالحــــــــات الـــــــضــــــــروريـــــــة
وتـــشــــخـــيص مـــظـــاهـــر اخلـــلل
ـسـؤولـ في مـواقـعـهم وتـضع ا
اخملــتـلــفــة حتت مــجـهــر الــرصـد
وتـــراقـب اداء هـــيـــئـــات الـــدولـــة
ومـــؤســـســاتـــهـــا وتـــتــحـــقق من
االخـطـاء والـسـلـوكـيات وتـكـشف
اوجه الــقــصــور). واشـاد رئــيس
اجلـمــهـوريــة في مـســتـهل لــقـائه
بـالـصـحـفــيـ مـثـمـنـا اسـهـامـهم
احلـــيـــوي في الـــعـــمل الـــوطـــني
وجهـودهم من اجل احلـفـاظ على
ــا يــخـدم ـهــنــيـة  الــتــقـالــيــد ا
االرتـقاء بـالـصـحـافـة ويؤمن حق
واطـنـ باحلـصـول على اعالم ا
حـــر مــتــطـــور مــشــيـــدا (بــقــدرة
ـبـدعـ الــعـراقـيـ صـحـفـيـ ا
وفـــنــانـــ وادبـــاء في مـــجــاراة
ــيـة في قــطـاع الــتـحــوالت الـعــا

ــــر بـــلــــحــــظـــات ان (الــــعــــراق 
تـــاريـــخـــيـــة وان الـــصـــحـــفـــيــ
سـاهمـة في توضيح مطـالب بـا
حــســاســيــة الـفــرصــة وطــبــيــعـة

من مـفـتـرق الـطـرق واعـادة االمل
لالجيال بعراق موحد متآخ قوي
ونــاهض ومــتــصـالـح مع جــمـيع
دول االقليم والعـالم) مشيرا الى

ـعــظم مـرورا بــشـارع الــرشـيـد ا
نطـقة الباب الشرقي). وانتهاء 
واكــــــد صــــــالح (احلــــــاجــــــة الى
اصالحات حـقـيقـيـة النقـاذ البالد

ســـيــشـــهـــد في مــقـــر الــرئـــاســة
ناقـشة خطط اجتمـاعا تـكميـليـا 
تــأهــيل وبــنــاء حـواضــر مــديــنـة
ــة بـــدءاً من بــاب بـــغــداد الــقـــد

حــراك شـــعــبـي ورأي عــام واسع
يـجـمع عـلى اسـتـحـالـة اسـتـمـرار
الوضع احلـالي ويدعـو للـتغـيير
سارات) وقال خالل وتصحيح ا
الــلــقـاء الــذي حتــول الى فــرصـة
لـــتـــبـــادل االراء والـــرؤى بـــشــأن
ــســـتــقــبل (البـــد من ان تــكــون ا
نزاهة العملية االنتخابية اولوية
قـصـوى تـضـمن حق الـنـاخب في
ثليه بعيدا عن التزوير اختيار 
واالمالءات والــــــــتـــــــأثــــــــيـــــــرات
والضـغوط لتـكون مـنطلـقا لـعقد
سيـاسي جـديـد يحـقق طـمـوحات
). وكــــشـف رئــــيس ـــــواطــــنــــ ا
اجلـمـهــوريـة عن مـشــروع تـبـنـاه
شــخــصــيــا العـادة بــنــاء مــديــنـة
ــة. مـــشـــيــرا الى بـــغـــداد الــقـــد
(جـــهـــود تــبـــذل بـــ احلــكـــومــة
وامـانــة بـغـداد وبــالـتــنـسـيق مع
اليونسـكو وجهات دولـية الحياء
وسط العـاصمـة بكل ما يـحفل به
من ارث ثـقـافي ورمـوز وحتـوالت
اجتـماعـيـة وسيـاسيـة) واكد انه
(يـواصل اتــصــاالته مع االطـراف
ــقــبل ــعـــنــيــة وان االســبـــوع ا ا

اسـتـنــزافـات ودمـاء وهـدر فـرص
وطاقات). مشددا على (ان الدولة
الــوطـنــيــة الـعــابـرة لــلــمـكــونـات
والـفــئـات والــتــكـتالت هي احلل
ــقــبـــلــة ســتــكــون وان الـــســنــة ا
حـاســمـة ومــفـصــلـيــة). وقـال في
مـــــعــــرض اجــــابـــــته عـن بــــعض
داخالت واالسئلـة ان (منظومة ا
الـفــسـاد تــتـخـادم فـي مـا بـيــنـهـا
وتــتـــخـــذ اشـــكـــاال مــصـــلـــحـــيــة
ــؤســســات لالســـتــحــواذ عــلـى ا
احلكومية وتعويق ارادة السلطة
الــتــنــفــيــذيــة وشل اي مــبــادرات
ايـجـابـيـة حتـقق لـلـشعـب وفئـاته
الـفـقـيـرة الـعـيش الـكـر وفـرص
حتـــــســــ االحـــــوال او تــــقــــد
اخلـدمــات) مـعــربـا عن االمل في
ان (حتـقق االنـتـخـابـات الـنـزيـهة
مـطـالب الــعـراقـيـ سـواء كـانـوا
فـي الـــشــــمـــال ام في اجلــــنـــوب
وتـتـرجم مـطـالب الـشـهداء الـذين
ارتـــقــوا فـي الــتـــظــاهـــرات الــتي
ـــدن مـــنـــذ تـــشـــرين اجـــتـــاحت ا
2019). واضاف ان (االنتـخابات
قبلـة تكتسب اهـمية بالـغة بعد ا
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حث رئيس اجلـمهـورية برهم
صــالح الـعــامــلـ في قــطـاع
االعالم عــلـى تــبــني خــطــاب
وطــــــــني عــــــــراقـي عــــــــابـــــــر
لـــلــمــكــونــاتـــيــة والــفــئــويــة
وتـــشـــجـــيع احلـــوار من اجل
اجنـــاح مــقـــدمـــات الــتـــحــول
ـرتقب الناجم عن السياسي ا
ـبـكـرة. مـشـيرا االنـتـخابـات ا
خـالل تـــــــــكـــــــــر عـــــــــدد من
الــصـحــفــيــ الـرواد بــيــنـهم
رئــــيس حتــــريــــر (الــــزمـــان)
الـدكــتـور احــمـد عـبــد اجملـيـد
الى اهــــمــــيـــة اســــتــــيــــعـــاب
مــنــطــلـقــات مــشــروع الــدولـة
سـتقـلة الوطـنـية الـعراقـيـة ا
بــــوصــــفــــهــــا نــــقــــطــــة تالق
للـمـنظـومة االقـلـيمـية مـؤكدا
(امـتالك الـعــراق االمـكـانـيـات
ـؤهـلة والـقـدرات االبـداعـيـة ا
ــا ــشــروع  لــقــيـــادة هــذا ا
يـجعـله نـقطـة الـتـقاء اقـلـيمي
بـديل لـلـصـراع الـذي تـشـهـده
نطقة. ومـا افرز تفاقمه من ا
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رئيس اجلمهورية
يكرم رئيس

حترير (الزمان)
-  طبعة العراق
مع مجموعة من
رواد الصحافة
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نعت االوسـاط الثقـافيـة العـراقيـة الشاعـر الرائـد الغـرّيد عـبد اخلالق
فريد الـذي رحل اول امس  عن عمر نـاهز تسـع عامـا بعد مـعاناة
رض والشاعر من رواد الـقصيدة الرومـانسية الغـزلية في العراق ا
واصـدر عـدة دواوين شـعـريــة مـنـهـا نـداء االعـمـاق  1955 وتـراتـيل

الغروب فضال عن كتاب (الياس ابو شبكة). 
رسـلـة الـيه ونـشـرهـا في كتب وقد اهـتم الـراحل بـتـوثـيق الـرسـائل ا
عدة حملت عـنوان (عبد اخلـالق فريد في رسائل ادبـاء عصره). وقد
ارتبـط بعالقـات وثـيـقـة مع االدبـاء في الوطـن العـربي والسـيـمـا ادباء

عبد اخلالق فريدمصر.  
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نـطقـتـ الوسـطى والشـمالـية ا
ودرجـات احلــرارة تـرتـفـع قـلـيال
نـطقة اجلـنوبيـة فيكون اما في ا
الـــطــــقس صـــحـــوا مـع قـــطع من
الغيوم) وتابع البيان ان (طقس
نطـقت الوسطى اخلميس في ا
والـشــمـالـيـة سـيــكـون غـائـمـا مع
تـــســاقط زخـــات مــطــر خـــفــيــفــة
وتزداد شـدة االمطار خـالل الليل
لـتــتـحـول الـى امـطـار مــتـوسـطـة
الــــشـــدة في بــــعض االمــــاكن مع
حـــدوث عـــواصف رعـــديـــة  امــا
ـنـطقـة اجلـنـوبـيـة يـكون طـقس ا
غــائـمــا جــزئـيــا واحــيـانــا غـائم
ودرجـات احلـرارة تـرتفـع قلـيال).
ولـــــقي شــــخـص واحــــد حــــتــــفه
وتــــضـــرر  76 آخــــرون بـــســــبب

الــتـســاقط الـكــثـيف لــلـثــلـوج في
مــــــــنـــــــاطق مـــــــتــــــــفـــــــرقـــــــة من
الـيـابان.وتـقـطـعت الـسـبل بـأكـثر
من الف عجلة في وسط اليابان 
مع اســتــمــرار تــســاقـط الــثــلـوج
بــغـزارة في مــنــاطق واســعـة من
ـــــا أجــــــبـــــر بــــــعض الـــــبـالد 
احملـافـظـات عــلى طـلب مـسـاعـدة
قـوات الـدفـاع الــذاتي الـبـريـة في
عمليات اإلنقاذ. وغطت العاصفة
فــيـلـومــيـنـا أجــزاء من إسـبــانـيـا
بــالــثــلــوج الــكــثـيــفــة مع تــأهب
ــــقــــرر أن نـــــصف الــــبـالد.ومن ا
تــشـهــد الـعـاصــمـة مــدريـد وهي
نـاطق تضررا واحدة من أكثـر ا
ما يصل إلى  20 سم من الثلوج

قبلة. خالل الساعات ا
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الــتـابــعـة لــوزارة الــنـقل  طـقس
اليوم االثن صحوا والتغير في
درجات احلـرارة. وذكـرت الهـيـئة
في بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(طــقس الــيـوم االثــنــ سـيــكـون
صــحــوا مـع بــعض الــغــيــوم في
عـمــوم مـنـاطق الــبالد وال تـغـيـر
في درجـــات احلــرارة) واضــاف
اثل أن (طقس يوم غد الثالثاء 
لليـوم الذي قبله) واشار الى أن
ـقـبل سـيـكـون (طـقس االربـعــاء ا
صــحـوا يــتـحــول تــدريـجــيـا الى
غـائم جــزئي واحـيــانـا غـائم في
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العالم منـذ بداية اجلـائحة وحتى
االن اكـــثــــر من  89 مـــلــــيــــونـــا
وارتــفع عـــدد الــوفـــيــات إلى 1.9
حـالــة  و تـعــافي أكــثـر من 63
مـلـيـون شخـص.وحتـتل الـواليات
ـــتـــحـــدة والـــهـــنـــد والـــبـــرازيل ا
الصدارة في قائمـة البلدان األكثر

تـضـررا من حـيث عـدد اإلصـابـات
بــكــورونــا. وجتــاوزت حــصــيــلــة
ؤكـدة بالفايروس في اإلصابات ا
بــريــطــانــيــا  حــاجـز  3مالي 
ـتـحـدة خامس ـمـلكـة ا لتـصـبح ا
دولــة في الـــعــالم تــتـــخــطى هــذه

العتبة. 
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سجـلت وزارة الـصـحة والـبـيـئة 
 607 إصابات بـفايـروس كورونا
و 1752 حالة شفـاء من اجلائحة
ــتـــفــشـــيــة فـي الــعـــالم. واشــار ا
الذي ـوقف الــوبـائي الــيـومي   ا
اطـلــعت عــلــيه (الــزمـان) امس ان
(مـخـتــبـرات الـصـحــة الـعـامـة في
الــبالد اجــرت اكــثــر من  30 الف
فحص لـعيـنـات مشـتبه اصـابتـها
بالفايروس  حيث رصدت اصابة
 607 اصـابـات مـؤكــدة بـكـورونـا
في احملافظات كافة) الفتا الى ان
(حــاالت الــشــفــاء ســجــلت 1752
حالة وبواقع  14 وفيات جديدة).
وجتـــاوز عـــدد حـــاالت اإلصـــابـــة
بــكـورونــا في الــعــالم حــاجـز 89
مـلــيـونــا والـوفــيـات حــاجـز 1.9
مـلـيـون بـحـسب بـيـانـات جـامـعة
جـــونــز هـــوبـــكــنـــز األمـــريــكـــيــة.
ـوجب بـيـانـات اجلـامـعـة بـلغ و
إجــــمـــالـي حــــاالت اإلصـــابــــة في

كـــمـــنــــظـــمـــة إرهــــابـــيـــة.وقـــال
الـطــلـيــبــاوي في تـغــريــدة عـلى
تـويتـر إن (قـيـام أمريـكـا بإدراج
الـفيـاض عـلى الئحـة عـقوبـاتـها
ثل اعتـداءً سافراً عـلى الدولة
الــعـراقــيـة ألن الــفـيـاض يــشـغل
مـنـصب رئيـس هيـئـة احلـشد )
دان وأضاف أن (هـذا اإلجـراء ا
قـد يـكون مـقـدمـة إلدراج احلـشد
وتـصـنـيـفه كـمـنـظـمـة إرهـابـية).
وأعلنـت وزارة اخلزانة اجلـمعة
ــاضـيـة فـرض عــقـوبـات عـلى ا
رئيس هيئـة احلشد علـى خلفية
اتـهـامه بـالـتـورط في انـتـهـاكات
خـطـرة حلـقوق اإلنـسـان تـتـعلق
ـتــظـاهـريـن في تـشـرين بــقـمع ا
األول عام  2019 بـالـتـعـاون مع

إيران على حد قولها . 

عراقيـة واخرها العـقوبات التي
صـدرت ضــد الـفـيـاض) مـؤكـدا
ارسـات االدارة االمريـكية أن (
احلـــالــيـــة في احــتـــكــار الـــقــوة
وفـرض الـوصـايـة الـدولـية عـلى
احلـــكــومـــات والـــشــخـــصـــيــات
الـسـياسـيـة اثـبت فـشـله ونأمل
من االدارة اجلديدة معاجلة هذا
اخلـلل وأن تـتـحـلى بـقـدر أكـبـر
ــــوضــــوعـــــيــــة ازاء هــــذه مـن ا
االجراءات التـي تخل بعالقـاتها
مع الـــــدول) ودعـــــا الـــــبـــــيــــان
احلــكــومــة إلى (اتــخــاذ مـواقف
ـتـحـدث واضـحــة).  فـيـمـا أكـد ا
باسم حركة عصائب أهل احلق
جــواد الــطــلــيــبــاوي أن فــرض
الـعــقــوبـات عــلى الــفـيــاض قـد
يـكـون بـدايـة لـتـصـنـيف احلـشـد

ترفـض العـقوبـات الـتي تواصل
اخلزانـة االمريكـية فرضـها على
شـخـصـيـات واحـزاب سـيـاسـيـة

واألجــهـزة األمــنـيـة فـي حتـقـيق
األمن واالســتــقـرار. وقــال بــيـان
تلـقـته (الزمـان) امس ان (اللـقاء
شـــدد عــلى أهـــمــيـــة مــواصـــلــة
كـافحـة اإلرهاب اجلهـد األمـني 
ومـالحـــقـــة خاليـــا داعش الـــتي
حتــاول زعــزعــة االســتــقــرار في
ــــنــــاطق إلـى جــــانب بــــعـض ا
تعـزيز سلـطة الـدولة وأجهـزتها
األمــــنـــــيـــــة في حـــــمــــايـــــة أمن
).  ورأى ائـتالف دولة واطـن ا
الـــقــانـــون  الـــعــقـــوبـــات الــتي
تـحدة على تفـرضها الـواليات ا
شـخـصـيـات وأحـزاب سـيـاسـيـة
عـــراقــــيــــة إجــــراء مــــرفــــوضـــاً
وجتـاوزاً سافـراً عـلى الـسـيادة.
وقـال االئـتـالف في بـيـان تـلـقـته
(الــزمــان) امس (دولـة الــقــانـون

لن تــســتـــطــيع أي دســيــســة أو
مــــؤامــــرة أن تــــفــــرقــــهم  ومن
الدروس التي تعلمناها أنه فقط
ـان من خـالل تـنـفــيـذ قـرار الــبـر
نــســتـــطــيع إقــامـــة عالقــات مع
اجلـــمــيع تـــقـــوم عــلى احـــتــرام
سيـادة البالد) وتابع ان (احلل
الـــنــهــائي في كــركــوك يــجب أن
يــكـون بـاتـفـاق أبــنـاء احملـافـظـة
بــإســنـاد وطــني وفـي ظل عـراق
واحد وسيادة الدستور) مؤكدا
(حــيـنـمـا يـكــون الـهـدف سـامـيـاً
تـــكـــون كل فـــوهـــات الـــبـــنـــادق
مـتــجـهـة نـحـو الـعـدو). والـتـقى
رئيس اجلـمهـورية بـرهم صالح
وبحـثا  رئـيس هيـئـة احلـشد  
ـسـتجـدات األمـنـيـة في البالد ا
وضـرورة تـعـزيـز سـلـطـة الـدولة
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أكــــد رئـــيـس هـــيــــئـــة احلــــشـــد
عدم الــشـعـبي فــالح الـفـيـاض  
امـكــانــيـة الــنـظــر الى احلــقـوق
بإزدواجية  والتعـايش يتطلب
التـنازل في سـبيل الـوطن. وقال
الــفــيــاض خالل حــفل تــأبــيــني
لـــقـــادة الـــنـــصــر فـي كـــركــوك 
تابـعته (الـزمان) امس ( سـنبذل
الــغــالي والــرخـيـص في ســبـيل
الــــوطن ولـن نــــغـــيــــر اونــــبـــدل
وســنـــبــقى حــافـــظــ لــلــعــراق
وارضه وان احلـــشــد ســيــبــقى
ـــــــــدافع عـن مـــــــــصـــــــــالـح كل ا
) مــضـــيــفــا ان (من الــعـراقــيـ
قاتـلـوا داعش جنـبـاً إلى جنب 
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ناطق اجملاورة له) ,واردف بالقول وا
ــشــروع شــارف عــلى االنــتــهــاء ان (ا
ونـحن بــصـدد مــراحل الــتـنــسـيق مع
ــسـتــشـفى وزارة الـصــحـة لــتــزويـد ا
بـــاألســــرة بـــغــــيـــة افــــتـــتــــاحه خالل

قبلة). االسابيع ا
ــــشــــروع تـــضــــمن واشــــار الى ان (ا
اضافـة مـركـزين لـلـحروق والـبـاطـنـية
بـــســـعـــة 350 ســـريـــر) ,واضــاف ان
(محافظة بـغداد تعتـزم اكمال مشروع
االضافة للمسـتشفى حتى يصل واقع
ـــســـتـــشـــفـى الف ســـريـــر لـــتـــكـــون ا
ـوذجــيـة لــقـد جــمـيع مـســتـشــفى 
اخلـــــدمـــــات الـــــطـــــبـــــيـــــة بـــــكـــــافــــة

االختصاصات).
 فيمـا وضعت محـافظـة ميسـان حجر
االسـاس إلنــشـاء اجلــانب الــثـاني من
طـريق مـيـمـونـة - الـسالم بـكـلـفة 6.6

مليار دينار. 
وقال احملـافظ عـلي دواي في تـصريح

شروع  تابعته (الزمان) امس ان (ا
تمويله من ضـمن تخصـيصات تـنمية
االقـالـيم/  الـبــتـرو دوالر لـعـام 2019
ـقــرر ان يـنـجــز الـعـمل بـــنـحـو ومن ا
600 يـوم مـنـذ تـاريخ االحـالـة في 24

اضي).  تشرين الثاني ا
WÝ—b  ÕU²² «

وكان دواي قـد افـتـتح مـشـروع بـنـاية
مـدرســة مــتـوســطــة في نـاحــيــة عـلي
ـة سـعة  9صـفا الشـرقي قـريـة الـگـر
مع الــــتــــأثـــيـث من اجل الــــنــــهـــوض
بالـواقع التـربوي في عـموم احملـافظة
وكـذلك لـتـخـفـيف األعـبـاء عن الـطـلـبة

وأولياء أمورهم .
 ووجه احملــــــافظ خـالل االفـــــتـــــتـــــاح
(مــديــريـة تــربــيــة مــيــســان بــتــوفــيـر
درسة من الكات التدريـسية لـهذه ا ا
اجل إشــغــالــهـــا في الــعــام الــدراسي
احلالي حلـاجـة سكـان القـريـة إليـها ,
كــون اغــلب الـــطالب يــنــتـــقــلــون إلى

مـشـيـرا الى (الـعــمل عـلى تـخـصـيص
قطعة ارض كبيرة لينفذ عليها مجمع
تـــربـــوي ضــــخم يـــضم  26مـــدرســـة
وكليـات باإلضافـة الى ادراج مشاريع
اكــســاء عــشـــر مــحالت ســكـــنــيــة في

القضاء).
وتــــابع انه ( الــــتــــوجــــيـه بــــإزالـــة
الــتـــجــاوزات عــلـى االمــاكن الـــعــامــة
واالرصـفـة واجلـزرات الـوسـطـيـة الى
جــانب مــتـــابــعــة االعــمـــال الــبــلــديــة
ـقدمـة بـشكل مـستـمر في واخلدمـية ا

نطقة). ا
vHA²  qO¼Qð

وافـاد احملــافظ (قـرب اجنــاز مـشـروع
تـأهيـل مـستـشـفى الـشـيخ ضـاري في
القضاء وادخاله باخلدمة بعد وصول
ـئة) ,مبـيـنا نسـبـة اجنازه الى  98با
ــســتـــشــفى ان (مــشـــروع تــوســعـــة ا
سيسهم بشكل كبـير بتقد اخلدمات
الطبيـة والعالجية لـقضاء احلسـينية
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ـقـالـنا الـسـابق والـذي سلـطـنـا فيه الـضـوء عـلى حـيثـيـات قرار اسـتـكـماال 
تـخفيض قيمة الدينار العـراقي وانعكاساته في االقتصاد العراقي  ,ويبدو
جلس الوزراء ومجـلس النواب قد اتفقوا ان طـرفي ادارة الدولة متمثـل 
عـلى تـمـرير مـوازنة 2021 الـعـجـيبـة والـغـريبـة وهـذا بـحسب تـصـريـحات
الي الـية والـذي يبـدو ان نظـرياتـه االقتـصاديـة وتخـطيـطه ا الـسيـد وزيـر ا
واطن تـبعات هذا ـواطن العراقـي اذ سيتحـمل ا مـاضية في اثـقال كاهل ا
واطن تخـفيض القدرة الـقرار وخصـوصا الطـبقة الـعاملة  ,اذ سـيتحـمل ا
الـشـرائيـة للـدينـار العـراقي والـتي ستـقود الى انـخـفاض الـدخل احلقـيقي
ـقـدار  , %20نــاهـيك عن تـخـفــيض مـخـصـصــات مـهـمـة مـثل ( لــلـفـرد 
اخلـطورة  ,والـشهادة  ,واخلـدمة اجلـامعيـة ) والتي سـتقود الى انـخفاض
في الــقــيـمــة االسـمــيـة لــلـراتب الــكــلي لـلــمـوظف  ,اضـف الى ذلك مــقـدار
الـضرائب الـتصـاعديـة وزيادة اسعـار سلع مـهمـة مثل الـوقود وغـيرها من
الـسلع التي تـشكل السلـة الغذائيـة للمواطن  ,وهـذا يواكب حـصة تمـوينية
تطـلبات االساسية مثل الرز  ,والـبقوليات  ,وغيرها من تـفتقر الى ابسط ا
الـــســـلع االســـاســيـــة الـــتي تـــمس االمن الـــغـــذائي لـــلـــمــواطن  ,كـل هــذه
االنـعكاسـات جاءت نتـيجة طبـيعيـة لتخفـيض قيمـة الدينـار مقابل الدوالر ,
والـسؤال الـذي يبـرز هنـا ...هل ان قرار تـخفـيض قـيمـة العـملـة كان قرارا

صحيحا ? 
من الـناحية العملية والـعلمية فان ستراتيـجية االصالح االقتصادي تتطلب
اجـراءات قــد تـكـون قـاســيـة وفـيـهــا الـعـديـد من الــتـكـالـيف االجــتـمـاعـيـة ,

وتخفيض قيمة العملة قد يكون قرارا صحيا ولكن بشروط اهمها : 
1- تـوفـر جـهـاز انــتـاجي مـرن يـسـتـطـيع ان يـلـبي حـاجـة الـسـوق احملـلـيـة
ـتـنـامي وخـصوصـا عـلى الـسـلع االسـاسـيـة والتـي تمس والـطـلب الـكـلي ا

االمن الغذائي للمواطن 
2- توفير احلماية للفئات الهشة في اجملتمع 

3- وجـود قطـاع خاص انتـاجي وصنـاعي وخدمي يـستطـيع تقـد السلع
واخلدمات 

4- االفـصـاح الـكـامل والـشـامل عن االيـرادات غـيـر النـفـطـيـة وخـصـوصا
نافذ احلدودية  ايرادات ا

5- تـقلـيص النـفقـات العـامة غيـر الضـرورية او الـغائـها ان لـزم االمر مثل
نفقات الضيافة  ,والنقل  ,وااليفادات 

ـا سبق يـبدو ان الـقرار احلكـومي بتـخفـيض قيمـة العـملـة ليس في وقته
الن الـتكاليـف االجتماعـية هي اكثر بـكثير من االيـرادات التي ستدخل الى
خـزينة الدولة هذا من جانب  ,ومـن جانب اخر فان تسعير برميل النفط ب
ت الـى الـواقع بـصـلـة  ,نــعم الـتـحـوط مــطـلـوب لـكن  $ 42بــاعـتـقـادنـا ال
ـبالغـة فيه سينـعكس سلـبا على االيـرادات النفطـية التي تـشكل اكثر 93 ا
ئـة من اجمـالي االيرادات الـعامـة للـموازنـة خصـوصا ان اسـعار الـنفط بـا
ـــيــة تـــدور في فـــلك 49 - 52 دوالر لـــلـــبـــرمــيل  ,ان هـــذا الـــواقع الـــعـــا
االقـتـصادي افـرز ركـودا اقتـصاديـا في الـسوق الـعـراقي بسـبب اخملاوف
ـواطـنـ من جـهة  ,وعـدم وضـوح الـرؤيـاة بـشـأن امـكـانـيـة الـتي تـعـتـري ا
االبـقاء عـلى تخفـيض قيـمة العـملة ام ال  ,واالجـراء االن للخـروج من حالة
الـية العـامة هـو زيادة االنفـاق العام الـركود االقـتصادي بـحسب ادبـيات ا
لـتـحـريك الـطـلب الـكـلي او تـخـفـيض الـضـرائب والـرسـوم لـتـحـفـيز الـدخل
ـركـزي ـالـيــة والـبـنك ا احلــقـيـقي وهـذا يـتــنـافى كـلـيــا مع قـرارات وزارة ا
الــعـراقي ويــبـدو من االســتـقــراء االولي لــلـسـوق ان االقــتـصــاد مـاض في
الــدخــول في حــالــة ركــود تــضـخــمي Stagflation (وهــو حــالــة تـزامن
الـتـضـخم والـركـود في ذات الوقت )   ,فـالـواقع والـبـيـانـات تـشـير الى ان
ـر االن فـي حـالــة ركـود  ,والــقــرارات احلـكــومــيـة االقــتــصـاد الــعــراقي 
ســتـؤدي الى مــوجـات تـضــخـمـيــة بـســبب عـدم مـرونــة اجلـهــاز االنـتـاجي

عضلة ?  العراقي .... والسؤال االن ماهو احلل للخروج من هذه ا
تلك رؤية ومقترحات وحلوال للخروج من هذه االزمة بـالتأكيد كمختص 
ا ولـكن الواقع الـسيـاسي االن يفـرض علـينـا االنتـظار 
وازنة االن سـتؤول اليه االمور خصوصـا ان مقترح ا
هــو فـي مـلــعـب مــجـلـس الــنـواب  ,لــعـل قــادم االيـام
سـتكشف لنا عن حـقائق وقرارات جديدة تصب في

واطن صالح ا

W∫  جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي Kł
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وجه مــــجــــلس الــــوزراء بــــتـــلــــبــــيـــة
احتـيـاجات االسـر الـنـازحة والـعـائدة
الى مناطق سـكانهم وتـذليل العـقبات
التي قد تواجهـهم حل اقرار موازنة
الـعـام اجلاري  ,مـشددا عـلـى ضرورة
اجنــــاز مــــعـــامـالت ذوي الــــشــــهـــداء

واجلرحى . 
ـــتــــحـــدث احلـــكــــومي وزيـــر وقـــال ا
ــؤتـمـر الـثـقــافـة حــسن نـاظم خالل ا
االســـبــوعـي عـــقب جـــلـــســة اجملـــلس
تــابـــعــته (الـــزمــان) امـس ان (رئــيس
الوزراء مصطفى الـكاظمي وجه بعقد
اجـتــمــاع لـتــذلـيل الــصــعـوبــات أمـام
إكـــمــــال مـــعــــامالت ذوي الــــشـــهـــداء
واجلـرحى) ,واضـاف ثــمــة (اهــتــمـام
ـســألـة االنــتـخـابــات ورغـبـة جـدي 
ــراقـــبــة جــديـــة دولــيــة احلــكـــومــة 
لالنتخـابات لضـمان نزاهـتها) ,ولفت
االنتـباه الى ان (وزيـر الـصحـة حسن
محـمد الـتـميـمي دعـا خالل اجللـسة ,
ـنع الــسـفــر إلى الـدول الــتي تــشـهـد
تـزايـداً في عـدد اإلصـابـات بـكـورونـا
وسـتــكـون هــنـاك إجــراءات قـانــونـيـة
ــقـــيــمي مـــجــالـس الــعــزاء صــارمـــة 

والتجمعات االخرى).
مؤكدا ان (اجملـلس صوّت في جـلسته
عــلى إقــرار قــانــون اإلحــصــاء ونــظم
ـعــلــومــات اجلـغــرافــيـة) ,وتـابع ان ا
ــعـلــومـات (هـيــئـة اإلحــصــاء ونـظم ا
اجلــغــرافــيــة ســتـــحل مــحل اجلــهــاز
ـــركــزي لـإلحـــصــاء) ,مــشـــيـــرا الى ا
صادقـة على تمـويل مشروع تـنفيذ (ا

ــدرجــة فـي الــكــتـــاب واجملــهــزة من ا
شركـة سي  ,ام  ,اي  ,سي الصـيـنـية
ــتــعـــاقــدة مع الـــوزارة في تــنـــفــيــذ ا
مشـروع مـحـطة كـهـربـاء صالح الدين
احلـــــــراريــــــــة مـن إصـــــــدار إجـــــــازة
ـواد من الكمارك اإلستيراد وإخراج ا
ـوانئ وإيصـالها حال وصولـها الى ا

.( الى احملطة آنفاً
وضوع الى الدائرة مضيفا (وإحالة ا
القـانونـيـة في األمانـة الـعامـة جمللس
الـوزراء لــغـرض إبــداء الـرأي بــشـأن
إدراجه في جــــدول أعـــمـــال مــــجـــلس
ادة 6 الوزراء إسـتنـاداً الى أحكـام ا
من النظـام الداخـلي جمللس الوزراء),
ــوافـقــة عـلى مــشـروع مـشــيـرا الى (ا
ـعــلــومـات قـانــون اإلحــصــاء ونُـظـم ا
اجلغرافـية الذي دقـقه مجـلس الدولة
وأحاله الى مـجلـس النـواب إستـنادًا
ـادتـ 61/الــبــنـد أوال الى أحـكــام ا

و80 البند ثانيا من الدستور).
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وتــــابع ان (اجملــــلـس وجه شــــركــــات
وزارة الـــــــنـــــــفـط بـــــــدفع الـــــــديـــــــون
تـرتبة بـذمتها الـية ا ستحـقات ا وا
لـصــالح شـركــات الـكـهــربـاء ويــنـظـر
ـالـيـة ـقـاصـة ا بـأمـور الـتـسـويـات وا
وتسـعيـرة الـطاقـة اجملـهزة  من خالل
جلان تشـكل لهـذا الغرض) ,مؤكدا ان
(اجمللس خـول وزير الـتخـطيط خـالد
بــتــال الــنـــجم صالحــيـــة الــتــفــاوض
والــتــوقــيع عــلـى مــشــروع اتــفــاقــيــة
التعـاون العـلمي والـفني بـ العراق
وكــوريــا اجلــنــوبـــيــة إســتــنــاداً الى

شؤومـة للـعراق احملتل ـر خالل فتـرة إدارتك ا كل مـا فعـلته يـا مستـر بر
هـو أنك دمـرت أركان الـدولة الـعراقـية الـتي كانت قـائمـة وقويـة رغم كل ما

كن أن يقوله العراقيون لها وعليها.
 لـقد ألغـيت بجرة قـلم مؤسسـة اجليش العـريقة عن سـبق اصرار وترصد
وأنت تــعــلم أن ال وجــود ألي وطن بــدون قـوة مــســلـحــة حتــمـيـه من أعـداء

اخلارج. كان هذا مطلب اسرائيلي. 
ثم أنـك فكـكت مـؤسـسـات الـبالد األمـنـية وكـنت تـعـلم أن غـيـاب هـذه الـقوة
يـطلق العنان للـخارج عن القانون كي يـعيثوا فيه تـخريباً وفساداً وكان
ر على تخريب أسس . ثم عملـت يا مستر بـر هـذا مطلبـاً اسرائيليـاً ايضاً
االقــتـصــاد الـعــراقي بـنــظـام رواتب عــشـوائي مــتـعــمـد من أجل فــتح بـاب
االسـتـيراد وكي ال تـبـقى في خزانـة الـدولة عـشـرة دنانـيـر قد تـسـتثـمر في
تـأسـيس مشـروع مـا وكان هـذا مـطـلبـاً اسـرائيـلـياً آخـر. ثم فـعلت فـعـلتك
األخـرى بتـأسيس نظـام للحـكم الطائـفي بحـيث كاد أن يتـحول هذا الـنظام
الى قـانون غـير مـكتـوب وكنت على مـعرفـة بأن هـذا يؤدي الى تـعميق روح
. وهذا هـو أيضاً مطلب اسـرائيلي. ولقد واطن االخـتالف والتناحر بـ ا
ـتحف ـة واحلديـثـة ا جتـاهـلت كـيف  نهـب واحراق ذاكـرة الـعـراق القـد
ـعـاونـيك جـفن فـقـد كـان هـذا الـعـراقـي ودار الـوثـائق دون أن يـرف لك أو 

مطلب اسرائيلي أساسي. 
ر كان البد من ونـتيجة لـطبيعـة النظام اجلـديد الذي أسسـته يا مستـر بر
ـسؤولية واالرتباط بالوطن ن هب ودب من فاقدي االحساس با أن تـدفع 
وهـمـوم مواطـنـيه كي يـتربـعـوا على كـراسي احلـكم. كل ما فـعـله هؤالء وال
ـال الـعام يـزالـون يـفـعـلـونه بـنـهم اجلـائع الـذي ال يـشـبع هـو أنـهم نـهـبـوا ا
واخلـاص واستولـوا على مرافق الـدولة ومؤسسـاتها وراحـوا يعيثـون فيها
فـسـاداً وهـذا هـو كـذلك مـطـلـبـاً اسرائـيـلـيـاً بـالـتـأكـيـد. هـذه هي الـفوضى
ا فـعلت. أعـرف أيضـاً أن الكـثيرين الـهدامـة بالـضبط. أعـرف أنك تفـخر 
ن يـنتهجون نهجك أو من صبيان السياسة  سيسخرون من هذا الكالم
ؤامرة. أقول نعم أنا على تهالـكة حول أنصار نظريـة ا ويـرددون العبارة ا
األقل مـن القائل بهذه النظرية في حاالت كثيرة ألني أعرف أال وجود في
عـالم الـسـياسـة لـشيء اسـمه نـيات سـلـيـمة أو بـريـئة أو

عفوية. 
طـابخ الدولية كل شـيء مرسوم بعـناية شـديدة في ا
ومــخــطط له وفــقــاً جلــدول الــعــداوات والــصــداقـات

وساذج من ال يرى هذا. 
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اعلن محافظ بغداد محـمد جابرالعطا
ادراج بـنـاء مجـمـع تـربوي فـي قـضاء
احلــســيـنــيــة وكــذلك تــنــفــيــذ اعــمـال
االكــســاء فـي عــشــر مـــحالت جــديــدة

ضمن خطة هذا العام .
ونقل الـبـيـان عن العـطـا خالل جـولته
يدانية التي اجراها في في القضاء ا
ــتــابـــعــة اعــمـــال اكــســاء 5 مــحالت
سـكـنـيــة  الـقـول ان (احملــافـظـة تـولي
اهـتــمـامــا بــالـغــا لـلــقــضـاء وجلــمـيع

مناطق حزام بغداد).
ـنــفـذة  مـؤكــدا ان (اعـمــال االكـســاء ا
تـســيــر بـوتــيــرة مــتـصــاعــدة وضـمن
عـايير الـفنية الشروط والـضوابط وا
ـتبـعة) ,واضاف الـعطا والهـندسـية ا
ان (خــطـة مــشــاريع احملــافــظــة لــهـذا
الـــعــــام تـــضــــمــــنت ادراج مــــشـــاريع
ـخـتـلف الـقـطــاعـات لـتـشـمل قـضـاء

احلسينية).
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األنــابــيـب الــبــحــريـــة لــزيــادة قــدرات
ــوانئ تــصـــديـــر الـــنــفـط اخلــام مـن ا
اجلـنوبـيـة). ومـضى نـاظم الـى الـقول
ان (مـوازنة 2021 بُنـيـت علـى أساس
الورقـة البـيـضاء اإلصالحـية وشـعار
احلـكــومـة احلــالـيـة هــو دعم الــقـطـاع

اخلاص). 
 UłUO²Š« dO uð

وبـحث اجملــلس بــرئــاسـة الــكــاظـمي,
الشؤون العامة ومستجدات األحداث
ـدرجــة في ــوضــوعــات ا فــضال عن ا
جـــدول األعـــمـــال.واســـتــــمع اجملـــلس
الـذي بــحــسـب الــبــيـــان احلــكــومي  ,
الى اطــلـــعـت عــلـــيه (الـــزمـــان) امس 
(إيـجـاز بــشـأن مـســتـجـدات مــكـافـحـة
جــائــحــة كـورونــا واإلجــراءات الــتي
ـسـؤولـة إتـخـاذها تـواصل اجلـهـات ا
وتـطـبــيـقـهــا وعـرض قـدمه مــسـتـشـار
رئـيس الــوزراء لـشــؤون االنـتــخـابـات
عبـد احلـسـ الـهنـداوي بـشـأن سـير
رتقب التحـضيـرات إلجراء االقتـراع ا
ـفـوضــيـة  وتـعـاون  واحـتـيـاجــات ا
الوزارات ومؤسـسات الـدولة لتـسهيل
ــراقـبــة الـدولــيـة عـمــلــهـا واهــمـيــة ا
لضمان نزاهتها وتأكيد اهمية تكثيف
اجلهود لتـشجيع النـاخب للـتسجيل
تـبقـية التي دة ا البايـومتـري خالل ا

فوضية). اعلنت عنها ا
مـــؤكـــدا ان (اجملـــلـس اقـــر تـــوصـــيـــة
اجملـلس الـوزاري لـلـطـاقـة بـحـسب مـا
ـرقم جـاء في كـتـاب وزارة الـكـهربـاء ا
511 في  7كانون الثاني 2021 الذي
ـواد الكـيمـياوية تضمّنت ,استثـناء ا
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ـادة 80/الـبـنــد سـادسـاً من أحـكـام ا
الـــــدســـــتــــور وكـــــذلـك قـــــيــــام وزارة
اخلـارجـيـة بــإعـداد وثـيـقــة الـتـخـويل
الالزمة باسم الـعراق وفقـاً للسـياقات
عتـمدة ورفـعها الى األمـانة الـعامة ا

جملـلس الـوزراء من أجل اسـتـحـصال
مــوافـــقـــة رئـــيس مـــجــلـس الــوزراء),
واضـاف الـبـيـان ان (اجلـلـسـة شـهدت
ـوافـقـة عـلى اسـتـمـرار العـمـل بـقرار ا
اجملــــلس 54 لــــعــــام 2020 من قــــبل

ــهــجـريـن تــلــبــيـة وزارة الــهــجــرة وا
الحـــتـــيـــاجـــات الـــعـــوائل الـــنـــازحـــة
والعـائـدة من النـزوح ولـلتـخـفيف عن
وازنة كاهـلهـا حل إصـدار قانـون ا

العامة وتعليماتها).

ميسـان التي شمـلت مناطق احملـافظة
ـا فـيــهـا الـقـرى واالريــاف عـلى حـدً
ســواء وحتــقق مــتــطــلــبــات وأهـداف

كانية). التنمية احمللية وا
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ـــبـــاشــرة مـــنـــاطق أخـــرى من اجـل ا
بالدوام).

واضاف ان (هـذا االجنـاز يـأتي ضمن
ـشــاريع الـتي نــفـذتـهـا سـلـســلـة من ا

معـتـبـرا أن "ال ثـقة بـهـا".وفي تـغـريدة
نشرت على احلساب الرسمي الناطق
بــاالنــكــلــيــزيــة خلـــامــنــئي في مــوقع
تـويــتـر قــال "الــلـقــاحـات األمــيـركــيـة
والـبــريــطــانـيــة غــيــر مـســمــوح لــهـا"
بـدخـول الـبالد مـضــيـفـا "ال ثـقـة بـهـا
ا يريـدون جتربـة اللـقاح على (...) ر
دول أخرى".ويـعـني التـصـريح عمـلـيا
حــــــظـــــر اســــــتــــــيـــــراد لــــــقــــــاحـــــات
فــــايـــزر/بــــايــــونــــتــــيك ومــــوديــــرنـــا
استـرازيـنـيكـا/اكـسـفورد.وتـعـدّ إيران
أكـثــر دولــة تـضــرراً من تــفــشي وبـاء
كوفيد- 19في الشرق األوسط.والحقا
حجب مـوقع تـويـتر تـغـريـدة نشـرتـها
حسـابـات تـابعـة لـلمـوقع االلـكـتروني
الـرسـمي خلـامـنـئي بـشـأن الـلـقـاحات
ــضـادة األمـيــركــيـة والــبــريـطــانــيـة ا
ـستـجـد مـعـتـبرا لفـيـروس كـورونـا ا
أنهـا "تـخالف" قـواعـده ال سيـمـا منـها
تعلقـة بكوفيد-19.ويُعدّ "سوبيرانا ا
02 مشروع اللـقاح األكثر تـقدّماً الذي
يعمل عليه العلماء في مركز الهندسة
الوراثـية والـتكـنولـوجيا
احليويـة. واللـقاح اآلخر
هو "سوبـيرانا 01. وفي
نـــــــهــــــــايـــــــة كـــــــانـــــــون
األوّل/ديــســمــبــر أشــار
مــديــر مــعـــهــد فــيــنالي
فـــيـــســــيـــنـــتـي فـــيـــريـــز
بيـنـكـومـو إلى أنّه يـريد
أن يـــــبـــــدأ في كـــــانـــــون
ــرحـلـة الـثـاني/يــنـايـر ا
الـثـالـثة مـن االخـتـبارات
رشّحة على اللقـاحات ا
ألف ــــــشــــــاركـــــة 150 

متطوّع في هافانا.

ه{ افـانا) ,أ ف ب) - سـتُـجـري كـوبا
اخـتـبــارات في إيـران لــدرس فـاعــلـيّـة
"سوبـيـرانا 02 وهو أكـثـر لـقـاحـاتـها
احملـتــمـلــة تــقـدّمــاً بـحــسب مــا أعـلن
ركـز العلـمي الذي عمل على السبت ا
تـطــويـر هــذا الــلـقــاح.وتـعــتـزم كــوبـا
حتـصـ سـكّـانــهـا في الـنـصف األول
من 2021 بــلــقـــاحــهـــا اخلــاصّ ضــدّ
كـوفـيد-19. وقـد وقّع مـعـهـد فـيـنالي
لــلــتـلــقــيـح (آي إف في) الــذي تُــديـره
الدولـة مع مـعهـد باسـتـور في إيران
اتّــــفــــاقـــاً فـي هــــافــــانـــا ســــيــــســــمح
بـ"اسـتـكـمـال األدلّـة الـسـريـريّـة لـلّـقاح
ــرشّح ســوبــيــرانـا 02 وبــحــصـول ا
"تـــقـــدّم ســـريع في كـال الـــبـــلـــدين في
ــنـــاعي ضــدّ (مــجـــال) الــتــحـــصــ ا
كـــوفـــيــد-19. ويـــأتي إعالن تـــوقـــيع
االتفاق ب إيران وكوبا غداة تغريدة
ـرشــد اجلــمـهــوريــة اإليـرانــيــة عـلي
خـامـنـئي أعـلن فـيـهـا اجلـمـعـة "حـظـر
اســتــيـــراد لــقــاحــات مـــصــنــوعــة في
تحدة" ملـكة ا تـحدة أو ا الواليات ا
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ـراقـبة). نصب مـنـظـومة كـامـيرات ا
واضـاف سـلـيـم انه ( وضع خـطـة
ـديرية استراتـيجـية لـتطويـر عمل ا
وكـذلك تــطـويــر الــعـمل مع الــدوائـر
ـذكـورة من خالل نــصب كـامـيـرات ا
مـراقـبــة ذات مـواصـفـات عــالـيـة في
رورية لالستفادة منها التقاطعات ا
في اجلــانب اخلــدمي ســواءا كــانت
في الشـوارع الرئـيسـة والتـقاطـعات
رورية وايضـا االستفـادة منها في ا
ـلـيـونـيـة بـهـدف وصـول الـزيـارات ا
اخلــدمـات واالســتــجــابــة لــطــلــبـات

( واطن ا
 مـــبــيـــنـــا ان (الـــهــدف مـــنـــهـــا هــو

السـيـطرة عـلى آلـيـات بلـديـة كربالء
من اجل زيــادة اجلــهـد اخلــدمي في

احملافظة). 
واخـتـتـمـت مـديـريـة مــجـاري بـلـديـة
كـربالء الـدورة الـتـدريـبـيـة اخلـاصة
ـشــروع مــعــاجلـة مــيــاه الــصـرف
ـــوحــد. وبــحــضــور 40 الــصــحي ا
الكــات الــهــنــدســيـة مــشــاركـا مـن ا

ديرية.  والفنية في ا
 U ö  œ«bŽ«

يكانيكية وتناولت الدورة االعمال ا
والـكهـربـائـيـة وسـيـطـرة الـعـمـلـيات
واخملـــتــبـــر. وقـــال مـــديـــر اجملــاري
ـهــنـدس عــامــر عـبــيـد لـ (الــزمـان) ا
امس ان (الهدف من
اقامـة هـذه الدورات
الــتـــدريـــســـيـــة هــو
الكــات لــتــهــيـــئــة ا
الهـنـدسـية والـفـنـية
لـــــغـــــرض تــــــســـــلم
ـشـروع وتشـغـيـله ا
لـــــتــــقـــــد افـــــضل
اخلــــــــــــــــدمــــــــــــــــات

للمحافظة). 
مـــبــــيـــنــــا ان (عـــدد
ــــــشـــــــاركـــــــ في ا
الــدورة قـــد بــلغ 40
الكات مشاركا من ا
الهـنـدسـية والـفـنـية
ــديــريــة حــيث في ا
 توزيع الشهادات
الــتـــقـــديـــريــة عـــلى
ـــشــــاركـــ بــــعـــد ا
اجـــتــيـــازهـم لـــهــذه
الـــدورة). وتــــفـــقـــد
مـــحـــافـظ الـــنـــجف
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انـهت مـديـريـة بـلـديـة كـربالء نـصب
كــامـــيـــرات مــراقـــبـــة في الـــشــوارع
ـرورية في الرئـيـسة والـتـقـاطعـات ا

احملافظة. 
وقـال مـديـر بـلـديــة احملـافـظـة عـبـيـر
سليم لـ (الزمـان) امس ان (اجتماعا
عــقـــد مع مــحـــافظ كــربالء نـــصــيف
اخلـطــابي وبــحـضــوري شــخـصــيـا
ومــســـؤولــ مـن االمــانـــة الــعـــامــة
ـراقـبة للـعـتـبـة احلسـيـنـيـة (مركـز ا
علـومات االمنـية) ومديـرية مرور وا
احملـافـظــة حـيث  مـنــاقـشـة زيـادة

W³∫  شاشات مراقبة تقاطعات الطرق بواسطة الكاميرات في كربالء «d

لــؤي الــيـاســري عــددا مـن األسـواق
ديـنة  ـوالت في مركـز ا احمللـية وا
ــواطـنـ والـتــقى خالل اجلـولــة بـا
واســتــمـع الى ارائــهم بـــخــصــوص
واد الـغذائـية بـعد تـغيـير اسعـار ا
ســعــر صــرف الـدوالر كــمــا الــتــقى
ـوالت وتابع بأصـحـاب األسـواق وا

معهم األسعار . 
وبـــــــــ احملــــــــــافـظ أمـس أن (واقع
األسعار في احملـافظة مـسيطـر عليه
ـــــئـــــة وهي ضـــــمن بــــواقع 90 بــــا
تـبقي سيتم عالجه الضوابط أما ا
من خالل اإلجـــراءات الــقـــانــونـــيــة)
.الفــتــاً الى أن (احلــكــومــة احملــلــيـة
تـابعـة األسواق شكـلت جلنـة علـيـا 
واألســــعــــار و حتــــويل عــــدد من
الـتــجـار عــلى اجلـهــات الـقــانـونــيـة
حملـاســبـتــهم وفق الـقــانـون بــسـبب

جتاوزهم الضوابط) .
مــضـيــفــاً انه (يــجب عــلـى اجلـمــيع
ـســؤولــيـة والــتــعـاون الـشــعــور بــا
ــــواد واحلــــفـــــاظ عــــلى أســـــعــــار ا
االسـاســيـة والــضــروريـة في حــيـاة
األســرة  ويــجب مــراعــاة شــريــحـة

الفقراء في اجملتمع) .
وأشــار الـيــاســري الى أن (الــنــجف
سـتـعـتـمـد الـتـسـعـيـرة الـصـادرة من
ــــواد وزارة الــــزراعــــة  جلــــمــــيع ا
الــغـــذائــيــة األســـاســيــة والـــلــحــوم
بانـواعـها والـفـواكه واخلـضروات 
وأبـــعـــاد الـــســــوق عن مـــزاجـــيـــات

التجار).
مـوضـحـاً أن (هـذه اآللـيـة تـصب في
مصلحة التجار واجملتمع وسيكون
مــعـــيــار الـــعــمل هـــو عــدم الـــضــرر
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يـعــاني الـكــثـيــرون صـعــوبـات في
احلـــصــــول عـــلى قــــسط وافـــر من
الـــنـــوم أثــــنـــاء الـــلـــيل لـــلـــراحـــة
والـتعـويض عن يـوم متـعب قـضاه
الــشـخص في الـعــمل أو الـدراسـة.
ولعل عدم أنتظـام النوم في الكثير
من جـوانـبه يــتـعـلق بــاالسـتـخـدام
الـــسيء " لــــلـــمـــوبــــايل " ومـــواقع
الـتـواصل االجـتمـاعي فـفي سـاعة
مـتـأخـرة من الـليل وعـنـدمـا تـكون
قــــد دخـــلـت في مــــرحــــلـــة الــــنـــوم
الـعـمـيق يـأتـيك أشـعـار مـن احدى
شـــركــات االتــصــال لـــيــخــبــرك أن
الـشـركــة صـرفت لك تـعــويـضـا عن
ـات التي أجريتـها هذا اليوم كا ا

وذلـــــــــــــك
الشتراكك
في خدمة

معينة.
ÃUŽ“«
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ــــــا وحـــــــا
حتــاول أن
تــســتــعــيـد
هــــــــــــدوئـك
وتـسـترخي
لـــــتـــــواصل
نـــــــــــــــــومـك
اســـتـــعـــدادا
لــــيـــوم عـــمل
جديـد يـقطع

علـيك صديـقا يـبدو انه يـعاني من
نشور يـصلك أشعار منه األرق 
يسلب النـوم من عينيك. وفي وقت

اخـر من فـجـر هـذه الـلـيـلـة يواصل
صديق أخر مشوار اإلزعاج الليلي
بــرســالــة حتـمـل تـمــنــيــاته بــيـوم
مـبـارك ونـهـار سـعـيد .. ومـع طيب
الـتــمـنـيــات وصـدقـهــا لـكن هـذا ال

يعني اننا قضينا ليلة هانئة. 
d−H « qzUÝ—

ويشــر الصـحفي جـمال األمـن الى
انـه مـســتـاء مـن اشـعــارات رسـائل
احـدى شــركــات األتــصــاالت الـتي
تـصله عـند الـفجـر يومـيا لـتخـبره
ان الــشــركـة اضــافت الى رصــيـده
كذا مـبلغ نظـير اشتـراكه في خدمة
(يوم عـليك ويـوم علـينه) وتـتسبب
له بــحــالـة من األرق. ويــضـيف " ال

أعــــــــــــــــرف
مـــاهي الــضـــرورة الــقــصـــوـ الــتي
جتعل الـشركـة ترسل هـذا االشعار
في هـذا الــوقت?  لـتــقـلق راحــتـنـا
ألــــــيـس مـن األفــــــضـل أن تـــــــرسل

األشــعــار في الــعــاشــرة صــبــاحــا
شـترك في حيـنمـا يكـون جمـيع ا

حالة اليقظة.
وتـــــذهـب د. ســـــنـــــدس ســـــرحـــــان
(أستاذة جامعية ) في أجتاه أخر

أذ تـقـول"
انـــــــــــــنـي ال انــــــــــــــزعـج مـن
االشعارات الليلية ألني في
الغالب أطفئ جـهاز الهاتف
عــنـد الـنـوم وعــنـدمـا أتـرك
اجلهاز مـفتوحـاً ال أتفاعل
مـع االشـــــــــعـــــــــارات خالل
الــــلــــيـل وفي الــــصــــبـــاح
أطـــالــعـــهـــا ". وتـــضــيف "
ــكن أن االنـــســان حــر و
يــســتــخـدم جــهــازه بــالــوقت الـذي

يحدده ".
WO½öIF « »UOſ

فـيـمـا يـصف حسـ نـعـيم (مـحام ـ
28 عـاماً) هـذه الظـاهرة بـقوله " أن

مـا يـعكـر صـفو احلـيـاة هو غـياب
الـتنـظيم والـعقالنـية في الـتواصل
اإللـــكــتــرونـي مع األخــرين ذلك أن
وجــــــود األصــــــدقـــــاء فـي مــــــواقع
الــــتـــــواصل لــــيـس مــــعــــنــــاه أن
نـــراســـلــهـم في أي وقت ونـــعـــكــر

صـــفــــو حـــيـــاتــــهم ونـــرسـل لـــهم
تــمــنـيــاتــنـا الــصــادقـة بــأن يــكـون
وفقة يومهم مبارك ونـدعو لهم با
والــسالمـة من شـرور كــرونـا عـنـد

الفجر ".
ـنـاسب ويـتـابع " اخـتـيـار الـوقت ا
لــلـنـشـر والـتـواصل أمـر مـهم لـكي
يتـفاعل مع رسـائلـنا االخـرين لكن
االخـتيـار اخلاطـئ يؤدي الى حـالة
من الـــتـــذمـــر وأن لم تـــصــدر ردود
أفـعـال عــلـنـيـة مـن األصـدقـاء لـكن
إشعـارات أخر الليـل قطعـا مزعجة
وتـلـحـق الـضـرر بـبـقـيـة األصـدقاء
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احلـــكــــومـــة الى دعــــا خـــبــــيـــر امـــنـي 
ـنـفلت في اسـتـهداف اسـواق الـسالح ا
حــمـلــة انـفــاذ الـقــانـون ومــنع انـتــشـار

رخصة في البالد.  االسلحة غير ا
وقال سرمد البياتي في تصريح تابعته
(الــــزمــــان) امـس  ان (الــــعــــمـــــلــــيــــات
الــعــسـكــريـة الــتي تــسـتــهــدف الـسالح
ــســتــوى طــمــوح ــنــفــلت ال تــرتـــقي  ا

الشارع العراق)
واضاف (يـجب مـغادرة هـذه االمور الن
ـــــــواطـن يـــــــعـــــــانـي جـــــــمـــــــلـــــــة من ا
وتــابع ان (الــقــوات االمــنــيــة االزمــات)
مجبرة على هذه احلمالت االمنية التي
وكـان يجب ـنـلـفت تـسـتـهدف الـسالح ا
علـيـها اغالق احلـدود مع اي دولة ا من
كما الدول الـتي تدخل عـبرها االسـلحـة
يجب عـلى احلكومـة مراقبـة مواقع بيع
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الـــسالح وغــلـق االســواق الـــتي تـــبــيع
داعـيا الى االسـلـحة في عـمـوم العـراق)
(اصـــدار تـــشـــريع او امـــرا قـــضـــائـــيــا
ونـحتاج ـروج لالسـلحة حـاسبة ا
الى مـعـلـومـات عـلى مـسـتـويـات عـالـية
ـعـرفـة مـن اين يـأتي الـسالح وكــيـفـيـة

بيعه).
W¦¹bŠ jDš

وتـابع ان (عـلى احلـكـومـة اعـداد خـطط
ــنـاطـق واعـادة حــديــثــة في تــقــســيم ا
تـفـتـيـشهـا ويـجب تـطويـر عـمل الـقوات
ولو كانت هناك نية االمنية بهذا الشأن
يـجب تــثـقـيف حــقـيـقــيـة لــهـذا الـعــمل 
ـواطــنــ عــلى تـرك الــسالح ورفض ا
هذه الظواهر). وأعلنت وزارة الداخلية
الـقـبض عـلى مـا يسـمى وزيـر الـزراعة
في داعـش بـــعـــمـــلـــيــة فـي مـــحـــافـــظــة
إنه األنــبـــار.وقــالـت الــوزارة في بـــيــان

(بـجــهـود مـتـمـيـزة ومـتــابـعـة مـيـدانـيـة
تـمكنت قـوة مشتـركة من فرقة مسـتمرة
الرد الـسريع ووكـالة االسـتخـبارات في
من الـقاء الـقـبض على وزارة الـداخلـيـة
مـايـسـمى وزيـر الــزراعـة في عـصـابـات
مـبـيـنـا ان داعــش وثالثـة من مـرافـقـيه)
(عــمــلــيـــة الــقــبض في قـــضــاء الــقــائم
جـاءت بـعـد تـشـكـيل ـحـافـظـة األنـبـار

فريق عمل مختص).
ـتفـجرات  وواصـلت مديـريـة مكـافحـة ا
جــهـودهـا في هــيـئـة احلــشـد الـشــعـبي
لتفكيك العـبوات في األنبار. وذكر بيان
ان (مفـارز مـديـرية إلعالم الـهـيـئة امـس
ـتفـجـرات شـرعت بـنـاء على مـكـافـحـة ا
مـعـلـومـات تـلـقـتـهـا من قـيـادة عـمـلـيات
ضمن األنبار بشأن وجود شارع مفخخ
قــاطع الـلــواء الـتــاسع/ حـرس احلـدود

بالتوجه اليه والعمل على تفكيكه).
ــــفــــارز جنــــحت بــــرفع وأضــــاف ان (ا
ــســاويـة وتــفــكـيك 50عــبــوة نـاســفـة 
الـــــشــــارع بـــــالــــكـــــامل دون وقــــوع أي
ونـوه الـبـيان الى ان (مـديـرية خـسـائر)
ـتـفـجـرات في هـيـئـة احلـشد مـكافـحـة ا
جنـحت أمس بـازالـة 30 عـبــوة نـاسـفـة
ـــذكـــور في ــســـاويـــة عـن الــشـــارع ا
األنـبــار). وأنـدلع نـزاع عـشـائـري وسط
إطالق نار كثيف شرق مدينة الناصرية
مـركـز مــحـافـظـة ذي قــار. وذكـر مـصـدر
أمــني ان (مــديــنـة الــنــاصـريــة شــهـدت
إطالق نـار كــثـيف نــتـيـجــة جتـدد نـزاع
عـشـائـري في نـاحـيـة أور الـسـديـنـاوية

سابقاً).
مــبــيــنــا ان (الــنـــزاع اســتــخــدمت فــيه
األســلــحــة الــنــاريــة اخملــتــلــفـة ,في مـا
تــوجــهت قــوة أمـنــيــة لــتـطــويق مــكـان
احلــادث والـســيــطـرة عــلــيه). وأعــلـنت
عن إلـقاء الـقبض وكـالة االسـتخـبارات 

عـلى عـصـابـة نـفذت  17 عـمـلـيـة جتارة
بــاالعــضـــاء الــبــشــريــة فـي مــحــافــظــة
واسط.وذكــرت الـوكـالــة في بـيـان امس
أنـه (مـن خالل ورود مـــــــعـــــــلـــــــومــــــات
اســـتــــخـــبـــاراتـــيــــة عن وجـــود احـــدى
ـــنـــظـــمـــة من ـــة ا عـــصـــابــــات اجلـــر
وعلى ـتـاجـرين بـاالعـضـاء الـبـشـريـة  ا
الفور  تشكيل فريق عمل مختص من
ـتـمـثـلـة مـفـارز وكــالـة االسـتـخـبــارات ا
نـظمة ة ا ديـرية استـخبارات اجلـر
وبعد بذل اجلـهد االستخباري بواسط 
 الـقـاء الــقـبض عــلى ثالثـة مــتـهـمـ
بــالــتــعـاون مع مــديــريــة اسـتــخــبـارات

ومكافحة ارهاب بغداد).
مــؤكـــدا انه (من خـالل الــتـــحـــقــيـــقــات
االولــيــة مــعــهم اعــتــرفــوا قــيـامــهم 17
عـملـيـة لـتـجـارة االعـضـاء الـبـشـرية في
فـضالً عن كـونـهـم ضمـن شـبـكة واسط 
اجــرامــيــة مــخــتــصــة بـتــلـك الــتــجـارة
كـما واعـترفا ـحافـظة بـغداد مـرتبـطة 
قيام اثـن منـهم ببيع كلـيتيهـما مقابل
تهم الفتا الى (توقيف ا مبالغ مالية)
ادة 16 من قانون االجتار وفق احكام ا
بـاالعضـاء البـشريـة حسب قـرار قاضي

التحقيق).
وأنفجرت عبوات ناسفة مستهدفة رتالً

لدعم التحالف الدولي جنوب بغداد. 
WO «dł« WJ³ý

وقال مصـدر أمني في تصريح امس ان
(رتـالً لــلــدعم الــلــوجـســتـي لــلـتــحــالف
الـدولـي تـعـرض إلسـتـهـداف بـالـعـبوات
الـنـاسفـة في منـطـقة الـيوسـفـية جـنوب

بغداد). 
ويــعــد هـذا الــهــجـوم هــو الــعــاشـر من
حــــيث وقـــعت نـــوعه خالل  20 يـــومـــاً
اثـلـة عـلـى أرتال الـتـحـالف هـجـمـات 
في وسط وجـنــوبي الـبالد. من الــدولي مواد غذائية تالفة عثر عليها

تداول النقد في احد مكاتب الصيرفة

احلـــالــيـــة ســتـــحــيي احلـــســابــات
اخلـتـامـيـة لـلـمـوازنـات الـسـابـقـة).
فـيـما جـدد رئـيس جلـنة الـتـخـطيط
ـطـالـبة الـنـيـابـيـة حـازم اخلـالـدي ا
بتقليل تقديرات االنفاق في موازنة
بالغ بها جداً.  وقال العام 2021 ا
اخلـالـدي في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
ــطــالــبــة  بــتــقــلــيل امس (جنـــدد ا
تقـديرات انـفاق مـوازنة عام 2021
والسيما وان اقرب سنة بالغ بها ا
الـيـهـا  2020 لم يـتــجـاوز اإلنـفـاق
الـــكـــلي الـــفـــعـــلي لـــهـــا اكـــثـــر من
واضـاف (لـقـد 72تــريـلـيـون ديـنـار)
قـدمت احلـكـومـة في قـانـون تـمويل
ـبـلغ 41 تـريـلـيـون الـعـجـز طـلـبًـا 
ـدة أربـعـة اشهـر فـقط ولكن ديـنار 
احلـاجـة الواقـعـيـة كانت التـتـجاوز

دة). 12 تريليون دينار لنفس ا
الفـــتــا الـى ان (احلــكـــومـــة  قــدمت
مــشـــروع مــوازنـــة عــام 2020 الى
مـجلس الـنواب في الـشـهر الـتاسع
من نفس العـام وطلبت فـيها مـبلغًا
بــرغم ان 148 تــريـــلــيـــون ديــنـــار 
ــــالـــيـــة ذكــــرت في كـــتـــاب وزارة ا
رسمي ان مـجمـوع اإلنفـاق الفـعلي
لألشــهــر الـثــمــانــيـة لــســنـة 2020
فـإذا كـانت  46 تـريــلــيـون ديــنــار 
كـانت ثـمانـيـة اشهـر حتـتاج انـفاق
46 تـريـلـيـون ديـنـار فـقط فـا مـعنى
ـطـلوب من ـتبـقي ا ـبـلغ ا ذلك ان ا

قـــــــبل احلـــــــكـــــــومــــــة والـــــــبـــــــالغ
102تريلـيــون يـراد له ان ينفق في

أربعة اشــــهر فقط ?).
 W¹—Uł  UIH½

وتابع ان (النفقات اجلارية في عام
2020 بلغت خالل األشهر الثمانية
اضي 44 تريلون لغاية  9 ايلول ا
و 8 ملـيارات ديـنار ,بـينـمـا تقـترح
بلغ موازنة 2021 نفـقات جاريـة 
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رأى اخلــبـــيــر االقــتـــصــادي بــاسم
ان ســوء االدارة جــمـــيل انــطـــوان 
السـبب الرئيس والعـبث باالمـوال 
وراء ارتفاع نسب الفقر في العراق
مــــــؤكــــــدا ان احلـــــكــــــومــــــة كـــــان
بــأسـتــطـاعــتــهـا مــعـاجلــة االزمـات
االقـــتــصـــاديــة لـــو اســتـــمــعت الى
اخلبـراء االقتـصاديـ واخملتـص

بهذا الشأن.
وقال انـطوان في تـصريح امس ان
(وضـع الـــــبــــــلـــــد االقــــــتـــــصـــــادي
والـتـراكـمـات الـسابـقـة كـبـيـرة جدا
بــ فـســاد وسـوء االدارة والــعـبث
ـال العام ادت الى ارتـفاع نـسبة با
مشـيرا الى ـئـة) الفـقر فوق  35 با
(ارتـفـاع نــسـبـة الــبـطـالــة بـصـورة
كـبــيـرة الـتي بـدورهـا اثـقـلت كـاهل
وتــســـاؤل انـــطــوان (هل ــواطـن) ا
ـــواطن تـــبــعـــات ســوء يـــتـــحــمل ا
االدارة والفساد التي تسببت بهذه

االزمة االقتصادية?).
ـوازنة فـيـها مـبالـغات مـؤكدا ان (ا
كــبـيــرة واخلـدعـة تــكـمن في ضـرب
الــــدوالر في 1450 الــــذي ادى الى
ــوازنـة زيـادة كــبــيـرة في نــســبـة ا
والـتي بــدورهـا احــدثت مـبــالـغـات
كــثــيــرة). بــدوره  قــال مــســتــشــار
ــالــيّـة رئــيس الــوزراء لــلــشــؤون ا
مـظـهر مـحـمـد صالح إنَّ (احلـكـومة

احلـــالــيـــة ســتـــحــيي احلـــســابــات
اخلـتـامـيـة لـعامي 2013 و2014).
وذكــــر صـــــالح ان (احلــــســـــابــــات
اخلتامـية لعام 2013 كان يجب ان
ومـشــيـراً تــقـدم مع الــعـام 2014) 
الى ان (مــــوازنـــة 2014 لم تــــقـــدم
ــشــكالت الـــتي عــاشــهــا بــســـبب ا
الـعــراق خالل ســيـطــرة عـصــابـات
داعـش االرهــــابــــيــــة عـــــلى بــــعض
واضاف ان (التصويت احملافظات)
عــــلـى حــــســـــابــــات عـــــامي 2013
و 2014 يــــحــــتــــاج الى مــــشـــروع
قــانـــون الـــذي يـــغــطـي الــنـــفـــقــات
ــصـروفـات واالدخــار الـذي يـقع وا
وتابع ـاليـة) خارج قـانون االدارة ا
ان (احلــكــومــة الــســابــقـة نــاقــشت
احلــسـابــات اخلــتـامــيــة لـلــعــامـ
اال انه لم يـصدر اي قرار ذكورين ا

فيهما).
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مــؤكــداً انه (في حـــال تــشــريع ذلك
فــانه ســيــجــري الــتــصــويت عــلى
حسـابات 2014 مع ملـحق حساب
ومـــضى صـــالح الى لـــعــام 2013)
الـــقـــول (جـــهـــوزيـــة احلـــســـابـــات
اخلــتـــامــيــة لـــغــايــة 2019)  فــاذا
صـــــودق عــــلـى مــــوازنـــــتي 2013
وازنـات تتـقدم و2014 فان بـاقي ا
بـسـرعة ألن كل واحـدة تـسـتـند الى
ان (احلــكــومـة مــوضــحــاً االخـرى)

مــؤكــدا ان 120تــريــلــيــون ديــنــار)
(نفـقات الـسلع واخلـدمات الـفعـلية
ــــنــــصـــرم بــــلـــغـت خالل الــــعـــام ا
بينما تريليون و 93 مليار دينـار) 
ــــوازنـــــة احلــــالــــيــــة تـــــقــــتــــرح  ا
19تــــــريـــــلـــــيـــــون و 15مـــــلـــــيـــــار
ديـــنــــار).واشـــار الى ان (نـــفـــقـــات
صــيـانــة خالل األشــهـر الــثــمـانــيـة
لسنة 2020 بلغت 89 مليار دينار

ـوازنــة احلـالـيـة في مـا  تـقــتـرح ا
مــــطـــالـــبـــا 578 مـــلــــيـــار ديـــنـــار)
ــوازنـة (بـضــرورة الـغــاء فــقـرات ا
اخلـــاصــــة بـــاســــتـــقــــطـــاع رواتب
ـوظـف وفـرض الـضريـبـة علـيـها ا
مع االبـقــاء عـلى اسـتـقـطـاع رواتب
الـــــرئــــاســـــات الـــــثـالث والــــوزراء
والـــنــــواب والـــدرجـــات الــــعـــلـــيـــا

واخلاصة). 
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ومن األفـــضـل أن تـــكـــون ســـاعــات
الفجر للراحة والهدوء والسكينة".

 «—UFýô« ‰UL¼√

وترى نـور (طالبـة في كلـية الطب)
أن الطبـيعة جعـلت من النهار وقت
صحـو ونشـاط وعمل فـيمـا جعلت
من الـلـيل وقـد هـدوء وراحـة ونوم
وقــد اعـتـاد الـنــاس في الـسـابق أن
يـقــضـوا أوقــات الـلــيل في الـظالم
لـــكـن األن أصـــبـــحت الـــضـــوضـــاء
الـــصـــنـــاعـــيـــة حتـــيط بـــهم حـــتى
الـصبـاح وقد تـوصل باحـثون إلى
ـكـن أن يـؤثـر عـلى انـتـاج ان ذلك 
يالتون والذي اجلسد لهرمون ا
يــسـاعــد في األسـاس عــلى الـنـوم .
عـنى أخر اـــذا كنت وتضـيف " و
ال تهمل اشعـارات مواقع التواصل
االجـتــمـاعي أو تــقـفل االشــعـارات
خالل الـلـيل فـاعـلم انك مـقبـل على

ليلة صعبة ونوم مضطرب".
وتـوضح الـباحـثـة األجـتمـاعـية في
كــلــيـة الــتــربـيــة لــلـبــنــات د. زيـنب
صــالح أن " هـنـاك ثالثــة مـلـيـارات
شـخص حـول الـعـالم يـسـتـخـدمون
مواقع التواصل االجتماعي أي ما
يـعادل ( % 40) من سـكـان الـعالم
تـوسط نحو كمـا إننا نـقضي في ا
ســاعـتــ يـومــيـا فـي تـصــفح هـذه
واقع والتـفاعل من خاللها وذلك ا
وفـقـا لـبـعض الـدراسـات احلـديـثـة.
وهناك نحو نصـف مليون (تغريدة
) وصورة تنشـر على موقع (سناب
شات) للمحادثة كل دقيقة وتسبب
الـــكــثـــيــر من اإلزعـــاجــات بـــســبب

اشعاراتها السيما الليلية منها.
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ويعـتقـد البـاحث النـفسي في كـلية
ـنـصـور اجلـامـعة د. عـبـد الـغـفار ا
عـبـد اجلـبـار أن هنـاك اسـتـخـداما
واقع التواصل األجتماعي مفرطا 
في أوقـات الـلـيل وبـالنـتـيـجـة فأن
ـــنــــشــــورات تــــصل عــــنــــهـــا كـل ا
اشــعـــارات لألصــدقـــاء فــضال عن
اشــــعــــارات شــــركــــات االتــــصــــال

واالعالنات .
ويتـابع " اكثـر االشعـارات ازعاجا
هي االشــعــارات الــصــوتــيـة الــتي
ـرسـل ان ارد عـلـيه يـطــلب فـيــهـا ا
بـــرســـالـــة صـــوتـــيـــة وقـــد أكـــون
مـشـغـوال بـعـمل او مـحـاضـرة كـما
أن بعض االشـعارات غـير مـناسـبة
ال تــراعي الــعــمــر واالهــتــمــامــات
مـشــيــرا الى ان كــثـرة االشــعـارات
تـؤدي الى ادمـان مـواقع الـتواصل
االجـتـماعي ألن الـكـثيـر منـا يـدفعه
الـفـضـول لـيرى مـحـتـوى االشـعار

رسل? ومن هو ا
×أضرار احلرمان من النوم

وقــد أظــهــرت دراســة حــديــثــة ان
احلــرمـان من الــنــوم لـيــلــة واحـدة
ــــــكـن أن يــــــؤدي إلى ارتــــــفــــــاع
مــســتــويــات الــقـــلق بــنــســبــة 30
ويـقـول مـاثـيـو والـكـر (أسـتـاذ عـلِم
األعـصـاب بـجـامـعـة كـالـيـفـورنـيا-
بيركلي) أن هناك ارتـباطًا متبادلًا
بـــ غـــيــــاب الـــنـــوم الـــطـــبـــيـــعي
واإلصابـة باالضطـرابات النـفسية
وهــنــاك مــا يــقــرب من (%80) من
مـــــرضى الـــــقـــــلق يـــــشــــكـــــون من

اضطرابات في النوم.

ــنــافــذ اعــلــنـت هــيــئــة ا جــهــة اخــرى 
اتالف مـواد غــذائـيـة وغش احلــدوديـة 
صــنــاعي في مــنــفــذ الــقــائـم احلـدودي

حافظة االنبار.
وذكـرت الــهـيـئـة في بـيـان امس انه (
اتالف مـــواد غـــذائـــيـــة لـــفـــشــلـــهـــا في
ـركـزي لـلـتـقـييس فحـوصـات اجلـهـاز ا
والـسيـطرة النـوعيـة وكذلـك عدم وجود
اجازة اسـتيراد ومـواد أخرى تسـتخدم
في الــــغـش الـــصــــنــــاعي وهـي تــــفـــاح
وأغـطـية مـعدنـيـة للـمـشروبـات وأكواب

ورقية و بامية مجففة).
واضـاف ان (عـمـلـيـة االتالف تـمت وفق
مــحـــضـــر اصــولي مـن جلــنـــة شـــكــلت
ــنـفــذ احلـدودي أعــضـاؤهــا مــديـريــة ا
ــدني وشــرطــة الــكـــمــارك والــكـــمــرك ا
ـــثل االســـتـــخــبـــارات واخملـــابــرات و
ــــــثل وزارة واحملـــــجــــــر الــــــزراعي و

الصحة). 
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ن حـكمـوا العـراق كانت واحـدة من أكثـر التهم أيـام نظـام صدام حـس وما قـبله 
ـوجهـة لـقـيادة حـركـة الـتحـرر الـكورديـة هـو احـتضـانـها لـكـوادر االحـزاب العـراقـية ا
ـعـارضــة وفي مـقـدمـتـهـا االحــزاب الـشـيـعـيـة احلـاكــمـة الـيـوم (قـوات بـدر والـدعـوة ا
واجمللس االعلى) نـاهيك عن بـقية االحـزاب االخرى وكان الـنظام يـصفهم بـاجملرم
يـة وما أشـبه اليـوم بالـبارحة وعـمالء إيران وجواسـيس اسرائـيل والصـهيـونيـة العـا
ــوسـوي) االقـلـيم فـقـد صــرح أحـد نـواب كـتــلـة فـتح الـبــدريـة (الـنـائب عــنـهم حـامـد ا

والالجئ الـيه قائال: إن االقلـيم بات ملجـئا ومحـطا للمـطلوب
لـلــقـضــاء الـعــراقي وان بــعـضــهم اتـخــذوا من كـردســتـان

"! منطلقاً لتوجيه االعالم احملرض على قتل العراقي
حـقاً الـتاريخ يـعيـد نفـسه ولكن بـأسمـاء وعنـاوين مخـتلـفة

لكنها أكثر بؤسا!
ستشار االعالمي في مكتب الرئيس مسعود { ا
بارزاني

-1-
شاريع الثقافية والفكرية واإلعالمية  ؤسفة للغاية أنّ ا من الظواهر ا

- التي تـنطـلق مسـتهـدفةً التـنويـر واالصالح والتـوعيـة والتـحريض عـلى التـحلي
ـسـؤولـيـة واإلسهـام الـفـاعل في خـدمـة الـدين والـشعـب الوطن فـضالً عن بـروح ا
اآلثار االيـجابية فـي اجملاالت العلـمية واألدبية  –ال حتـظى بدعم ماليّ ملحوظ مِنْ
ال والثـروة فهم اذا ما أرادوا ان تكون لـهم مشاركة حـقيقية في قِبَل أصـحاب ا
ـعـابد وتـكفـلـوا برعـاية ـسـاجد وا مـيدان اخلـدمـة الديـنيـة واالجـتمـاعـية شـيدوا ا
ـستضعف فيما هم محجمـون عن البذل واإلنفاق في ما يتعلق بالفكر االيتام وا

والثقافة واألدب ..!!
-2-

بـادرات الصدار مجـلة فـكرية جـامعة أو دوريـة نافعـة سرعان ومن هنـا جتد أنَّ ا
سار . ما تُمنى بالعجز عن االستمرار ومواصلة ا

-3-
ـنبر) في ـتكلس حـ أصدرتُ جـريدة (ا ـسلك ا وقد عـانيتُ شـخصيـاً من هذا ا

لندن عام 1995.
وكان أحد اصدقائنا من التجار يقولُ لي :

نبر  أنا أقرأ ا
ــنـبــر دون أنْ يـكــون له ايُّ يَـدٍ في وكـأنه يــريـد أنْ يَــمُنّ عــليّ بـقــراءته جلـريــدة ا

الي . دعمها وهو يعلم أنها بامس احلاجة الى الدعم ا
نبر) اليه بالبريد وهـذا عبء يُضاف الى أعباء الطباعة ويكتفي لقد كـنا نرسل (ا

ان  – هو بالقراءة دون أنْ يُسجّل اشتراكاً له –وهو أضعف اال
-4-

ــاضي مــجـلـة ومـن اجملالت الـنــافـعــة الـتي صــدرت في الـســتـيــنـات من الــقـرن ا
ـرحـوم الـشيـخ مـوسى الـيـعقـوبي ـان)  الـتي أصـدرهـا فـضـيـلـة اخلـطـيب ا (اال
الية وينقل عن شاكل ا ولكـنّها اضطرت للتوقف عن الصدور بـعد أنْ عانت من ا
ـا اجته من الـنجف الى الـبـصرة بـغيـة تـذكيـر مَنْ يُرسل الشـيخ اليـعـقوبي انه ر
ـوائد لـهم اجملـلة بـتـسديـد بدالت اشـتـراكهم فـيـرحبـون به ويـقيـمون لـه الوالئم وا
العامـرة التي يـنفـقون علـيهـا اضعاف قـيمـة االشتـراك ولكنـهم ال يقـدمون له بدل

االشتراك ..!!
-5-

ـرحوم الـشهـيد الـعالّمـة السـيد مـهدي احلـكيم  وكـان اليـعـقوبي وثـيق الصـلة بـا
ورجـاه ان يـنـظم له أبـيـات يـصـوّر فـيـهـا حـاجـة اجملـلة الـى مـعونـة مـالـيّـة من أبـيه
ـرجع االسالمي االعلى االمام السيد محسن احلكيم –قُدّس سُرّه  –فلبّى طلبه ا

وقال :
يا سيدي اني كتبتُ لكم 
أشكو اليكُمْ حالكَ الزمنِ 

ووجوب عطفِكُمُ السخيّ على 
ان ) مُذْ باحلادثاتِ مُني  ( اال

فأتيتُ أسعى لم أجد أبداً 
 ِ ِ غيرَ ( احلكيمِ ) الفذّ ذي ا

فلقد أمضّت فيه علتُه 
فغدا سقيم الروح والبدنِ 

حتى قضى أسفي عليهِ بال 
مأوىً بِال أهلٍ بِال وَطَنِ 

فأتيتُكُم أرجو نَوَالَكُمُ 
فامنُنْ عليَّ بقيمة الكَفِن 

هدي : وح وقف االمام احلكيم على االبيات سأل ولده العالمة ا
كم هي كلفةُ الغالف ?

فأجابه :
ثالثون ديناراً 

فدفع له ثالث ديناراً ليوصلها الى صاحب اجمللة .
وهنا نالحظ :

ـشاريع ـرجعـية الـدينـية الـعلـيا ورعـايتـها لـلمـطبـوعات النـافعـة فضالً عن ا دعم ا
االخـرى وعـنايـة االمـام احلـكيم  –رضـوان الـله عـليه  –بـالـفكـر والـعـلم والـثـقـافة

ـكن أنْ يـنكـرهـا أحـد فـقـد أسس مـكـتـبـة احلـكيم والـتـوعـيـة ال 
ــكـتــبـات الـعــامـة فـي الـنــجف االشـرف  –وهي من أهم ا
ــخـطـوطـاتـهـا ومــطـبـوعـاتـهـا  –وكـان لـهــــــا فـروعـهـا
ـدن العـراقـية  وهـكذا مـتـدة في أغلب احملـافـظات وا ا
ـــــتـمـيـز في كـان لـلـمـرجـعـيـة الـديـنـيـة الـعـلـيـا دورهـا ا
احلـفـــــاظ عـلى الـقــيم الـديـنـيـة والـعــلـمـيـة والـفـكـــــريـة

واألدبية .. 
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اتى رجل طاعن الـسن يحبو حـذرا كانه من بـقايا الدهـر ... وصل حيث كـنت جالساً
قرب صيـرفي  بادر بسؤال ال يحتاج الى فراسة : (هل  صرف التقاعد) .. فاجبه
صــاحـبـي : ( ال ) .. فـاعــتـرضت عــلى صــيـغــة اإلجـابــة : ( ال نـحــبط هـؤالء .. دعــنـا
نـعطـيهم امـل .. قل لهم يـوم او يومـ ستـصـرف الرواتب بـاذن الله  ).. بـهذه االثـناء
تـمـنـيت لـو أقـوم من مـكـاني اقـبل راس الـعجـوز واعـطـيه من جـيـوبي اخلـاويـة كـخواء

واطن الذي حلبته احلكومات حتى غدا كومة ألم وعظام فاغرة. جسد هذا ا
 بــهـذه االثـنــاء وضـعت امــامـنـا قــدحـ شــاي كـارتـوني ســريع االسـتــعـمـال  –حتت
نـطق وهيئـة احببـتها في خدام تـداعيات اجلـائحة  –وقد بدأ الـقهوجي شـاب جنتل 
الـشعب احلـقيـقيـ  .. قال صـاحـبي : ( اليـوم شاي األسـتاذ عـلى حسـابك ) .. فرد
ـسحـة فكـاهـة معـبـرة : (األستـاذ من الـصحـفـي ووجه تـلـفازي .. رواتـبهم الشـاب 
ضخمة .. يـنبغي اخذ اجرة مـضاعفة  لتـحمل أعباء ارتفـاع األسعار وتاخر الرواتب
وسوء اخلدمـات ... واخذ يعدد من فضائح احلكم ما ال يستر وال يغتفر ... ) .. قلت
له : ( امس واليـوم وغدا .. يا هـند ) .. ثم طرح الـشاب سؤاال.. بـدا غريبـا منه : (ما
سـاواة )  فـقـلت : ( دون الـدخـول بـفلـسـفـة الـلـغـة واالصطالح الـفـرق بـ الـعـدل وا
وغـيـرهمـا .. الـعدالـة تـبطـن مفـهـوماً روحـيـاً يحـمل اهـداف قـيمـة قـد ال تبـدو واضـحة
لـكـنــهـا تـتـحـرك لـغـايـة اقـدس .. لـذا فـان حتــري الـعـدل عـصي جـدا حـد االسـتـحـالـة

ساواة فممكنة بقدر نسبي وتعني األرقام والقيم الظاهرة ).. األرضية .. اما ا
هنا اتصـلوا بي : (ان عامل مولدة الكهرباء اطفـاها عن  البيت ) .. فمنذ خمسة أيام
ـولـدة الـشهـريـة الـتي أصـبـحت اقـسى مـعـانـاة الـعـراقيـ من رحم لم نـسـدد اجـرة ا
ولدة .. الذي رحب قـراطية االحتاللية وادواتها الفاسدة .. ذهبت الى صاحب ا الد
مـبتـسمـا معـتذرا .. ( لـقد بـلغت الـعامل  ال يـطفئ عـنكم  لـكنه نـسى ..) .  ثم دفعت

مبلغا فيه مراعاة طوعية العتباري الصحفي .)..
تقـاعدين لم تعـد تثـير الدهـشة لدي .. لـكن ثمة صـفعة ـتكررة عـن رواتب ا األسـئلة ا
استفهـامية دوت في الضمير حينما سمعت احدهم يقول بلهفة لصاحبي الصيرفي :
( هل من يسـعفـني بسـلفـة فورية  .. انـها ابـنتي تـتلـوى وعملـيتـها تـستـحق اإلسعاف
الـعاجل .. ) .. نـهـضت كلـسع حرك مـكامـني قـبل حواسي .. في مـواطن ألم تتـحرك
بــشـكل طـبـيـعي بـوطن الــبـؤس الـذي حـبـاه الـله بـكل شـيء اال عـدالـة حـكـامه وعـبـثـيـة
حـكـوماته مـنـذ امد بـعـيد مـوغل في مـواجـعنـا الـتي لم تعـد ضـمن مفـردات مـفكـراتـنا
اليومية .. بعد ان دار حتى خار لم يجد من يجبه .. فهمست له .. في جيبي خمس

الف دينـار .. هل تقـبلـها مـساعدة او ديـن ترده متـى ما حتسن
ـدمع : ( اهال زميـلي أسـتاذ حـس  وضعك .. فـابتـسم 
كالنـا في الـهـوى سـوى  فـانت مـثـلي صـحـفي مـفلس) ..
مـضـيـفـا : (لم يـعـد لـلصـحـفي مـورد يـعـيش مـنه .. اذ ان
اغلب الـصحف الورقيـة عزلت و البـقية تعـيش بالكاد دون
راتـب لـلـكـتـاب والـصـحـفـيـ  اال مـا رحم ربي وبـتـقـطـيـر

عالجي ليس اال).

باسم انطوان

سرمد البياتي
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اتقـدم بالـشكر والـتقـدير للـطبيب غـسان مـحمد الـتمـيمي مديـر مركز
بغداد للقلب في مدينة الطب/ وحدة زراعة نابض القلب والقسطرة
ـا قــدمــوه من رعــايـة فــائــقـة ــســتــشـفى والــعــيــادة  وكــذلك مالك ا

لزوجتي بزرع نابض لقلبها.
وفقهم الله لنزاهتهم واخالصهم.
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. الـــصـــ ومــــا أدراك مـــا الـــصـــ
شـــغـــلـــتــنـــا ســـنـــوات بـــدروســـهــا
االقــتـصــاديـة  وإرثــهـا الـتــاريـخي
وتــنـــوعـــهــا الـــثــقـــافي والـــعــرقي
وتــعـدادهــا الـســكـاني وإنــتـاجــهـا
الــصـــنـــاعي وقــوتـــهــا الـــنــاعـــمــة
وصــبــرهــا عــلى تــرامـب اجملــنـون.
فــاألرقـام الـتـي تـدور حــول الـصـ

مذهـلـة وتسـبب نـوعا من الـصداع.
هـي مــصــنع الـــعــالم اخلـــيــالي من
الــســـلع الـــبــدائـــيـــة إلى صــنـــاعــة
ـعـدات الـرقـمـية. اإللـكـتـرونـيـات وا
وصـــاحــبــة األحالم الـــبــشــريــة في
اخــتـراعـاتـهــا الـزمـنـيـة الــقـيـاسـيّـة
ـبـاني الـكـبـيرة كـبـنـاء اجلـسـور وا
بـأشهـر قـلـيلـة إلى االسم الـسـحري
(طــريق احلــريـــر) الــعــابـــر لــلــدول

والقارات. 
الصـ هي ص الـعالم بـتاريـخها
وفالسـفـتهـا ولـغـاتـها وأسـاطـيـرها
ونهـضـتهـا. هي الـقوة االقـتصـادية
ـتــحـدة. الــثــانـيــة بـعــد الـواليــات ا
والــقـوة األولى في دكــتـاتـوريــتـهـا.
فــقــد خـــرجت من مـــفــهـــوم عــبــاءة

االشتراكيـة إلى دولة إمبـريالية من
ـعـنى األيـديـولـوجي ط جـديـد بـا
الــتـقــلــيــدي حــيث تــقــاتل الــعــالم
ـــخـــالب االقــــتـــصـــاد. وتـــفـــرض
وجـودهـا بـأسلـوب الـقـوة الـنـاعـمة
ــبــتــكــر من عــقل أمــريــكي حــيث ا
قـتــلت الــصــنـاعــة احملــلـيــة لــلـدول
الـنـامــيـة والـفـقـيـرة في عـقـر دارهـا
بـسـبب رخص أسـعارهـا وتـنـوعـها
ـا يـعـتـرض ودرجـات جـودتــهـا. ر
الـبــعض عـلى تـسـمــيـتـهـا بـالـدولـة
اإلمــبــريــالــيــة لــكــنــهــا احلــقــيــقـة

الساطعة كالشمس! 
ـشـرق ومـثـلــمـا لـلـصـ وجـهـهـا ا
ــغـــربي احملــمّل فــلــهـــا وجــهـــهــا ا
بـعالمـات االسـتـفـهـام. فـهي الـدولـة
الــديــكــتــاتــوريــة الــتي تــنــقــصــهـا
الشفافـية. والبارعـة بسرقة براءات
االخـــتــــراع وإجـــبـــار الــــشـــركـــات
األجــنــبــيــة عـلى الــتــنــازل لــصـالح
ــصـــانع الــصـــيــنـــيــة وانـــتــقــال ا
مصـانعـها وإنـتاجـها إلى دول تـعد
كلفـة اليد الـعاملـة فيها أرخص من
الصـ نـفسـها. كـمـا إنهـا لم تلـتزم

ية تطـلبات مـنظمة الـتجارة الـعا
ـة في أسـواقهـا فهي وشروط الـعو
تــدخـل كل األســواق بــيــنــمــا تــمــنع
ــصــنــعــة في اخلــارج من الــســلـع ا
دخـــول أســـواقــهـــا. وأكــثـــر من ذلك
فأنها تسيطر عـلى شركاتها كشركة
االتــــصــــال (هــــواوي) الـــــعــــمالقــــة
بــالـــســلـــطــة والـــتــوجـــيه وتـــمــنع
األجـانب من الــتـمـلك عـلى األراضي
الصينية لبـناء مصانع أو مجمعات
سكنية. إضافة إلى مشكلة احلريات
واألقــلــيــات فــهــنــاك  170مــلــيــون
كـامـيـرا بصـريـة مـراقـبـة لـكي تـبقي
األمور حتت الـسيـطرة وتـميّز وجه
ــــجــــرد أي شــــخـص خالل ثــــوان 
مـروره أمــام الـكـامــيـرا. ولـهـا إعالم
ــركــزيـــة   يــســوّق حلــاكم شـــديــد ا
الــصـــ (تـــشي جـــيــنـغ بــيـــنغ) من

ساء.  الصباح إلى ا
والـقـصـة الصـيـنـيـة لم تـنتـهي ولن
تـنته ال بـاألفـعال وال بـاألقـوال. فهي
احلـدث الـصـادم لـلـبـشـرية ومـوطن
االنـبــهـار والـدهـشـة. مــنـهـا تـنـطـلق
االبــتــكــارات واألزمــات والــعـجــائب

ـــــفــــارقـــــات. يـــــخــــرج الـــــذكــــاء وا
االصــطـنـاعي مـنــهـا مـثـلــمـا يـخـرج
ـلـعـون الـذي قـلب مـنـهـا اخلـفـاش ا
ـقــلــوب وجـعل الــنـاس الــدنــيـا بــا
تـلـعن الــصـ وطـعـامـهـا رغم أنـهـا
تَــسْـتَـمْــتِع بـتـقـنــيـاتـهــا ومالبـسـهـا
وعقالـها وشمـاخها الـعربي بطـبعة
صــيــنــيـــة. وبــالــرغم من كل مــآسي
اخلــفـــاش الـــصــيـــني يـــخــرج لـــنــا
اإلعـالمـي والـــــــــبــــــــــروفـــــــــســـــــــور
الـفــيـلـســـــــــوف طه جــزاع بـكـتـابه
: مــخــالب الــتــنـ اجلــديــد الــصــ
ــيــة الــنــاعــمــة (دار دجــلــة األكــاد
–بغداد2020) ليـتحـدى آالم الناس
ويـــســـتـــفـــز مـــشـــاعـــرهم من خالل
تـذكــيـرهم بـالـصــ وبـعـام الـكـآبـة
والفـقر والبـطالـة. لكن التـذكيـر هنا
مـعـرفــة جـمـيـلـة ومـوعـظـة ورحـمـة

للعباد. 
 ôUI  WK KÝ

وبـشـكـل عـام الـكـتـاب هـو سـلـسـلـة
مقاالت نـشرها الـكاتب في صحـيفة
(الـزمـان) الـعـراقـيـة. قـرأتـهـا بـعـمق
وعـلـقت عــلى مـعـظـمـهـا في حـائـطه
الـــفـــيـــســـبـــوكي. وكــــنت من أوائل
األصــدقـــاء الـــذي اقـــتــرحـت عــلـــيه
جتـمـيع مـقـاالته في كـتـاب. فـالـكتب
قاالت عن الص كثيرة معظمها وا
يــــأخــــذ اجلــــانـب الــــســــيــــاسي أو
االقـتصـادي. بـيـنمـا كـتـاب جزاّع له
نكهة خـاصة فهو كـتاب متنوع في
الـتــاريخ والــفــلــســفـة والــســيــاسـة
واألدب ونكهة الرحالت. صحيح أن
بعـضه هـو جتمـيع ألفكـار اآلخرين
ـــصـــادر عــلـــمـــيــة لـــكــنه مـــوثق 

wðUO³ « dOCš ”U¹
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ــــــنـــــهـج رصــــــ في الــــــرؤيـــــة و
ـقــارنـة واالسـتـنـتـاج والـتــحـلـيل وا
حتــاشـــيــا لــلـــســرديــة اإلنـــشــائــيــة
والسـجع الشـعبـوي التي نـراها في
صـحـفـنـا وكـتـبـنـا. هـو كـتـاب العـلم
بني على األفكار العميقة عرفة ا وا
واألســـلـــوب الـــلـــغـــوي الـــعـــصــري
الرشـيق الذي ينـاسب جمـيع القراء
عــلى مـخــتـلف أذواقــهم ومـعــارفـهم

وتعليمهم.
ـتمـيزة وكعـادتي في قراءة الـكتب ا
في زاويــة (شــهق الــنــاس) فــأنــني
أحـاول جتنب الـتـحلـيل الـتفـصـيلي
ـا مهمتي هو للكتـاب ومناقشته. إ
إعطـاء مـفتـاح للـقـار لالطالع على
مـضـمـون الـكـتـاب وتـوجـهاتـه. أقدم
مـعـلــومـات واسـتـنـبط رؤى لـلـقـار
للتفـكير والتـأمل. فما يثـيره الكتاب
يستند على مبدأ صراعية األحداث
وجــدلــيـة الــوقــائع وتـنــاقــضـاتــهـا.
وفكرة التناقض ب العالم والص
تـتـلخص بـأن الـصـ تـنظـر لـلـعالم
نــــظــــرة تــــعــــاون وتــــنــــاغم وسالم
وعالقات ناعمـة (احلزام والطريق).
وقــد خلـصــهـا رئــيـسـهــا (شي جـ
بـيـنغ) عبـر ثالث حـقـائق: اسـتـعادة
الص حلضارتها وتراثها وقوتها
والـتطـلع لـلـتعـاون الـدولي كـأساس
لـلـتـنـمـيـة والـتـقـدم والـسالم وبـناء
الـتنـمـية إلنـعـاش االقتـصـاد. بيـنـما
نــظــرة الــعــالم لــلــصــ هي نــظــرة
تــــــنـــــافـس وصــــــراع واســـــتــــــعالء
وخـــضــــوع.ومـــابــــ الـــنــــظـــرتـــ

ــتــنــاقـضــتــ هـنــاك (قــوة حـادة) ا
تسـتـخدمـها الـصـ إلمالء السـلوك
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ـقــال هـو  احلـديـث عن الـصــبـر في أغـنــيـة بــعـيــداً عن  تـسـارع سـيــكـون مــدخل ا
األحداث والـتشـويـقات والـتشـويهـات والـتفـاعالت اإلقتـصاديـة الـيومـيّة ألنّ  الـسلّم
ـعـتــمـد هـو  ثـابـت رغم تـنـوّع  وتــفـرّع األحلـان وتــبـاين األصـوات في ـوسـيـقـي ا ا

مقاييس اجلودة واإلنتشار..
ـوجي وكوكب الشرق  السـيّدة أم كلثوم وسيـقار محمد ا كان اول لقـاء فنّي ب  ا
في العام  1964 وحينـها  وبعد أكماله لـلّحن بوضع اجلزء األخير  ألغـنية للصبر

حدود بصيحة وشهقة عشق  لتقول الكلمات التي كتبها عبدالوهاب محمد:
(.. ماتصبّرنيش ماخالص أنا فاض بيّه  وملّيت..

بيّن لي انت اإلخالص
وانا  أضحّي مهما قاسيت..)

وهنـا قـد يـفيض الـصـبـر في مـشاعـر عـاشق أو في مـواقف لـيسـقي مـسـاحات من
كن أن تكون األرض التي أطعمت الصابرين. عشوقة و إنتظار  موقف ا

وإذا فاض الصـبر في زمننا  هـذا فأيّ نهر  يحـتويه? وبأيّ موسم يخـتاره الصبر
ـعـرفـة أو ــرسـاة ولـو في صـورة  تـتــصـدّر إحـدى صـفـحــات دفـاتـر ا كي يـحـمل ا
ـعـرفـة هو مـحـتـوى احملاضـرات أو الـدراسات الـصـيـرفة أو في كـلـيـهمـا.  فـدفـتر ا
كن أن تكون فـاعلة في توكيد جـودة إجناز معيّن كإعـتماد تصنيف عرفيّـة التي  ا

يّاً في وضع أسئلة اإلمتحانات اجلامعيّة. بنجام بلووم عا
ـتـداول هـنا في الـسـوق  بـإسم (دفـتر) وهي ـقـصود  بـدفـتـر الصـيـرفـةفـهو ا أمّـا ا
ـئة دوالر بـالورقة. رزمـة بعـشرة آالف دواالر مـثلمـا تسـمّى الـرقة الـنقديّـة من فـئة ا

وسأكتفي هنا في إطار  موضوعة أسعار صرف الدوالر  بالدينار  
بكتابة  قول الشاعر:

ياراحالً وجميل الصبر يتبعه
فهل من سبيل الى لقياك يتّفقُ?

ـقصـود بـصـبر احلـدود هـنـا  هو حـدود األفـعال ـقـال أيضـاً فـإنّ ا  ومن عنـوان ا
ـتحـدثـ كي تظـهـر  قواسم مـشـتركـة في شرح واألحـداث وحتى األقـوال لـبعض ا
ساحات.  وكـذلك تمتد الى حدود قضيّـة تهم جمهور  صـابر  يعيش أحـداث تلك ا
ـسـؤولـيّـة والـصالحـيّات الـتي  تـأتي بـفـعل األهـمـيّـة بـعـد حـدود الـوطن  وشـرعـيَة ا

سار   وتقوى بوصلة اإليثار. واطنة احلقّة أينما يتجه ا وقدسيّة معاني ا
وإذا مـا تـبــيّـنت نــيـات وفـعل اإلخـالص احلـقـيــقي لـلـشــعب بـدون إسـتــثـنـاء تــعـلـو
ـؤسـسـات الـعـامـلة ـسـيـر فـتـضيء وتـنـطـق ريثـمـا تـمـأل  ا الـتـضـحـيـة  فـوق درب ا
ؤسسون الـطريق باخلضرة البرشاء.   وبلهجة أهلنا في تونس اخلضراء كلمة وا
(برشا) بتـخفيف الهمزة والـسنة البرشـاء في اللغة العـربيّة الفصـحى تعني كثيرة
وصوف مثلما العشب. وفي بلدنا نستخدم كلمة (هواي) وعلى القارىء ان يضع ا

تشبّعت به أحواله وتمايل الصبر في شأنه. 
ولم يكـتـرث  إسـماعـيل صـبـري بـاشا حـ طـرق الـباب حـتى تـعب مـتـنه فأورد في

قصيدته أسماء التي تدعوه للصبر:
طرق الباب حتى كلّ متني

فلما كلمتني كلمتني
فقالت لي أيا  إسماعيل صبراً

فقلت لها أيا أسما عيل صبري
إنّ احلديـث عن التـضحـيـة واإليثـار ربّمـا يكـون في ظـروف معـينـة كـنايـة عن وداعة
حـمـائم أو مـكـر  ثـعـالب أو شـجاعـة أسـود في طـيف عـريض يـتـطـابق مع مـعـطـيات
الصبر الـتي تتنابز  بها ألـسن ماهرة في تمرير مصـالح التسدّ رمق جائع أو تعيد
فـتح معـامل أو مصـانع إشـتقـنا أن نـرى عن طريـقهـاعـبارة(صُـنع في العـراق) بدالً
من األسـتـيـراد الذي طـال حـتى الـبـعض من اخلـضـروات والـفـواكه وأرض الـعراق
صـابرة في عـيون أهلـها وزرّاعـها. إذن فـاللـغة في مقـوّمات حـدود الصـبر بـحاجة
الى ضـمـائـر  متـصـلـة بـاألرض ومتـواصـلـة مع بعـضـهـا ومـنفـصـلـة عن أغراب في

خارج احلدود.
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ّ سرقـة وإختفـاء كأس العـالم لكـرة القدم في الـبرازيل والذي  في الـعام 1984. 
إحتفظ به فـريقها  بـعد فوزه  به لثالث مـرّات  كان ثالثـها في العام 1970. ومنذ
ـلف قد أُغلقَ بروح رياضيّـة مثلما يحدث ذلك احل لم يُعـرف مصيره  ويبدو أنّ ا
لفّات التي تُـفلق دون مواصلة التـحقيق بها بالـرغم من الوعود وكونها للكثـير من ا

واطن.  ذات مساس مباشر بحياة ا
لم يعد الصبر  مفتاح للفرج  وب مشاهد األمس واليوم

ـواطن ومــنـهـا ـلـفّــات جـديـدة  أكــثـر وقـعــاً وثـقالً عـلـى كـاهل ا بل صـار مــفـتـاحــاً 
ـعرفة هـو أنّ التـفاعل مـتغـيّرات  الرواتـب  في دفتـر الصـيرفـة. إنّ ماتـقوله دفـاتر ا
ّا مع مثل هـذه األحـداث يعـتـمـد على درجـة فـاعلـيّـة مدخالتـه في محـيـطه وبيـئـته 
يـنعكس بـشكل جليّ عـلى عوامل مرابـطة بدفـتر الصـيرفة الـذي ينظـر اليه ويـنتظره
صبـر اجلـمهـور مثـلمـا يـترقّب تـسجـيل األهداف  والـوصـول الى الفـوز بالـكأس أو
حتقيق إجنـاز  صافي لعموم الناس واحملافظة عليه دون تزويق سمعي أو  بصري
كما يحـدث كما لو  لم تكن  هـناك مؤسسات  رصيـنة عاملةمنـذ عقود. ومن منطلق
شأن يـعمّ اجلمـهور يـستـوجب تقـليص صـبر احلدود وفـتح ملـفّات مـعشـبة الـعطاء

ط العيش قدمة  بدالً من التسرّع في ما يأتي بعكس ذلك وفي ا
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 ففي إطار  تكنولوجيا  وهندسة العلوم اذا كانت الليزرات حلوال تبحث عن
ـايكـروويڤ أصبحـت مديراً   إلدارة اخلـدمات الـيوميّـة. وقد إسـتقرأ مـشكـلة فإنّ ا
هـذه األهمـيّة أستـاذنا (أ. د. راشـد عبدالـرزاق الراشد) مـنذ بـداية السـبعـينات من
الـقرن الـعـشـرين حـ أنـشأ مـخـتـبـراً  خـاصاً  ومـتـكـامالً  لـلـمايـكـروويڤ يـحـتوي
ـرحـلـة الـرابـعـة لـقـسم الـفـيـزيـاء ـعـدّات والـتـجـارب في جـامـعـة الـبـصـرة لـطـلـبـة ا ا
ويساعـده آنذاك(أ. د. ضياء اخملتار) وكان  اخملتبر الوحيد بهذا اإلختصاص  في
اط مواكبة تطوّر الـتعليم فتحيّة تقدير وإحترام اجلامعات الـعراقية. هكذا كانت أ

.  جلميع معلّمينا في كلّ صوب وح
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ـقـابل وفــرضه بـالـقــوة داخـلـيـا. بــا
هـنـاك سـوء فـهم لـلـعالـم عن الـص
كـثفة من بسبب الـدعاية الـسوداء ا

اآلخرين.    
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الـصـ الـصـاعـدة والـديـكـتـاتـورية
ومـــــوطن األلـــــغـــــاز اَلْــــمُـــــحَـــــيــــرَة
ـتـحـدة وصـراعـاتـهـا مع الـواليـات ا
األمــــريــــكـــيــــة وفــــلـــســــفــــة إعـــادة
اإلمـبراطـوريـة الصـيـنيـة من جـديد
وســر فـكــرة تـشـكــيل الـعــالم حـسب
رؤيـتـهـا ورؤية الـكـتـاب الـعـراقـي
والعرب واألجانب للحياة الصينية
سـلمـة في الصـ وما واألقلـيـات ا
فـعــله اخلــفــاش الــصــيــني لــلـعــالم
بنـشره الـكورونـا. كلـها مـوضوعات
مـتـنوعـة وجـدلـيـة قائـمـة عـلى فـكرة
الـفـلـسـفـة الـشـكـيّـة. فـمـا يـحـدث في
ـــكن الــــصـــ وصــــراعـــاتــــهــــا ال 
ـطلق ان احلـتمي ا تفـسيـرها بـاإل
ا (معضلة مانـكاوزن الثالثية) وإ
بتـقد دليل يـثبت صـحتهـا ويقدم
ـان إجــابـات شــافــيـة لــتـجــنب اإل
بـقشـور األمـور وسـطحـيـتهـا بـهدف
ـشـكـلــة وجـوهـرهـا. مــعـرفـة عـمـق ا
وهـذا مـا فـعـلـة جـزاع وهـو يـتـنـاول
ـثــيـرة لـلـجـدل. ــوضـوعـات ا هـذه ا
ومثلما يحرص الكاتب على اختيار
ـوضـوعـات ضـمن سـيـاق الـوحـدة ا
التكـاملية لـها والتـنوع في األفكار
فــأنه حــرص أيـضــا عـلـى االعـتــمـاد
عــلى فن الــتــشــويق في الــعــنـاوين
ــصـطــلــحـات واأللــفـاظ واخــتــيـار ا
ـتـألقـة من ـتـأنـقـة واألحـاسـيس ا ا
ــــتـــلــــقي أجل أن يــــثــــيــــر نـــفـس ا

مــشـروع الـهـيــمـنـة األمـريــكي بـشـكل
كـبــيـر عـلى تـبـديـل الـعـالم من بـلـدان
ذات ســيــادة إلى أقــالــيم مــفــتــوحـة
ـالــيـة ــصـالـح ا تــسـيــطــر عـلــيـهــا ا
واالقــتـصـاديــة. وقـد اسـتُــخـدمت في
ســـــــبـــــــيـل حتـــــــقـــــــيـق ذلك األدوات
الـــعـــســـكــريـــة واالســـتـــخــبـــاراتـــيــة

واالقتصادية
طـرح مـنــظـرو الــرأسـمـالــيـة مــسـألـة
إشــعــال فــتــيل احلــروب في مــنـاطق
مـحــددة مـن الــعــالم كــأحــد احلــلـول
لتجنب مـشكالت الكسـاد االقتصادي
والـسـيــطـرة عـلى ثـروات الـشـعـوب..
وتــعـد أمــريــكـا راعــيــة لــرأسـمــالــيـة
احلروب واخملطط الرئيس له وبذات
السيـاق حذرت دراسة اجـرتها ادارة
االحــتــيـاط الــفـيــدرالي االمــريـكي ان
تــخـــفـــيض الـــنـــفـــقــات الـــدفـــاعـــيــة
والـــتــســلــيح في اجلــيش االمــريــكي
ـكن ان يـترتب عـلـيه فـقـدان مالي
الوظـائف في وزارة الدفـاع األمريكي
ـــنــاطق الــرخــوة .. وان تــصــعــيــد ا
(طـائــفــيــاً) و(قـومــيــاً) حالً ســحــريـاً
لتحريك عجلة االقتصاد األمريكي ...
اإلفـــراط في اإلنـــتـــاج بـــلـغ حـــجـــمــاً
ـكن حـتـى مـعـاجلـته عـبـر األزمـة ال
وفي إطــار مــحـاولــة الــرأســمــالــيـ
إيـجـاد مـخرج كـالـعـادة عـبـر حتـطيم
قـوى اإلنـتـاج وعـبـر تـوسـيع الـسوق
تــسـارعت عــمـلـيــة تـمـركــز رأسـمـالي
بــشـكـل غـيــر مــســبــوق فــقـد دخــلت
قاوالت البنوك بـكثافة في رأسـمال ا
لـدعـمـهـا في مـواجـهه األزمـة لـكـنـها
بـهــذه الــطـريــقــة ضـاعــفت أكــثـر من

االنــسـانــيـة وعــنـد نــسـبـة 300 في
ــئــة فــانه لن يــتـراجـع عن االقـدام ا

ة). على أية جر
وتــــبـــرز الــــعـالقــــة بــــ الــــنــــظـــام
ي فـي جتــلـيــاته الـرأســمــالي الــعــا
ــعـاصــرة واحلــرب أو عـلى نــحـو ا
أوضـح الـتــركـيــز عـلـى الـعالقــة بـ
الــــتــــطـــور احلــــاصل فـي الـــنــــظـــام
ـتـزايـد نـحو الـرأسـمالـي واالجتاه ا
ـة) وبـ حـالـة احلـرب الـتي (الـعـو
ـتـحــدة (الـعـمالق تــصـر الـواليــات ا
ي) علـى فرضـهـا عـلى الـعالم الـعـو
مع فــرض جـدول أعـمــال اقـتـصـادي
ي يـبـرر تلك احلـروب او يـعـتـبر عـا
مــبـــرراً كـــافــيـــاً لـــهــا والـــفـــلــســـفــة
االقـتــصـاديـة الـتي تــكـمن خـلف ذلك

كله.
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ـتـحـدة األمـريـكـية وتـعـد الـواليـات ا
صاحبة أكـبر اقتصاد بـالعالم معقل
توقع أن يتجاوز الرأسماليـة ومن ا
إجــــمــــالـي نــــاجتــــهــــا احملــــلي  20
تـريـلـيـون دوالر  والـنـاجت اإلجـمـالي
لـــــلـــــفــــرد 55220 دوالر خالل عــــام
2018 وهــذا مـا يــدل ويـبــرهن عـلى
جنــاح هــذا الــنــظـــام اذا اســتــعــمل

بطريقة صحيحة.
إنّ تــاريخ مـا بـعــد االسـتـعــمـار هـو
استمرار للتـاريخ االستعماري الذي
أسس األجندة اإلمبريالية األمريكية
عاصـرة وذلك بشـكل كبيـر بسبب ا
حـلولـهـا مكـان الـقوى االسـتـعمـاريّة
الــسـابـقـة مـثل: إســبـانـيـا وفـرنـسـا
والــيـابــان وهـولــنـدا...الخ. يــشـتـمل

تُـــعـــرف الـــرأســمـــالـــيّـــة في الـــلـــغــة
©Capitalism) ـصطلح اإلنكلـيزيّة 
وهي مـن األنـــظـــمـــة االقــــتـــصـــاديّـــة
ـيّـة والـتي تـعــتـمـد عـلى فـكـرة الــعـا
ـلـكــيّـة اخلــاصّـة لـكــافـة الـعــنـاصـر ا
ـا يـسـاهم في حتـقـيق اإلنـتـاجـيّـة 
ـالـيّـة وتُعـرف الـرأسـمـالـيّة األربـاح ا
أيـضــاً بــأنـهــا الـنــظــام االقـتــصـاديّ
والــسـيـاسيّ الــذي يـتـحــكم في كـافـة
مــكـونــات اقـتــصـاد دولــة مـا والـذي
يــســاهم في تــوفــيـر أدوات الــتــحـكم
ــنــاســبــة في األســواق الــتــجــاريّـة ا
ـتـنـوعـة ومن الـتـعـريـفـات األخـرى ا
للـرأسمالـيّة: هي الـبيـئة االقتـصاديّة
ـلـكـيّة الـتي تـعـتـمـد عـلى استـثـمـار ا
اخلـاصـة لـوسـائل اإلنـتـاج وتـبـادل
الك من الثروات وتوزيعـها على ا
ـــؤســـســـات والـــنـــظـــام األفـــراد وا
الــرأسـمــالي هــو نــظــام ذو فــلــســفـة
إجـتــمـاعــيـة وســيـاسـيــة يـقــوم عـلى
أســاس إشـــبــاع حـــاجــات اإلنـــســان
الـضـروريـة والـكمـالـيـة مـتـوسـعاً في
ـلــكــيـة مــفـهــوم احلــريــة وتـنــمــيــة ا
الـفـرديـة يتـعـارض مع فـكـرة الـتدخل
احلــــكــــومـي وبــــدوره شــــرح كــــارل
مــــاركس فـي كـــتــــاب (الــــرأســــمـــال)
الــطــبــيــعــة احلــقــيــقــيــة الــعــمــيــقــة
للرأسماليـة: (ما يرعب الرأسمال هو
غــيـاب الــربح.. فـعـنــدمـا يــشم ربـحـاً
مـعقـوالً يصـبح الرأسـمـال مبـتهـجاً
ــئــة يــصـبح وعــنـد نــســبـة 20 في ا
ـئـة جــريـئــاً وعـنــد نـســبـة 50 في ا
يصبح مغامراً وعند نسبة  100 في
ــئـة يــسـحق بـرجــلـيه كـل الـشـرائع ا

والـتـكـيـُّف الـهـيـكـلي. كل ذلك بـهـدف
تـطـويـعـهــا حلـاجـتـهـا الــرأسـمـالـيـة
الـضــاغـطـة األمــر الـذي ضـاعف من
تــفــاقم األزمــات االقـتــصــاديـة لــهـذه
الــدول من غـيــر أن حتـقق جنــاحـات
ذات شأن على صـعيد الـتنمـية. ففي
االحتاد السـوفيـاتي كان وقع األزمة
االقــتــصـــاديــة أكــثــر عـــمــقًــا من أي
مـنـطـقـة أخـرى في الـعـالم فـبـعد أن
كان مـعدل النـمو في الـدخل القومي
ـئة سـنويًا السوفـياتي حوالى 6 با
ب  1960 - 1956هـــــــــــــــبـط إلـى
ئة   العام 1988 وفجأة إلى 2.2با
ــئـة   1989 وإلى 1990 (6 (-2 بـا
ــئـة ) حلـظـة ــئـة ) فـإلى (-10بـا بـا
ســقــوطه الــتـــاريــخي الــعــام 1991
وانـطـلقـت سلـسـلـة احلروب نـتـيـجة
لـهـذا الــتـفـكــيـر اجلــهـنـمي بــحـجـة
مـــكــافـــحــة االرهـــاب وشـــيــخـــوخــة
االنـــظـــمـــة االســتـــبـــداديـــة ونـــشــر
ـدنــيـ ــقــراطـيــة وحـمــايــة ا الـد

وأبـــرزهــــا حــــرب أفــــغــــانــــســــتـــان
ويـوغسـالفيـا سـابقـاً وحـربـان على
الــــعــــراق وغــــزة ومــــهــــمــــا كــــانت
بررات سواء بـ(ربيع) التسميات وا
او فــوضى خالقــة او غـيــرهــا فـهي
مـــخـــطـــطــــات ومـــشـــاريع وأهـــداف
ة جديدة  امبريالية صهـيونية قد
يـة الثانـية واحدة من واحلرب العـا
األمـثـلـة الـصـارخـة عـلى أثـر احلرب
عـــــلى االقـــــتـــــصــــاد وحـل األزمــــات
الـرأسـمـالـيـة حـيث انـتـهى الـكـسـاد
الــكــبـــيــر في الــثالثـــيــنــات عــنــدمــا
ضــاعــفت الــدول مـن إنــتــاجــهــا من
ــواد احلــربــيــة خلــدمــة اجملــهــود ا
والفـوضى اخلالقـة مـفـهوم احلـربي
.. اال انـه ارتــــــبـط بــــــوزيــــــرة قــــــد
اخلــارجــيــة االمــريــكــيــة الــســابــقــة
كـونـدالـيــزا رايس وهي تـعـني بـذلك
قراطـية في العالم العربي نشر الد
والـبدء بـتـشكـيل مـا يسـمى (الـشرق
األوسـط اجلـــــديـــــد) عـــــبـــــر نـــــشــــر
(الفوضى اخلالقة). من جهة أخرى
وهـــنـــا يــكـــمـن أحــد أهـم األســـبــاب
الـدافـعـة إلى حرب اخلـلـيج الـثـانـية
(حــرب عــاصــفــة الــصــحــراء) الــتي
ــتـــحــدة عــلى قــادتـــهــا الــواليـــات ا

ــــوازاة مع ذلك, االحــــتــــكــــارات و
ـــقــاوالت جتـــارتـــهــا مع ضــاعـــفت ا
اخلارج كـمـا استـثـمرت كـذلك خارج
حدودها اإلقـليمـية ومن أجل ضمان
و هذه األنشطـة انطلقت الدول في
عـملـيـات استـعمـاريـة غيـر مـسبـوقة
ـستـعـمرات تـضمن حـيث أصبـحت ا
للـرأسمـال الوطـني التطـور في مأمن
من مــنــافـــســة الــدول الــرأســمــالــيــة

األخرى.
كــتب كــارل ســاجــان وهــو عـالـم فـلك
أمــريــكى "أن نــصف الــعــلــمــاء عــلى
األرض يعملون فى مجال الصناعات
و االخـتـراعـات الـعـسـكـرية جلـزء من
الـــــــوقت عـــــــلـى األقـل"  و ال شك أن
بـرامـج الـتـمـويل احلــكـومى ألبـحـاث
الـتــسـلح كــانت وراء بـعض من أهم
ـنـتجـات الـتي نـعـرفهـا الـيـوم. مثل ا
الـتـرانزسـتـور الـذى كـان له دور مهم
فى تطوير أجهزة االتصال واإلرسال
ـتـكـامـلـة واالسـتـقــبـال ثم الـدوائـر ا
التى ساعدت فى ابـتكار الكـومبيوتر
الشـخصى واإلنـترنت (الـذي يسمى
أصـال أربــانـــيت) وهـــو بــرنـــامج من
تــمــويل وكــالـــة مــشــاريع الــبــحــوث

تقدمة األمريكية ا
`Ðd « ‚U «

ـتـاح هـنـا هو وأن اخملـرج الـوحيـد ا
احلــرب.عـــلى أســاس ذلك انــفــجــرت
ـية األولى حـيث كـشفت احلـرب العـا
الــرأســـمــالــيـــة مــنـــذ ذلك احلــ عن
وجــهـــهـــا احلـــقــيـــقي فـــمن اجل ان
يــحــمي الــرأسـمــالـيــون آفــاق الـربح
والـتـراكم يـدفـعـون مـواطـنـيـهـا نـحو
مذابح حـقيـقيـة عمت مـختـلف أرجاء
ــانـــيــا نــتـــيــجــة الـــعــالم وفـــقــدت أ
ـتـهـا مـجـمل مـسـتـعـمـراته كـما هـز
فـرض عـلـيهـا أداء تـعـويـضـات حرب
هــائــلـــة.وقــد وجــدت الــرأســـمــالــيــة
أزومة ال سـيما في بـلدان التـمركز ا
ـــكــــثف أن أفــــضل الــــرأســـمــــالـي ا
ـعاجلـة أزمـتـهـا تـكمن في الـوسـائل 
تـــصــــديـــر هـــذه األزمــــة إلى اجملـــال
ي فـاجتـهت أنـظـارها إلى دول الـعا
الــعــالـم الــثــالث ومـــنــظــومــة الــدول
االشتراكيـة السابقة وأجـبرتها على
اتـبـاع بــرامج الـتـثـبـيت االقـتـصـادي
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بغداد

الــعــراق (كــانــون الـــثــاني/يــنــايــر-
شـبــاط/فـبــرايـر 1991). فـالــواليـات
ـتــحـدة كــانت تـهـم لـلــتـفــتـيش عن ا
وسـيــلـة تــعـيــد مـعــهـا الــتـوازن إلى
اقـــتـــصــادهـــا الـــذي بـــلغ درجـــة من
الـركــود غـيــر مـســبـوقــة بـعــد الـعـام
1929 دلَّ عــلــيـهــا انــهـيــار بــورصـة
نــــيـــــويــــورك الــــعــــام 1987 ذلك أن
رأسمـالية الـذروة األميـركية رأت في
ســيــاسـة االســتــحـواذ عــلى الــثـروة
النـفطـية لـبلدان اخلـليج الـعربـية ما
ــكن أن يــوفـر بــعــضًـا من أســبـاب
نعه من القوة لالقتصـاد األميركي 

االنهيار والسقوط.
,عنـدما يـصدّر الـرأسمـاليون رؤوس
األمـوال إلى بـلـد »أجـنبي ?«فـإنهم
يـجــازفـون لـيس بـكــمـيـة من الـسـلع
ـال تبلغ ـبالغ ضخـمة من ا ا  وإ
ـــلــيـــارات. فــمن اليــ أو حـــتى ا ا
الـبـديــهي أن يـرغـبـوا في الـسـيـطـرة
الــكـــامــلــة عـــلى هــذه الـــبــلــدان وان
يــرسـلـوا اجلــيـوش حلــمـايـة رؤوس
ـصدرة. وهـكـذا يـتـولد في األمـوال ا
ــصـدرة طــمـوح إلخــضـاع األقــطـار ا
تـلك الــبـلـدان لــسـلـطــة حـكــومـاتـهم
بــحـيـث تـزول كــافـة اجملــازفـات –أي
يـتـولد طـمـوح لـغزوهـا وضـمـها إلى
البلد »األم .«ينجم عن ذلك مـنافسة
ستغِلة ب مختلف الدول القوية وا
ــســتـضــعــفـة. عـلـى غـزو الــبــلـدان ا
نافسة في وطبيعي أن تؤدي هذه ا
ــطــاف إلى الــصــدام بــ نــهــايــة ا
. من هنا أدى تنافـس اللصـوص ا
تـصـديـر رؤوس األمـوال إلى نـشـوب
ـوجـز لكم احلـرب.بهـذا االقـتـضاب ا
ـا ان تـتــخـيـلـوا الـصــمت االمـريـكي 
تــفـــعــله تـــركــيـــا في اشــعـــال فــتــيل
نـطقـة ومـا تفـعله دول األزمات فـي ا
اخرى في اخلليج الـعربي من تهديد
االستـقـرار اجملتـمعي يـصب جمـيعه
ــــصـــالح في األخــــيـــر في خــــدمـــة ا
االمـريـكيـة من خالل رفع مـسـتـويات
ـنــطـقـة ـبـيــعـات الـعــسـكــريـة في ا ا
وبـــاألخص في اخلــــلـــيج والـــشـــرق
االوسط عـــمــومــا.. ال بل اكــاد اجــزم
بــــأن ذلك مــــخـــطـط له امــــريـــكــــــيـــاً

باالساس.

(الي- فاي ) الزمان (8)
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ـشــرفـة عـلى اعـمـال االحتــاد الـعـام لـلـتـعـاون تـعـلن الـلـجـنــة الـعـلـيـا ا
وجب االمر الديواني رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ عن شكلة  وتنظيمـاته وا
بـدء انـتـخـابات الـتـنـظـيمـات الـتـعاونـيـة كـافـة يوم ٢٠٢٠/٢/١٠ ووفق

اجلدول ادناه:
١- يكون بدء انتخابات اجلمعيات التعاونية كافة يوم ٢٠٢١/٢/١٠.
٢- يـكــــــون بـدء انـتـخــابـات االحتـادات الـتـعــــاونــيـة احملـلـيــــــة يـوم

.٢٠٢١/٣/٢٦
٣- تـكـون انـتـخـابـات مـجـلس ادارة االحتـاد الـعـام لـلتـعـاون ومـجـلس

ادارة صندوق التعاون يوم ٢٠٢١/٥/١١.
w b³F « bFÝ           
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فقـدت مني وثـيقة
مــدرســيـة تــابــعـة
الـى اعــــــــداديــــــــة
ـهـنـيـة االبـتـكـار ا
ومـــعــــنـــونـــة الى
االعـــــــــــــداديــــــــــــة
ـــيـــكـــانـــيـــكـــيــة ا
ــســائــيــة بــأسم ا
Íb?????N??????  f?½u??????¹)
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عـــلى من يـــعـــثـــر
عـلـيهـا تـسـليـمـها
الـى جــــــــــهـــــــــــــة

االصدار.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6861 Monday 11/1/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6861 االثن 25 من جمادى االولى  1442 هـ 11 من كانون الثاني (يناير) 2021م

ويــســتـحـثّ مـشــاعــره ويـدفـع عـنه
لل ويدفعه إلى االستجابة شبح ا
ـطـلـوب. لـذلك ويـبــعـثه عـلى فـعـل ا
نـرى عــنــاويـنه تــتــسم بــالـتــهــيـيج
واإللــهــاب والـتــرغــيب والـتــحــبـيب
واحلثّ واإلثـارة: كــورونـا واألرانب
البس الــبــيض بــلــيــون زوج من ا
الداخـلـية ال شيء أفـظع من حـقارة
أوروبا وأمـريكـا ماركس إخـصائي
أمراض اجتماعية! (مصنع العالم)
يكسب القـلوب واجليوب شـيوعية
األفــنـــديــة خـــطـــر أصــفـــر.. خــوف

أبيض وغيرها من العناوين.
كـــنـت أتـــمـــنـى أن يـــفـــرد الــــكـــاتب
مـــوضـــوعـــا عن اإلعالم الـــصـــيــني
لـتـكـتـمل موضـوعـات الـكـتـاب. فـهو
ن يـريـد معـرفة مـرآة حيـاة الصـ 
احلــقـــائق عن االســتــبــداد وحــريــة
التعبـير والرأي وخريـطة سيطرته
الدولية وأخطـبوط أذرعه الدعائية
بـالـكـلـمـات واجلـواسـيس. فـالـدولـة
الصينـية تدعم موازنات  33محطة
إذاعـيــة وتـلـفــزيـونـيـة في  14دولة
بـــشـــكل ســـري. وهي حـــاضـــرة في
دهالـيـز مؤسـسـات اإلعالم. فالـعالم
ال يراها إال من زاوية واحدة بينما
تـراه هي من كل اجلـهـات بـوضوح!
ـصادر كـما كـنت أتـمـنى أن تكـون ا
ــعــاصــرة عن الــصـ األجــنــبــيــة ا
حـاضــرة في الـكـتــاب بـهـدف اطالع
الـقـار عــلى االجتـاهـات اخملـتـلـفـة

لألفكار.     
: مخـالب الـتـن اخـتصـاراً الـصـ
الــنـاعـمـة كــتـاب يـخـتــصـر الـصـ
تـاريـخا وفـلـسـفـة وسيـاسـة وحـياة

مـعـاصـرة. كــوكـتـيل مـعـرفي مـعـتق
ـعاني بـاألزمنـة واألمكـنـة. عمـيق ا
ـرادفـات الـلـغـوية سـلس األفـكـار بـا
ـعـبـرة عن حــيـويـتـهـا الــبـسـيـطــة ا
وبنـائهـا. كـذلك في اختـيار األلـفاظ
وتــألـــيف الــكالم بــأســلــوب خــاص
يـدمج الــلـغــة الـعــلـمــيـة بــالـكــتـابـة
الــصــحــفــيــة مــحــاوال أن يــكــون له
أســــلـــــوبه اخلــــاص. وكـــــمــــا قــــال
الــفــسـلــســوف والـنــاقـد الــفــرنـسي
سانت بـوف (األسلـوب هو الرجل)
أو كـــمـــا قــال أفـالطــون (األســـلــوب

شبيه بالسمة الشخصية). 
ــتـــعــة وقــراءة الـــكــتـــاب فــيـه من ا
ــــزدوجـــة: مــــتــــعــــة الـــصــــ في ا
تاريخها وإرثها الثقافي وصراعها
اجلــدلي مع الــدول واحلـيــاة وسـر
ـتجدد ـدهش وعقـلها ا ابتـكارها ا
بـالـسلـيـكـون والذكـاء االصـطـناعي.
ومتعـة الكاتب في دهـشته الفـكرية
ومــخـالـبه الــنـاعـمــة جلـذب الـقـار
ــــــتـــــنــــــوعـــــة ـــــوضــــــوعــــــاته ا
ودبلومـاسيـته في تفسـير األحداث
وأسلوبه الـرشيق النـاعم بالفـلسفة
ـفـارقات والـقـصص الـسـيـاسـيـة وا
والـتـنـاقـضـات وغـرائب اخلـفافـيش
والـــكالب ومــآسي الـــكــورونــا. هــو
أشـبه بأعـاصـيـر تسـونـامي لكـنـها
أعــاصــيــر من األفـــــــــــكــار الــتي ال
تـــهـــدأ من األمـــواج الـــفــــــــــكـــريـــة
ة الـتي رِيـَّ ـعـلـومـات اَلـثـَّ الـقـويــة وا
تـفيض عـلى سـاحل احليـاة بـطبـعة

عربية.  
كنـكّن هـاها بـالصـينـية... شـكرا طه

باللغة العربية.

شهق الناس
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سواريس أمام محاولته.
وأرسل دافــيــد لــويــز الــكــرة فـوق
ــــيــــريك الــــدفــــاع إلـى بـــيــــيــــر إ
أوبــامـيــاجن الـذي تــابــعـهــا فـورا
لـيـتـصـدى لـها دوبـرافـكـا فـارتدت
إلى ويـلـيـان الـذي أطـاح بـهـا فوق

رمى في الدقيقة (25). ا
ووجّه تــيــرني كــرة مـن الــنــاحــيـة
الــيـســرى وصــلت إلى نــيـلــسـون
الـذي تــلـكــأ في الـتــسـديــد لـيـقف
دومــيـت أمــام مـــحــاولـــته قــبل أن
تـتــهـادى بــ يــدي دوبـرافــكـا في

الدقيقة (28).
وأرسـل ويـلـيـان عـرضـيـة خـطـيـرة
أمـــام مـــرمـى نـــيـــوكــــاسل خـــرج
دوبـرافكـا من مرمـاه للـتصـدي لها
هاجم بيد أنه أخطأ لينوب عنه ا
كـارول ويــحـولـهــا إلى ركـنــيـة في

الدقيقة (41).
W¹u  …b¹b ð

وأجــرى نـــيــوكــاسل تـــبــديال بــ
الـشـوطــ بـإشـراك مــات ريـتـشي
مـكان السـيلـيس مـا يعـني انتـقال
دوميت للعب كقلب دفاع ثم جرب
تيرني حظه بتسديدة قوية بعيدة
ـــرمى في الــدقــيــقــة ــدى عــلت ا ا

.(47)
وتدخل لينـو إلنقاذ محـاولة قريبة
ـتـابع لـركـلـة حـرة في من كـارول ا
الدقـيقة (54) وأرسل ريتـشي كرة
نــحــو مــنــطــقـة اجلــزاء تــابــعــهـا
ــرمى إلى هــايـــدن لــتــصل أمـــام ا
اخلـالـي من الـرقـابـة كـارول الـذي
سـددها بـجانب الـقائم الـبعـيد في

الدقيقة (56).
ودخل إمـــــــيـل ســــــمـــــــيـث رو إلى
تـشـكـيـلة آرسـنـال مـكان نـيـلـسون
ومـرر مـحمـد الـنني كـرة حلق بـها
أوبــــامـــيــــاجن الــــذي لم يــــحــــسن
التـعـامل مـعـهـا ليـسـددهـا بـعـيدا

رمى في الدقيقة (60).  عن ا

حــدود مــنـــطــقــة اجلــزاء لم يــجــد
احلـارس مارتن دوبـرافكـا صعـوبة

في السيطرة عليها.
وفي الـدقـيـقة الـثـالـثة تـقـدم بـيبي
بالكرة من الناحـية اليمنى ليسدد
كـرة في مــكـان وقــوف دوبـرافــاكـا
ونفذ ويليـان ركلة حرة في احلائط
الـبـشــري لـنـيـوكـاسـل في الـدقـيـقـة

السادسة. 
وانـتـظـر نيـوكـاسـل حـتى الـدقـيـقة
(20)  لـشـن أول هـجــمــة خـطــيـرة
عندما خطف جويلينتون الكرة من
ويــلــوك لـيــتــقـدم بــهــا ويـرســلــهـا
طــــويــــلـــة إلـى كـــارول الــــذي وقف

وكـياران كالرك وجـمـالك السيـليس
وبول دوميت.

وتــواجــد عــلـى اجلــنــاحــ كل من
يـرون وجـويلـينـتون في مـيجـيل أ
ـلـعب كل من جيف تـمركـز بوسط ا
هـــنــدريـك وأيــزاك هـــايـــدن وشــون
لـوجنـستـاف وأدى الـعـمالق أندي

هاجم الصريح.   كارول دور ا
وهــاجم آرســـنــال مــنـــذ الــدقـــيــقــة
األولى عـنـدمـا شق نيـلـسـون الذي
لـعب مـكــان جـابـريـيل مــارتـيـنـيـلي
إلصـــابـــة األخـــيــــر في عـــمـــلـــيـــات
اإلحـــمــاء طـــريـــقه في الـــنـــاحـــيــة
اليسرى قبل أن يطلق تسديدة من

جـانب بــابــلــو مـاري فـي عـــــــــمق
اخلـط اخلـــــلـــــفي بـــــإســـــنـــــاد من
الـــظــهــيـــرين ســيـــدريك ســواريس

وكيران تيرني.
ـصري مـحمد الـنني فـيمـا تمـركز ا
ـلعب وجـو ويـلوك فـي منـتـصف ا
وحتـرك الــثالثي نـيــكـوالس بــيـبي
وويـلـيــان وريس نـيـلــسـون خـلف
ـيـريك ـهـاجم الــصـريح بـيــيـر إ ا

أوبامياجن.
ــقـابـلـة جلـأ مـدرب في الـنـاحـيـة ا
نــــيـــوكـــاسل ســــتـــيف بـــروس إلى
طريقة اللعب (1-5-4© حيث تشكل
اخلط اخلـــلــــفي من إمــــيل كـــرافث
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تأهل آرسـنال إلى الـدور الرابع من
مــســابـقــة كــأس إجنــلـتــرا بــفـوزه
الــشـــاق عــلى ضـــيــفـه نــيـــوكــاسل
يـونـايـتد بـنـتيـجـة هـدف من دون
رد بعـد التمـديد شوطـ إضافي

ضمن منافسات الدور الثالث.
وأحــرز ثـــنــائـــيــة آرســـنـــال إمــيل
ســـمــــيث رو في الـــدقـــيـــقـــة (109©
ــــيــــريك واجلــــابــــونـي بـــبــــيــــر إ

Æ©117) أوبامياجن في الدقيقة
واعــتــمــد مــيــكـــيل أرتــيــتــا مــدرب
آرسـنال عـلى طريـقة الـلعب (-4-2
1-3© حــيـث وقف دافــيــد لـويــز إلى

ÊU e « ≠œ«bGÐ

متاز. حدد االحتاد العراقي لكرة اليد موعد ومكان اقامة التجمع الثاني للدوري ا
ـنـسق االعالمي الحتـاد الـيـد حـسـام عـبد الـرضـا في تـصـريح صـحـفي  ان وقـال ا
رحلة األولى في االحتاد العراقي لكرة اليـد قرر إقامة مباريات التـجمع الثاني من ا

محافظة بغداد في العشرين من كانون الثاني احلالي.
ـرحلة األولى الـتجمع األول واوضح ان االحتاد اختـار بغداد بـعدما أقـام مباريات ا
للدوري العـراقي لكرة الـيد في محافـظة السـليمانـية.يذكـر ان فريق الشرطـة يتصدر

جدول ترتيب الدوري وبفارق األهداف عن الثاني فريق اجليش.
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حــددت رابـطــة جـمــاهـيــر الـطــلـبـة
الـعــراقي الــيـوم اإلثــنـ مــوعـدا
لـلـتظـاهرة الـكـبيـرة الـتي ستـخرج
أمـــــام بـــــوابــــة وزارة الـــــشـــــبــــاب
والـريـاضـة لـلمـطـالـبـة بـحـل أزمة

النادي.
وقــــال مـــصـــدر مـن الـــرابـــطـــة  ان
الـتـظـاهـرات ســيـشـارك فـيـهـا عـدد
ـطالب كـبـيـر من أنصـار الـنـادي ا
تــقـتــصــر عــلى حل إدارة الــنـادي
الـتي احتـكرت أخـذ القـرارات على
مـــدار  15 ســــنــــة ولـم تــــقـــدم أي
إجنـاز عكس األنـدية اجلـمـاهيـرية

األخرى.
وأوضح أن اجلـمــاهـيــر مـصــمـمـة
على إيجـاد حل ألزمة الطلـبة بعد
ــالــيــة واإلداريـة ـشــاكل ا تــراكم ا
نــتـــيـــجـــة لــســـوء اإلدارة وإقـــامــة

رئــــيس الــــنـــــادي خــــارج الــــبالد
مـنـوهًـا أن اجلـهـة الـراعـيـة وزارة
الــتـعــلــيم الــعــالي أوقـفـت الـدعم

خالل األيــام الــقـلــيــلـة الــقــادمـة بــعـد
ـبـالغ ـنـفـذة و االتـفـاق مع الـشـركـة ا
بــســيــطــة ضــمن مــشــروع الــتــنــفــيــذ

باشر. ا
ديـنة سيُـفتتح قـريباً وب أن ملـعب ا
جـــداً  ونـــرجـــو أن تـــكـــون األوضـــاع
الـصحـيـة في الـبـلد والـبـلـدان األخرى
تسير بشكل جـيد من أجل استحصال
مــوافـقــة االحتــاد الـدولي عــلى إقــامـة

لعب. مباراة تليق بافتتاح هذا ا
وتـابع لم نحـدد مـوعداً ثـابـتاً الفـتـتاح
ـلـعب كـونـنـا نـنـتـظـر إكـمـال االتـفاق ا
عــلى اإلضــافــات الـبــســيــطــة الـتي ان
تـأخــذ أكـثـر من شــهـرين تـكــلـمـنـا مع
ـصـاعـد إحـدى الـشـركـات اخلـاصـة بـا
لـعـمل ديـكـور خـاص ونـنـتـظـر وصول
التفاصيل ليتم العمل به.ولفت الى ان
ـــقـــصــورة األمــور الـــبـــســـيــطـــة في ا
ـنطـقة كـبار الـشخـصيات الرئـيسـية 

ان تأخـذ وقـتـاً طـويالً وأرجو من األخ
فالح مـنـفي عـودة الـتـواصل مـعـنـا من
لعب لـكي نفـتتـحه بشكل أجل إكمـال ا
مـتـكامل.واكـمل أرجـو ان يـكـون نـهـاية
شـــهــر آذار أو بـــدايــة شـــهــر نـــيــســان

vHDB  rOJ(« b³Ž
نفط الوسط يحافظ على صدارة دوري الصاالت

حتــول عـقــد رعـايـة نــادي الـقــوة اجلـويــة الـريــاضي من قـبل
شـركــة االضـواء الى قـضــيـة رأي جـوي تـفــاعل مـعه الـوسط
االعالمـي على نحو غير مسبوق ¨اذ اعـتبرت اكثر من وسيلة
اعالمـية القضية قضيتها ¨ودافعت عن قناعاتها باسلوب ينم
ــقـام عن مــهــنـيــة عــالــيـة دفــاعــا عن مــصــلـحــة نــاد كــبـيــر 
الـقوةاجلويـة .. وحسنـاً فعلت اجلمـاهير اجلـوية عنـدما نقلت
ـعــركـة مع ادارة نـادي الــقـوة اجلـويـة من مــجـرد اعـتـصـام ا
بـسيط لعـدد محدود من االنصـار امام مقـر النادي الى جدل
ـثل لـها هـو اسـتـاذ جـامـعي في الـقـانون قـانـوني بـانـتـداب 
عـركة الـقانـونية ¨الظـهار اعـلى درجات اجلـدية في خلـوض ا
قـابل فان ادارة نادي عـارض لعـقد الـرعاية .. وبـا مـوقفـها ا
ـاثـلـة بـان رشحت الـقـوة اجلـوية الـريـاضي اتـخـذت خـطوة 
مـحامي ادارة النادي للدفاع عن وجهة نظر النادي ازاء عقد
الـرعـايـة.. وحتـول اجلـدل الـقـانـوني الى فـرصـة السـتـعراض
ـهـارات الـقـانـونـيـة في تـفـسـيـر فـقـرات الـعـقد ¨بـ مـحامي ا
جــمــهــور الــصــفــور ¨ومــحـــامي ادارة نــادي الــقــوة اجلــويــة
سرب الى الـرياضي ¨واشـتد الـنقـاش حول قـانونـية الـعقـد ا
وسـائل االعـالم .. مـحـامي جـمـهـور الـصـفـور أصـر عـلى ان
عـقد الرعـاية رسمي لـوجود توقـيع رئيس نادي الـقوة اجلوية
ثل عـلـيه ¨وخـتم الـنـادي ايضـا وهـو الـطرف االول¨وتـوقـيع 
شـركـة االضـواء وخـتم الـشـركـة وهـو الـطـرف الـثـاني ¨وعـزز
مـقدم البـرنامج الـشبهـات حول رسمـية الـعقد بـقوله ان نادي
تفق عليه الي ا بلغ ا الـقوة اجلوية استلم بالفـعل جزءا من ا
بـ الـنـادي والـشـركـة ¨نـقـال عن مـصـدر رسـمي في الـنـادي
ا رأى ¨ولم يـنكـر ذلك محامي ادارة نـادي القوة اجلـوية .. و
الـسيـد قائـد الـقوة اجلـوية ورئـيس نادي الـقوة اجلـوية الـلواء
ـوضــوع قـيـد شــهـاب جــهـاد انه يــجب ان يـوضح رأيـه في ا
اجلـدل ¨طـلب مــداخـلـة من الـوسـيـلـة االعالمـيـة ¨وضـح فـيـها
مــوقف الـنــادي من عــقـد الــرعـايـة  ¨وأحــصى فـوائــد الـعــقـد
واهـمـيـته وكيف ان نـادي الـقـوة اجلويـة الـرياضي ¨سـبق كل
انـدية العراق الى مصدر حيوي جدا لتمويل مشاريع النادي
سـرب الى وسائل االعالم قال ¨ وعن قـانونـية عقـد الرعايـة ا
رئـيس نـادي الـقـوة اجلـويـة ¨انـه مـجـرد مـسودّة ¨وهـنـا اصـر
مـحامـي جمـهور الـصفـور بان الـعقـد رسمي ¨ولـيس مـسودّة
¨ونـفى رئـيس نادي الـقوة اجلـوية ¨ذلـك مجددا¨وقـال حملامي
ـشـاهـدين االن  ¨ولن جـمـهـور الـصـقـور ¨مـزّق الـعـقـد امـام ا
نـعمل ببنوده ابداً بالـصيغة احلالية لـلعقد .. واطمئن محامي
ـوقف رئيس نادي القوة اجلـوية من العقد جـمهور الصقور ¨
¨وقـال االن نستطيع القول بـانه ليس هناك اي عقد ب ادارة
نـادي القوة اجلـوية الريـاضي وشركة االضواء ¨واشـاد بقوة

فرار رئيس نادي القوة اجلوية . 
ــصـاحب لـعــقـد رعـايــة نـادي الـقــوة اجلـويـة فـوائــد اجلـدل ا
س االمن ¨عـديدة مـنهـا اهمـية مـشاركة اجلـمهـور في قرار 

الــريـاضي لـلـنـادي ¨وصــراحـة ووضـوح الـنـادي امـام الـراي
ــعـاجلـة اي اشـكـال الـعـام ¨والـثــقـافـة الـتـي يـجب ان تـسـود 

اداريا كان ام فنيا .. 
وعـقـد الـرعـايـة بـاب مـهم لـلـتـمـويل الـذاتي لـلـنـادي الريـاضي
الــعـراقي عــلى نــحـو عـام ¨يــجب ان جتــتـهـد
االنـــديــة لالســتـــفــادة مــنه ¨فـي اطـار
يـــحــفظ مـــصــاحلـــهــا ¨و ال بـــد من
نع مـشاور قانوني لـتنظيم الـعقد  
اجلـهة الـراعيـة من اي جتاوز على

حقوق النادي الرياضي.
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كشف وزيـر الشـباب والـرياضـة عدنان
درجـال آخـر مـســتـجـدات االعـمـال في
مالعب كـرة الـقـدم بـالـبالد فـيـام اعـلن

عن افتتاح أربعة مالعب قريباً.
وقـــال درجــال في بـــيــان صـــحــفي  إن
نشآت الـرياضيـة ومالعب كرة القدم ا
حتديداً التي سيتم إجنازها قريباً هي
ــديـنــة فــضالً عن مــلــعــبيً الــزوراء وا

يناء وكركوك. ملعبيً ا
دينـة شبه مـكتمل واوضح ان ملـعب ا
وهـــنــــاك مالحــــظـــات بــــســـيــــطـــة في
قـصورة الـرئيـسيـة وإضافـة تتـعلق ا
بــصـــعــود كــبـــار الــشـــخــصـــيــات إلى
قصورة وحاولنا معاجلتها بإضافة ا
صالة استقبال خاصة بعد إستحصال
مـوافــقـة خـاصـة من وزارة الــتـخـطـيط
اضـي.وأشار الى ان العمل األسبوع ا
ـديـنـة سـيـبـدأ مــرة أخـرى في مـلـعب ا

وتـألق دوبـرافـكـا في إبـعـاد رأسـية
ويلوك اخلـطيرة إثر عرضـية بيبي
في الـدقـيـقة (64) لـيـجـري الـفريق
اللـندني تـبديال مـزدوجا دخل على
إثره بوكـايو ساكا وجـرانت تشاكا

مكان ويليان وويلوك.
وواصل آرســنـال مــســعــاه إلحـراز
هــدف الـتـقـدم فـتـخـلص بـيـبي من
دوميت قـبل أن يسـدد كرة بـيسراه
مـــرت بــــجـــانـب الـــقـــائـم األيـــســـر

بالدقيقة (72).
وتـابع أوبـامـياجن كـرة مـشـتـتة من
الـدفـاع بلـمـسـة واحدة قـويـة فوق
ـرمـى بـالــدقــيــقـة (75) وبــعــدهـا ا
بــدقـيــقــة واحــدة وصـلت تــمــريـرة
تـيــرني اخلـلـفــيـة إلى ســاكـا الـذي

أرسلها فوق العارضة. 
ووصـــــلـت عـــــرضــــيـــــة ريـــــتـــــشي
ـــنــخـــفــضـــة إلى هــنـــدريك الــذي ا
سـددهـا دون أن تشـكل خـطـرا على
مـرمى آرســنـال في الــدقـيــقـة (84)
وجنـا آرسـنـال من هـجـمـة خـطـيرة
في الــوقت بــدل الــضــائع عــنــدمـا
تـــصــدى لـــيـــنـــو حملـــاولـــة كــارول

القريبة في الوقت بدل الضائع.
وتراجع احلكم عن طـرد سميث رو
إثــر خـــطـــأ بــحـق لــوجنـــســـتــاف
لـيــكـتـفي الـبــطـاقـة الـصــفـراء بـعـد
االسـتعانـة بتقـنيـة الفيـديو ليـلجأ

. الفريقان إلى شوط إضافي
ومـــضى الـــشـــوط اإلضـــافي األول
وسط ســيــطــرة من آرســنــال الـذي
كاد يتقدم بالنتيجة عندما وصلت
كــرة مــشـــتــتـــة إلى تــشـــاكــا الــذي
ســددهــا عــلى الــطــايـر لــيــبــعــدهـا
احلــــارس دوبــــرافــــكــــا بــــأطـــراف

أصابعه.
وجـاء الـفـرج في الـشـوط اإلصـافي
الـــثــاني عـــنــدمــا ســـجل آرســنــال
هدفـ األول عن طريق سـميث رو
في الـدقـيـقة (109)  بـعـدمـا تـبادل

الكرة من البديـل ألكسندر الكازيت
قـبل أن يــضع الـكــرة بـحــرفـنـة في

الشباك.
ووصـع أوبـامـيــاجن بـصـمــته عـلى
الـهدف الـثـاني في الـدقيـقة (117)
عـنـدمـا مرر تـيـرني كـرة عـلى طبق
ذهـبي من الـنــاحـيـة الــيـسـرى إلى
الـدولـي اجلـابـوني الـذي وضـعـهـا

من مسافة قريبة في الشباك.
وحقق برشلونة فوزًا عريضًا على
مـضـيفه غـرنـاطـة باربـعـة اهداف 
ضــمن لــقــاءات اجلــولــة الـ18 من

الدوري اإلسباني.
وأحرز أنـطوان جـريزمـان الهـدف

األول والـــرابع لـــلـــبـــارســا (ق 12
و63) بيـنمـا سجل لـيونـيل ميسي
الـهــدفـ الــثـاني والــثـالث (ق 35

و42).
Y UŁ e d

ورفع بـرشـلـونـة رصـيده بـذلك إلى
ـــركـــز الـــثـــالث  34نـــقـــطـــة في ا
بـجــدول الـتــرتـيب بــيـنـمــا جتـمـد
رصيـد غرنـاطة عـند 24 نقـطة في

ركز السابع. ا
وأحــرز جـــريــزمـــان الــهــدف األول
لـلـبـلـوجـرانـا في الـدقـيـقـة 12 في
لقطة أثارت احتـجاجات كبيرة من

العبي غرناطة.
وذلك بعدمـا مرر بوسكـيتس الكرة
ـنافس لتـرتـطم بسـولدادو العب ا
وتـــغــيـــر اجتـــاهـــهــا لـــتـــصل إلى
الــفــرنــسي الــذي كــان في مــوقف

تسلل ليسددها في الشباك.
وأقـر احلـكم بـصـحـة الـهـدف بـعـد
العودة لتقنية الفيديو التي أكدت
أن الـــكــرة ذهـــبت جلــريـــزمــان من
ســـولــــدادو.وتـــمــــكن مـــيــــسي من
تـسجـيل الـهدف الـثانـي بالـدقيـقة
35 بــعــد تـمــريــرة من جــريــزمـان
اسـتـلـمهـا الـبـرغـوث وتوغل داخل
منـطقة العـمليـات ليطـلق تسديدة

قوية على  احلارس سيلفا.
وأضـاف ميـسي الـهدف الـثالث في
الدقـيقة 42 بعـدما سدد ركـلة حرة
من عــلى حــدود مــنــطــقــة اجلــزاء

لتذهب أرضية في الشباك.
وفي مـطلع الـشوط الـثاني انـطلق
الــهـولــنــدي دي يـوجن العب وسط
بــرشـلــونـة بــالـكــرة من مـنــتـصف
ــلــعب بـــاجتــاه مــنـــطــقــة جــزاء ا
وأطلق تسـديدة قويـة علت عارضة

حارس غرناطة.
وأســفـــرت الــدقـــيــقــة 63 عن رابع
أهـــداف بـــرشـــلـــونــة حـــيث لـــعب
بلي بوسكيتس كرة طولية إلى د
بــاجلــهـة الــيــمـنـى لـيــمــررهـا إلى
ـــــنــــطـــــقــــة جــــريـــــزمـــــان داخل ا
ويــســتـــلــمــهــا الــفــرنـــسي بــقــدمه
الـيـسـرى ويـسـددهــا بـالـيـمـنى في

الشباك.
وقــــرر رونــــالــــد كــــومــــان مــــدرب
بـرشــلـونــة إراحــة جنـمه مــيـسي
ـباراة بـالـدقيـقة 64 لـيخـرجه من ا

ويشرك بدال منه برايثوايت.
وتـــســـبـب بـــرايـــثــــوايت في طـــرد
فــايــيــخــو مــدافع غــرنــاطــة بــعــد
تمـريرة رائـعة من ريـكي بويج إلى
ــاركي الــذي كــاد أن يــنــفـرد الــد
رمى ليسقطه فاييخو ويحصل با
عــلى بـــطــاقــة حـــمــراء مـــبــاشــرة
بــالـدقــيـقـة 78.وحـاول الــبـرازيـلي
كينـــــــيدي العب غرناطة تقليص
الـنــــــــتـيـجـة عن طـريق الـتـسـديد
بـــعـــدمـــا اســـتــــلم الـــكـــرة وأطـــلق
تـصــويـبــة قــــــــــويــة أمـسك بــهـا
احلــارس تـيــر شــتــيــــــــــجن.وكـاد
بــرايـــثــوايت أن يــعــلـن عن نــفــسه
بــهــدف خــامس عــنــدمــا ســدد من
داخل منطـقة اجلزاء فـوق عارضة
احلــارس ســلــيــفــا بــالــدقــيــقـة 90
ــبــاراة بــعــدهــا بــفـوز لـتــنــتــهي ا

البارسا (4-0). u“∫ فريق برشلونة يحقق الفوز بقيادة ميسي في الليغا
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أكـد احلـارس الـدولي الـسـابق جـلـيل زيـدان ان طـريـقـة انـهـاء عقـده مع
نـادي الزوراء لم تكن الئـقة بـاسمه وتأريـخه مبـيناً ان الـنادي اسـتغنى
عنه بطريقـة مهينة.وقال زيـدان في تصريح صحفي إن ادارة الزوراء لم
تـتـعـامل بـاحــتـرافـيـة في مـسـألـة
انــهـــاء عــقــدي مـع الــفــريق
كـــوني حـــضـــرت الـــوحـــدة
الـتــدريــبــيــة وغـادرت الى
نزل دون ابالغي بخبر ا
االســــتــــقـــالــــة.واوضح
بــالــقـــول عــلــمت خــبــر
اســتــقــالــتي عن طــريق
وســائل االعالم لألسف
هــذا الـتــصــرف يـعــتــبـر
ــــشـــواري اهــــانــــة لـي و
الـــكــروي وال يـــلـــيق
بـــــــــــــأســــــــــــمـي

وتأريخي.
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حــافظ فــريق نــفط الــوسط عـلى
صــدارته لــدوري كــرة الــصـاالت

بــــفــــوزه مــــســــاء الــــيــــوم عــــلى
باراة التي الشرقية 6 ـ 3 في ا
لعب الـشرقية حلساب أقيمت 

 ôUB « Í—Ëœ …—«b  vKŽ k U×¹Ë WO dA « ÂeN¹ jÝu « jH½
اجلـــولــــة الـــثـــانـــيــــة عـــشـــر من

البطولة.
وقال مدرب صاالت نفط الوسط
أبــــــو الــــــفـــــــضل عـــــــبــــــاس في
تـصريـحـات صحـفـية إن مـباراة
الـيـوم لم تـكن سـهـلـة خـصـوصا
وأن أغــلب األنــديــة تـواجـه نـفط
الــــوسط بـــانـــدفــــاع عـــال كـــونه
مـــتــصــدر الـــتــرتــيـب واجلــمــيع
يـــطـــمح إليــــقـــاف زحـــفه نـــحـــو

التتويج باللقب.
وأشــار إلى أن الالعـبــ قـدمـوا
مـبـاراة كـبـيــرة وسـيـطـروا عـلى
ـــلـــعب وتـــمـــكـــنـــوا من حـــسم ا

النتيجة.
وزاد: األهم أن فــريـــقــنـــا حــافظ

عـــــلـى صــــدارتـه لالئـــــحــــة
الــتــرتــيـب. ونــفط الــوسط
عـازم عــلى حتـقـيق الـلـقب
ـــــوسم الـــــثــــــامن هــــــذا ا
واسـتـرجـاع لـقب الدوري
بــــعــــد أن فـــــقــــدنــــاه في
الـنسـخة األخـيرة الـعام
ــــــاضي كـــــون قــــــبل ا
ــاضي ألـغي ـوسم ا ا

بسبب كورونا.
يــــشـــار إلى أن نـــفط
الوسط يعـد الفريق
األكـــثـــر تـــتـــويـــجـــا
بـــــــــــــلـــــــــــــقـب دوري
الــصــاالت بــســبــعــة

ألقاب.

وبـدأ الــفــريق يــتـرنـح في الـدوري
متاز. ا

يــشـــار إلى أن الـــطـــلــبـــة تـــعــرض

اضية خلسارة مـذلة في اجلولـة ا
ـمـتـاز أمـام من الـدوري الـعـراقي ا

أربيل بخماسية نظيفة
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حقق فريقا نفط البصرة والتضامن الفوز
الـيوم ضمـن منافـسات الـنافـذة الثـالثة من
ــمــتــاز.وتــغــلب نــفط الــدوري الــســلــوي ا
البصرة باريحيـة كبيرة بعدما جتاوز نفط

الشمال بفارق 44 نقطة بواقع 98-54.
وفي مـــبــــاراة اخـــرى انـــتــــصـــر فـــريق
الـتضـامن النـجفي عـلى احللـة بنـتيـجة
Æ81-57ويــواجـه غــاز الــشـــمــال فــريق

زاخو االن على قاعة كركوك.

فريق نفط
البصرة
بكرة
السلة

ـلـعب عــلى حـد أقـصى وإن افـتــتـاح ا
شــاء الـلـه تـكــون الـظــروف الــصـحــيـة
مـواتــيـة ومالئـمــة لـكي نـســتـقـدم أحـد
هم ـلعب ا ـهمة الفـتتاح هذا ا الفرق ا

دينة العزيزة. في هذه ا

ملعب احلبيبية بكرة القدم

درب جليل ا
زيدان
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UO  ∫ ميس كمر في مشاهد من حياتها اليومية والفنية u¹

أشـاركهم  الـعـيش في العـالم الـواقعي
واالفتراضي .

{ هل تـتواصلـ مع العالم ?مـاهي طريقتك
فضلة ? ا

-  لـــــــيــــــــس لـي حـــــــســــــــاب عــــــــلى
(فـيــسـبـوك). سـتــكـون عـنــدي صـفـحـة

رسمية .
اتـــــعـــــامل بـــــالــــســـــنــــاب  –تـــــشــــات
واالنسـتغـرام .صرت اخـشى رحيل من

نحب خالل السوشيال ميديا  !
{  افضل بلد تعامل مع اجلائحة ?

- الــكــويت لــقــد فــعــلــوا الـكــثــيــر مع
ـقـيــمـ عــلى حـد سـواء الـوافــدين وا
وانا هنا . راق لي فديو لطبيب عراقي
ــصـــابــ يـــغــنـي لــلـــمــحـــجــوريـن وا

بكورونا.
{ من بكيت له كثيرا من ضحايا كورونا ?
- احــمــد راضي  عــلي هــادي  نــاظم

شاكر. 
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أم عـام منتدى الفكر العربي ادار الندوة احلوارية التي
نـتدى عن (إيجابـيات التـعلّم اإللكـتروني عن بعد نظمـها ا

وسلبياته في زمن كورونا).
v u*« Íd  bL×

الـبـاحـث الـعـراقـي حـاضـر امـس االحـد في الــنـدوة الـتي
نظمـتهـا مجـموعة مـفكـرون ونخب عـربية  –لـندن متـحدثا

عن (عقبات تطور النظام التربوي العراقي).
nÝu¹ œöO
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وحــــاجــــتـه إلى أجـــــهــــزة الــــتـــــنــــفس
الـــصــــنـــاعـي; إذ أرجع األطـــبــــاء عـــدم
حتــسـنه بـســـــــبـب خـضـوعه جلـراحـة
قــلب مــفــتـوح خـالل األشـهــر الــقـلــيــلـة
ـاضـيــة كـمـا أصـــــــيـب الـراحل قـبل ا

عام بالتهاب رئوي حاد.
ــمــثــلـ أشــرف زكي  ونــعى نــقــيب ا

الفنان الراحل.
وكـتـب اجلـيـار قبـل أيـام عـبر صـفـحـته
عــلى (فــيــســبــوك)(ضــربــنـي فــايـروس
. نـــســألـــكم الـــدعــاء كـــورونــا الـــلـــعــ

بالشفاء).
والـــراحل من مـــوالـــيـــد تــشـــرين األول
1949 وحـصل عــلى بــكــالــوريـوس من
سرحـية وبدأ عـهد الـعالي للـفنـون ا ا
شاركـته في مسـرحية تاريـخه الفـني 
) بـدور لـطفي.اجته شـاغـب (مـدرسـة ا
إلى التـلفزيـون والسـينمـا وشارك قبل
عـــــقـــــود في مـــــجــــمـــــوعـــــة من األفالم
ـال والـبـنـون ـسـلـسالت أبـرزهــا :ا وا
ـلك فـاروق حق مـيت سـلـسـال الـدم ا
األســطــورة الــعــصــيــان وقــلب مــيت.
وكــان اجلــيـار يــســتــعــد في األســابـيع
ـاضـيـة للـمـشـاركـة في اجلـزء الـثـاني ا

من مسلسل (االختيار).
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صري هادي مثل ا وت امس ا غيب ا
اجلـيـار مـتـأثـرا بـإصـابـته بـفـايـروس
كــــورونـــــا  عن عـــــمــــر يـــــنــــاهــــز 71
عــامـا.وكـان اجلـيـار قـد نـقل إلى غـرفـة
ـركـزة بـأحـد مــسـتـشـفـيـات الـعـنــايـة ا
القـاهرة بـعد تـدهور حالـته الصـحية
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ـــاضي  الـــشـــبـــلـي  اخلـــمـــيس ا
محـافظ بابل حسـن منديل عـبدالله
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الـتـقى وزيـر الـنــقل نـاصـر حـسـ
اإلنـسـان كـمـا في الـدورات الـسـابـقـة
الــتي كــانت بـإشــراف وحــضـور

أعـــضــــاء مـــجـــلس نـــواب
ووزراء وشــخــصــيـات
ثـقـافـيــة وحـقـيـقـيـة
لضمان شـفافية

االنتـخابات)
.

ـمـثل السـوري كـشف عن عرض مـسلـسل (بـكرا بـيجي ا
ـسـلسل نـيـسان) الـذي يـقـوم بـبطـولـته في وقت قـريب وا

من تأليف ندى السماوي وإخراج بيير قالم .

االعالمي الــعـراقي حــاضـر واالعالمي ســالم الـسـوداني
في اليـوم الثاني من دورة تـطوير القـدرات االعالمية التي
نـظمـها معـهد التـطويـر االعالمي للـمركز الـعراقي لـلتنـمية

االعالمية .

ــوت عـن عــمــر نــاهــز الــكــاتب واخملــرج األردنـي غــيــبه ا
ـفـرق  وكـتـب الـعـديـد من الـســبـعـ عـامــا من مـوالـيــد ا
سرحـيات واألعمـال التلـفزيونـية التي قـدمها مع الـفنان ا

موسى حجازين في ثنائية امتدت سنوات.

الـبــروفـيـسـور الـعـراقي صـدر له
عن دار ضــفـاف لــلــنـشــر كــتـاب
بعـنوان(الشـخصـية العـراقية في
يـــــقـع في 530 نــــــصف قــــــرن)
وهـو الـكـتـاب الـ 45من صــفـحـة

اصداراته.
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الشـاعرة والقاصة الـعراقية زارهـا وفد من االحتاد العام
لألدباء والكـتاب في العراق في بيتهـا ببغداد لالطمئنان
عــلى وضـعــهـا الــصـحي بــعـد ســلـســلـة عــمـلــيـات أثّـرت
بصحّـتها متمنياً لها العـافية وعودتها إلى وسطها الذي

حبة. ينتظرها 

ي لوفاتو د

1961 حــصل عـــلى دبــلــوم عــال في
ـتـحـدة الـتـخـطـيط من مـعـهـد اال ا

في دمشق سنة 1971.
الى ذلك قدمت الروائية هدية حس
رســـالــة شـــكــرٍ وتـــقــديـــرٍ  إلى وزيــر
ـوقـفه الـثــقـافـة والـسـيــاحـة واآلثـار 
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شــارك وزيــر الــثــقــافــة والــســيــاحـة
واآلثار حـسن ناظـم السـبت في حفل
تـأب الـشـاعر الـفـريـد سمـعـان الذي
أقامه االحتاد العـام لألدباء والكتاب
في الــعــراق وبــحــضــور كــوكـبــة من

ثقف . األدباء وا
وتـضــمـنت جـلــسـة الـتـأبــ كـلـمـات

وقراءات شعرية .
وقـــالت الـــوزارة في بــيـــانٍ نــعـــيــهــا
لــلــراحل الــذي تــوفي يــوم الــثـالثـاء
ـاضــــــــــي في الـعاصـمـة األردنـية ا
عــمّــان بــعـــد مــســــــــــيـــرة حــافــلــة
ــنـجــزات (كـان لــلـراحل بــاإلبـداع وا
دور كـــبــــيـــر في رئــــــــــاســـة احتـــاد
األدباء والـكـتـاب في الـعراق في أهم
مـــفـــصل من تــــاريخ الـــعـــراق بـــعـــد

التغيير).
ـوصل عام ولـد سمـعـان في مـدينـة ا
1928 وهـو شـاعـر وكـاتب مـسـرحي
وحـقوقي  تـخـرج في كـليـة احلـقوق

ومـــجــمـــوعـــات قـــصـص قـــصـــيــرة.
وتــرشــحـت روايــتــهــا (ريــام وكــفى)
ـيـة لـلروايـة الـعـربـية لـلـجـائزة الـعـا
وذلـك في عـــــــام 2015. تـــــــرجـــــــمت
أعــمــالــهـا إلـى الـعــديــد من الــلــغـات

األوربية.

الــداعم لـهــا في وضــعـهــا الــصـحي
مثمنةً (حـرصه على متابـعة وضعها
أوالً بــــأول والـــســــعي إلى تــــوفـــيـــر

متطلبات عالجها).
وحـسـ نشـرت الـعـديـد من األعـمال
ــــا فـي ذلك روايــــات الـــــروائــــيــــة 

كــويـتـي). مـضــيــفــة ( انــا احتـدث في
ادواري بــالـــلــهـــجــة الـــعــراقـــيــة وكل
لهـجـاتنـا  خـيـر وبركـة . عـفـية عـلـيكم
لــيش مــاحتــاســبــون اطــفــالــنــا الــلي
يـتحـدثون (انـكلش بـيرفـيكت ) ابـنتي
غـاردينـا تدرس في مـدرسة بـريطـانية
يـصـبح عــلـيـهـا اجـبــاريـا أن تـتـحـدث
االنــكـلــيــزيــة .. لــكـنــهــا مــعي تــتــكـلم
بـلهـجتـنـا العـراقيـة ..يجب ان نـحافظ

على لهجتنا االم . 
ـصرية مع السيد انا مثلت بـاللهجة ا
راضي  في عـــمل اســـمه (نـــيـــو لــوك)
وايـــضـــا مـــثـــلت لـــصـــوت الـــقـــاهــرة
مــســلــسال اســمه (زي الــعــسـل ) انـا
ثـلة رئيـسية جنمـة  في كل ادواري 
 وعـنــدمــا انـزل بــدور ثـانــوي  اكـون

ضيفة شرف . 
فـي مـسـلـسل (عـافـاك اخلـاطـر) سـوف
تـــشــاهــدونـــني  في رمـــضــان الــقــادم
اجــمل دور اديــته في حــيـاتي .ايــضـا
انـتـهـيت من مسـلـسل مـطـر صيف من
اخـراج مـنـاف عـبـدال  العـب فيه دور
إمرأة اورسـتقراطـية ..وانـا داخلة في
مسلسل( وآنة بعد أحبك ) من إخراج
خـالـد جـمـال  وايضـا هـنـاك مـسـلـسل

كــومــيـدي اســمه (أمــر إخالء )..وحـ
يــتم الــتــوقــيع عــلى مــســلــسل جــديـد
ســوف تــكــون أول مـن يــعــلم . ســوف
اطل عـلى الـنـاس في اربع مـسـلـسالت

رمضانية دفعة واحدة).
مـوضـحة (انـا  مـيس كـمر عـبـد جاسم
السـامرائي من عائـلة رياضـية .مثلت
الـعــراق مع شـقــيـقـتـي لـبـنـى كـمـر في
بــطـلـوالت الـعـراق في اجلـمـنـاسـيك ..
كـــنـت بــطـــلـــة الـــعـــراق بـــالـــكــاراتـــيه
شوتـوكان لـعام 1992- 1993 والدي
كان رباعا لكن مهنة االزياء قد خطفته
 فـقــد كـان مــصـمــمـا بـارعــا . واخـتي
ســــــوزان كــــــانـت العــــــبــــــة ســــــاحـــــة
ومـيدان.امي خـيـاطة وتـصـمم االزياء.
سافـات طويلة جدا قل كذا انا امشي 
كـــيــــلـــومـــتــــر جتـــدني امــــامك  احب
ـــــوالت ابـــــحث عن الـــــتــــســـــوق من ا
عملت تصـاميم جـديدة وشراء اقـمشـة
سـنـة كـامـلـة انـا وشـقـيـقـتي لـبـنى في
مـــــهـــــرجـــــان بـــــابل الـــــدولي الـــــرابع
بـالــتـعـاون مع دار االزيــاء الـعــراقـيـة
ـثل مـلـحـمـة كـانـوا بـحـاجـة الـى من 
كلـكـامش وكـانت لـعـبـة اجلـمـنـاسـتيك
لـــتـــقـــد هــذه الـــعـــروض كــان اروع

{ اين تشعرين باالمان ?
- في بيوتي  في الـكويت  االمارات 

اربيل .
{ ماذا تقرأين ?

- الاقرأ في فترة احلجر كتابا الاحبه.
قرأت رواية (احلب في زمن الـكوليرا)

اكثر من مرة . 
في احلــجــر  –كــــــنت بــعـــــــــيــدة عن
ـــطــارات  أهـــلي  –وحـــ اغــلـــقت ا
واجـهــتـني مــشـكــلـة االحـتــفـاظ بـوزن

مثالي.
{ هل منحتك اجلائحة خبرة طبية ?

- نــعم وصـــرت اصــدر مـــا اعــرفه من
نصـائح الى من أحب  –عبـر السـناب

تشات .
{  هل اضرت الكمامة بنجوميتك ?

- ال..ال..ال ابـــــــدا ابـــــــدا جـــمـــهــوري
وراي وراي فـــــــــــــي الـــــــــــــســــــــــــراء

والضراء.
{ مــاهــو الــبــلــد الـذي تــودين

السفر اليه بعد اجلائحة ?
- بلـدي العـراق اجلميل
اتـــمـــنى ان يـــشــاركـــني
مـــاتــبـــقى لـي من عـــمــر
ابـنــتي وامي واخـوتي

طولي 165 مهرجان اقدمه في حياتي
أعيش سنـتمـتر وزني70 كيـلوغـرام  
ــشــورة طــبـيب وفق حــمــيــة تـامــة 
شــعـــري  قــصــصت مــنـه شــبــرين في
مسلسل حـدود الشر امام حـياة الفهد
طلبوا مني تغـييره الى اللون الذهبي
الـبالتـينـي  الى البـني الـغـامق .. كان
يـصل الـى ركـبــتي طـولـه مـتــر كـامل .

الغربة علمتني فن التصدي).
وهي تـشـرب (الـهوت جـوكـلـيت) الذي
تــعــشــقه جــدا كـمــا الــشــاي الــعـراقي

هيل  ترد على سؤالي : ا
{ فـي زمن الــــكــــورونـــــا  هل اخــــتــــبــــرت

ا يكفي ? شجاعتك 
- انـــا الــشــجــاعـــة ذاتــهــا وانــا فــوق
الـشـجـاعـة اخـذتـهـا من خـالـي مـهدي

انش . صالح عابربحر  ا
{ هـل تـســاهــمـ بــنــقل االخـبــار في زمن

اجلائحة ?
- نــعم ســاهــمـت بــنـجــاح فـي حــمــلـة

خليك في البيت.
{ هل انت موسوسه ?

ـــســحــة في اي - اكــثـــر من يــجــري ا
حلظة تنتابني فيها ارتفاع طفيف في

احلرارة.
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ــــان الـــــطـــــفل الـــــعــــراقي دعــــا بـــــر
احملــافـظــات كـافــة لـلــمـشــاركـة بـ10
اطــفـال لــكل مــحـافــظـة (5 بـن و5 
بنـات) من عمر 12 الى 16 سنة في
ـان ـؤتـمــر االنـتـخـابي الــرابع لـبـر ا
الــــطـــفـل الـــعــــراقي 2021 - 2023
الــذي سـيــنـعـقــد في مــيـسـان مــطـلع

قبل . شهر اذار ا
ـان الطفـل العراقي وقال مـؤسس بر
ـشارك في االديب مـحمـد رشـيـد ان:ا
االنتخابات سيمر عبر نوافذ اختبار
من قبل أساتذة  مختص في مجال
( قـيـم الـتــسـامح والـالعـنف من  10
درجـــات / الــتـــنــمـــيــة 10درجــات /
اتفـاقيـة حـقوق الـطفل 10 درجات /
الـنـشـاطـات اإلنـسـانـية 10 درجات/
الـــصــحـــة الــنــفـــســيــة 10 درجــات)
تضاف إليهـا األصوات التي يحصل
ــــرشـح من صــــنــــدوق عــــلــــيـــــهــــا ا
وأصـحــاب الــدرجـات االنــتـخــابــات 
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عــــلــــيك أن تـــــتــــحــــمل ضــــغـط الــــظــــروف وال تــــدفع
باألموربطريقة غير سليمة.

qL(«

ـاضـي  شاعر العاطفية مـن ا ا تهاجمك بعض ا ر
وذكريات جتــارب سابقة .

Ê«eO*«

ال تــفـقــد صــبـرك مع األمــور الـروتــيــنـيــة واإلجـراءات
شاهدة واالنتظار. وعليك ا

—u¦ «

تـمـر بـظـرف صـعب وقــد حتـتـاج مـسـاعـدة األصـدقاء
ودعم األقارب.رقم احلظ 9.

»dIF «

ال  تـكـتـشف أمور خـافـيـة وقد تـطـمـئـنك معـلـومـات. ا
يدفعك للبحث عن حقوقك.

¡«“u'«

قـد تـعيـش اليـوم فـتـرة دقـيـقـة تـتـطـلب مـنك الـتـصرف
بحكمة وحتفظ.

”uI «

ـــاديــــة وجتـــنب  كن حــــذرا في إدارتك لــــلـــنــــواحي ا
التسرع.رقم احلظ 9.

ÊUÞd «

حاول الـيـوم أن ترى اإليـجـابيـات فـيمن حـولك مـثلـما 
رقم احلظ 7. ترى السلبيات 

Íb'«

حرصك على الـعمل يجعلك تكـسب التقدير وقد ترتب
لسفر أو رحلة.

bÝô«

ا تـفكـر في السـفر  قـد تفـكر في عـطلـة الصـيف ور
في مكان مختلف وجديد .

Ë«b «

الـيـوم تـسـاعـدك األفالك عـلى حتـقـيق تـفـاهم مع من 
حولك وحتركهم بذكاء.

¡«—cF «

عـلـيك أن حتتـرم مزاج من مـعك وكيف تـسعـدهم.يوم 
السعد الثالثاء.
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية

ــخــتـــلف االجتــاهــات الـــتــنــقـل 

وشــطب احلــرف اكـــثــر من مــرة

ـطـلـوبـة لـتـحـصل عـلـى الـكـلـمـة ا

(اسم لنوع من السيارات):

اولد موبيل  –شيفرولية  –بونتياك

–مازدا  –تويوتا  –مرسيدس  –

ميـتـسوبـيشي  –النسر  –كورال –

بـاجـيرو  –ريو  –فـولـكس فـاكن –

مان  –فـولـفو  –نـيـسان  –فـيات –

الدا  –اودي  –ســيـارات  –دايـو –

كولت  –كيا  –فن  –بيجو  –اوبل.

ـركـز الـثـقـافي في أبـو رمـانـة الـبـاحث الـسـوري ضـيـفه ا
ــعـنــون (اقـتــصـاد بــجـلــسـة تــضــمـنت قــراءة في كــتـابه ا
ــتـوسط في الــقـرنـ الــرابع عـشـر والــثـالث عــشـر قـبل ا
ـوذجـا) شارك فـيهـا باحـثون ـلكـة أوغاريت أ ـيالد..  ا

ومترجمون ونقاد.

الـعــالـيـة هم ســيـكـونــوا اعـضـاء في
ان القادم).  البر

مـشــيـرا الى ان (الــبـرنــامج الـذي 
إعـداده ســيـطــرح  قـبل االنـتــخـابـات

يتضمن :
مـحـاضـرات تـثـقـيـفـية عـن الـتسـامح
والالعــنف والـــتــنــمـــيــة والــثـــقــافــة
وحــقــوق الــطــفل وهــنـالـك بـرنــامج
تـرفــيـهي يــتـضـمن جــولـة في اهـوار
الــعــمــارة زيــارة مــنــدي الــصــائــبـة
ــنــدائـيــ زيــارة اقــدم كـنــيــسـة ا
كـــنـــيـــســـة ام االحـــزان  زيـــارة
كـــــــــــورنــــــــــيـش دجــــــــــلــــــــــة
جولة في السوق والسراي

سقوف. ا
والتنـسيق سيـكون عبر
بوابات رسـمية من قبل
مـــديـــريـــات الـــتـــربـــيـــة
ومــكــاتب هـيــئــة رعــايـة
الــــطــــفـــــولــــة ومـــــكــــاتب
ـفـوضـيـة الـعـلـيـا حلـقوق ا

{ لـــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
ي ــيــة د أعــلــنت الــنـــجــمــة الــعــا
لوفاتو عن تـسجيلهـا اغنية ترد من
ـؤيدة خاللـهـا عـلى االحتـجـاجـات ا
لـــدونــالــد تــرامـب وذلك في خــطــوة
مـثـيرة لـلـجـدل.وكـتبت لـوفـاتـو على
حـــســــابـــهـــا اخلـــاص عــــلى مـــوقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي: (أنـــا في
ـيـز االسـتـوديــو أعـمل عـلى شيء 
بـــــعـــــد االعـــــتــــــداء الـــــيـــــوم عـــــلى

قراطية).  الد
عـلى صـعـيـد آخـر كـانت لـوفـاتـو قـد
كــشـفت مــؤخـرا أنــهـا بـدأت تــشـعـر
بإإلكـتئاب والـقلق بـعد فتـرة العزل
ـنـزلي بـسـبب تـداعـيـات فـايروس ا
كـورونـا. وأشــارت لـشـبـكـة (سي ان
ان) الى أنــهــا (واجــهت صــعــوبـات

نــفـســيـة
ولم تـــتــمــكن

مـــن خــــــــــــــــــــــلــق
صــــــــــداقــــــــــات وأن
حــالــتـهــا الــنـفــســيـة
تــــــأثــــــرت بــــــشــــــكل

سلبي).

l «bð uðU u  w1œ
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في مقر الوزارة وبـحث معه اهمية
دعـم احملـافـظــة في اقــامـة وأجنـاح
فـعـالـيـات مـهـرجـان بابل
الــدولي . واكـد الــشـبـلي
(ضـــــرورة الـــــتـــــكـــــاتف
والـتـنـسـيق بـ الـوزارة
ومــــحـــافــــظـــة بــــابل في
تـــوفـــيـــر كـــافـــة الــســـبل
هرجان الكفيلة ألجناح ا
من خـالل تـــــســـــخـــــيـــــر
وســائط الــنــقل لــتــأمـ
ــشــاركــة نــقل الــوفــود ا
ـواطـنـ وانسـيـابـية وا
وصـــولــهم وعـــودتــهم ).
وتعمل وزارة الـنقل على
دعم واســــــنـــــاد كـــــافـــــة
مــــؤســـــســــات الـــــدولــــة
واحملــافـــظــات احملـــلــيــة
تميزة لتقد خدماتها ا
فـي الــــــنـــــــقل الـــــــبــــــري

والبحري واجلوي .

wz«d U « bO−  ≠ ÊULŽ

 مـازحـتـها بـالـلـهـجـة الـكـويـتـيـة التي
ـمثلة مـيس كمر تـتقنـها بعد صارت ا
ظــهــورهـا مـع الـراحل
عبـد احلـس عـبد
الـــرضـــا فــردت
عــــــلـي : (انت
الحتـــــــاتي –
الــله يــهــداك
احتــــــــــجـى
مــــــــعــــــــاك

وزير النقل ومحافظ بابل
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البابا فرنسيس

{ بـــــاريـس (أ ف ب) - فـــــازت
الفـنلـندية تـيتـو تاكالـو السبت
بــجـائــزة أرتـيــمـيــزيـا الــكـبـرى
صوّرة التي ألـفّتها للقـصص ا
ـستـوحاة نـساء عن قـصتـها ا
من سيرتـها الذاتيـة (أنا ميكو

وأنّيكّي). 
وتــــروي هـــذه الـــقــــصـــة الـــتي
نُـــشـــرت عـــام 2014 بـــالـــلـــغــة
الـفـنـلـــــــــــنـديـة نـضـال سـكـان
حي تـــاريـــخي في تـــامــبـــيــري
(جـنـوب غرب فـنـلنـدا) لـلحـفاظ
عـــلى مــــنـــازلـــهم اخلـــشـــبـــيـــة

الشعبية.
وأشــادت جلـنــة الــتــحـكــيم في
بــيـان لــهــا بـ( ســخـاء الــقــصـة
ــــــهـــــارة الــــــتي والــــــذكـــــاء وا
والـديــنـامـيــة الـتي تـتــسم بـهـا
الـرسـوم وفــاعـلـيــة اسـتـخـدام

األلوان).

ولـلـفــائـزة تـيـتـو تــاكـالـو نـحـو
ـصـور بـحـسب ست قـصـص ا

ناشر كتبها.
وتـأسـست جـمـعـيـة أرتـيـمـيـزيا
عام 2007 وهي تمنح جائزتها
سنويـاً لرواية مـصورة كتـبتها
أو رســمــتــهــا امــرأة أو أكــثــر.
وتُمـنح اجلائـزة في فرنـسا في
9 كانون الثاني  ذكرى ميالد
الـفـيلـسـوفـة والكـاتـبة سـيـمون

دو بوفوار.
ومــنــحت اجلــمــعــيــة اجلــائـزة
اخلــاصــة لــروايــة ســورفــيــلــو
لـلـروســيـة أولـغـا الفـريــنـتـيـفـا
وهي عــمل آخــر عن ســيــرتــهــا
الـذاتـيـة تـتـحـدث فـيه الـرسـامة
عن حكـايات جدتـها عن احلرب
ــيــة الــثـانــيــة واحلــقــبـة الــعــا
الـــســـتـــالـــيـــنـــيـــة في االحتـــاد

السوفياتي السابق.
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لـنـدن - وكــاالت - حـقـقت شـركـة
سـامـسـوجن الـكـوريـة اجلـنـوبـية
طـفــرة في عـالم أجـهــزة الـتـحـكم
عـن بــعــد وذلـك بــتـــصــنــيـــعــهــا
ـوت كـنـتـرول يـعـمل بـالـطـاقة ر
كـن شحنه الشـمسـية كـما أنه 
عن طـــريق اإلضــاءة الـــداخــلــيــة
لـلــمـنـزل مـا يــلـغي احلـاجـة إلى
بـــــــــطـــــــــاريـــــــــات قـــــــــابـــــــــلــــــــة
لالسـتـبدال.وأعـلـنت سـامـسوجن
Go- اختراعها كجزء من مخطط
 ing Greenاخلاص بشاشتها
الـتلـفـزيونـيـة وهو مـصـنوع من
ـعاد الـزجاجـات الـبالسـتـيكـيـة ا
تــدويــرهــا بـــحــسب ديــلي مــيل
الــبــريـطــانــيـة.ويــحــتـوي جــهـاز
الــــتــــحــــكـم عن بــــعــــد اخلــــاص
بالتـلفزيون عـلى لوحة شـمسية
ـــكـن شـــحـــنـــهـــا صـــغـــيـــرة و
بــاســتــخــدام الــضــوء الــداخــلي
واخلارجي إضافـة إلى توصيله
بالكهرباء.وتقدر سامسوجن بأنه
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بعـد منتصف الليل استيقـظت من كابوس مخيف كنت فيه اختنق
كـان يـتـكـرر  في االونـة وكـأنـنـي عـلى وشك ان ألـقى حـتـفي فـيه 
االخيـرة من ليـاليي لـكني كـنت استـمر في جتـاهله رغم قـلقي من
ثم سمـعت صوتـا غريـبا قـادما من اخلـارج كأنه صراخ تفـسيـره

أنثى.
لكـني لم استطع تمييزه وكان يخـيفني فحاولت معاودة النوم لكن
محـاولتي باءت بالفشل فنهـضت من فراشي متجهه نحو اخلارج
عرفة ماذا هناك وحلل جميع التساؤالت التي كادت تفتك بعقلي
كانت فخـرجت والـفضـول واخلوف يـعتـريان روحي في آن واحـد
السـاعـة آن ذاك الثـالـثة وخـمس دقـائق فجـرا لـكن الظالم دامس
كـان حلـلول فـصل الـشتـاء اخمليف والبـرد قـارس والهـدوء يـعم ا

ليلة.
كـان مـنزلي ـنزل  بدأت اسـمع الـصراخ وكـان قـادما من خـلف ا
وسط مزرعـة كبيرة جنوب الـعراق ويقال انها كـانت سابقا مقبرة
لالطفـال فتـوالت عليّ هـذه االفكار وزادتـني هلـعا لـكني واصلت
ـزرعــة لم اسـتــطع تــمـيــيـزه الـســيـر  خــلف ضــوء خـافت وسـط ا
ـنـزل عـشـرات االمـتـار بـقـدمـ تـرجتـفـان واثـنـاء فـأبـتـعـدت عن ا
تـركـيزي عـلـيه يخـتفـي الضـوء فجـأة فـتضـهـر أمامي فـتـاة بثـياب
ـسافة فسـقطت ارضا من شدة بالـية تكاد تـلتصق بي من قرب ا
من فـزعي رغم كل اخلوف والتـساؤالت عن حـالهـا كان سؤالي 

انتِ?
فـأجـابت بعـيـن دامـعـتـ -انا الـتـاليـة انـا صاحـبـة خبـر الـوفاة

القادم اليكم.
-من تقصدين بأليكم?

قـاطـعـتـهـا قـائـلة ـصابـون بـالـوبـاء  فـأجـابت بـعـتب شـديـد-انـتم ا
بصيغة السؤال - كورونا !?

وباء التؤجرون عليه وباء القتل والتعنيف وباء اخطر بكثير  -كال
زرعة في مكان ثم اكـملت  - سأذهب هناك واشارت الى وسط ا

قبرة. ا
وكان مـكـان دامس الظالم تـغـمره اضـواء خـافتـة كأنـه سمـاء ليل

مرصعة بالنجوم .
وقـبل ان اسـألـهـا قـالت بـحـسـره هـذا مـكـان ضـحـايـا  ضـحـايا

وبائكم القذر.
فـركـضت بـعـيـدا صـرخت خـلفـهـا سـأسـاعـدكِ لن ادعكِ تـذهـب
جـريت خلـفـها  ونـسيت لكـنهـا لم تـنطق حـرفـا وواصلت اجلـري 
لـكـني كــلـمـا اقـتـرب مـنـهـا ابـتـعـدت اكـثـر حـتى جـمـيع مـخـاوفي 
ألجـد نفسي داخـل مقبرة دامـسة الظالم في اختـفت عن ناظري 

زراعة اخلاوية من البشر منتصف الليل. وسط ا
فاذا بـفتاه جـميـله تظهـر امامي وتـقول بغـضب ماذا تـفعلـ هنا?
انها تشبه وعنـدما اقتربت نـحوي شعرت وكـأني رأيتها من قـبل 
قاطـعت تفـكيري الفـتاة الـتي ماتت حـرقاً في بـيت زوجهـا  مالك 

قائلة :
اسـتـوصـو بـنــسـائـكم وبـنــاتـكم خـيـراً ألـيـس هـكـذا قـال الـرسـول

(صلى الله عليه وسلم).
فقـلت انا بدهشه وقبل ان اكـمل خطفت من امامـنا فتاه صـغيره 
الفتاة اليتيمة التي قتلت بصورة شنيعة من قبل أليست هذه فرح
ا فأجـابتني أمـرأة - نعم هي وهنـاك الكـثير هـنا ر اهل والدهـا 
أنت حن التي تعـرفينهن  فسـألتها بـعدما نظرت بـدهشة اليـها 
ماتت حـرقاً وهي تـنتـظر مـولودهـا االول! فأجـابت اخرى بـنعم ثم
اضافت قـائلـة - قتل شـنيـع ثم فتـنة والـفتـنة اشـد من القـتل فإذا
بـهن يـظـهرن امـامي جـمـيعـا ومن بـيـنهن اطـفـال صـغار فـسـقطت
ارضـاً والمــست ركـبــتـاي االرض وبـدأت دمــوعي تـنـهــمـر كـأني

فهمت كل شيء.
بدأت كل واحـدة منـهن تطـلب منـي ايصـال رسالة عـتب واالخرى
ـمــات  وتـوالت الــصـرخـات تــطـلب أال يــنـتـهــكـون شــرفـهـا بــعـد ا
فـتـجــمـدت في مــكـاني ولم ابــد اي رده فـعل غـيــر الـبـكــاء وبـهـذه
االثنـاء سمعت صوتـا لطيـفا ينادي بـأمي ...أمي حتولت من بعده
جمـيع الفوضـى الى سكون وعـندما رفـعت رأسي وجدتهـا أبنتي
الصـغيـرة الـتي تركـتـها نـائـمة في الـفـراش  جتمـدت في مـكاني
ولم اسـتــطع ان اجـرى خـلــفـهــا او الـرد عـلــيـهـا رغم انــهـا بـدأت

باالختفاء .
فقط حتـول بكائي الى صـراخ وبدأ االختـناق يشـتد شيـئا فشـيئا
الاسـتـطـيع وبـدأت نـبـضـات قـلـبـي تـبطء والـهـواء يـنـفـد من حـولي
ـوت الـشـعـور اخـر مـا شـعرت به الـتـنـفس ثم ال ارى شـيـئـا ثم 
فـزعت من نومي انـشقـاق االرض من حتتى وسـقوطي الى الـقاع

وانا اصرخ واحتسس أال زلت اتنفس.
أمي فـوجـدت ابنـتي تـقف عـلى يـسـاري وهي ال زالت تـقـول :أمي
فـقـالت بـبـراءة: أمي انـا اشـعـر فـنـظـرت ألـيـهــا بـدون نـطق شيء
فـغـمـرتـها بـقـوة الى هـيـا يـاامي وتـشـد بـيـدي بـالـعـطش اريـد مـاء

داخل حضني وأجهشت في البكاء.
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{ بـــاريس (أ ف ب) - يـــســعى
وسـيقـية إلى قـطاع احلـفالت ا

اخلـروج من حـال
الركـود التي تـسوده مـنذ نـحو
عام بـسبب جـائحـة كوفـيد-19

مــــن خـــالل
تـنظـيم حفـالت حضـورية آمـنة
صـــحــــيـــاً جتـــمع الــــفـــنـــانـــ
واجلــمــهــور في مــكــان واحــد

باالختبارات. واسـتُحدِثَت لهذا
الـغـرض مـجـمـوعـة عمـل ضمن
االحتــاد الـوطــني لـلــمــنـتــجـ
هرجانـات وقاعات احلفالت وا
وسيقية في القطاع اخلاص ا
يترأسها جان بول روالن مدير
مــهــرجـــان أوروكــيــ وتــضم
مــاري سـابـو من مــهـرجـان وي
الف غـرين أوآمـيل كـامـبـانا من
مـــهــرجـــان من مــهـــرجــان مــ

سكوير.
وأوضح روالن لـوكــالـة فـرانس
بـرس أن (اللـجنـة تعـتزم إقـامة
حفـلة جتريـبيـة في شهر آذار 
سعـياً إلى إدراج أنشـطة ضمن
برنامج وزارة الثقافة أمالً في
أن تــــلـــوح نــــهـــايــــة الــــنـــفق).
وأضاف (لقـد قابلنا الـكثير من
األشخاص بينهم علماء أوبئة
ومـسؤولـو مخـتبـرات وآخرون
ـركز الـوطنـي للـموسـيقى من ا
الذي يسـاعد مالـياً في العـملية
وبلـدية بـاريس  كل ما يـنقص
هـــــو الــــقــــرار الــــوزاري  إذ ال
ـشروع ـكن أن يتـحـقق هذا ا
إال حتت اشراف وزارة الـثقـافة
وحــــــتى وزارتـي الــــــصــــــحـــــة

والداخلية).
نظمون حالياً مسألة ويدرس ا
ـوقع أو الـقـاعـة الـتي سـتـقام ا
فـيـهـا احلـفـلــة الـتـجـريـبـيـة في
بــــــــــــاريـس. وأوضـح روالن أن
(إجـابـات عـلـميـة سـتـتـوافر في
ــقـبـلــة ولـكن عـلى األسـابـيع ا
سـتوى التنـظيمي  سـتعطى ا
اإلجــابـات في الــيـوم نــفـسه ال
ســــــيــــــمـــــا فـي شـــــأن الــــــوقت
واإلجـراءات اللـوجـستـيـة التي
يـــنـــبــغـي اإلعــداد لـــهـــا في مــا
يــتــعـــلق بــاالخـــتــبـــارات عــنــد

دخل). ا
وإذ اســـــتـــــبـــــعـــــد أن تـــــكــــون
هرجـانات الصـيفية الـكبيرة ا
ومــنــهـا هِلّ فِــست وأوروكــيـ

قـاعـة بـعـدمــا أجـري لـهم عـنـد
مدخلها فـحص لرصد األجسام
ــضـادة ووضــعـوا كــمـامـات ا
التي سُمِح لـهم بنزعهـا لتناول
ـشـروبـات من دون أن يُـطلَب ا
ـســافـة اآلمـنـة. مـنـهم الــتـزام ا
وأظـهـر حتــلـيل الـنــتـائج الـتي
ـهـرجـان الــكـتـالـوني أمّـنـهــا ا
تب عدم وجود أي إصابات.
ويـــتـــجه قـــطـــاع احلـــفالت في
فـرنـسا العـتـماد هـذه الـصيـغة
إذ تُـــــعــــدّ فـي الــــوقـت الــــراهن
مجموعـة من مشاريع احلفالت
ــــشــــروطـــة ــــوســــيــــقــــيــــة ا ا

شاهدين شاركة فيها  وتتاح ا
أثبتت الفحوص عدم إصابتهم
بــــــــفـــــــــيــــــــروس كـــــــــورونــــــــا
ـوسيـقية سـتجـد.فاحلفالت ا ا
الـــتي يـــحــضـــرهــا اجلـــمــهــور
وقـوفاً وبـأعـداد غفـيـرة ال تزال
مـــحــظــورة مـــنــذ بـــدء تــفــشّي
الـــوبـــاء واتـــخـــاذ اإلجــراءات
األولى الحتوائه لكنّ التجربة
الــتـي بــادر إلــيــهــا مــهــرجــان
افيـرا في برشلونة في 12 بر
كــانـــون األول الـــفــائـت خــرقت
اجلـمـود.فـقد حـضـر نـحو 500
شخص حـفلـةً موسـيقـية داخل

قـادرة عــلى فـحص كل شـخص
كن أن ـدخل رأى أنها  عند ا
تـكـون حالً مـكمـالً للـمـشـاهدين
الـــذيـن لم يـــجـــروا اخـــتـــبــاراً.
وأضـــاف (نـــحن بـــحــاجـــة إلى
ـؤشرات ـكن من ا أكـبـر عـدد 

لكي نتكيف).
أمــا مــديـــرة االحتــاد الــوطــني
لـلـمـنـتــجـ مـالـيـكـا سـيـغـيـنـو
فــشـددت في تــصــريح لــوكــالـة
فرانس برس على أن (مثل هذه
الـتـجـربـة معـبـر ضـروري نـحو
إعـادة فتح احلـفالت لـلـجمـهور
ـــــــــوسم ووضـع بــــــــرنـــــــــامج 
مـــهـــرجـــانـــات وجـــدول زمـــني
لـلـجـوالت الـتي تــتـطـلب وفـقـاً
حلــجـمــهـا مــا بـ ثالثـة و24

شهراً من التحضير).
وثـــمـــة تـــوجه أيـــضـــاً إلقـــامــة
حـفـلـتـ مـوسيـقـيـتـ أخـري
مـع فــــحــــوص في شــــبــــاط في
مـرسـيلـيـا بدفع من مـسـؤول
ـديـنـة.وتـنـاولت ثــقـافـيـ في ا
وزيـرة الـثـقـافـة روزلـ بـاشـلو
ترافقة مختلف هذه احلفالت ا
مع فـحــوص مـشــددة اجلـمــعـة
عبر موقع قرانس إنفو على أن
ـــهم لــلـــغــايـــة أن تــكــون (من ا
الــــقـــرارات مــــســـتــــنــــدة عـــلى

دراسات علمية).
 وقـــــالت مـــــســـــؤولـــــة إحــــدى
الــهــيــئــات اخملــتـصــة فـي هـذا
الــقـــطــاع أوريـــلي آنــدوش (لن
نـكـون لطـفـاء بعـد الـيوم. يـبدو
طلوب من القطاع الثقافي أن ا
أن يـعـطي ضـمـانـات أكـثـير من
غــيــره. يــقــولــون لــنــا إن ثــمــة
طـوابــيـر تـنــتج عن أنـشـطــتـنـا
وإنـنـا ال نـقـدّم بـيـانـات عـلـنـية.
ـراكز أفال تـوجـد طوابـيـر في ا
الـتـجاريـة? وأين هي الـبـيـانات
الـعــلـمـيـة لــلـمـحــال الـتـجـاري
حـيث يــلــمس اجلـمــيع الــسـلع

وجودة?). ا

{ بانيوانغي (أ ف ب) - تتدافع
عــشــرات الــسالحف الــصــغــيـرة
خرجت حـديثـا من بـيضـها نـحو
ـوج فـي احملـيط الــهـنــدي عـلى ا
مــــــرأى من فــــــريق حلــــــمــــــايـــــة
احلـيـوانـات فـي مـتـنـزه طـبـيـعي
إنــدونــيـسي.ويــجــد بــعض هـذه
احلـــيــوانــات الـــصــغـــيــرة الــتي
بــالـكــاد تـوازي حــجم كف الــيـد
نـفسه عـالـقا عـلى ظـهره فـيـحرك
زعـــانــفه فـي كل اجتــاه مـــحــاوال
االنـــقالب. غـــيــر أن األشـــخــاص
ـــوكـــلـــ حـــمـــايـــة الـــسالحف ا
ــولـــودة حــديــثــا تــتــركــهــا في ا
حالها لتتعـلم طريقة تدبر أمرها
بـنـفـسـهــا في الـطـبـيـعـة وحتـفظ
الــشــاطـئ الــذي رأت الــنــور فــيه
وقـد تـعـود إلـيـه لـتـلـقي بـيـضـهـا

بعد عقود.
ويـــوضح حـــارس الــغـــابــات في
مــتــنـــزه مــيــرو بـــيــتـــيــري عــلى

الـساحل الـشـرقي جلـزيـرة جاوة
اإلنـــدونــيـــســـيــة أن (الـــسالحف
الـبـحـريـة تـصبـح بالـغـة في سن
اخلــامـســة والـعــشـرين فــإذا مـا
أطـلـقنـاهـا اآلن سـنـراهـا مـجددا
ــكـان عــيـنه بــعـد  25عـامـا في ا
عـــــلـى األرجح).وتـــــشـــــكـل هــــذه
الــــشـــــواطـئ مــــوقـع اإلبـــــاضــــة
ألجــــنــــاس عــــدة مـن الــــسالحف
الـبحـريـة. وفي الـليـلـة السـابـقة
ألقت أنثى سلحفاة يفوق طولها
ـتـر مـا ال يـقل عن 160 بـيـضـة ا
عـلـى الـشـاطئ قــبل أن تـغـطــيـهـا
بالرمل إلخـفائهـا عن احليوانات
ــــتـــــربــــصـــــة بــــهـــــا.وحتــــظى ا
الـسالحف بحـمـايـة قانـونـية في
إنـدونـيسـيـا حـيث تـواجه أيـضا
تـهديـدا من أنـشـطـة الصـيـد غـير
القـانونـيـة والقـضاء عـلى مواقع
عيشـها الطـبيعـية.وتثـير بيوض
الــــــسالحـف شــــــهـــــيــــــة كــــــثـــــر
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يــســتــخــدمــونــهــا فـي حتــضــيـر
أطـبــاق مــخــتــلــفــة كــمــا يــعــيـد
الصـيادون غـير الـقانـونيـ بيع

حلومها وجلدها وقوقعتها.
وتُـــــصـــــنـَّف ســـــتـــــة من أنـــــواع
الــسالحـف الـبــحــريــة الــســبــعـة

أجناسا متأصلة في إندونيسيا
ـــؤلف من األرخـــبـــيل الــــواسع ا
أكثـر من  17ألف جـزيـرة والـذي
يزخر بثاني أكبر قدر من التنوع
احلــــيـــــوي في الـــــعـــــالم خـــــلف

البرازيل.

{ الــفـاتــيــكــان (أ ف ب) - اعـلن
الــبــابــا فـــرنــســيس الــســبت في
مــقــابــلــة مع قــنــاة الــتــلــفــزيـون

االيطـاليـة كانال  5أنه (سيـتلقى
ـضاد لفـايروس كورونا اللقاح ا
ــقــبل) مــعـتــبـرا (أن االســبـوع ا
رفض تلقي اللقاح يعكس نكرانا
انـــتــحـــاريــا). وقـــال الــبـــابــا في
ـــقـــابـــلـــة بـــثت األحـــد ووزعت ا
مــقـتــطــفـات مــنـهــا عــلى وسـائل
ـقـبل سـنـبدأ االعالم(االسـبـوع ا
بـذلك هــنـا (في الـفــاتـيـكـان) وقـد
اخـــذت مـــوعــدا يـــجب الـــقـــيــام
بـذلك) مضـيـفـا أن:هنـاك نـكـرانا
انــــتـــحــــاريـــا (فـي رفض تــــلـــقي
اللـقاح) اجـهل تفـسيـرا له ولكن
ينبغي تـلقي اللقـاح اليوم.وتابع
الـــــــبــــــابــــــا فـــــــرنــــــســــــيـس في
ـقـابلـة(اعـتـقـد أن عـلى اجلـميع ا
تـلـقـيح أنـفـسـهم من وجـهـة نـظر
اخالقـيــة إنه خــيـار أخالقي ألن
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ــرء يــعــرض صــحـتـه وحـيــاته ا
لـلخـطـر وكـذلك حـيـاة اآلخرين).
وقــال أيــضـــا (حــ كــنت طــفال
اذكـر تـفـشـي وبـاء شـلل االطـفـال
الذي أدى الى إصـابـة عدد كـبـير
من االطفـال بالشـلل وكنـا ننـتظر
وحــ الــلــقــاح بــفــارغ الــصــبــر
أبـصر الـلـقـاح النـور كـان يـعطى
مع الـــســـكــر. ثم كـــبــرنـــا في ظل
الـلـقـاحـات ضـد احلـصـبـة ضـد
ـرض وضـد ذاك لـقـاحـات هـذا ا
كـانت تـعـطى لالطـفـال).وتـسـاءل
اذا الـبـابـا فـرنـسـيس (ال اعـرف 
يقول أحدهم :كال اللقاح خطير.
إذا كان االطـباء يـعتـبرون أنه قد
يـــكــون امـــرا جــيـــدا وال يــظـــهــر
أخــطــارا مــحــددة فــلــمــاذا عــدم

تلقيه?).

{ لــــنــــدن  –وكــــاالت - تــــواجه
خــدمـــة واتـــســاب لـــلـــمــراســـلــة
انـــتــــقـــادات إثــــر طـــلــــبــــهـــا من
مستـخدميـها البالـغ عددهم نحو
ـوافـقـة مـلـيـارين حـول الـعـالم ا
عــلى شـروط اســتــخـدام جــديـدة
تـــتـــيح لــهـــا تـــشــارك مـــزيــد من
ـالـكـة الـبــيـانـات مع فـيـســبـوك ا

للتطبيق. 
ـســتـخـدمــون الـذين وســيـمـنـع ا
ـوافقـة على الـشروط يرفـضون ا
اجلـــــديــــــدة من اســـــتــــــعـــــمـــــال
حـسـابـاتـهم اعـتـبـارا من الـثـامن

ـــقــــبـل.وتـــســــعى من شــــبــــاط ا
اجملـمـوعــة إلى حتـقـيق إيـرادات
نـقـديـة عـبـر الـسـمـاح لـلـمـعـلـن
بالتواصل مع زبائنهم عن طريق
واتـــــــســــــــاب أو حـــــــتـى بــــــــيع
نصة منتـجاتهم مبـاشرة عبـر ا
وهو مـا بـدأت الشـبـكة الـعمل به
فـي الــهـــنـــد.وقــال نـــاطق بـــاسم
واتـــــــــســـــــــاب فـي بـــــــــيــــــــان إن
(الـــتـــحـــديـــثـــات عــلـى إعــدادات
اخلصوصية شـائعة في القطاع
ـد مـســتـخــدمـيــنـا بـكل ونــحن 
ـعـلـومـات الالزمـة لـلتـحـقق من ا

الـــتــغــيــيــرات الـــتي ســتــحــصل
اعــــــتــــــبــــــارا من الــــــثــــــامـن من
شـبــاط).ولـفــتت الـشــركـة إلى أن
(الـــبــيـــانـــات الـــتـي قـــد يـــجــري
تشاركها ب واتـساب ومنظومة
تــطــبــيـقــات فــيـســبــوك (بـيــنــهـا
إنـستـغـرام ومـاسـينـجـر) تـشمل
لف جهات االتصال ومعلومات ا
الـــــشــــخــــصي وهـي ال تــــشــــمل
مــضـمــون الـرســائل الـتي تــبـقى

مشفرة). 
غــــيــــر أن الــــشــــروط اجلــــديـــدة
تــخــتـلـف بـ االحتــاد األوروبي

وبـقيـة أنـحـاء العـالم. فـفي حـالة
االحتاد األوروبي وبريطانيا لن
تـسـتـخـدم هـذه الـبـيـانـات سـوى
لــتـــطــويـــر خــصـــائص مــقـــدمــة
هنـي عبر واتساب حلسابات ا
بـــــــزنـس وفق مــــــــا أوضـــــــحت
واتـســاب لـوكـالــة فـرانس بـرس.
وال تــتـشــارك واتــسـاب بــيــانـات
مــســتــخــدمــيــهــا في أوروبــا مع
فـيــسـبـوك إال لــكي تـسـتــخـدمـهـا
األخـيرة في حتـسـ مـنتـجـاتـها
أو إعالنـاتـهــا وفق نـاطق بـاسم
ـــراســـلــة.وقـــال أرتــور خـــدمــة ا

مــيــســو اخلـبــيــر الــقـانــوني في
مـــنــظـــمــة مـــدافــعــة عـن حــقــوق
مــســـتــخــدمي اإلنـــتــرنت(إذا مــا
كـانت الـطريـقـة الـوحـيـدة لرفض
هـــــذا الــــــتـــــعـــــديـل هـي بـــــوقف
اسـتخـدام واتـسـاب فإن عـنـصر
الرضا يصبح بـاإلكراه ومعاجلة

البيانات تكون غير قانونية).
واشـتكى مـسـتخـدمـون كثـر عـبر
ـاضية من تويـتر في السـاعات ا
ــوافــقــة عـلـى شـروط مــنــحــهم ا
االســـتــخـــدام اجلـــديــدة من دون

االطالع تفصيليا عليها.

{ لندن (أ ف ب) - بعدما جندت
طاقـات كبـيرة إثر تـلقي بالغ من
ــتـــنــزهــات عـن إمــكــان إحـــدى ا
الـعــثـور عـلى بــقـايـا بــشـريـة في
شـمــال شـرق إنــكـلـتــرا خـلـصت
الــشــرطــة الــبــريــطــانـيــة إلى أن
ـشـبـوه لـيس سـوى... (اجلـسم ا
حبة بطاطا).فـقد أوفدت الشرطة
فـــريـــقـــا من اخلـــبـــراء والـــكالب
البوليـسية لتمـشيط حقل موحل
قرب قـريـة وينـالـتون حـيث ظنت
امــرأة تــتــنــزه مع كــلــبــهــا أنــهـا
عـــثـــرت عـــلى بـــقـــايـــا بـــشـــريــة
وأرســلت حــتى إلى قــوات األمن
ــــا ظــــنّـت أنــــهــــا قــــدم صــــورة 
إنــــســـــان.وأوضـــــحـت شـــــرطــــة
نـورثـمـبـريـا أنـهـا اكـتـشـفت بـعد
ـكـان أن إصـبع الـقـدم تـفـتـيـش ا
ليس سـوى حبة بـطاطـا مع فطر
نــابـت بــجــانــبـه.وأضــاف نــاطق
بـاسم الشـرطـة (ال يـسعـنـا سوى
ـرأة التي اإلشـادة بفـطـنـة هـذه ا

قـدمت لـنــا الـبالغ داعـيـا كل من
يقع عـلى بـقايـا بشـريـة محـتمـلة
إلى الــقــيــام بــاألمـر عــيــنه وفي

حـال تــبـيّن أنــهـا مـجــرد خـضـر
تنة ستكون كالبنا البوليسية 

لكم)

بـــفــضـل اخـــتـــراعـــهـــا اجلـــديــد
ستتمكن من مـنع إهدار ما يقرب
من  99مليـون بطاريـة على مدار
سـبــعـة أعـوام.وتـإهـدت بــتـقـلـيل

الـبـصـمـة الـكـربـونـيـة ألجـهـزتـها
الـتـلفـزيـونـيـة عـلى مـدار األعوام
ـــقــبـــلــة فـــضال عن الـــعـــديــدة ا
الــســـعي إلى تــقــلـــيل اســتــهالك

الطاقة في منتـجاتها واستخدام
عاد تدويرها. واد ا مزيد من ا
يـــذكـــر أن عــديـــدا من عـــمــالـــقــة
الــتــكـنــولــوجـيــا بــدأوا بـاتــخـاذ
مـــجــــمـــوعـــة من
اخلـــــــــــطــــــــــوات
لـــلــحـــفـــاظ عــلى
الــــبـــيــــئـــة ومن
أبـــرزهـــا شـــركــة
أبل األمــريــكــيـة
الـــــتي تـــــوقــــفت
ـــاضي الـــعــــام ا
عـن تـــــــوفـــــــيــــــر
مـقـابس الـشـحن
مــع هـــــــــــــــواتـف
آيــفــون الــذكــيـة
وذلـــــــــــــــــــــــــــــك
سعـيـا مـنـها إلى
تــــقـــلــــيل الـــوزن
وحــجم الــعــبـوة
ــطـــلــوبـــة لــكل ا

جهاز.
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