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ـسؤولـية) خالل عـام من تـولـينـا ا
واضــــاف انه (مـــنــــذ الـــيـــوم األول
لــتـشــكـيل احلــكـومــة وضـعــنـا كل
إمـكـانـيـات الـدولـة لـدعم مـفـوضـيـة
اإلنـتخابات وهي مفوضية جديدة
تـضم قـضـاة أكفـاء بـحـاجة الى كل
ـسـانـدة) مـؤكـدا اشــكـال الـدعم وا
ان (احلــكــومـة قــادرة عـلى ضــمـان
أمـن االنتـخـابات في يـوم الـسادس

ــقــبـل عــبــر خــطط مـن حــزيــران ا
عــسـكـريــة وأمـنــيـة نـعــد لـهــا مـنـذ
ـارسات أشـهـر وعبـر تدريـبات و
ـؤســســات األمــنــيـة تــقــوم بــهــا ا
اســتـــعــدادا لــيــوم االنــتــخــابــات)
ــــقـــدم من وتــــابع ان (االقــــتـــراح ا
ـفوضيـة هو أن يصـار الى تمديد ا
مـــواعــيــد الــتــرشـــيح ومــنح وقت
أطـول الســتـكـمـال جـدول الـعـمـلـيـة
االنـتـخـابيـة عـلى أكـمل وجه وهذا
لـيس حـيـادا عن مـبدأ االنـتـخـابات
ـبـكرة فـهي قـائمـة عـلى كل حال ا
ولن يـتم التنـازل عنهـا وهي مطلب
ـرجعـيـة وجزء من شـعـبي أيّـدته ا

البرنامج احلكومي). 
ـتـحـدث احلـكـومي  بـدوره  قـال ا
وزيـر الــثـقـافـة والـسـيـاحـة واالثـار
حــسن نـاظم عـقب جــلـسـة اجملـلس
فـوضية بـتاجـيل موعد ان (طـلب ا
االنــتــخــابـات يــقــوم عـلـى اسـاسي
فـــني واجملـــلس اقــتـــنع بـــاســبــاب
تــمـديـد مــوعـد االنـتــخـابـات وحـدد
الــــــعــــــاشــــــر مـن تــــــشــــــرين االول
الجـرائها) مـشيرا الى ان (اجمللس
وافـق عــلـى اســـتـــمــرار تـــنـــســـيب
ـوظف العامـل بصندوق إعادة ا
ـــتـــضـــررة من ـــنـــاطق ا اعـــمـــار ا
االرهــاب لـــغــايــة إكــمــال إجــراءات

ـالك للـصندوق) واضاف انه ( ا
ـشرفة على تـفعيل أعـمال اللـجنة ا
ـركزي وان قـروض مـبادرة الـبنك ا
الــــقـــروض اخملــــصـــصــــة لـــشـــراء
الـوحـدات الـسـكنـيـة في اجملـمـعات
االسـتـثمـاريـة ستـكـون بدون فـائدة
ــبـلغ قـدره 75 مــلـيــون ديـنـار) و
وتـــــابع ان (اجلــــلـــــســــة شــــهــــدت

تــضــيــيف امــ بــغــداد عالء مــعن
ــنـاقــشـة مــشـروع حــمـلــة نـهــضـة
بـــغــداد  حـــيث طـــالب الــكـــاظــمي
بــــضـــرورة وضـع خـــطـط كـــامــــلـــة
إلكـساء شوارع واحيـاء العاصمة)
مـــؤكـــدا ان (اجملـــلس وجه وزارات
الـــنـــفط واالســـكـــان والـــصـــنـــاعــة
واحلــشـد الــشـعــبي لـدعـم مـشـروع
حــمـلـة نــهـضـة بــغـداد الي تــتـمـثل
بــاكــسـاء  16 مــلــيــون مــتـر مــربع
الحــيـاء ومــحالت الــعـاصــمـة). في
وقـت اوضــــــحـت مــــــفـــــــوضــــــيــــــة
االنـتـخـابـات أسبـاب تـأجـيل مـوعد
فوضية في بيان االقتراع.وذكرت ا
تلقته (الزمان) امس انها (اقترحت
أن يـكـون موعـد إجراء االنـتخـابات
ـبكّرة في   16 تـشرين ـانية ا الـبر
ـقبل و ذلك بـعد اجتـماعات االول ا
فوّض عُقِدت ب رئيس مجلس ا
و أعـضـائه  ورؤسـاء اجلـمـهـورية
والـــــوزراء و مـــــجـــــلـس الـــــنــــوّاب
ومـجلس الـقضـاء األعلى بـحضور
ـمثّلة اخلاصّة لألم العامّ لأل ا
ــتّـحـدة في الـعـراق لــبـحث مـلف ا
ـقـبـلـة) ـانــيـة ا االنـتــخـابـات الـبـر
ـفوّضية واضـاف انه (حرصًا من ا
عـــلى إجـــراء انــتـــخـــابــات عـــادلــة
ونـزيهة وهـو ما يتـطلّب استـكمال
تـعلّـق بقـانون احملـكمة الـتشـريع ا
االتّــحـاديــة في أقــرب وقت  فـضال
عن إفـسـاح اجملـال لـتـسـجـيـل أكـبر
عــدد من الـتـحــالـفـات الـســيـاسـيـة
وتـــوســـيع عــمـــلـــيـــة الــتـــســـجــيل
الـــبـــايــومـــتــري وإعـــطـــاء الــوقت
ـراجـعـة مـراكز الـكـافي لـلـنـاخبـ 

التسجيل).

وعــــدالــــة) مـــــؤكــــدا ان (اجملــــلس
ـفــوضـيــة وتـذلـيل يــواصل دعم  ا
كـل الـــــعـــــقـــــبـــــات الـــــتـي تـــــواجه

عمــــــلها). 
وقـــال الــكـــاظــمـي خالل اجلــلـــســة
(ســبق أن حـددنـا تــاريخ الـسـادس
مـن حـزيـران مــوعـدًا لـإلنـتــخـابـات
ـوعــد إيـفـاءً ــبـكـرة وجــاء هـذا ا ا
بــتـعـهـداتــنـا بـإجـراء اإلنــتـخـابـات

ستقلة فوضية العليا ا واعـضاء ا
لـالنتـخـابات وصـوت عـلى  حتـديد
ـبكرة مـوعدا جـديدا لالنـتخـابات ا
قبل فـي العاشر من تشرين االول ا
قـتـرح الذي يـنـطوي بـعـد دراسـة ا
عـلى أسباب فنية مهمة من شأنها
ان تـــضــمن نـــزاهــة االنــتـــخــابــات
وتــســاوي الــفــرص امــام اجلــمــيع
خلـــوض االنـــتـــخـــابـــات بـــحـــريـــة
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صـوت مـجـلـس الـوزراء بـاالجـماع
عـــلى حتــديــد الــعـــاشــر من شــهــر
قـبل موعداً الجراء تـشرين االول ا

بكرة.  االنتخابات ا
ـكـتـب رئـيس الـوزراء وقــال بـيــان 
تــلـقـته (الـزمـان) امس ان (اجملـلس
ضـــــيف خالل جـــــلــــســــتـه رئــــيس
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ـشتركة ب ا
الـــــبـــــلـــــدين
والـــشــعــبــ
الــصـديــقـ

وتــــــرســــــيخ
احــــــــتــــــــرام
ســـــــــيـــــــــادة
الـعراق ودور
قـــــــــــــــــــواتـه
ـسـلـحـة في ا
حـمـايـة أمـنه
وأرضــه وأن
ال تــــــــكـــــــون
مــــنـــطـــلـــقـــاً
لـالعــــــتــــــداء
عــــــــــــــلـى أي
أحــــــــــد إلـى
جــــــــــــــــــانـب
مــــنــــاقــــشـــة
تـــــــطــــــورات
األوضــــــــــــاع
اإلقـــلــيــمــيــة
والــــدولــــيــــة
ذات االهتمام
ــــشـــتـــرك). ا
وشـدد صالح
عـلـى (أهـمـية
تـــــخـــــفـــــيف
الـتوترات في
ــــنــــطــــقــــة ا
والـركون إلى
احلــــــــــــــــوار

ـســائل الــعــالــقـة الــبــنّــاء في حــسم ا
وتـعزيـز التعـاون والتـنسيق اإلقـليمي
مـن أجل مـــــواصــــلـــــة احلــــرب عـــــلى
اإلرهــاب واحــتـرام الــســيـادة ورفض
ـا يـحـقق الـتـدخالت واالعـتـداءات و
االسـتـقـرار األمـني واالقـتـصـادي). من
أكـد اكـار (دعم بالده لـسـيـادة جــانـبه 
واسـتقرار العراق وحرص انقرة على
ـشترك) تـعزيـز التـعاون والـتنـسيق ا
مشيراً إلى (ضرورة تخفيف التوترات
واسـتـخـدام لـغـة احلـوار مـع األوضاع
ـنطـقـة). كمـا استـقبل الـتي تـمر بـها ا
رئـيس الـوزراء  مـصـطـفى الـكـاظـمي 
وزيــر الـدفــاع الـتــركي  واتــفـقــا عـلى
ـثلها حزب مـعاجلة التـهديدات التي 
الــعـــمــال الــكــردســتــانـي في مــنــاطق

ـــشـــتــــركـــة حـــيـث اتـــفق احلــــدود ا
اجلـانـبان أيـضا عـلى أهـميـة معـاجلة
الــتـهـديــدات اإلرهـابـيـة قــرب مـنـاطق
ــشــتـركــة وأن االســتــقـرار احلــدود ا
ســـيـــفــــتح األبـــواب أمـــام مـــزيـــد من
ــا يــدعم الـــتــعــاون بــ الـــبــلــديـن 
االزدهـــار والــتــقــدم لـــدى الــشــعــبــ
الـصديق الـعراقي والتركي. ووصل
أكــار امس االول الى بـغـداد في زيـارة
رســـمـــيـــة ومن ثـم تـــوجه الى اربـــيل
لـلـقاء قـادة إقلـيم كردسـتان   كـان في
اســتــقــبـالـه  وزيـر الــبــيــشــمــركـة في
شـــورش اســمــاعــيـل ورئــيس ديــوان
رئـــاســــة االقـــلـــيم فـــوزي احلـــريـــري
ومـسؤول العالقات اخلـارجية وسف

دزه يي. 
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة 823
اصـابة مؤكـدة بفايروس كـورونا والفا
 813 حـالة شفاء من اجلـائحة وبواقع
تــسع وفـيــات جـديـدة  فــيـمــا مـنـحت
دائــــــرة شـــــؤون مـــــجــــــلس الـــــوزراء
ـئـة من مــخـصـصـات بــنـسـبـة  50 بــا
ــقــيــمــ الــراتـب االســمي لالطـــبــاء ا
وقف . واوضح ا والـدوري واالقـدم
الـوبـائي الـيومي  الـذي اطـلـعت عـليه
(الـزمـان) امس ان (مخـتـبرات الـصـحة
اجـرت فحـصا الكـثر من  36الـف عيـنة
مـشـتـبه اصابـتـهـا بالـفـايروس  حـيث
رصدت  823 اصـابة مـؤكدة فـي عموم
احملـافـظات) مـشـيـرا الى (تمـاثل اكـثر
من الف و 813 حـالة للشفاء وتسجيل
تـسع وفيـات جديـدة). وحذرت الوزارة
ـواطـنـ  من خـطـورة مـوجـة أقسى ا
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لـكورونـا في البالد.وذكـر بيـان للوزارة
تلقته (الزمان) امس ان (الصحة تتابع
ــــوقف الـــوبــــائي احملـــلـي والـــدولي ا
بـسبب وجود مخاطر كبيرة من ارتفاع
ـوجــة ثـانـيــة وقـد تـكـون االصــابـات 
ـوجـة االولـى كـمـا يـحـدث أقــسى من ا
االن فـي العـديـد من الـدول و حـسب ما
ـيـة حــذرت به مـنـظـمــة الـصـحـة الــعـا
وذلـك الســبــاب عـدة) مــؤكــدا ان (أمــد
ـنـاعـة التي تـمـنـحهـا االصـابة ال زال ا
غـيـر مـعـروف وامـكـانـيـة االصـابـة مرة
اخــرى مـــحــتــمــلـــة جــدا ومن اخلــطــأ
الــتـــعــويل عــلــيــهــا وتــرك االجــراءات
الــوقــائــيــة) الفـــتــا الى ان (الــتــحــور
ـستمر بسالالت الـفايروس كما حدث ا
في بــريــطــانـيــا وجــنــوب افـريــقــيـا و
الــبـرازيل اشــد انـتــشـاراً من الــساللـة
ـة في 50 دولــة حـتى اآلن ومن الــقـد
احملـتمل ان يـحدث حتور بـالساللة في

بــلـدنــا او يــنـتــقل الـيــنــا من الـبــلـدان
االخــرى) مــبــيـنــا ان (هــنـاك تــهــاونـا
بــــاالجــــراءات الــــوقـــائــــيــــة من قــــبل
ـؤسسات احلكوميـة وغير احلكومية ا
والـقـطاع اخلـاص من خالل مالحـظات
و رصــد فــرقــنــا الــصــحــيــة الـضــعف
الـواضح في االلـتـزام بـهـذه االجراءات
والـتعمد في خرق التـعليمات الصادرة
عن الـلـجنـة العـليـا لـلصـحة والـسالمة
ــواطـنـ الى ( الــوطـنــيـة )  داعــيـا ا
الــتـقـيــد الـتـام بــاالجـراءات الـوقــائـيـة
وعـدم الـتـهـاون بـهـا وخـاصـة بـارتـداء
الـكمـامات والـتبـاعد اجلـسدي وتـعقيم
الـــيــدين بــاســـتــمــرار واالبـــتــعــاد عن
كتـظة واالماكن الـتجـمعات الـبشريـة ا
ــغــلـقــة).وأقـرت الــهــيـئــة الــوطـنــيـة ا
الــعـراقـيـة النـتــقـاء االدويـة اسـتـخـدام
لـــقــاح اســـتــرازنـــيــكـــا الـــبــريـــطــاني
وســيـنــوفـارم الـصــيـني بــشـكل طـار

ـواجـهـة جائـحـة كورونـا. في غـضون
ذلك  مـــنــحت دائــرة شـــؤون مــجــلس
الـوزراء (اللـجان) مـخصـصات بـنسـبة
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اصــدرت مـحــكـمــة جـنــايـات بــغـداد
الــرصـافـة  حــكـمـا بــالـســجن سـتـة
اعــوام ضـد رئــيس هـيـئــة الـتــقـاعـد
الـوطنية الـسابق احمد عـبد اجلليل
الــسـاعــدي ) عن تــهم فـســاد. وقـال
مــــصـــدر إن (حــــكـــمــــاً صــــدر عـــلى
الـسـاعدي بـاحلـبس ستـة اعوام عن
ـــة رشـــا في عـــقـــد الـــتـــأمــ جـــر
الـــصــحي لـــلــمـــتــقـــاعــديـن حــسب
الــــقــــانــــون  160 لــــســــنــــة��1983
وعـــقــوبــتـــهــا في الـــقــانـــون عــشــر
سـنـوات) وأضـاف أنّ (احلـكم صدر
عن قـــضــيـــة إبــرام عـــقــد الـــتــأمــ
الـصـحي لـلـمـتـقـاعـديـن واسـتـقـطاع
مـبالغ خارج الـقانون بـاالشتراك مع
شـركة السالمة التجارية) وتابع ان

(الـقضـية هي األولـى من ب مـلفات
وتـهم عدة مازالت احملاكمات جارية
بــشــأنـهــا). كــمـا أصــدرت مــحـكــمـة
جـــنــايــات صالح الــديـن/ الــهــيــئــة
الـثـانيـة حكـما بـاإلعدام شـنقـا بحق
مـتـهم قـام بقـتل مـوظف في محـكـمة
بـداءة الـشـرقـاط. وقـال بـيـان تـلـقـته
ــــتــــهم قــــام (الــــزمــــان) امـس ان (ا
بـالــتـعـرض لـلـمـوظف وإطـلق الـنـار
عـــلــيه وهـــو داخل عـــجــلــتـه إثــنــاء
ـنـزل بـصحـبـة زوجـته عـودته إلـى ا
ة وابنه) الفتا إلى أن (سبب اجلر
يـعود الى رفض اجملنـي عليه أجناز
مــعـامالت غـيـر أصـولــيـة لـلـمـتـهم)
مـؤكـدا ان (احملـكـمـة أصـدرت حـكـما
ادة 406 بـإدانته اسـتنادا إلحـكام ا
 /1 /أ من قانون العقوبات رقم 111
لــعــام  1969 بـــداللــة أمــر مــجــلس

الــــــوزراء رقم  3 لــــــســــــنـــــة 2004
وحـكـمت علـيه باإلعـدام شـنقـا حتى
وت). من جهة اخرى  أكّدت هيئة ا
الــنـزاهــة االحتـاديــة أن إجـراءاتــهـا
ـوضـوع االعتـداء على ومـتـابعـتـها 
مــوظــفـ في مــركــز كـمــرك الــشـيب
ـنـافـذ احلـدودي ودعـوتـهـا هـيـئـة ا
احلــدوديـة التـخــاذ إجـراءات تـأمـ
احلـــمــايـــة لـــلــمُـــنــفـــذ أســـفــرت عن
اســتـجـابـة األخـيـرة لـذلك. وأشـارت
الــهـيــئـة في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امـس إلى (اقـــيــام دائـــرة الـــوقـــايــة
بــالـتـنـسـيـق مع جلـنـة تـقـو األداء
ومــكـــافــحــة الـــرشــا في مــكـــتــبــهــا
ـحافـظة ميـسان بـزيارات ميـدانية
إلـى مـركـز گـمــرك الـشـيب احلـدودي
لـالطالع عـــــلى واقـع حــــالـه بــــعــــد
تــعــرض مــوظــفــ فـيـه لالعــتـداء)

مـؤكـدا (حصـول الـعديـد من حوادث
ــوظّـفــ وأن هـذا االعــتــداء عـلى ا
ـوضــوع لم تـتم مـعـاجلـته سـابـقـاً ا
ُعـقب بـرغم وجود شـكاوى بـحقّ ا

( ُـوظَّـف الـذي يـقـومـون بـتـهـديـد ا
الفــتـا الـى ان (الـفــريق شـخص في
ــرسل نــســخــة مــنه إلى تــقــريـــره ا
ــالـــيــة /الــهــيـــئــة الــعــامــة وزارة ا
لـــلــگــمـــارك  ضــعـــفــاً في إجــراءات
ـوجودة في ُـخـصَّـصـة ا احلـمـايـة ا
ـنـفذ وأنـهـا غيـر مُؤهـلـة من حيث ا
ـهمَة) الـعدد والـقوة الكـافيـة لتلك ا
نافذ بـتعزيز مُـوضحا (قـيام هيئـة ا
ــوظَّــفـ قــوة احلــمــايــة لــتــأمــ ا
نـفذ والطريق الرابط الـعامل في ا
بـيـنه وب مـركـز محـافـظة مـيـسان
بـــعـــد الــــدعـــوة الـــتي وجــــهـــتـــهـــا

النزاهة). 
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 وافـقت وزارة التربيـة  على تمديد
فـــتــرة قـــبــول الـــطــلـــبــة خـــريــجي
ـدارس ـتــوســطــة في ا الــدراســة ا
ــهـنـيــة لـلـعــام الـدراسي  احلـالي ا
لـغـاية نـهايـة الدوام الـرسمي لـيوم
غـد اخلـمـيس  . كمـا قـررت الوزارة
تـمــديـد تـسـجـيل الـطـلـبـة الـذين لم
يــلـتـحـوا بـالــدوام لـلـعـام الـدراسي

احلــــالي الـى يــــوم اخلـــمــــيس 11
ـــقـــبل. وقـــالـت وثـــيـــقــة شـــبـــاط ا
اطــلـعت عــلـيـهــا (الـزمـان) امس ان
(هــذا الـقـرار يـســتـجـيب لالوضـاع
ـر بـهـا الـبـلـد جـراء جـاحة الـتي  
كــورونــا).من جــهــة اخــرى اعـلــنت
وزارة الــتــعـلــيم الــعــالي والــبـحث
الـعــلـمي إطالق اسـتـمـارة الـتـقـد
الـى الـتــعــلــيم احلــكــومي اخلـاص
ـــــوازي مــــجــــددا الـــــصــــبـــــاحي ا

لـلتخـصصات كـافة للـعام الدراسي
احلـالي والتـزاما بقـرار الزيادة في
ـوازي بـنـسـبـة 10 خـطـة الـقـبـول ا
ـئـة  فـي اجلـامـعـات احلـكـومـية بـا
فـإن الـتـقـد سـيـكـون مـتـاحـا أمام
جـمـيع الطـلـبة من خـريجي األدوار
االول والــــــثـــــانـي والـــــثــــــالث وأن
االستمارة اإللكترونية للتقد عبر
بـــوابـــة الــدراســـات والــتـــخـــطــيط
ـتـابعـة سـتبـقى مـفتـوحـة لغـاية وا

نـهـاية الـدوام الـرسمي من يـوم غد
اخلـمـيس . وعـلى صـعـيـد اخـر اكد
رئـيـس جلـنـة الـتـعـلـيم في مـجـلس
الــــنــــواب مـــقــــدام اجلــــمـــيــــلي ان
(الـــتــصـــويت بـــاالجــمـــاع من قــبل
جلـنته وجلنة التعـليم على توسعة
اجستير مـقاعد الدراسات العلـيا ا
والــدكــتـوراه بــواقع ثالثــة مـقــاعـد
لـقـناة الـقبـول الـعام ومـثلـهـا لقـناة
الـقـبول اخلـاص ومقـعد واحـد لكل
فـئـة لـقـنـاة ذوي الـشـهـداء وتـدويـر
قاعد الشاغرة ب الفئات الثالث ا
ـالكـات مـع مـقــعــد واحــد لــقــنــاة ا
الــطـبــيــة دعـمــا لـلــجــيش االبـيض
ـــتـــمــيـــز في مـــواجـــهــة لـــدورهم ا
جــائــحــة كــورونــا)  مــوضــحــا ان
ـقـبولـ ستـؤجل مـباشـرتهم الى ا

قبل.  العام ا
فـيمـا حصـلت (الزمـان) على وثـيقة
ــركــزي في صـــادرة من الــقــبـــول ا
الــــوزارة تـــنص عــــلى (قـــبـــول 10
ـئة الـطـلبـة االوائل من خـريجي بـا
مـعـهـد احلـرف والـفنـون الـشـعـبـية
الـــدراســة الــصـــبــاحـــيــة لــلـــســنــة
الـدراسـية 2019- 2020 بـاالقـسام
ـنـاظـرة ألخـتـصاصـهم الـقـريـبـة وا
الــــدقــــيق في جــــامــــعـــات بــــغـــداد

ستنصرية والبصرة). وا
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اقـتــرح نـقـيب احملـامـ الـعـراقـيـ 
ـتـحـدة ضـيــاء الـسـعـدي عـلى اال ا
وبـعـثـتهـا في بـغداد  تـأسـيس مـركز
رقـابـة لـرصـد اخملـالفـات االنـتـخـابـية
وتأم حرية االختيار للناخب بعيدا
عن التدخالت وعمليات التزوير التي
ـقـبـلة. قـد حتـصل فـي االنـتـخـابـات ا
قـترح الذي واطـلعت (الـزمان) عـلى ا
ـية  قـدمه الـسعـدي الى الـبعـثة اال
ـركز هو رصد وجـاء فيه ان (واجب ا
اخملــالــفــات االنـتــخــابــيـة وتــأشــيـر
الـتـدخالت بـكل اشـكـالهـا وانـواعـها
ــــا يـــــؤمن حــــريــــة الــــنـــــاخب في
االخـــتــيـــار بــعـــيــداً عن الـــتــدخالت
وتــــزيـــيف او تـــزويـــر إالرادات ذات
أهــمـيــة بــالـغــة عـلى صــعـيــد اجنـاز
انـتـخـابـات نـزيهـة وعـادلـة وبـاجتاه
تـأكيد مـصداقيتـها وتعـزيز االعتراف
بـهـا وجنـاحـهـا) واضـاف ان (رقـابـة
احملـام لالنـتخابـات العـامة جمللس
الـــنـــواب ســـتـــكـــون حتـت االشــراف
ــبـاشــر لـلــنـقــابـة كــتـنــظـيم مــهـني ا
مـستـقل تعـمل في جانـب من مهـامها
بالدفاع عن حقوق الشعب  وحرياته
سـواءً اكـانت مـدنـيـة ام سـيـاسـيـة ام
اقـتـصاديـة ام اجتـماعـية أم ثـقافـية)

مـشيـرا الى ان (طبـيعـة عمل احملامي
وانـــشــغـــاله الــيـــومي بــالـــدفــاع عن
ـستـمـر لـتـحـقيق احلـقـوق والـعـمل ا
الـعـدالـة وسـيـادة الـقـانـون سـتـكـون
سـببـاً موضـوعيـاً في تأكـيد اخـتياره
دون لـدور الـرقابـة عـلى االنتـخـابات 
الــتــأثــر أو الــتــاثــيــر بــنــوازع غــيــر
قـانـونـيـة لـتـحـقق شـرط اسـتـقـاللـية
الــنـقـابـة واسـتـقـاللـيـة احملـامي عـنـد
الــقـيـام بــدوره عـلى صـعــيـد حتـقـيق
الـعـدالـة وسـيـادة الـقـانون) واوضح
الـسعدي ان (متطلـبات تأسيس مركز
رقـابـة ورصـد اخملالـفـات االنـتخـابـية
في الــنــقــابــة ســيــتم بــالــتـعــاون مع
ــــفــــوضـــيــــة التــــخــــاذ اإلجـــراءات ا
والــقــرارات الـــتي تــكــســبه الــصــفــة
الـقـانـونـيـة طـبـقـاً لـلـنـظـام الـقانـوني
ـــعـــمــول بـه اضــافـــة الى اهـــمـــيــة ا
ـــركـــز بـــصــورة االعـــتـــراف بـــهــذا ا
رسـمـية واالقـرار بـدوره من سلـطات
الــــدولــــة والــــوزارات ذات الـــعـالقـــة
بـاجــراء انـتـخـابـات مـجـلس الـنـواب
كـافـة بـتـوفـير فـرص تـنـفـيـذ اخلطط
ـركـز والــبـرامج الـضــامـنـة لـتــأديـة ا
لــدوره الـــرقــابي ورصــد اخملــالــفــات
ــقـومـات االنــتـخــابـيـة) وتــابع ان (ا
ــهـام ــركــز بــا األســاســيــة  لــقـيــام ا
ــلـــقــاة عــلـى عــاتــقه  والـــوظــائف ا

يــتــطــلب تــدريـب احملــامــ لــلــقــيـام
بـــواجـــبــــاتـــهم الـــرقـــابـــيـــة ورصـــد
اخملـالـفـات وتـوثـيـقـهـا ومـتـابـعـتـهـا
وكـتابة الـتقاريـر واستخـدام األجهزة
االلـكـترونـية وتـنظـيم االتصـاالت ب
ـوجودة  في فـرق الـرقـابة والـرصـد ا
ـراكـز االنـتـخـابـيـة عـلى احملـطـات وا
مـسـتـوى الـدائـرة االنـتـخـابـيـة وب
ـركـز الـرئيس لـلـرقابـة والـرصد في ا
مــقــر الـنــقـابــة في بــغـداد) واقــتـرح
الـســعـدي ( ابـرام عـقـد مع مـنـظـمـات
هام وطنية ودولية مختصة لتقوم 
تــدريـب واعــداد احملــامــ وتــطــويـر
قـدراتهم ومهاراتهم في الـكيفية التي
ـراقبة تـعتـمد في اجـراء االشراف وا
والـــرصـــد وتـــمـــكـــ احملــامـــ من
اســــتــــخــــدام أجــــهــــزة احلــــاســـوب
واالتـصـاالت االلـكتـرونـية فـضال عن
تـشــكـيل دائـرة إعالمـيـة ضـمن مـركـز
مــراقــبــة االنــتـخــابــات بــعــد تـأهــيل
احملـام العامل فيها بهذا اجملال)
مـــضــيـــفــا (ولـــغــرض وجـــود جلــان
شكلة من احملام الـرقابة والرصد ا
ـراكز فـي جمـيع أو أغـلب الدوائـر وا
االنـــتـــخــابـــيـــة وفي ضـــوء قـــانــون
انــتــخــابــات مــجـلـس الـنــواب رقم 9
لـــعــام  2020 ومـــلـــحــقـــاته يـــكــون
ـطـلـوب توفـيـره مـا اليـقل عن ثالثة ا

االف و 500 مـحاميـة ومحام) داعـيا
الـى ( تـــوفــــيـــر مــــعـــدات وأجــــهـــزة
حــاسـوب اتـصـاالت الـكــتـرونـيـة بـ
ـــراكــــز في الــــدوائـــر احملــــطــــات وا
االنـتـخـابـيـة السـتـخـدامهـا في اعالن
ـتـابـعـة االنـتـهـاكـات واخلـروقـات وا
عـاجات الـقـانونـية) ولـفت وتـأمـ ا
الـســعـدي الى ان (الـتـعـاقـد مع جـهـة
عــراقـــيــة أو دولــيــة لــغــرض تــدريب
احملـام على اعمال الرصد والرقابة
 يـتم اختيـارهم ضمن شروط توضع
مـسـتـقبالً عـلى شـكل دورات مـحددة
ــــدة والـــبــــرنــــامج واحملــــاضـــرين ا
ـدربـ كمـا تتـطـلب تهـيئـة أجور وا
ـــذكــور مـــالـــيـــة تـــدفع لـــلـــغـــرض ا
وبـاالمـكـان مـفـاحتـة البـعـثـة الـدولـية
ـتحدة في العراق في إمكانية لأل ا
إدارة هـــذه الـــدورات الـــتــأهـــيـــلـــيــة
واالعـدادية من قـبلـها مـجاناً  وكذلك
في مـا يتعـلق بتأم أجـور ومكافآت
مـالـيـة لـلعـامـلـ من احملـامـ ضمن
ركز جـهاز الرقـابة والرصـد التابـعة 
الـنـقابـة يـدخل في عدادهـا الـتكـاليف
ـالـية كـافـة وان التـقـديرات األولـية ا
تشير الى رصد مبلغ ال يقل عن ثالثة
مــلـيـارات ديـنـار لــتـغـطـيــة الـنـفـقـات
ــركـز) مــشــدد عـلى ان ــتـعــلـقــة بـا ا
ـوجب موازنـة تقـديرية (يـحدد ذلك 

يــصــار االلــتــزام بـهــا وتــدار جلــهـة
الــــصـــــرف والــــقــــبـض من اجلــــهــــة
ــنــظــمـة ــانــحــة أو ا احلــكــومــيــة ا
الـــدولــيــة أو الـــعــراقـــيــة وال عالقــة
لـلـنـقـابـة بـاوامـر الـصـرف والـقـبض
ــا يــقـتــصــر دورهـا عــلى تــقـد وا
ـكـلـفـ جــداول بـأسـمـاء احملـامــ ا
ـــهــامـــهم حــسب بـــيــانـــات مــعــدة
مـسـبـقاً) واكـد الـسعـدي ان (الـنقـابة
عـلـى اسـتـعـداد لـتـقـد اإليـضـاحـات
قدم ونأمل ـقترح ا بـشأن تفاصيل ا
ــا يــؤمـن اجنــاز رقــابـة االهــتــمــام 
صـداقـية والـنـزاهة عـراقـية  تـوفـر ا

والعدالة في عملية االنتخابات).

ضياء السعدي
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ـوت صـبـاح امس الـثـالثاء غـيب ا
االمـ العام جمللس شيوخ عشائر
سـامـراء ورئـيـس عـشـائـر سـامراء
ـرحـوم قـحـطـان االســبق الـشـيخ ا
يـحيى السالم بن ناصر بن حس
بـن مـحـمــد بن عـلي الـبــكـر . وهـو
الـشـيخ العـام لـعشـيـرة البـورحمن
فـي ســامــراء . وبــحـــسب االهــالي
فـــان الــســالـم كــان وطــنـــيــاً طــيب
ـعشـر له مواقف مـشرفـة التنسى ا
فـي اجملتـمـع بـ عـشـائـر سـامراء

فـي حل الـنــزاعـات بــ الـعــشـائـر
االخرى . 

وكـان اول وجهاء سامراء الذي 
تــــوقــــيــــفــــهم مـن قــــبل االحــــتالل
االمــــريـــكـي في عـــام 2003 عــــنـــد
ــواقــفه دخــوله مــديــنــة ســامــراء 

الرافضة لالحتالل . 
وفـي عـام 1958م الــقى كــلــمـة في
الــــصــــحن الــــشــــريف لـالمــــامـــ
الـعــسـكـريـ عـلـيـهـمـا الـسالم في
ــؤيــدة لــثــورة تــمـوز ــظــاهــرة ا ا
عـــنـــدمــا كـــان طـــالــبـــاً في كـــلـــيــة

احلقوق. قحطان يحيى السالم 

ئة  من الراتب االسمي لالطباء  50 با
ـقـيمـ الدوريـ واالقدمـ  وطلـبة ا

البورد. 
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بـحث رئـيس حـكـومة إقـلـيم كـردسـتان
مــســرور الـبــارزاني مع وزيــر الــدفـاع
الـــــتـــــركي خـــــلـــــوصي اكـــــار  آخــــر
مـــســــتـــجـــدات الـــوضـع في الـــعـــراق
ـنــطـقـة كـمـا نـاقــشـا سـبل تـطـويـر وا
الـعالقات الثنـائية ب االقـليم وتركيا.
وقــال بـيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس انه
(جــرى خالل الــلــقــاء الـتــشــديــد عـلى
ضـــرورة الــتــنـــســيق فـي ظل عالقــات
الــصــداقـــة الــتي جتــمع بــ االقــلــيم
ـشـترك وتـركـيـا وال سيـمـا الـتعـاون ا
مـن أجل إرساء السالم واالستقرار في
ـنـطـقة) واضـاف ان (اجلـانبـ اكدا ا
ا أهـمـيـة تـطـبـيق اتـفـاقـيـة سـنـجـار 
ـيـلـيـشـيـات والـقوات يـضـمن خـروج ا
ـديـنـة ـسـلـحـة غـيـر الـنـظـامـيـة من ا ا
بــهــدف تــطــبـيع أوضــاعــهــا وإتــاحـة
الـــفــرصــة لـــلــنـــازحــ لــلـــعــودة إلى
ديــارهم). وفي وقتٍ سـابـقٍ  اسـتـقـبل
ـــــــقــــــراطي رئــــــيـس احلــــــزب الــــــد
الـكردستـاني مسعـود البارزاني وزير
الــــدفــــاع الــــتـــركـي ونــــاقـــشــــا األمن
نطـقة.واشار الـبيان واالسـتقـرار في ا
الى ان (البارزاني استعرض العالقات
الـتـاريخـية بـ إالقـليم وتـركيـا وشدد
عـلى مـباد الـصـداقة وحـسن اجلوار
) بـدوره  اكـد خـلوصي بـ اجلانـب
(ضـرورة تـعـزيـز الـعالقـات بـ تـركـيا
نطقة وإالقليم) الفـتا الى ان (نهضة ا
وتـنـميـتهـا اقتـصـادياً مـرهونـة باألمن
واالســتــقــرار) مـــعــربــا عن أمــله (في
ـشـاكـل الـعـالـقـة ب تـسـويـة جـمـيع ا
اإلقـلـيم وبـغـداد من خالل احلوار وفي
إطـار الـدستـور). والتـقى اكار بـرئيس
اجلــمـهــوريـة بــرهم صـالح فـي بـغـداد
قـبـيل مـغـادرته الى اربـيل. وقـال بـيان
امـس ان (الـلـقـاء بــحث الـعالقـات بـ
الـبلـدين وسبل تـطويـر آفاق الـتعاون
في مـخـتـلف اجملـاالت وفقـاً لـلـمـصالح

رئيس حكومة اقليم كردستان ووزير الدفاع التركي في اربيل 
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مـنـهـمـا بـاخلـصـوص قـطـاعـا الـتـجـارة
ــــتــــضــــرّران بـــشــــدّة من ــــطــــاعم ا وا
اجلــــائــــحــــة.وشــــدّد دانــــكــــر عــــلى أنّ
قدّمة إلى الشركات "يجب ـساعدات ا ا
أن تـستمرّ بالتوازي مع القيود ويجب
أن ال تـتوقّف هـذه اإلجراءات فـجأة بل
".ومـنـذ بـدأت أن يــتمّ وقـفـهـا تـدريــجـيـاً
جــائـــحــة كــورونــا صـــرفت احلــكــومــة
الـبـريـطـانـيـة حوالى  300 مـلـيـار جـنيه
حلــمــايــة االقــتــصــاد. ومــؤخّــراً مـدّدت
احلــكـومـة الـعــمل بـإجـراءات الــبـطـالـة
اجلــزئـيــة لـفــتـرة قــصـيــرة تـنــتـهي في
نــيـسـان/أبــريل وأقـرّت تـقــد إعـانـات
لــلـمــطـاعم والــشـركــات الـتـي اضـطـرت
إلقـفـال أبـوابهـا بـسبب تـدابـير اإلغالق
الـــعــام لــكنّ هــذه اخلـــطــوات لم تــكف
لـطمأنـة قطاع األعـمال في البالد.وحذّر
احتــاد الــشـركــات الــصـغــيـرة (إف إس
بـي) من أّن مــا ال يـقـل عن رُبع مــلــيـون
شــركـة صـغــيـرة ومـتــوسّـطـة مــعـرضـة
خلـطر اإلفالس إذا لم حتـصل على دعم
ـاضي حـذّر وزيـر إضــافي.واألسـبـوع ا
ـالية من أنّ "االقتصـاد سيتدهور قبل ا
أن يـــتـــحـــسّن" مـــجـــدّداً الــقـــول إنّه ال

يستطيع إنقاذ جميع الوظائف.

من سـتّة أسابيع".وإذ اعترف دانكر بأنّ
احلكومة قدّمت بالفعل الكثير للشركات
مـنـذ بـدايـة اجلائـحـة حـذّر من أنّ عدداً
من هـذه الـشـركـات يواجـه حالـيـاً خـطر
اإلفـالس بسبب تراجع الطلب من جراء
تـدابير اإلغالق العام الـسارية للحدّ من
تـفّــشّي الـفـيـروس.ودخـلت إنـكـلـتـرا في
مـطـلع كـانـون الـثـاني/يـنايـر في إغالق
عــام هــو الــثــالث مــنــذ بــدء اجلــائــحــة
واألكثر صرامة على اإلطالق في تدبير
يــتــوقّع أن يـعــيــد اقـتــصــاد الـبالد إلى

الركود.
WOzeł W UDÐ

ـثل وفـي رسـالــته قــال االحتـاد الــذي 
 190ألـف شـركــة إنّ إجـراءات الــبـطــالـة
اجلـزئـية الـسـارية حـتّى نـيسـان/أبريل
لـلحدّ من األضرار االجـتماعيـة الناجمة
عـن اجلائـحة واحلـفـاظ على الـوظائف
يـجب أن يُـمـدّد العـمل بـهـا حتى نـهـاية
حــزيــران/يــونــيــو.كــمــا طـالـب االحتـاد
احلــكــومـة بــأن تــؤجّل مــهل اسـتــيــفـاء
ــضـافـة وأن الــضـريـبــة عـلى الـقــيـمـة ا
تـمدّد لـثالثة أشـهر اإلعـفاء الـساري من
ـباني ـستـحـقّـة عـلى ا دفع الـضـريـبـة ا
الـتـجـاريـة وهـمـا إجـراءان سـيـسـتـفـيد
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{ لـندن-(أ ف ب) - طالب أرباب العمل
الـبـريـطانـيـون امس الـثالثاء احلـكـومة
بـأن تــقـرّ سـريـعـاً إجـراءات اقـتـصـاديـة
ـــا في ذلك تـــمـــديــد الـــعــمل طـــارئــة 
ات الـبطالة اجلزئـية وبإعفاءات بـتقد
ضــريـــبــيــة مــتــنــوّعـــة وذلك لــتــمــكــ
ــهــدّدة بــاإلفالس بــســبب الــشـــركــات ا
جـائـحة كـوفـيد- 19مـن البـقاء عـلى قـيد
احلــــيـــاة.وقــــال اتّــــحـــاد الــــصـــنــــاعـــة
ـنــظــمـة الــبــريـطــانــيـة (سـي بي آي) ا
الـــرئــــيـــســـيـــة ألصـــحـــاب الــــعـــمل في
بـــريــطـــانــيــا إنّـه أرسل رســالـــة بــهــذا
ــالــيــة ريــشي اخلــصــوص إلى وزيــر ا
سـونـاك يطـالبـه فيـها بـوجـوب التـحرّك
ــيــزانــيـة ســريــعــاً حــتّى قــبـل إقــرار ا

قبلة في  3 آذار/مارس. ا
وفـي رســالــته إلى الــوزيــر حــذّر تــوني
دانـكر الـرئيس الـتنـفيـذي لالحتاد من
أنّ "الــشــركـات ســتــتّـخــذ في األســابـيع
ـقبلـة قرارات صعـبة بشـأن الوظائف ا
أو حـتّى بـشـأن مـا إذا كانـت ستـسـتـمر
فـي الــــــعـــــــمل". وأضـــــــاف "إذا كــــــانت
احلـكومة تعـتزم مواصلـة مدّ يد العون
فـــأنــا أطـــلب مــنـــهــا أن تـــتــحـــرّك قــبل
ـيـزانيـة التي لن تُـقـرّ سوى بـعد أكـثر ا
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نـتهـية واليتـه دونالد { واشنـطن- (أ ف ب) - تراجـعت شعـبيـة الرئـيس األميـركي ا
ئة فقط من األميركي رضاهم عن تـرامب إلى مستوى غيـر مسبوق مع إبداء  34 بـا
أدائه في األيـام األخــيـرة له في الـبـيت األبــيض بـحـسب مـا أظــهـر اسـتـطالع لـلـرأي

نشرت نتائجه أمس.
وبـحسب االسـتطالع الـذي أجراه مـعهد
غالوب ب  4و 15 كـانون الثاني/يناير
اجلـاري عـلى عـيّـنة من  1,023 شـخـصاً
فـإنّ شعبـية الرئـيس اجلمهـوري هبطت
إلى مـستـوى تاريـخي غيـر مسـبوق قبل
أيـــــام من انــــتـــــهــــاء واليـــــته وتـــــســــلّم
وقراطي جو بايدن مقاليد السلطة الـد

في  20اجلاري.
Í√—  UŽöD²Ý≈

وسـبـق لـشــعـبــيـة تــرامب أن بــلـغت في
ـئة وال الـعام  2017 مـراراً عتـبة  35 بـا
سـيّمـا بـعد أعـمـال العـنف الـداميـة التي
حـصلت خالل تظاهرة نظّمها في صيف
ـــتــــطــــرّف في ذلك الــــعــــام الــــيــــمــــ ا
شـارلـوتـسـفـيل بـواليـة فـرجـيـنـيـا.ولـفت
مـعـهـد غـالــوب الـذي يـجـري مـنـذ الـعـام
 1938 اسـتــطالعــات لــلــرأي مـنــتــظــمـة
لــتــبــيـان درجــة رضــا األمــيــركــيــ عن
رؤســائـهم إلى أنّ تــرامب هـو الــرئـيس
الـوحيد الذي عـجز على مدار واليته عن
احلـصــول عـلـى رضـا نــصف مـواطــنـيه
عـلـى األقلّ. ووفـقـاً الســتـطالعـات الـرأي
الـتي أجـراهـا غـالـوب عـلى امـتـداد عـهد
تـرامب فقد بـدأ قطب العـقارات السابق
واليـتـه الرئاسية بنسبة تأييد بلغت 45
ئـة قـبل أن ترتـفع هذه الـشـعبـية إلى بـا
ــئــة في مــطــلع الــعــام  2020 ثم 49 بــا
تـعــود وتـنـخــفض عـشــيـة االنـتــخـابـات
الــرئــاســيـــة الــتي جــرت في  3تــشــرين
الــثـانـي/نـوفــمــبـر إلى .%46لــكنّ رفض
ــته أمــام بــايـدن تــرامب اإلقــرار بـهــز
ومـحـاوالته الرامـيـة إلى تـغيـيـر نتـيـجة

ـشـاركة جـون ويـلـيامـز الـتي اتـهـمت بـا
في اقـتـحـام مـبنى الـكـابـيـتـول ويـشـتبه
بـــأنــهـــا ســعت لــبـــيع حــاســـوب يــعــود
لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي
ســــرقـــتـه خالل الـــهــــجـــوم إلـى وكـــالـــة
جتــــــسـس روســـــيــــــة وفـق مـــــا أوردت
صــحــيـــفــة "واشــنـــطن بــوسـت" مــســاء

. اإلثن
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وبـحــسب الئـحـة االتــهـام الــتي اطـلـعت
عـلـيـهـا وكـالـة فـرانس بـرس فإن رايـلي
جـــــون ويــــــلـــــيــــــامـــــز وهـي من واليـــــة
بـــنـــســلـــفـــانــيـــا كــانـت من بـــ الــذين
اقـتحموا مـكقر الكـونغرس في واشنطن

في  6 كــانـون الــثــاني/يـنــايــر.ووجـهت
إلــيــهــا تــهم مــنــهــا "الــدخــول الــعـنــيف
والــــــــســــــــلــــــــوك الــــــــفــــــــوضــــــــوي في
الـكـابيـتـول".بـاالعـتمـاد عـلى الـعـديد من
الـصور ومـقـاطع الفـيـديو لـلـهجـوم قال
أحـد عناصر مكتب التـحقيقات الفدرالي
إنّ ويـــلـــيـــامــز شـــوهـــدت قـــرب مــكـــتب
بـيــلـوسي.وافــاد شـاهــد  تـعــريـفه في
وثـيـقـة احملـكـمـة بـاسم "دبـلـيو  "1وزعم
أنه "الـــشــريـك الــســـابق لـــرايـــلي جــون
ويـلـيامـز" أن ويـلـيامـز خـطـطت إلرسال
الـكــمــبــيـوتــر احملــمـول إلى صــديق في
روسـيــا لـبــيـعه لــدائـرة االســتـخــبـارات
األجـنــبــيـة الــروســيـة.وجــاء في اإلفـادة

ساعي "فشلت ألسباب اخلطية أن هذه ا
غـير معـروفة وال يزال جهـاز الكمـبيوتر
في حـوزة ويليامـز او تخلصت منه".ولم
يـتضـح ما إذا كـان جـهاز مـحـمول يـعود
لـبيـلـوسي قـد سُرق بـالـفعل.وأكّـد مـكتب
الـــتـــحــقـــيــقـــات الـــفــدرالي أنـه يــواصل
الـتـحــقـيق.وتــظـهـر الــعـديــد من مـقـاطع
ـرأة التي يُعتـقد أنها ويـليامز الـفيديو ا
ــبــنى تــطــلب مـن أخــرين اقـــتــحــمـــوا ا
الـتـوجه الى "الطـابق الـعلـوي".وجاء في
الـشـكـوى أن والـدة ويـلـيـامـز في مـديـنـة
هـاريسـبرغ تـعرفت عـلى ابنـتهـا في عدة
صور لالقتحام عرضت عليها. وقالت إنّ
ابـنتها "اهتمت بشـكل مفاجئ بسياسات

االنـتخابات واقـتحام حـشد من أنصاره
الــكـابــيــتـول في الــســادس من اجلـاري
بـاإلضافـة إلى الطـريقـة التي تـعامل بـها
مع جــائـحـة كــوفـيـد-  19هي جــمـيــعـهـا
عـوامل ســاهـمت في تـآكل شــعـبـيـته في
األشـهــر األخـيـرة وكـمــعـدّل وسـطي فـإنّ
تـرامب يــغـادر الــبـيت األبــيض بـنــسـبـة
تـأيـيـد بلـغت عـلى مـدار األعـوام األربـعة
ئة في الـتــي قضاها في الـسلطة  41 بـا
أسوأ أداء لرئيس أميركي منذ بدأ معهد
ــؤشّـر مع هـاري غـالــوب بـقـيــاس هـذا ا
تــرومـان 1953-1945 الــذي كـان إلى أن
انــتـــزع مــنـه تــرامـب الــلـــقب الـــرئــيس
األمــيـــركي األدنى شـــعــبـــيــة.كـــذلك فــإنّ
تـرامب يغـادر الـسلـطة تـاركاً وراءه بـلداً
مقسوماً بشدّة ب أنصاره اجلمهوري
ــوقــراطـيــ إذ أظــهـر وخــصـومه الــد
ــــــئـــــــة من االســــــتـــــــطالع أنّ  82  بــــــا
اجلــمـــهــوريــ أبـــدوا رضــاهم عن أداء
ــئـــة فــقط من رئـــيــســـهم مـــقــابل  4 بـــا
ــــئــــة من ـــوقــــراطـــيـــ و 30 بــــا الـــد
ـعهد غـالوب فإنّ . وبـالنسـبة  ـستقـلّ ا
ة ترامب فـي االنتخـابات الرئـاسية هـز
تــعــود في جـــزء مــنــهـــا إلى عــجــزه عن
احلـصـول عـلى أيّ تأيـيـد خـارج قـاعدته
االنـتخابية في وقت يصنّف فيه أقلّ من
ـتّــحـدة ثـلـث الـنــاخـبــ في الــواليــات ا
أنـفسهم جمهوريـ بينما يعـتبر غالبية
ـســتـقـلّــ أنـفـســهم أقـرب إلى احلـزب ا
ــــــوقــــــراطـي مــــــنـه إلى احلــــــزب الــــــد
اجلــمــهــوري. كــمــا أوقــفت الــســلــطــات
الـفـدرالـية مـسـاء االثـنـ الـشـابـة رايلي

الــرئـــيس (دونــالـــد) تــرامـب".وســافــرت
ويــلــيــامـــز إلى واشــنـــطن مع والــدهــا
لـكنـهمـا انفصال خالل الـفوضى في ذلك
الـــيــــوم.و الـــتـــعـــرف عـــلى عـــشـــرات
االشـــخــاص الـــذين اقـــتــحـــمــوا مـــبــنى
الـــكــابــيــتـــول وتــوقــيــفـــهم في األغــلب
ـساعدة صور ومقاطع فيديو منشورة
عـلى وســائل الـتـواصل االجـتـمـاعي.وال
يـزال مـبـنى الـكـابـيـتـول يـخـضع إلغالق
صـارم عشية تـنصيب جو بـايدن رئيسا
األربـعـاء.وفي اتصـال مع وكـالـة فرانس
ـــدعـي الــــعـــام بــــرس رفـض مـــكــــتـب ا
ـزيد من الـفدرالي في واشـنطن إعـطاء ا

التفاصيل.

dEŠ∫ شوارع لندن فارغة بسبب إجراءات احلظر

روري شـخصاً لقوا حـتفهم في هذا احلادث" ا
الــذي وقـع مــســاء األحــد فـي واليــة بــولــيــفــار
جـنوبي العاصـمة كيتـو.وأوضح البيان أنّ 11
شـخصـاً لقـوا مصرعـهم في مكـان احلادث وقد
انـتشلت فـرق الطوار جثـثهم في ح توفي
ـســتـشـفى مــتـأثـراً بــإصـابـته في رضــيع في ا

احلادث. 
ولم تـوضح السلـطات عدد ركاب احلـافلة التي
ــرور هي أحـد األســبـاب انــقــلـبت. وحــوادث ا

الرئيسية للوفيات في اإلكوادور.

ـعـهـد أيــرس قـرب احلـدود الـتــشـيـلـيــة وفق ا
األمــيــركي لــلــجــيــوفــيــزيــاء.وانــقــطع الــتــيـار
دن في مقـاطعة الـكهـربائي موقـتا عن بـعض ا
ســان خــوان عـقـب الـزلــزال. وشــعـر بــالــزلـزال
أيضا سكان مقاطعات مندوزا وقرطبة وسانتا
فـي والريـــوخـــا وبــــويـــنس أيــــرس. وقُـــتل 12
شـخصاً بيـنهم ستّة أطفـال في انقالب حافلة
عــلى طـريق جــبـلي في اإلكـوادور بــحـسب مـا

أعلنت فرق الطوار امس. 
وقــالت إدارة فــرق الــطــوار في بــيـان إنّ "12

{ بــويــنــوس ايـرس) ,أ ف ب) - ضــرب زلـزال
بـقـوة  6,4درجـات عــلى مـقـيـاس ريـخـتـر غـرب
األرجـنـتـ ووسـطـها يـوم االثـنـ مـثـيـرا هلع
الـسكان لـكن لم تصدر تـقارير فـورية عن وقوع
إصــابــات أو أضـرار كــبــيــرة وفـقــا لــلـمــعــهـد

الوطني للوقاية من الزالزل.
 ووقـع الــزلــزال يــوم االثــنــ الــســاعـة 23,46
بـالـتوقـيت احمللي (الـثالثاء  02,46ت غ) وكـان
مـركزه في بوسيـتوس في مقـاطعة سان خوان
عـلى مسـافة حـوالى ألف كيلـومتـر من بوينس
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في هـذا الــعــصـر الــبـشــري كـان هــجـوم وبــاء كـورونــا مـبــاغـتــالـشــعـوب
اليـ الـبـشـر خـاصة فـي اكـثر دول ـعـمـورة حـيث وصـلت اإلصـابـات  ا
اليـ وكشف هذا الـوباء ضعف مـواجهة الدول له العالم تقـدما ومات ا
من حـيث الـوقـاية أو الـقـدرة عـلى سـرعـة الـتـصـدي له وبـغض الـنـظر عن
نـتجة لـلدواء باتت في تـنافس بغـية حتقيق ـيةز ا ذلك فأن الشـركات العا
ـثـيـر للـجـدل هو إن سرعـة اإلنـتـاج وهذا أمـر مـنطـقي وايـجـابي ولكن ا
ـنتـجـة للـقـاح جعـلت مـنه مـادة جتاريـة ربـحيـة دون مـعايـير بعض الـدول ا
ـتـحدة تـكـثـر من مـنـاشـدتـهـا لـلدول ـا جـعل األ ا لـلحـالـة اإلنـسـانـيـة 
لتقدير احلاجة والضرورة للشعوب الفقيرة في اجلنوب والشرق األوسط
ـة ــنـاشــدات اذانـاً صــاغـيــة وأصـبـحـت عـو ولـكن دون ان تــتـلــقى هـذه ا

عيار لتحقيق األرباح. نافسة التجاريةهي ا ا
كـافـحـة وباء ـنـتـوج الـطبـي  اجلهـات الـرسـمـية فـي واشنـطن تـشـيـر بأن ا
صنعة كارونا هو حصرامنتوج فكري صناعي ومن اختصاص اجلهات ا
في الترويج له وبـيعه على الـدول التي حتـتاجه وهذا صـحيح من النـاحية
الـتـجاريـة ولـكن من غـيـر الـصـحـيح من الـنـاحـيـة األخالقـيـة واإلنـسـانـية
ـاليـ من الـشـعــوب الـفـقـيـرة فـي جـنـوب افـريـقــيـا وفي الـشـرق فـهـنـاك ا
ـنـتـجـة وهذا األوسط واسـيا بـحـاجـة الى االلـتفـاته اإلنـسـانـيـة من الدول ا
امـراً ضـروريا خـاصـة اثـنـاء الـكـوارث الـكـبـرى ومـنـهـا وبـاء كـارونـا الذي

. الي الي من البشر والزال يزحف نحو قتل ا حصد أرواح ا
واقف الصـينيـة الروسية تـختلف عن دول ثيـر للتـساؤل هل إن القـيم وا ا
الغـرب حـيث أعلـنت الـص وكـذلك روسـيا وبـعـدهمـا ايـران بأن تـصـنيع
اللقـاحات ستكـون في متنـاول كل الشعـوب وخاصة الـشعوب الـفقيرة في

افريقيا والشرق األوسط.
كـنـاوالزلـنــا نـتـمـنى من الــدول الـعـربـيـة الــثـريـة أن تـبـادر لــشـر اء الـلـقـاح
وتوزيـعه عـلى الـشـعـوب العـربـيـة الـفقـيـرة وبـاخلـصوص الـشـعب الـيـمني
ـبادرة الـذي فقـد االف األطـفـال بـسـبب اجلـوع واالمـراض واحلـرب إن ا
وقف ـوقف هو جتـسيـدللـمفـاهيم والـعقـيدة اإلسالمـية إضافـة  في هذا ا

أخالقي اخوي انساني.
وبالـنسـبه للـعـراق علـيه أن اليحـصر عـملـيـة شراء الـلقـاح من دول بعـينـها
ـا يـجب ان يـوسع دائـرة االتـصـاالت والـشـراء من دول أخـرى عـنـدما وإ

تشعر اجلهات اخملتصة ضرورة ذلك.
إن مـســألــة تـضــامن الــدول في مـواجــهــة هـذا الــوبـاء ضــرورة إنــسـانــيـة
تـحدة وامينهـا العام وان حصر واخالقية مثلـما اشارت الى ذلك األ ا
منـتـوج مـكافـحـة الـفايـروس بـالـعقـلـيـة االبتـزازيـة الـتجـاريـة هـو خروج عن
فاهيم اإلنسـانية وطغيان ربـحي على حساب ماليـ الفقراء من شعوب ا
األرض ولو رجعـنا الى الوراء قـليال جنـد هذا الفـقر هو بـسبب السـيطرة
واالستـحواذ لـسنـوات االستـعمـار الطـويـله لتـلك البـلدان من جـهة ونـتيـجة

للسياسات الفاضحة حلكام تلك البلدان.
الوضع الراهن يكشف بشكل صارخ طبيعة الرأسمالية االستبدادية التي
ترجح قـضـيـة الـربح على احلـيـاة اإلنـسـانيـة ومـثل هـذا الوضـع وفي تلك
الضروف البد أن ينقسم العالم الى جبهت او اكثر تتحدد فيها مسارات
الـصـراع وتـتــفـوق عـلى اثـرهــا دول وتـتـراجع دول أخـرى.
ـقبـلـة التـي ليـست بـبـعيـدة سـيشـهـد الـعالم رحـلـة ا وا
صــعــود دول وبـــســبب هـــذا الــصـــعــود لن تـــتــحــمل
الكـرتالت االمـبـريـالـيـة ذلك ومن احملـتـمل ان تـكون
احلــروب مـــخـــرجــا الزمـــاتـــهــا وهـــذا مـــاحــدث في

احلرب األولى والثانية.

وتكون على يـعني (األنا)..الفـكرة او الصورة الـتي يحملـها الفرد عن نـفسه
تكون فـيها احـكام الـفرد عن نفـسه وقدراته مطـابقة اط:مـوضوعيـة ثالثـة ا
ـتـلـكه فــعال..وهـذا مـا يـتــصف به األفـراد الـذين يــتـمـتـعــون بـالـصـحـة ــا 
الـنفـسـية.وتـبخـيسـية يـتم فـيهـا احلط من قيـمـة الفـرد وقدراته ويـصل فيـها
احلــــــــال الى ان يــــــــصـف نـــــــفــــــــسـه بــــــــأنه (تــــــــافـه) في األكــــــــتــــــــئـــــــاب
تلك قدرات يحصل فيهـا ان الفرد ينظر الى نفسه بانه  احلـاد.وتضخيمية
ويعـتـبـر نـفـسه بـأنه (فـلـتة زمـانه) ان وصـل مرحـلـة الـنـرجـسـية اسـتـثـنـائـيـة

رضية. ا
ـتضخم " إنهـا جتمع صفات في " تـوليفة " والـغريب في شخـصية " األنا ا
من ثالث شـخـصيـات مـختـلفـة هي : الـنرجـسـية والـتـسلـطيـة واالحـتوائـية .
فـهي تأخـذ من الشخـصيـة النرجـسيـة حاجتـها الـقسريـة إلى اإلعجاب..أي
إنـهـا تريـد من اآلخرين أن يـعجـبوا بـهـا بالـصورة الـتي هي تريـدها وأن ال
فحالها في اإلعـجاب كحال جهنم  يسألونها: ديح واإلطراء  يـتوقفوا عن ا
هل امـتلئت ? تقـول : هل من مزيد !. وتأخذ أيـضا منها شـعار النرجسي :
تمثـلة في اإلحسـاس بتفخـيم أهمية يز "  وخـاصيتهـا األساسيـة ا " أنـا 
الـذات والتظاهر بامتالك قدرات فريدة وان على اآلخرين أن يتعاملوا معه
ـيـز. وتـأخــذ من الـشـخـصـيــة الـتـسـلـطـيــة  انـفـعـاالتـهـا عـلـى أسـاس أنه 
الـغاضـبة وانـدفاعـيتـها  وتـصنـيفـها الـناس بـثنـائيـات في مقـدمتـها ثـنائـية
أي من كـان مـعـي فـهـو صديـقـي ومـا عـداه فـهو األصـدقـاء مـقـابل األعـداء 
عــدّوي. وتـأخـذ من الــشـخـصــيـة االحـتـوائــيـة الـســعي إلى الـسـيــطـرة عـلى
ـعنـوي وأفكـارهم سواء بـاإلبهـار أو بأسـاليب اآلخـرين واحتـواء وجودهم ا
ـهـتـمـ بدراسـة الـشـخـصـية ان درامـيـة أو الـتـوائـية.وواضـح لديـنـا نـحن ا
ـرضي او الذي يـدّعيه ولكـنه ليس من الـنوع ا تـرامب لـديه تضـخم أنا عـال
ــال والــشــركـات الــفــرد بل نــاجم عن اجنــازات اســتــثــنــائـيــة في مــيــدان ا
ـيزا والـعـقـارات ونـاطـحـات الـسحـاب..اوصـلـته الى ان يـكـون مـلـيـارديـرا 
واسـتثنـائيا فـعال.وبالـتعبـير العـراقي فان الرجل حـقق ما عجـز عنه آخرون
تـلك جسما (بـزوده) وليس ادعاءا او هـبة من آخرين.فـضال عن ذلك فأنه 
ويتـصرف ـواصفـات (البـطل) األمريـكي في الـسيـنمـا األمريـكيـة ريـاضيـا 
صاب بتضخم األنا يتعلق بـطريقة البطل اخلارق الهوليودي! واخلطر في ا
ـعتقد) الذي يعني الـفكرة التي يكّونهـا بخصوص شيء او موضوع ما بـ(ا
واقعية ام وهما.وألنه يتصف بالعناد فانه اذا كـانت عقالنية ام غير عقالنية
يـرى في مــعـتـقـداته غـيـر الـعـقالنـيـة وافـكــاره غـيـر الـواقـعـيـة بـأنـهـا حـقـائق
مـطـلقـة.ومن هـنا كـان خـوف العـالم..ان يـتخـذ تـرامب قرارات غـيـر عقالنـية
صاب بتضخم اآلنا ويـجبر اآلخرين على تنفـيذها. واألشكالية ان القـائد ا
واذا مـا اضـفـنـا لـهـا أن مــزاج الـنـرجـسي ال يـراهن يـكــون مـسـتـبـدا بـرأيـه
وانه لن يـكـتـرث حتى وان من يـحـاول عـقلـنـة تـرامب لم تـلده أمـه بعـد! عـلـيه
تـوقع أنه لن يهنّأ بـايدن على فـوزه ولن يحضر فان ا ؤسسـة األمريكيـة بـا
قـراطيـة األمريـكيـة..وستـبقى (احلرب) مـراسيم تـنصـيبه كـما تـقتضـي الد
مـفـتـوحـة بـ رئـيس يـرى في نـفـسه انه الـرئـيس الـشـرعي ألمـريـكـا الـفـائز
قـراطية ال وبـ د مدعـوما بيـم مـتطرف بـأكثـر من سبعـ ملـيون صوتـا

تصلح سوى ألميركا!
تـنبـئنـا بفوز بـعكس كـبار احملـللـ السـياسـي - كـنا 
تــــرامب ..ووضع غـــوغـل صـــورتـــنــــا بـــ صـــورتـــ
وصدرت وحللنا شخصيته في ثالثة مقاالت  لـترامب

ايضا في كتاب .
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية
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نـفته الـدوحـة.وأغلـقت الـدول األربع مجـالـها اجلـوي أمام
الـطـائــرات الـقـطــريـة ومـنــعت الـتــعـامالت الـتــجـاريـة مع
اإلمارة وأوقفت دخـول القـطري الى أراضـيهـا.وحصلت
مصاحلـة ب الدول األربع وقطر في قـمة جمللس التعاون
اخللـيـجي عـقدت بـدايـة الشـهـر اجلـاري في مديـنـة العال
الـسـعـوديـة وأعـلـنت الـدول األربع رفع الـقـيـود.ولم تـعـلن
ـة إيران في اخللـيج عن أي نية السعـودية التي تـعد غر
لـالنـــخـــراط في حـــوار مـع طـــهـــران.وكـــان ولي الـــعـــهـــد
الــسـعــودي األمــيــر مـحــمــد بن ســلــمـان أكــد في الــقــمـة
اخلـلـيـجـيـة الـتي عـقـدت في الـعال عـلى ضـرورة "تـوحـيـد
ـنـطـقتـنـا ومـواجـهة الـتـحـديـات التي جهـودنـا لـلـنهـوض 
ثـلـها الـبـرنامج حتـيط بـنا خـصـوصاً الـتـهديـدات الـتي 
الـنووي للـنظام اإليـراني وبرنـامجه للـصواريخ الـبالسـتية
ومـشـاريـعه الــتـخـريـبـيــة الـهـدامـة".وتـقـيـم قـطـر والـكـويت
وسلـطـنـة عمـان عالقـات كامـلـة مع إيران لـكن الـعالقات
بـ اجلمـهوريـة اإلسالمية وكل مـن السعـودية والـبحرين
مقـطوعـة منـذ نحو  5سنـوات في ح خـفضت اإلمارات

عالقاتها مع طهران.

{ الدوحـة-( أ ف ب) - دعت قطـر الدول اخلـليـجية إلى
إجـــراء مــحــادثـــات مع إيــران بـــحــسب مـــا اعــلن وزيــر
خارجيـتها في مقابلة بـثت امس الثالثاء في خطوة تأتي
بعد مصـاحلة انهت قطيعة دبـلوماسية ب الدوحة وثالث
دول خليـجية استمرت ألكثر من ثالث سنوات.وقال وزير
اخلــارجــيــة الــشــيخ مــحــمـد بـن عــبـد الــرحــمن آل ثــاني
لـتـلـفزيـون بـلـومـبـيرغ إنـه "يأمل أن يـحـدث هـذا ومـا زلـنا
نعتـقد أن هذا يجب أن يحدث".وأضاف "هذه أيضا رغبة
تـــــشـــــاركـــــهـــــا دول اخـــــرى في مـــــجـــــلـس الـــــتـــــعــــاون
اخلـلـيـجي".وبـحـسب الـوزير الـقـطـري فـإن "قـطـر سـتـقوم
ـعنـية ـفاوضـات" حال طـلـبت منـهـا األطراف ا بتـسهـيل ا
ذلك مـؤكـدا أن بـالده "سـتـدعم من يـتم اخـتـيـاره لـلـقـيـام
بــذلك".وتــأتي هــذه الـتــصــريـحــات بــعــد أسـبــوعــ عـلى
مـصــاحلــة خـلــيـجــيـة انــهت خالفــا بـ قــطـر وأربع دول
اســـتــمـــر لــثالث ســـنــوات ونـــصف.وكــانـت الــســـعــوديــة
واإلمـارات والبـحـرين ومـصر أعـلـنت في حـزيران/يـونـيو
 2017 قطع العالقـات مع قطر متهمة إياها بالتقرب من
إيـران ودعم مـجـمـوعــات إسالمـيـة مـتـطـرفـة األمـر الـذي



ـعاصـر الكـبيـر مظـفر ـسلـة االبداع الـعراقي ا ة  ـقابـلة قـد كـنت استـمع الـيوم 
همة النـواب  وخاللها حتدث عن قـصيدة الريل وحـمد بوصفـها احد احملطـات ا
عروفـة لكل محـبي النواب مـيزة في نضـجه الشعـري  وقد سرد كـواليسـها ا وا
والريل وحـمد .بعيداً عن النواب والنـوابيات تترجم سمفونـية الريل مرثية العشق
مـيـز  والذي ضـاعت معـظم صوره األوحـديـة في أم شامـات وغيـرها العـراقي ا
من مـنـافي الـعـشق  حـيث ذبـحت الـظـروف الـقاهـرة والـعـادات اجلـائـرة واشـياء
ـنـاطـق اجلـنـوب والـفـرات االوسط أخـرى ألف قــصـة عـشق وعـشـق  وقـد كـان 
ـنسـية  لـقى في الـطرقـات ا بـدرجـة اقل حصـة وافـرة من هذا الـنـثار الـشـجي ا
تـعبـة.الغـريب أن هذا غـيب في رقراق الـعيـون الكـاحلـة وفي خطـوط الوجـوه ا وا
ـذبـوح بـ فـقـر بـغـيض وتـعـصب اعـمى وخـيـانـة سـوداء ونـزوة طـائـشـة الـنـثـار ا
عـني به  بـشكل مـباشر او واقدار اخـرى  نبت في ارواح الـكثيـر من النـاس ا
غيـر مبـاشر على شـكل صور مـختـلفـة من الشـجن واحلنـ واالبداع واالنـكسار
احيانًا  وكان وال يزال على الرغم من كل التبدالت التي شهدتها احلياة  يرسم
ــمـــيــزة الـــتي تــصـــر عــلى تـــعــريـف الــعـــراق به وعــلى جــغـــرافــيـــته اخلــاصـــة ا
شاكـلته.احلـضور اخملـتلف للـقلب في هـذه االرض التي ال تـشبـهها ارض من كل
كون الـله الـواسع  يـتدخل في صـيـاغة صـورة مـعـقدة من االحـسـاس بكل شيء
عـلى طـريقـة عـراقـيـة مـخـتلـفـة  ويـنـسـحب هـذا االمر حـتى الى اشـكـال الـتـعـبـير
الديـني  إذ تمـثل الـعالقة مع كـربالء اجلرح وجنف الـوجع  نحـو من صلـة على

شاكلة ريل وحمد مختلف  ومع ذلك تتشابك في خليط وجداني غريب.
ـهـمـة ألعـادة صـيـاغـة هـذا الـكـيـان الذي ـداخل ا ان احـد ا
تصـدع الكثـير من بناءه الـقلبي البـد ان تتم عبـر اقتفاء
بقـايا نـثـار الكـثيـر من شـظايـا اكـثر من ريل واكـثر من
ـكنـونة فـي طيـات هذا حمـد السـتعـادة انـبات الـروح ا
النـثار والتي تعني وجوداً فردياً وجماعياً مختلفاً كلياً
عن نسـخـتـنا احلـاضـرة  وهي مـهـمة لـيـست مـوجودة

طلق على قائمة اولويات السياسة. با
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أعـلن مـنــفـذ مـيــنـاء ام قـصـر األوسط
نـافذ احلـدودية عن ضبط في هيئـة ا
4 حاويات حتتوي على مادة معسل
ــــوديل ال اركــــيـــلــــة وعــــجالت دون ا
يسمح باستيرادها ودخولها العراق.
 وقــالـت الــهــيـــئــة في بـــيــان تـــلــقــته
(الـزمــان) امس ان (عــمــلـيــة الــضـبط
تمت داخل احلرم الـكمركي بـناءً على
ــــعــــلــــومــــات الــــواردة مـن جــــهـــاز ا
اخملابـرات الـوطـني العـراقي وشـعـبة

الفتآ إلى انه نفذ) االستخبارات في ا
( تــشــكــيل عـــلى إثــرهــا جلــنــة من
ـعـنيـة واخملـتـصة لـلـكشف اجلهـات ا
عــــلى احلــــاويـــات واتــــضح صــــحـــة
ـــعــلـــومــات الـــواردة وضـــبط مــادة ا
وديل معـسل اركـيلـة وعـجالت دون ا
وتــابع ان ال يــســمح بــاســتــيــرادهــا)
(مالكات الهيئة اتـلفت أدوية متنوعة
ومـواد غش جتــاري في مـنـفــذ مـطـار
بـغـداد الـدولي خملـالـفـتـهـا الـضـوابط
احـبطت والتـعلـيمـات).  من جـانبـها 

هـيـئة الـكـمـارك عـمـلـيـة تـهـريب حلوم
حـمـراء في مـنـفـذ أم قـصـر الـشـمـالي.
واشـارت الـهــيـئـة في بـيــان مـقـتـضب
إنه ( احـبـاط تـلـقـته (الـزمـان) امس
عـمــلـيــة تـهــريب حلـوم حــمـراء بـدون
مـوافـقـات رسـمـيـة في كـمـرك أم قـصر
بالتعاون حـافظة البصـرة الشمالي 
مع جهاز اخملابرات الوطني  اجلهات

يناء). الساندة داخل ا
وضـبــطت هـيـئــة الـنـزاهــة االحتـاديـة
عجالت مختـلفة األنواع غـير مسموح

ـيــنــاء أم قــصـر في بــاسـتــيــرادهــا 
محـافظـة البـصـرة. وقالت الـهيـئة في
بيـان تـلقـته (الـزمـان) امس ان (دائرة
وفي مـعرض التـحـقيـقـات في الهـيـئة
حديثها عن عمليتي ضبط منفصلت

 تنـفـيذهـما من
قـــبل فــــريق عـــمل
مــديــريـة حتــقــيق
أفــادت الـــبـــصـــرة
بـأن الـفـريق الـذي
انـتـقل إلـى مـيـنـاء
أم قــــــــــــــــصـــــــــــــــر
تمكن من الشمالي
 ضبط 22 عـجـلـة
وكابسة وحاصدة
ومعدات متوسطة
غـــيــــر مـــســـمـــوحٍ
بـــــــإدخـــــــالـــــــهــــــا
وأضــافت لـلــبالد)
أن (تلـك العـجالت
الـــــــــــتـي هـي دون
ـــوديـل  وغـــيـــر ا
مــــــــــســــــــــمــــــــــوحٍ

فـضالً عن أن قسماً منها باستيرادها
َّ الــــتالعب فـي تـــاريخ صــــنـــعــــهـــا
ــوديل لــغـرض وجــعــلــهـا مــبــهــمــة ا
مـشـيرة إلى أنـها التـهرب الـضـريبي)
ــــة ومــــعـــالم االنــــدثـــار (كــــانت قـــد
واكـدت الـدائـرة انه واضـحـة عـلـيـها)
( تنظيم مـحضري ضـبطٍ أصولي
ـوجب بـالـعـمـلـيــتـ الـلـتـ نـفـذتـا 
وعرضهـما رفقة مذكرت قـضائيــت

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ
عقدت الكـتل السيـاسية اجتـماعات مـكثفة
بكرة لبحث تداعيات تأجـيل االنتخابات ا
فوضـية العليا قترح الـذي قدمته ا عقب ا
ستـقلـة لالنتـخابـات الى  رئيس الوزراء ا
مصـطفى الـكاظـمي تدعـو فيه إلى تـأجيل
ـــقـــرر في االنـــتـــخـــابـــات عن مـــوعـــدهــا ا
ـقـبل بــسـبب قـلـة الـسـادس من حــزيـران ا
سجلـة في دائرة شؤون عدد التـحالفـات ا

االحزاب والتنظيمات السياسية. 
وقـال خـبـراء لـ (الــزمـان) امس ان (مـعـظم
الـكـتل الـسـيــاسـيـة تـبـحث االن مـخـرجـات
فوضية تأجيل االنتخابات واستعدادات ا
من جـــمـــيع الـــنـــواحـي الجـــراء االقـــتــراع
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ـنفـلت وعدم والسيـما ان قـضيـة السالح ا
ــكن ان تــشــكل ســيــطــرة الــدولــة عـــلــيه 
واضافو تهـديدا كـبيـرا قبل االنـتخـابات) 
ان (هنـاك تـوجه من بـعض االطـراف بـعدم
ضي بـالتأجـيل والضـغط على احلـكومة ا
لكن ـقبل   ـوضـوع في حزيـران ا حلسم ا
ــفــوضــيـة الــتـي اكــدت عـدم بــعــد دعــوة ا
ــرتــقب اســتــعـــدادهــا الجــراء االقــتـــراع ا
السبـاب مـنهـا عزوف الـبـعض عن حتديث
بيـاناتـهم البـايومـترية فـضال عن قـلة عدد
ـســجــلـة في دائــرة شـؤون الـتــحــالـفــات ا
االحـــزاب وكــذلـك نـــقص بـــبــعـض االمــور
الـفــنـيـة) واشـاروا الى ان (احلــراك الـذي
اجــرته رئــاسـة اجلــمــهـوريــة قــبل يــومـ

ـفـوضـية بـحـضـور الـرئـاسـات االخـرى وا
ــتــحــدة في ــثل االمــ الــعـــام لال ا و
الــعــراق  نــاقـش االســتـــعـــدادات الجــراء
لـكـن يـبــدو ان الـكــثــيـر من االنـتــخـابـات  
ـفـوضـية من العـوائق حـالـة دون تـمكـ ا
ـنــاطـة بـهـا خالل حـزيـران ـهـام ا اجنـاز ا
ـــقـــبل) مـــؤكــــدين ان (هـــذا الــــتـــأجـــيل ا
ابـرزها سـيتـرتب عـلـيه تـداعـيـات كـثـيرة  
عودة االحـتـجاجـات في بـعض محـافـظات
البالد نتيجـة عدم التزام احلكـومة بالعهد
الــذي اطـــلــقــته لـــلــمــتــظـــاهــرين بــأجــراء
االنـتــخـابــات في مـوعــدهـا احملـدد مــقـابل
االنسـحـاب من تلك الـسـاحات). واقـترحت
ـفـوضـيـة عـلـى الـكـاظـمي مـوعـداً جـديـداً ا
لالســــتــــحــــقــــاق
ـقرر االنتـخابي ا
اجــــــــــــــــرائــه فـي
ــقـبل. جـزيــران ا
ووفـــقــاً لـــكـــتــاب
رسمي صادر عن
ـــــفــــوضـــــيــــة  ا
حـــصـــلت عـــلـــيه
(الــــزمـــــان) امس
جــــــاء فـــــــيه  ان
ـــــفـــــوضـــــيـــــة (ا
تــــقـــــتـــــرح عــــلى
رئـــيس مـــجـــلس
الــــوزراء تـــــأريخ
الــســـادس عــشــر
من تـشرين األول
من العـام احلالي
مـــــوعــــداً بـــــديال
إلجـــــــــــــــــــــــــــــــراء
االنــــتـــــخــــابــــات
ـبــكـرة  من اجل ا

اعــطــاء الــوقت الــكــافي إلجنــاز تــســجــيل
البـطاقـات البايـومتـرية لـلنـاخبـ وإكمال
االستعدادات الفـنية واللوجـستية إلجناح

العملية االنتخابية). 
انه مصمم على اجراء واكد حتالف الفتح 
ـوعـدهـا احملدد في ـبكـرة  االنتـخـابـات ا
ـقــبل .وقــال حتـالف الــفـتح في حـزيــران ا
بيان امس انه (يعرب عن انزعاجه الشديد
ـبـكـرة الذي لـتـأجيـل موعـد االنـتـخـابـات ا
قبل وهذا يخالف كان مقرراً في حزيران ا
كل مـــا جــرى االتـــفــاق عــلـــيه بـــأن تــكــون
االنتخابات في مدة أقصاها عام واحد من
تشكـيل احلكومة).واضـاف (نخشى من أن
يكـون هـذا الـتـــأجـيل سـبـباً فـي تأخـيـرها
الى 2022 لـــذلـك نـــصــــّمم عــــلى ضـــرورة
ـبـكــرة في مـوعـدهـا إجـراء االنـتــخـابـات ا

اجلديد  وال نقبل بأي تأجيل آخر). 
lÝu  ŸUL²ł«

وتــرأس وزيـــر اخلــارجــيّـــة فــؤاد حــســ
إجـتمـاعـاً مـوسـعـاً حـضـره رئـيس مـجلس
ـفـوضـيــة الـقـاضي جـلــيل عـدنـان خـلف. ا
وقـــــال بـــــيــــان امـس ان انه (جـــــرى خالل
االجــتــمــاع بــحث الــتــحــضــيــرات إلجــراء
ــبــكّــرة خالل هــذه الــعــام االنــتــخــابــات ا
والـتـطــرق الى اخلـطـوات الـتـي اتـخـذتـهـا
ـنــظــمـات الــوزارة بـشــان الــتـواصـل مع ا
ـتـحـدة ودعـمـها الـدولـية ومـنـظـمـة األ ا
للـعمـليـة االنتـخابـية اضـافة الى الـقضـايا
ـتــعــلـقــة بـاجلــوانب الـفــنـيــة والسـيــمـا ا
ـــشـــتــــرك بـــ اخلـــارجـــيّـــة الـــتــــعـــاون ا
ــنــظــمــات الــدولــيــة) واكـد حـسـ ان وا
(احلـكـومـة مــاضـيـة بـإجــراء االنـتـخـابـات
ـــبــكـــرة الـــتي تـــعـــد أحــد أهـم األهــداف ا
مـشدداً ـنـهـاج احلـكومي)  الـرئيـسـة في ا
عــلى (إســتــعــداد احلــكــومــة لــتـوفــيــر كل

عبد الله عباس

ــقـــتــرحــة الـــتي تــعـــزز مــســاحــات ا
ــؤســسـات الــتــفـاهـم الـعــلــمي بــ ا
ــيـة لـدى الــبـلـدين). كــمـا اكـد األكـاد
الــوزيــر دخــول اتــفــاق الـتــعــاون مع
مصر في مجال التعليم حيز التنفيذ.
واشار الـبيان الـى ان (عبد الـصاحب
التـقى السـفيـر العـراقي لدى الـقاهرة
أحمـد نـايف الـدليـمي بـحضـور مـدير
عـــام دائـــرة الــبـــعـــثـــات والــعـالقــات
ونـاقـشا الـثقـافـيـة حـازم بـاقر طـاهـر 
مـلف االعــتـراف بـجــامـعـات الــبـلـدين
وأهـمـيـة بـلـورة واسـتـكـمـال مـشـروع
ــلـحــقـيــة الــثـقــافـيــة الــعـراقــيـة في ا
الــقـاهــرة) واضــاف عــبــد الــصـاحب
(قرب الـتحاق خـمسـ طالـبا عـراقيا
ضمن الدراسـت األولـية والعـليا في
ـصريـة) مؤكـدا ان (هذا اجلامـعات ا
ـنح الـدراسـية يـاتي ضـمن بـرنـامج ا
ـمـنـوحـة لـلـعراق فـي ضـوء االتـفاق ا
التنـفيـذي للتـعاون العـلمي والـثقافي
في مجال التعليم العالي ب البلدين
لــلـــســـنــوات 2023-2020)  داعـــيــا
الـــدلــيـــمي الـى (أهــمـــيـــة الـــتــواصل
ــسـتـمـر مع والـتـنـســيق والـتـعـاون ا
ــصـري ومــتــابــعــة شـؤون اجلــانب ا
الــطــلــبــة الــعــراقــيــ الــدارســ في

اجلامعات هناك). 
فــيــمــا وجه رئــيس جلــنــة الــتــعــلــيم
العـالي النـيـابيـة سؤاال شـفهي داخل
بشأن ان الى عبد الصاحب  قبة البر

ــؤشـر أســبــاب خــروج الــعـراق مـن ا
ي لـلمـعرفة وارتـكاب الـعديد من العا
ـثــبـتـة بـاألدلـة اخملـالـفـات الــعـديـدة ا

والوثائق . 
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وقـال مـقـدام اجلمـيـلي انـه ( تـقد
طلب لرئاسـة مجلس النـواب لتوجيه
ـــاني شــفـــهي داخل قـــبــة ســؤال بـــر
ـان للـوزير بـشأن أسـباب خروج البر
ـي للـمـعـرفة ـؤشـر الـعا العـراق من ا
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أطـــلـــقـت وزارة الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي
والـبـحث الـعـلـمي اسـتـمـارة الـتـقـد
إلى اجلــامـعــات والـكــلـيــات األهـلــيـة
لـلـطـلــبـة من خـريــجي الـدور الـثـالث.
ـتـحــدث بـأسم الـوزارة حـيـدر وقـال ا
الـعـبــودي في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امس إن (الـــتــــقـــد الى اســـتـــمـــارة
القبـول اإللكتـرونية يـكون عبـر بوابة
دائــرة الـــتــعــلـــيم اجلــامـــعي األهــلي
مـبــيـنـا أن (االســتـمـارة تــتـضـمن 4 (
خــــيــــارات أمــــام الــــطـــــالب الــــراغب
وافـقة حصلت وتابع ان (ا ( بالتقـد
عــلى شــمــول الـــطــلــبــة من خــريــجي

الــدورين األول والـــثــاني بـــالــتــقــد
مــؤكـــدا ان (اســتــمــارة والــتــنـــافس)
التـقـد اإللكـترونـيـة ستـبـقى متـاحة
الى غـايـة نـهـاية الـدوام الـرسـمي من

قبل).  يوم االثن ا
dLðR  bIŽ

ودعـــا الــــوزيـــر نـــبــــيل كـــاظـم عـــبـــد
الــصــاحب الـى عــقــد مــؤتــمــر عــربي
راجـعة االسـتراتـيـجيـات التـعلـيمـية
ية. في مرحلـة ما بـعد اجلائـحة العـا
وذكر البـيان ان (عبد الـصاحب بحث
مع السفير التونسي لدى بغداد رضا
زقيدان استعدادات البلدين الشقيق
ــشـتـرك في لـصـيــاغـة إطـار لــلـعـمل ا
مــجــال الــتــعــلـــيم الــعــالي والــبــحث
ــثل مـجــاال حـيــويـا الـعــلـمـي الـذي 
لتطـوير عالقات الـتعاون بـ العراق
واكــــد عــــبـــــد الــــصــــاحب وتــــونـس)
(استعداد اجلامعات الـعراقية لتبادل
ـــنح الـــدراســـيـــة مع نـــظـــيـــراتـــهــا ا
الــتــونــســيــة والــزمــاالت الــبــحــثــيــة
ـــشـــتـــرك عـــلى طـــلـــبـــة واإلشـــراف ا
ـؤتـمـرات الـدراسـات الـعـلــيـا وعـقـد ا
العـلمـية والـورش التـدريبـية وتـوفير
ــــراجــــعـــــة الــــعــــلـــــمــــيــــة ظـــــروف ا
الستراتيجيات الـتعليم في مرحلة ما
بعد كورونا واإلفـادة من مؤشراتها).
ثـمن زقـيـدان (حـرص الوزارة بـدوره 
ومؤسساتها على بلورة أفق التعاون
ـــشـــتـــرك من خالل بـــرامج الـــعـــمل ا

وكذلك ارتـكـاب العـديـد من اخملالـفات
ـثـبـتـة بـاالدلة اإلداريـة والـقانـونـيـة ا
والـــــوثــــائـق خالل مـــــدة تـــــســــنـــــمهُ
ـنـصب) مـشــدد عـلى ان (ذلك يـأتي ا
ضــمن واجــبـات الــلــجــنـة الــرقــابــيـة
وحرصها على حماية التعليم العالي
والـبــحث الــعـلــمي وسـمــعـة الــعـراق

الدولية التي كان يتصدرها). 
فـيـمـا اعــلـنت وزارة الـتـربــيـة تـمـديـد
قــبــول الـــطــلــبــة خـــريــجي الــدراســة

هنية. دارس ا توسطة في ا ا
دير وجاء في الوثيقـة الصادرة عن ا
امـجـد كـاظم ـهـنـي الـعـام لــلـتـعـلــيم ا
اطـلـعت عـليـهـا (الـزمان) امس صالح
ـصـلـحـة انه (بـنـاء عـلى مــقـضـيـات ا
الـعـامــة تـقـرر تـمــديـد قـبـول الــطـلـبـة
ــتــوســـطــة في خــريـــجي الــدراســـة ا
ــهــنـــيــة لــلــعــام الــدراسي ــدارس ا ا
2021- 2020 لـغــايـة نــهـايــة الـدوام

قبل).  الرسمي ليوم اخلميس ا
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مــؤكـدا ان شــابت عـمــلــيــة الـتــوزيع)
(اخملــالــفــات تــمــثــلت بــتــقـديــر قــطع
ـــــبــــالـغ زهــــيــــدة جــــداً ال األراضي 
تــتــنـاسـب مع قـيــمــتــهــا احلـقــيــقــيـة
وتـوزيـعـهـا لـفـئـاتٍ ال تـنـطـبق عـلـيـها

تطـلبات الـتي تقع على عـاتقهـا وتوفير ا
األجـواء اآلمـنـة إلجـراء إنـتـخـابـات نـزيـهة
ـــعــايــيــر الــدولــيــة) وأضـاف أن تــلــبي ا
(الـــوزارة ســتـــضع إمـــكــانـــيــاتـــهــا كـــافــة
راقب ـنظمات الدولـيّة وا بالتعاون مع ا
إلجنــاح اإلنــتــخــابـــات). من جــانــبه شــدد
خـــلف عـــلـى (ضـــرورة تـــعـــاون الــوزارات
ـفـوضـيـة إلجناز ومـؤسسـات الـدولـة مع ا
ـــفـــوضـــيــة خـــطـــطـــهـــا). فـــيــمـــا أبـــدت ا
اسـتعـدادهـا لـتـسـييـر فـرقـهـا اجلـوالة ألي
وزارة تـطـلب حتــديث بـيـانـات مــوظـفـيـهـا
بـالــتــنـســيق مـعــهـا مــؤمـدة أن الــبـطــاقـة
كن اعتمادها البايومترية رصينة جداً و
ـتحـدثة باسم كمـستـمسك رسـمي.وقالت ا
ـفــوضـيــة جـمــانـة الــغالي في تــصـريح ا
ـفــوضـيـة مــسـتـعـدة لــتـحـديث امس إن (ا
وتـــوزيع بـــطـــاقـــات الــنـــاخـب في مـــراكــز
الـتـسـجـيل الـتــابـعـة لـهـا كـافـة فـضال عن
امـكـانــيـة تـســيـيـر فــرق جـوالـة ألي وزارة
تــطــلب حتـــديث بــيــانــات مــوظــفــيــهــا أو
الــتــسـجــيل او الــتــوزيع بــالــتــنـســيق مع
مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة). الى
ذلك  اكدت وزارة الــداخــلــيــة ان مديرية
االدلـة اجلـنـائـيـة تـؤسس قــاعــدة بـيـانـات
ــرشـحــ لالنـتــخـابــات.وقـــــال جلـمــيع ا
وكـــيــل الـــــــوزارة لـــشـــؤون الـــشـــرطــة
ورئـــيــس الــلــجــنـــة االمــنــيــة  الــعــلــيــا
لـالنـتــخـابـات الـــفــريــق عـــمــاد مــحـمـد
مـحـمـود في تصريح امس ان (اجـتـمـاعـاً
ــفـــوضــيـــة ومدير جـمـعـه مـــع رئـيـس ا
االدلـة اجلـنـائـيـة الــتــابــعــة لـــلـــوكـــالـــة
بــشــأن مـــطــــالـــبـــة االخــــيــــر بــــاصــــدار
شـــهــــادة عـــدم مــحـكـومــيـة لــلـمــرشـحـ
وتـنــســيق وتـــــعــــــاون مــــبـــاشــــر بــــ

فوضية واالدلة).  دوائــــر ا
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ـسـاجالت ـودة احلـقـيـقـيـة شـذاهـمـا الـفـوّاح الذي تـمـور به ا لالخـاء الـصـادق وا
راسالت ب االحباب من عُشّاق االدب من علماء وأدباء وباحث مرموق ... وا
ِالح  وقد جـرت العادة على أنْ تكون لغةُ التخاطب بينهم نديةً مؤطرة بالقوافي ا
والــصـور اجلـمـيـلـة الـعـذبـة الـتي ال تـخـلــو من ابـتـكـارات وومـضـات غـنـيـة بـالـفن

واالقتدار فضالً عن احلب واستعار األوار ...
-2-

وسوعي وفي مُحـادَثَةٍ هاتـفيـة بينـنا وب االخ الـعزيـز والصديق الـوفيّ البـاحث ا
هندس احلاج عـبد الكر الدباغ  –حفظه الله  –جـرت مؤخراً  جرى االسـتاذ ا
ـساجالت الشعـرية ب األدباء ومـا تمتاز به من جـمال وعذوبة وقد احلديث عن ا
عنيـ بالشأن الفكري أوشـكت على االختفاء  –ولالسف الشديد  –عنـد معظم ا

عاصرين ..!! والثقافي من ا
انـنا  –ومن موقع االعـتزاز بـلغـتـنا الـعربـية وآدابـها مـن جانب  والـتفـاعل مع ما
أبداه االسـتاذ العـزيز الـدباغ من جانب آخـر  ننـشر بعض مـا يجـري بينـنا وب
ـقـالة أعالم الـفـكـر واالدب واخلطـابـة  ونـترجم هـذا الـتـفـاعل عمـلـيـاً  وما هـذه ا
ـضمار وقد سبقـتها خطوات وانعكس الوجـيزة اال خطوة من اخلطوات في هذا ا

ذلك في العديد من أجزاء موسوعتنا الكبرى (موسوعة العراق اجلديد) .
-3-

لـقد نـشـرنـا عـلى صـفـحـتـنا في (face book) مـقالـة عـنـوانهـا (قـراءات) وح
اطلع عـليـهـا الصـديق الـعزيـز االستـاذ الـدكتـور ابـراهيم الـعاتي  –وهـو من أبرز

وهوب  –كَتَبَ تعليقا عليها جاء فيه : فكرين الالمع واألدباء ا ا
شهـورة عن االمام الـهمام خمس قـراءات عن خبر واحـد يتمـثل في القصـة ا
سيـدي شبـاب أهل اجلـنة احلـسن واحلسـ (ع)? معـنى ذلك أن سـماحـة السـيد
ـعاني اجلـليلـة التي تـمثل في حد الصدر قـد طبّق مـنهج الـتحلـيل ليـستنـبط تلك ا
عـرفة الديـنية. أمـا القراءة االولى فـتشير ذاتها مـناهج للـمبلـغ الذين يـنشرون ا
ـسـلم اذا رأى خـطأً مـا فـعـليه أنْ يُـبـادر لـتصـحـيحه انـطالقـا مِنْ مـبدأ الى أنَّ ا
ـنكـر والـقـراءة الـثانـيـة تـربويـة وتـتـمـثل في ارشاد عـروف والـنـهي عن ا االمـر بـا
الناس مـع ضرورة مراعاة مشاعرهم والثالثة منـهجية تتمثل في ابتكار الوسائل
ُفْضِـية الى التـعريف الصـحيح  والرابـعة قراءة عـمليـة حيث ال يكـتفي االنسان ا
سلم بـاالدانة النظرية للفعل اخلاطئ بل أنْ يبادر عمليا لتصحيحه انطالقا من ا
الـربـاط  الـوثـيق في االسـالم بـ الـعـلم (الـنـظـر) والـعـمل وأمّـا الـقـراءة االخـيـرة
فتتمثل في اعتماد الطرق السلمية في عملية التبليغ والتوعية وجتنب االستفزاز.
ولعل اآليـة اجلـامعـة لـكلّ تلك الـقـراءات تتـمـثل في قـوله تعـالى: ((إدعُ الى سـبيل
وعـظة احلسـنة)). فبارك الـله في سماحـة العالمة احلجـة السيد ربك باحلـكمة وا
ـا ينفع حـس الصدر –دام حفـظه- وقلمه الـفياض وذهـنه الوقاد الـذي يجود 

الناس في دينهم ودنياهم "
ا كَتَبَ  وأكشفُ  فسجّلتُ له رسالةً صوتية أُزجي فيها شكري وتقديري 

عن ما يـعتمل في نفسي من مشاعر ازاء التفـاعل العميق مع ما يُنشر مِنْ بحوث
ومقـاالت وقصائد  حيث أنّ هذا التفاعل يُتوّجُ احلراك الثقافي والفكري واألدبي
أمـول في زمن انـخفض ـقومـات االسـتمـرار  وذلك هـو ا ويُثـريه ويُـغنـيه ويُـمدُه 

نسوب العام لألدب اللّماح والفكر الرص والشعر الرائق ... فيه ا
واليكم ما كتبناه وما أجابنا به الدكتور العاتي مشكوراً حيث قال :

" تلطف عـلينا سمـاحة العالمة احلجـة السيد حسـ السيد محـمد هادي الصدر
ببيت يفيضان مودة واخالصاً فقال:
سُطُورُكَ (ابراهيمُ) قد أنعشتْ نفسي
أطلّتْ علينا مِثْلَ اطاللــةِ الشمــــسِ
ويا باركَ الرحمنُ فيك مُفِكـــــراً

حصيفاً وما أحلى الرهافة في احلس
السيد حس الصدر

4 جمادى االخرة  1442هـ
18/1/2021م

فأجبت سماحته على نفس الوزن والقافية قائال:
قوافي (احلس الصدر) دافئة تُمسي

كنون تهفو له نفــــسي ولؤلؤها ا
أحالت (كوانيـــن)(×) العراق ولنـــدنٍ
الى روضةٍ غنّاء ساطعةِ الشمسِ
ــجد لِلعِلمِ موئالً فَدُمْ يا ســـليلَ ا
وللشــعرِ مرآةً تألأل من قـــدسِ

(×) نسـبـة الى شهـري كانـون االول وكـانون الـثاني وهـما
ـملكة االشد بـرودة من ب أشهـر الشتـاء في العراق وا

تحدة. ا
ابراهيم العاتي

4 جمادى االخرة  1442هـ
18/1/2021م
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واصـلت اصـابـات كـورونــا في الـعـراق بـاالنـخـفـاض فـي حـ تـتـزايـد في مـعـظم
ـا يـتـطــلب تـفـسـيـرا عـلـمـيـا لـذلك ردا عـلى الـدول وخـاصـة في الـدول اجملـاورة 

شككك باالرقام التي تعلنها وزارة الصحة العراقية. ا
لــيـوم ســجـلت (645© حـالــة إصـابــة جـديــدة وامس كـانت 596 اصــابـة وارقـام
ـاضي ح كـانت اكثر من الف االصابـات بدات بـاالنحفـاض منـذ اخر الشـهر ا
قنع فيد وا ناسب وا ن يشكك ببيانات وزارة الصحة لكن من ا اصابة. لست 

ان يكون هناك تفسير علمي لالرقام. 
واالمر ال يـتعلق بـاالصابات فـان الوفيـات انخفـضت بشـكل كبيـر ايضا فـبعد ان
كـانت بالـعـشـرات  اصبـحت الـيـوم مثال 9 وفـيـات وامس 3 وفـيـات فـقط. وكذلك

حـاالت الــشــفـاء الــيـوم1531 حــالـة وامـس كـانت 2009
حـاالت شــفـاء وهـذه ارثـام مــفـرحـة.يـا اطــبـاءنـا االعـزاء
االرقـام رائـعـة وتـبـشـر بخـيـر لـلـعـراق والـعـراقـيـ لكن
التـفسـيـر العـلمي مـطلـوب واظـنكم قـادرون على اعالنه
شككي السباب سياسية او واقنـاع من ال يقتنع من ا

غيرها. لننتظر .. شاكرين فضلكم.

UI¡∫ وزير التعليم العالي خالل لقائه السفير الونسي في بغداد
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اكـمل الـشـاعـر والـصـحـفي الـكردي
عــبـد الــله عــبــاس دراسـة مــطــولـة
بالـلغـة الكرديـة عن الشـاعر الكـبير
حـمــيـد ســعـيـد بــعـنـوان : (حــمـيـد
ســعــيــد.. شــاعــر هــاديء في عــالم
صـاخـب) تـتـضـمن تـرجـمـة مـراحل
حـيـاة الـشاعـر و الـتـحلـيل الـنـقدي
بــعــنــوان جــولــة في عــالـم حــمــيـد
ـتـمـيزة ه ا سـعـيـد الشـعـري ومـعا
في مـــســـيـــرة الـــشـــعـــر الـــعـــراقي
والـــعـــربي كـــذلـك قـــام بـــتـــرجـــمــة
نـصوص مـختـارة الشعـاره بالـلغة

حميد سعيدالكردية .

األولـــيـــات عـــلى قــــاضـي مـــحــــكـــمــة
ُـختصة بقــضايا النـزاهة التحـقيق ا
في الــــبــــصــــرة التــــخـــاذ اإلجـــراءات
ُـنــاسـبــة). كـمــا كـشـفت الـقــانـونــيـة ا
الــدائـــرة عن قــيـــامــهــا بـــضــبط 657

اجماع: وزير اخلارجية في اجتماع موسع مع مفوضية االنخاباتت
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ـــصــري كـــشف  وزيــر اخلـــارجـــيــة ا
االســبق  مــحــمــد الـعــرابـي عن قــيـام
ــتــحــدة دولــة اإلمـــارات الــعــربــيـــة ا
بالـتـوسط ب مـصـر وأثيـوبـيا نـظرا
لعالقاتها الطـيبة بكل األطراف فضال
عن وجــــود اســـتـــثـــمــــارات لـــهـــا في
كن أن تـسـتـخدم لـلـضغط أثيـوبـيـا 

على اجلانب األثيوبي. 
واكـد الـعــرابي لـ (الـزمـان) امس   أن
(جناح الوساطة يتوقف على جتاوب

أثـيـوبـيــا مـعـهـا) .كــمـا كـشف مـصـدر
دبـلومـاسي  أن (مـصـر تـدرس حـالـيا
الـلـجـوء إلى مــجـلس األمــــــــــن بـعـد
فـــــشـل االحتـــــاد األفـــــريـــــقي فـي حل

األزمة).
ـصـدر لـ (الـزمان) امس أن وأضاف ا
( أزمة سـد الـنهـضـة كـانت على رأس
ـوضـوعـات الـتي بـحـثـهـا أولـويـات ا
الـرئــيس عــبـدالــفـتــاح الـســيـسي مع
الوفد الـعسـكري الـسوداني الذي زار
القاهـرة مؤخـرا وأن القاهـرة تسعى

ـــواقف مع اجلـــانب إلى تـــنـــســـيـق ا
رحلة القادمة خاصة السوداني في ا
بـــعـــد أن ظـــهـــر تـــبـــايـن في مـــواقف
ـاضــيـة في الـبــلــدين خالل الـفــتــرة ا
كيفـية الـتعـامل مع األزمة بـعد حتفظ
مصر عـلى طلب السـودان إعطاء دور
أكـبـر خلـبـراء االحتـاد األفريـقـي وهو
األمـــر الـــذي تــــرى مـــصـــر أنه عـــد
اجلــدوى)  وطــالب عـــدد من خــبــراء
القانون الدولي بـضرورة جلوء مصر
ـقبلة  دة ا إلى مجلس األمن خالل ا

وفي إســـتــــطالع لـــلـــرأي حـــول هـــذا
وضوع قال  أستاذ القانون الدولى ا
 مسـاعد عـبد الـعاطي ان جلـوء مصر
إلى مجـلس األمن مرة أخـرى على أن
يتم جتهيز ملف قانوني وفني موحد
وأضـاف أنه من الـضـروري أن يـشـير
تقريـر األحتاد األفريـقي بوضوح إلى
ـفـاوضات وأسـباب تـعثـرها انهـيار ا
وأضــاف  أســـتــاذ الــقـــانــون الــدولى
ــسـتــقـيل من والـعــضـو الــسـوداني ا
اللجـنة الـدولية لـسد الـنهضـة  احمد

كن فتـي أن ( األحتاد األفريـقي ال  ا
فـاوضات وأن أن يلـعب أي دور في ا
األمر محـكوم عليه بـالفشل وأن احلل
ـــلف إلى الـــوحـــيـــد أمـــامه إحـــالـــة ا
مجلس األمن باعـتباره منـظمة دولية
يـحكـمـهـا قـانـون دولي)  وأتفـق معه
ــائـــيــة ـــوارد ا في الـــرأي  أســتـــاذ ا
عباس شـراقي مؤكـدا أن (التـوتر ب
الـسـودان وأثــيـوبـيـا ومــا يـحـدث في
ـتـحـدة كـلـهـا ظـروف غـير الـواليـات ا

محمد العرابيمواتية للوصول إلى إتفاق).

حيدر العبودي

فـــــضالً عن الــــضــــوابـط والــــشــــروط
مخـالفـة عـملـية الـتـوزيع للـقرار 120
ـعــامالت من كــونـهم وعـدم تــدقــيق ا
إضـافة إلى وجود مُستـفيـدين سابـقاً
ُـــعــــامالت) كــــتب مُــــزورةٍ في تــــلـك ا
هم وتابع انـه ( ضبط  6 متـهـم
رئـــيس وأعــــضـــاء جلـــان الـــتـــدقـــيق
ـعامـالت التـخـصيص في اخلاصّـة 

شعبة األمالك في مديريّة البلدية). 

معاملة تمليك قطع أراضٍ في نينوى
لــوجــود مــخــالــفــاتٍ شــابت عــمــلــيــة

التوزيع. 
ولفت الـبيـان الى ان (مالكات مـديرية
حتــقــيق نـيــنــوى الــتـابــعــة لــلـهــيــئـة
ضـبـطت 657 مـعــامـلــة تــمـلــيك قـطع
ـوظَّف أراضٍ سكـنيـة للـمواطـن وا

وفق قـــرار مـــجــــلس الـــوزراء رقم 70
لـعام 2019 بـسـبب وجـود مـخـالـفات
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يـخـطـأون; وثـالـثـاً -عـدم امـتالك احلـقـيـقـة
والـكل يـحـاول مقـاربـتهـا من خالل الـنـقاش
واجلــدل ورابــعــاً - الــتــعــدّديــة والــتــنـوّع
لألديـان والـقومـيّات والـبـلدان واجملـتمـعات
واألفـراد; وخامسـاً حق االختالف بـاعتباره
حـقيقـة فائقة وسـيكون البـحث عن التطابق
مــجــرّد وهْم مــثــلــمــا ســيــكــون كل إجــمـاع
وقف مـصطنعـاً بإلغاء الـفروق. وسادساً ا
اإليــجـابـي من اآلخـر وهــو دلـيل حــضـاري
لـقبول فكرة التسامح; وسـابعاً عدم التمييز
ساواة الـذي ينـبغي أن يـكون عـلى قاعـدة ا
والـعـدل في التـشـريع والقـضاء واإلدارة أي
"حـكم الـقانـون" الـذي عبّـر عـنه مونـتـسكـيو
ــوت ال يـسـتــثـني بــقـوله: (الــقـانــون مـثل ا
) أي يــســري عــلى اجلــمــيع حــكّــامـاً أحــداً
ـسـاواة صـعـيـد ; وثـامـنــاً -  ا ومــحـكـومـ
الـــفــرد واألســرة واجملــتـــمع وقــد جــاء في
الــقــرآن الـكــر أن الــبــشـر مــتــسـاوون في
الـكرامة اإلنـسانيّـة وورد في سورة اإلسراء
"تـكر بني آدم"; وتاسعاً نشر التسامح من
خالل الـتـربيـة والتـعلـيم للـمراحل اخملـتلـفة
كـفــلـسـفـة وثـقـافـة إضـافـة إلى دور اإلعالم
ـدني والـفـاعـلـ الـسـيـاسـيـ واجملـتــمع ا

. واالجتماعي
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وأخـيـراً وعاشـراً - ضـرورة إصالح اجملال
الــديـني ومن خالل إصـالح الـفـكــر الـديـني
ـكن إصالح اخلـطاب الـديني وعـلى غرار
هـوبـز: كلُّ إصـالح مفـتـاحـه الـفكـر الـديـني
وإذا مـا سـادت هـذه الـفرضـيّـات وأصـبحت
كن احلـديث عن فـريضـة التـسامح واقـعـاً 
مـن خالل فـلــســفـتـه وثـقــافــته ووجـوده في
احلـياة الـيـوميـة واالجتـماعـية عـلى صعـيد
كل اجملـتمع والـفرد وعلـى الصعـيد الدولي
كـقيـمة أخالقـيّة مثـلمـا هو قـيمة اجـتمـاعيّة

وقانونيّة.
{ باحث ومفكر عربي

قـصـود من اعتـبار ـعروفـة. ا الـفـجائـعيّـة ا
الــتـسـامح فــريـضـة ألنّه يـعــني الـوئـام في
سياق االختالف واتّخاذ موقف إيجابي فيه
إقــرار بـحقّ اآلخــرين من الـتــمـتّع بــحـقـوق
ـعترف فـيها اإلنـسان وحـرّياته األساسـية ا
يًّـا ولذلك ال يـنبغي الـتذرّع واالحـتجاج عـا
ـساس بالقيم األساسية بـالتسامح لتبرير ا
حلــقـوق اإلنــسـان كـمــا ال يـنــبـغي بــحـجّـة
دنيّة مواجهة اللّاتسامح تقليص احلقوق ا
والــســيــاســيّــة أو الــتــجــاوز عــلى عــقــائـد
اآلخرين أو دفع مجموعات ثقافيّة باإلرهاب
ـا فــيـهـا أو تــقـيـيــد احلـقـوق واحلــرّيـات 
اإلعالمــيـة. اعـتــقـادان خـاطــئـان سـادا ضـدّ
فـريـضة الـتسـامح األوّل - الـذي يقـوم على
اإلسالمـفوبيا (الرهاب من اإلسالم) باعتبار
تـعاليمه حتمل فـيروسات العنف واإلرهاب
وقـــد صــار مـــثل هـــذا االعــتـــقـــاد جــزء من
ــتـخــيّل اجلـمـعـي في الـغــرب والـثـاني - ا
الـويستفوبيا (الـرهاب من الغرب) باعتباره
شـــــرٌّ مـــــطــــلـق ويــــتـم ازدراؤه من جـــــانب
ــتـعـصــبّـ لـديــنـا ومـثل اإلسالمــويـ وا
هـذيـن الـرأيـ يـقـومـان عـلى أيـديـولـوجـيـا
مـســبـقـة تـلك الـتي تــشـيـطن اآلخـر بـنـظـرة
إســــقــــاطــــيّــــة أســــاســــهــــا الــــكــــراهــــيـــة
واالستعالء.وإذا كان عالم التسامح مرتبطاً
ـدنيّة والـعقالنيـة فكيف أيـضاً بـاحلداثة وا
الــسـبـيل لــلـولـوج إلـيـه? وفي هـذا الـصـدد
نـقـول هـنـاك  10فـرضـيّـات أسـاسـيـة إذا ما
أخـذت بـها اجملـتمـعات والـبلـدان واعتـمدت
كن تهيـئة بيـئة صاحلة كـقواعد قـانونيّـة 
لــبـذر الــتـســامح وإروائه لـيــصـبـح شـجـرة
بـــاســقــة وهـي اإلقــرار بـ: أوالً - نــســـبــيّــة
ـعرفة وبالتالي جتـربة اخلطأ والصواب ا
وكــان أوّل من دعــا إلى ذلك ســقــراط وطـوّر
الـفكرة بعده فولتـير; وثانياً - ال عصمة من
اخلـطــأ فـحـتّى الـعـلـمـاء يـخـطـأون ولـيس
ــا هم يــعــمــلـون فــهُم لــبــشــر عــصـمــة طــا

الـعـام  1995والـذي تـقـرّر فـيـه اعـتـبـار يوم
 16نــوفـمـبــر (تـشـرين الــثـاني) من كل عـام

يًّا للتسامح. يوماً عا
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وألنّ مـجتمعاتنـا تعاني من نزعات اإلقصاء
واإللـغـاء والتـهـميش فـنـحن أشـدّ ما نـكون
إلى الــتـسـامح كـخـيـار اسـتـراتـيـجي لـقـطع
تـطـرّفة ـتـعصّـبـة وا الـطـريق عـلى القـوى ا
والـعنفيّة واإلرهابـية التي ال تؤمن باحلوار
والـتــواصل بـ الـثـقـافـات وأتـبـاع األديـان
ـشـتـرك اإلنـسـاني ــذاهب وصـوالً إلى ا وا
لــيس هــذا فــحـسب بـل إنّ مـا نــشــهـده من
إســاءات لـديـنـنــا احلـنـيف ومــجـتـمــعـاتـنـا
الــعـربـيـة اإلسالمــيّـة يـدفـعـنــا لـلـبـحث عن
الــسـبل الـكــفـيـلــة لـنـشــر ثـقـافـة الــتـسـامح
ـجـتمـعاتـنا وتـعـميـمهـا واألمـر ال يتـعلّق 
فـحسب بل بامـتداداتها لـلجاليـات العربيّة
ــسـلــمـة فـي أوروبـا والــغـرب ولــعلّ مـا وا
حــصل من عـمــلـيـات إجــرامـيّــة مـؤخّـراً في
بـاريس ونيـس وفييـنا خـير دلـيل على ذلك
ـا فـيهـا ردود الـفعل الـسـلبـيّة الـتي تـتّهم
ـسلـمـ بـاجلمـلـة بـاإلرهاب ألنّ الـعـرب وا
ديـنـهم يحـضّ على ذلك كـمـا ذهبت إلى ذلك
ـوجة الشعبويّة العنصريّة اجلديدة التي ا
عـبّر عنها خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون
ــدرّس الــفـرنــسي بــالــطـريــقـة إثــر مــقـتل ا

حـ يـرتقي الـتـسامح لـيـصبح فـريـضة من
الـفــرائض فـهـذا يـعـني أنّه راهـني وحـاجـة
ماسّة وال غنى عنها بل ضرورة ملحّة بقدر
مـا هو خيـار لتيـسير حـياة الفـرد واجملتمع
عنى والدولة وعكسه سيكون اللّاتسامح 
الـــتــعـــصّب وولــيـــده الــتـــطــرّف والـــعــنف
واإلرهــــاب نــــاهــــيك عن الــــعــــنــــصــــريّـــة
والـشوفـينيّـة واالستعالء والـهيمـنة وادعاء
األفــضــلــيـات وامــتالك احلــقــيــقــة والـزّعم

باحلق في احتكارها.
وإذا كـان الـبشـر خـطّاؤون عـلى حـد تعـبـير
فـولـتيـر فعـلـينـا أن نأخـذ بعـضـنا الـبعض
تلـك احلقيـقة كـاملة بـالتـسامح فال أحـد 
ولـيس هناك أفضليّة لـبشر على آخر بسبب
صــفـاته الـبـيـولــوجـيّـة أو عـرقه أو ديـنه أو
جـــــنـــــسه أو لـــــغـــــته أو لـــــونه أو أصـــــله
االجـتـمـاعي والـبـشـر مخـتـلـفـون بـاختالف
أشـكـالـهم وصفـاتـهم وقـوميّـاتـهم وأديـانهم
ولـغاتهم وأجناسهم وانتماءاتهم وأصولهم
االجـــتـــمـــاعــيـــة وأهـــوائـــهم وأمـــزجــتـــهم
وأذواقـهم لذلـك يقتـضي أن ينـظر كلّ مـنهم
إلى اآلخــر بـاالحـتــرام والـقـبـول والــتـقـديـر
واالنـــفــتـــاح والــتـــواصل وحــرّيـــة الــفـــكــر
ــعــتــقــد وهـو مــا جــاء في والــضــمــيــر وا
ي لـــلــتــســامـح الــصــادر عن اإلعـالن الــعــا
تحدة في مـنظّمة اليونسكو التابعة لأل ا
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بيروت 
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الـتالقي وإستذكـار األواصر على نـحو القول
الـشـعري "تـذكرت الـقربـى ففـاضت دموعـها"
فـإن ملتقى في أبو ظبي يجمع الرئيس بشَّار
بـإخوانه من شأنه أن يـؤسس إلستعادة األخ
الــســوري الــذي ال بــد كــمــا األخ الــقــطــري
سـيـرى أن اخلــيـمـة الـعـروبـيـة واقـيـة عـكس
الـرهان على أطـراف تعطي من طـرف اللسان
حالوة ومن القوة العسكرية إستيطاناً يليها

كل أنواع األذى بأشقاء.
W ô« ¡UMÐ«

هـذا الـذي واكـبه أبـناء األمـة يـوم الـثالثاء 5
كــانـون الـثـاني  2021 لـم يـقـتـصـر عـلى أنه
جتـربة رائـدة عـلى صعـيد إسـتبـدال الشـقاق
ــا قـام به الــعــابـر بــوفــاق راسخ يــذكـرنــا 
الـرئـيـس الـراحل جـمـال عـبـدالـنـاصـر بـقـمـة
إســتــضــافــهــا من أجل مــصــاحلــة أردنــيـة-
ـلك الراحل عـبدالله فـلسـطيـنية ومـا قام به ا
بن عـــبــدالــعـــزيــز خالل قـــمــة إقــتـــصــاديــة
اسـتضـيفت من حُـسْن اإلختـيار في الـكويت
ـا هـو إنعـاش للـنفس الـعـربيـة احلزيـنة وإ
من كــثـرة الــصـدمــات واخلـيــبـات. وعــنـدمـا
سـيـكـتـمل تثـبـيت الـقـرار الوطـني في كل من
الـعـراق ولـبـنـان ويـسـتـعـيـد الـيـمن الـنـصف
ـصـادر من كيـانه الوطـني ويـتوحـد الصف ا
ـواطن العربي ال الـفلـسطيـني فإن خـواطر ا
تـعود على احلزن الـذي إستحكم في نـفسيته
من قـبْل أن حتل اجلائـحة الـتي زادت النفس
حـزناً وجاءت صيغة إسـتعادة التصافي في
ثـابة الـلقاح الـعال والتـوجه نحـو التـوافق 
الــســيــاسي الـذي تــفــرزه اإلرادات ويــتــكـفل
ـا يوحد بـإستـبدال ما سـبق وحدث وأضرَّ 
ـرء كـثـير الـصف... وهـديـاً بـقـول الرسـول "ا
ـا بـأخــيه. عـلـيـكم بـاجلــمـاعـة فـإن الـذئب إ
يــصــيب مـن الـغــنـم الــشــاردة". ولــقــد عـاش
اخلـلـيج سـنـوات في مواجـهـة ذئـبـيْن وليس
. وها هي روح ملـتقى العال تؤكد ذئـباً واحداً
ة أمام األفواه الـذئبية أنه سـيكون أشد عـز

وأنيابها.
{ كاتب وناشر

نــحــو الــشــفــاء الــنــفــسي بــالــقــول الــكـر
"ولــنــبــلـــونــكم بــشيء من اخلــوف واجلــوع
ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر
الـصابرين الذين إذا أصـابتهم مصـيبة قالوا
إنَّـــا لــلـه وإنَّــا إلـــيه راجـــعــون".ثـم تــرى في
تـبــاشـيـر مـفــرحـة مـا يـخــفف وطـأة األثـقـال
الــضــاغـــطــة عــلى الــنـــفس احلــزيــنــة. ومن
الـطـبـيـعي عـنـدمـا ترى الـنـقـلـة الـنـوعـية من
أقــسـى درجــات اخلالف الــذي ألــقى بــظالله
على النفس العربية احلزينة إلى التالقي في
ـلك سـلـمان بن ـلـتـقى األخـوي في رحـاب ا ا
عـبدالعزيـز مبتكـر الصيغ اخلالقة لـلتصافي
فـإنك تـسـتـعـيـد الـطمـأنـيـنـة الـتي إفـتـقـدتـها
الـنـفس احلـزيـنـة عـلى مـا أصـاب األمـة التي
كــان الـرابح الــســلـبي من اخلــصـومــات هـو
الـــطــرف الـــعـــابث من خالل تـــدخالتـه عــلى
ـواطن العـربي الـذي بدأ أنـواعـها. ويـحـدو ا
احلــزن يــتالشى بــالــتــدرج من نــفــسه وهـو
يـتابع مشهـد التالقي في العال- األرض بأمل
ـكـانة أن يـتـطـور لـيـأخـذ مـكـانه في الـعـلـى ا
وتـثـبــيت االسـتـقـرار أن تـشـكل الـقـمـة الـتي
ـلك سـلـمـان الحـقـاً إتـبـاع سـيـسـتـضـيـفـهـا ا
الــتـصـافي اخلــلـيـجـي بـإجنـاز خــطـوة عـلى
طـريق التصافي العربي وبـحيث يتم إنتشال
الــشـقـيق الـســوري من اجلب اإليـراني الـذي
وقع فــيه وهـذا واجب نـخـوي كـمـا الـواجب
الــذي بــذله أمــيــر الــكـويـت الـراحـل الـشــيخ
صـباح األحمـد وإعتبـره شقيـقه األمير نواف
وصــيـة فـأكــمل الـواجـب الـوطـنـي والـقـومي
باركة خادم احلرميْن الشريفيْن الـذي أثمر 
له.وإذا سـمـعـنـا ذات يـوم لـيـس بـالـبـعـيد أن
الـشـيخ مـحمـد بن زايـد بـدأ من خالل سـفارة
اإلمـارات في دمـشق وبـتـنـسـيق مع الـرئـيس
ـنـفـتح نـسـبـيـاً على عـبـدالـفـتـاح الـسيـسي ا
ـبـتـلى بـاجلاثـم الروسي الـنـظـام الـسـوري ا
عـلى أرضه وبـحـره وجـوه واجلـاثم اإليراني
ـســعى طـيب عــلى قـراره وأنــفـاسـه قـامــا 
كـالذي قام به الشيخ صبـاح وثابر عليه وبلغ
ـلك سلـمان له فـكانت عال بـاركة ا مـنتـهـاه 

عـينـيك وسـتفـقد شـيئـاً فـشيـئاً بـهجـة زيارة
أحـــبـــائك وتـــمـــضـــيــة الـــوقـت مع األبـــنــاء

واألحفاد.
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وتــتـأمل مـع إشـراقـة الــيـوم األول مـن الـعـام
الــوارث كـل أنــواع الــصــدمــات واخلــيــبــات
واإلنـتــفـاضـات تـعـصف بــكـيـانـات من أمـتك
التي قلَّ عدد احلكام البررة بها وإرتفع الرقم
في عــدَّاد اخلـصــومـات والـرهــانـات وحتـوَّل
اجلــار الـفــارسي وبــعـده اجلــار الــعـثــمـاني
ـسـلـمـان) إلى شـاهـر كل مـنـهـمـا تـدخالته (ا
بـاشر بأخيه العربي أو بـهدف إيقاع األذى ا
من خـالل وكالء فـــقــد أصـــحـــابــهـــا وجــوب
بدئية والوالء للوطن وحتولوا إلى تـقديس ا
أدوات يـســتـعـمـلـهـا ذلك األخ اجلـار من أجل
إسـتــنـزاف قـوتك وثـروتـك وإنـهـاك خـاصـيـة
األواصـر. ثم يفاجئك جار مسلم آخر يلتحف
ذهـبيـة وأحالم الـسطوة كـما األول بـسالح ا
على كيانات ومحاولة وضع اليد على حقوق
في الـبحـر والبـر مبـرراً أفعـاله الشـريرة هذه
بـأنـها كـمـا تبـريـر اآلخر من أجل خـيـر األمة
ومــتـى كــان الــشــر من خـالل ورقــة جتــنــيــد
ـرتـزقـة وتكـديس الـسالح ألطـراف ال تـسلك ا
طـريق الهداية خيراً لألمة. ويحتار أمرك في
ــقــتــرفي هــذه هــذا الــذي يـــحــدث وال رادع 
ـشـاريع الـنـاشـئـة عن الـتـدخـالت أصـحـاب ا
أحالم طـــاووســيــة غــيــر مـــبــالــ بــأحــوال
شـعوبهم وتتـأمل في إنتظـار ما يبدل احلال

تــتــأمل في إشــراقــة الــيــوم األول من الــعـام
 2021 فـتـشـكـر الـله سـبـحـانه وتـعالـى على
أنك لـم تــســقـط فــاقـــداً حــيــاتـك بــجـــائــحــة
الـكورونا فقد أمضيت ثالثـمئة وست يوماً
ـاليـ في الـعـالم اجملـتـاح تـعـيش في كـمـا ا
ـرشح ألن تـصـيــبك اجلـائـحـة حـالك حـالــة ا
. ثم تأتي حـال هؤالء الذين يتساقطون يومياً
تـبــاشـيـر الــلـقـاح فــتـجـد نـفــسك تـواقـة إلى
نــصـيــبك مـنه عــسى ولـعل يــقـيك فـي الـعـام
اجلــديـد ومـا تـلــيه من أعـوام من إجــتـيـاحـة
لـبدنـك من أذى اجلائـحة تـفتك بـحاسـة الشم
عــنـدك وإحــتـبــاس األنـفــاس ثم بــتـوابع من
. وإذا الــضــنـك ومن الــرأس حــتى الــقــدمــ
ولى عز وجل بـعنايـته وبقيت على أحـاطك ا
قـيد احلياة فإنك ستمـضي العمر أسير شبح
اجلــائــحـة مــاثالً أمــامك بــحــيث أن ســعـاالً
عــاديــاً مـؤشــراً إلى اإلصــابـة وأن حــالـة من
تـعب اجلـسم الذي من الـطبـيـعي الشـعور به
بـعد يـوم من الـعمل هي أيـضا ًمـؤشر إلى أن
اجلــائــحــة شــقت طــريــقــهــا إلى بــدنك وأن
ارتفاع حرارة اجلسم درجة أو إثنتيْن مؤشر
أيـضاً إلى أن اخلـطر الـكوروني داهم مع أن
هــذا اإلرتـفــاع في درجـة حــرارة اجلـسم أمـر
مــألـوف وكـنـت ال تـعـيــره االهـتـمــام من قـبل
وكـانت احلـرارة تعـود إلى درجـتهـا العـادية.
وسـتـتعـامل مع الكـمـامة كـما لـو أنـها سـاعة
الـــيــد الــتي حتـــرص صــبــاح كـل يــوم عــلى
وضـعـهـا في معـصـمك وكـما الـنـظـارات على
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اختـتمت  بـطوله الـفقيـد الالعب الـدولي مظـفر نوري بـكرة الـقدم الـتي اقيـمت على مالعب
الكابـ الراحل ناظم شـاكر بالـدورة وحتت بحضـور ابنته ايـات مظفـر نوري. و فاز فريق
نوارس ابـو دشـيـر على حـي صدام بـضـربات اجلـزاء و مـنح الـفـائزين الـهـدايـا من قبل
عروفه بالـدوره وحتيد  سفرة مجانية للفريق الفائز ابنته وسط العديد  من الشخصيات ا

وحلامي هدف الفريق الثاني.
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u“∫ ميالن يحقق فوزاً يربك حسابات الفرق االخرى في الدوري االيطالي
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ـنتخب العراق بـاراة الدولية الودية  ـتابع ان ا  يرى بعض ا
الـوطـني لـكـرة الـقـدم امـام شـقـيـقه مـنـتخـب االمـارات الوطـني
الــتي اقـيــمت في دبي وانــتـهت بــالـتــعـادل الــسـلــبي خـلت من
الفـوائد إذ شـبّهـها الـبعض بـوحـدة تدريـبيـة سلـبيـة ووصفـها
ــتــابـعــ بــانــهــا كـانـت وديـة جــدا وحــمــلـوا فــريق اخــر من ا
كـاتــانـيــتش وعــدد من الالعـبــ مــسـؤولــيـة افــراغ الـلــقـاء من
باراة محتـواه الفني رغم ان احلاجة كانت مـلحة في خوض ا
ـنتخب واجهـة كانت في اطـار استـعداد ا بـحرص كـبيـر الن ا
الــوطـنـي السـتــحــقــاق جـولــة االيــاب من الــتــصـفــيــات االولــيـة
ــؤهــلــة لــنــهــائـيــات بــطــولــة كــاس الـعــالم  2022 ــزدوجـة ا ا
ـآخذ كـانت على واقصـائيـات بـطولـة اال االسيـوية 2023. .ا
طـريقـة تعـامل كاتـانيـتش مع مبـاراة االمارات و كـان ضروريا
االعــتــمــاد عـلـى الـتــشــكــيـلــة االســاســيـة لــلــوقــوف عــلى مـدى
شتركـة بنجاح..  ولم استعدادهـا لتكمـلة مشوار الـتصفيـات ا
ـنـتـقـدون مع  كـاتـانـيـتش في مـنح الـوجـوه اجلـديـدة يـخـتـلف ا
فــرصـة الـلـعب كالعب اصـيل او بــديل ولـكن شـرط الـتـجـريب
درب حولها من جهة عدم راكز التي تثير مخـاوف ا اقترن بـا
باريات وكلة اليه في ا همة ا استعـداد الالعب االصيل الداء ا
الـرسمـية الـقـادمة لـسبب اداري او فـني.. والـذين انتـقدوا اداء
ــبــاراة وعـدم الـالعـبــ اشــاروا الى كــيــفـيــة تــفـكــيــرهم في ا
ناطـة بهم.. على سؤولـية الفـنيـة ا اكـتراث عدد مـنهم باهـميـة ا
ـثال اداء محمود خليل كـان مخيبا لالمال في الشوط سبيل ا
ــهـاجـم الـوحــيـد لــلـمــنــتـخب في االول كـان واضــحــا انه هـو ا
تـشــكــيل 1-4-5 ووفق ذلـك كــان احــتــفــاظ مــحــمــود  بــالــكـرة
ضـروريــاً  حلــ وصـول زمــيل او اكــثـر الى مــكــان قـريب من
ـنـافس لـبـنـاء جـمـلـة ـوقع الـذي يـشـغـله في مـلـعب الـفـريق ا ا
ـطلوب على تـكتيـكية صـحيحـة ثم الشروع بـتشكيـل الضغط ا
قابل وهذا واجب تكتـيكي مألوف جدا.. ولكن مرمى الفـريق ا
مـحـمـود كـان يـحـاول اجـتـيـاز اربـعـة مـدافـعـ وفـشل في كل
ـا يـلـتـمس الــبـعض الـعـذر حملـمـود خـلـيل كـونه مـحـاوالته ور
ـنـتـخب الـوطـنـي لـلـمـرة االولى ولـكن احلـال يـرتـدي قـمـيـص ا
مختـلف تماما مع  حس عـلي الذي لم يؤد واجبه في صناعة
ـطــلـوب وكـان ذلك واضـحــا في هـجـمـة الــلـعب عـلى الــنـحـو ا
قادها مـدافع اليسار ضرغام اسماعيل والذي مرر الكرة الى
حـس وشـغل ضرغـام مـركز اجلـناح االيـسر وانـتظـر اعادة
الـكـرة الـيه لـنــقـلـهـا الى داخل مـنــطـقـة جـزاء االمـارات ولـكن
ــنــافس وكـان حــسـ عــلي ســدد كـرة بــائــســة عـلى مــرمى ا
تـصـرفـا اخـتـصـر عـدم جـديـة حـس فـي اداء واجـبه كـمنـسق
ـباراة ومـوجه للـعب.. والـذين اتفـقوا مع كـاتانـيتش في ادارته 
االمـارات  قالـوا انه ال يـزال حـريصـا عـلى تـقويـة خط الـدفاع
ـستـطاع ولـكن اكدوا عـلى اهمـية وعـدم قبـول اخلسـارة قدر ا
ـباراة واشاروا الى العنـاية بخط الـهجوم النه يـحسم نتـيجة ا
ـباراة وعـلـيه فان ـدرب ليـس موجـودا في كل تـفاصـيل ا ان ا
الالعب يــجب ان يــجــتــهـد كــثــيــرا ويـنــقل خــبــرة الــلـعـب الـتي

نتخب. اكتسبها في النادي الى ا
الــتـفـاؤل ال يــزال قـائـمـا وبــقـوة في وصـول
ـرحـلة احلـاسـمة مـنتـخـبنـا الـوطني الى ا
من تـصــفـيـات مــونـديـال  2022 خـاصـة
وانه لعب امـام االمارات بـغيـاب اكثر من

اربعة العب اساسي في صفوفه.
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"دجلة" وكذلك عدم تغطية األحداث
الـــكــــرويـــة الــــتي تـــقــــيـــمــــهـــا
الـتـطـبـيـعـيـة) بحـسـب الـبـيان.
وتسعى الهيئة التطبيعية إلى
أن يـــســـود الـــوئـــام اجملــتـــمع
الــــريـــاضـي واالبـــتــــعـــاد عن
هاترات التي أكلت من جرف ا
الرياضة الـكثير والتـطبيعية
تــــــــــــدعـم اإلعــالم احلـــــــــــر ذا
الـتوجـهـات اخمللـصة واآلراء
صلحة بنية على تـفضيل ا ا
العـامـة ألنهـا ترى أن اإلعالم
هو الشريك األسـاسي لنجاح

كرتنا وتطويرها.

وقررت الهـيئة التطـبيعيـة (مقاطعة
إحــدى الـقــنـوات الــفــضـائــيـة بــعـد
ُــمــنــهج اســتـــمــرار االســتــهــداف ا
لـرمــوز الـريـاضــة الـعـراقــيـة وكـرة
الـقـدم وعـدم الـتـعـامل مع األحـداث
هنية وحيادية والتوجه الكروية 
إلـى الــشــخــصــنــة فـي الــعــديــد من
واقف التي كان يـتطلب أن يرتفع ا
ـوضـوعي والـنـقد فـيـهـا الـصوت ا
ـمـزوج بــاحلس الـوطـني. الـبـنــاء ا
ــقــاطــعـة ســتــشــملُ عــدم إجـراء وا
الـلـقـاءات الـتـلـفـزيـونـيـة مع رئـيس
وأعضـاء التطـبيعـية والعـامل في
اللـجان بـالبـرنامج الـرياضي لـقناة

الـــعالقـــة الـــتـــصـــدي بـــحـــزمٍ لـــكل
مـــحــاولـــة  خــارجـــة عن الـــقــانــون
هــدفــهــا االســاءة لــنــجــوم كــرتــنــا
وأعالمـهـا الـشـاخـصـة مع ضرورة
ـبـرمـجة طـي صفـحـات الـتـشـهيـر ا
إلنـهـاء اخلالفـات والـعـمل بـاجتـاه
خــدمــة ريــاضـــة الــوطن. وتــطــالبُ
الـهيـأة التـطبـيعـية رئـيس الوزراء
السيـد مصطـفى الكاظـمي بإيقاف
ـنظمة الـتي تريد تلك الـتجاوزات ا
ــــفــــصل الــــريـــاضي الــــعـــبـث بـــا
وتــخـــريب الــنــســيـج االجــتــمــاعي
للشعب العراقي وإشاعة الفوضى

في جميع مجاالت احلياة.  

الحـتـضـان االشـقـاء الـكـويـتـي في
الـبـصــرة الـفـيـحــاء والـتي تـكـشف
بـــوضـــوح عن عـــدم الـــرغـــبـــة لــدى
الـــبـــعض من تـــوطـــيـــد الـــعـالقــات
العربية أمال مـنهم في إيقاف عجلة
الـتـطـور الـريـاضـي لـكي يـعـتـاشـوا
عـــلـى مـــوائـــد الـــفــــســـاد. وتـــؤكـــدُ
الــتــطــبــيـــعــيــة أن وزيــر الــشــبــاب
والــريــاضـــة عــدنــان درجــال رمــز
ـنــتـخــبـاتــنـا كــروي قــدم الـكــثـيــر 
الـوطـنـيـة مع زمالئه الالعـبـ وما
زال ابناء شعبنا الطيب يستذكرون
تــلـك اإلجنــازات بــفـــخــرٍ واعــتــزاز.
وتأملُ الـتطبـيعيـة من اجلهات ذات
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اســتـنـكــرت  الـهـيــئـة الـتــطـبـيــعـيـة
غرضة) احلمـلة التي وصـفتهـا بـ(ا
ريـبة لـلشك التي ذات التـوجهـات ا
يـــتــــعـــرض لـــهـــا وزيـــر الـــشـــبـــاب
والـــريـــاضـــة عـــدنـــان درجـــال من
اإلســاءة لـغــايـات مــعــروفـة وتــعـدُ
مـحاوالت يـائـسة  خلـفـافيش الـليل
شهـد الرياضي من أجل التـحكم بـا
الـذي عـانى سـلـبـيات عـديـدة تـنـخر
في جسدهِ مـنذ سنوات. وتـستغربُ
التطبـيعية في بيـان تلقته (الزمان)
غرضة الذي أمس توقيت احلمـلة ا
يـتـزامن مع االسـتـعـدادات اجلـاريـة
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فـيهـا نفط مـيـسان الـتسـجيل بـهدف
باراة التي جاء على عكس مـجرى ا
تسـيّـدها  ذي قـار حتى تـمكـنوا من
ـتـألـق أنـسام مـعـادلـة الـكـفـّـة عـبـر ا
نـعــمـة من كـرة   وصــلـته من صـانع
األلعاب زهير جبـار لينتهي أحداث
ثله. الشـوط األول بالتـعادل بهـدف 
ــبـاراة الـثـاني ولم يــخـتـلف شـوط ا
عن ســابــقه إذ بــدأه نــفط مــيــســان
بــــتــــأمـــــ دفــــاعي فـي مــــحــــاولــــة
المـتـصـاص حـمـاس العـبـو نـفط ذي
قار وأستـثمروا كـرة مرتدة أحرزوا
مـنــهـا الـهـدف الـثـاني فـيـمـا واصل
نفط ذي قار طلعاته الهجومية حتى
حتقق لهم ما ارادوا بـتسجيل هدف
التعـديل الثاني بـأقدام حيـدر محمد
 لــيـحــتــكم الــفـريــقــان إلى ضــربـات
اجلـزاء الـتـي حـسـمـهـا نـفط ذي قـار
لـصـاحله بـنـتـيـجـة  8-9 وتألق الفت
لالعبـيه بالـتسـجيل ولـلحـارس عمر
مــؤيــد الـــذي تــمــكـن من رد كــرتــ
هـندس علي خضـير  مدير وثمن   ا
شـركـة ذي قــار  دور  العـبي الـفـريق
فـي مـــواصــلـــة حتـــقـــيق الـــنـــتـــائج
ــنـافــســة عــلى لــقب اإليــجــابــيــة وا

البطولة.

اجلـزاء التـرجيـحيـة  بعـدما انـتهت
لـلــمـبــاراة بـالــتـعــادل بـهـدفــ لـكال
الفريق ليحسم  التأهل الى الدور
الــقــادم  لــصــاحلــهم عــبــر ضــربـات
اجلــزاء الــتي أســفـرت عن تــقــدّمـهم
باراة بنتيجة 8-9. وجاءت أحداث ا
مـتـسارعـة  بـكل دقـائـقهـا الـتي بـكـّر
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 تـــأهل فـــريق شـــركـــة نــفـط ذي قــار
لــلـدور قـبل الـنـهـائي لـبـطـولـة كـأس
مــعـــالي وزيــر الــنــفـط لــكــرة الــقــدم
لـلـصـاالت اجلـاريـة مـنـافـسـاتـهـا في
مـحافـظة الـبـصرة و جنح في عـبور
عــقـبـة فــريق نـفط مـيــسـان بـركالت

{ الــدوحــة- وكــاالت: أكــد االحتــاد
الـدولي لــكـرة الــقـدم فــيـفــا أنّ كـأس
ــقـــررة في قـــطــر الــعـــالم لألنـــديـــة ا
دينة التـعليمية ستلعب على ملـعبي ا
وأحـــمـــد بن عـــلي. وجـــاء فـي بـــيــان
لـلـفـيـفـا: عــقب تـأكـيـد نـادي أوكالنـد
سيـتي لكـرة القـدم أنّه لن يتـمكن من
ـشـاركــة في كـأس الــعـالم لـألنـديـة ا
19في ضـوء جـائـحـة كـوفـيـد- 2020
وتـــدابــيـــر احلـــجـــر الــصـــحي الـــتي
تتطلبها سلطات نيوزيلندا عدل فيفا
جــدول مــبــاريــات الــبــطــولــة". وتــابع
سـابقة لم يـتغير مع البيـان: "شكل ا
ـباراة االفـتـتاحـيـة ستـقام خسـارة ا
منافسات البطولة على ملعبي استاد
ديـنـة التـعـلـيمـيـة واستـاد أحـمد بن ا
علي بيـنمـا لن يتم اسـتخـدام استاد
ـقرر خلـيـفـة الـدولي الـذي كـان من ا
أن يستضـيف مباراتـ من مباريات
باراة البـطولـة". وأوضح الفـيفـا أن ا
االفتتاحية ستجري في استاد أحمد
بن علي  4فبراير فـيما سـيتوّج بطل
كــأس الـــعـــالم لألنـــديـــة في اســـتــاد

دينة التعليمية في  11شباط. ا

مـنتـخب الـكـويت بشـكل أفـضل لـيـشعل بـعـدها
ـنتـخب الفـلـسطـيـني أجواء الـلقـاء بـتسـجيل ا
هــدف الـــفــوز عــبــر العــبه ســامح مــراعــيــة في
الدقـيـقة الـ70 يعـد هـذا الفـوز األول لـلمـنـتخب
الفـلسـطـيني عـلى شقـيقه الـكويـتي اذ تواجـها
في الـسـابق تـسع مـرات فـاز األزرق في سـبـعـة

 . لقاءات منها وتعادال في إثن
ـقـرر أن يـواجـه مـنـتـخب الـكـويت نـظـيـره من ا
الـعـراقي وديـا يوم  27 كـانـون الـثانـي اجلاري
في مـدينـة الـبصـرة. ويشـارك مـنتـخب الـكويت
ــشــتـركــة ضـمن فـي الـتــصـفــيــات اآلسـيــويـة ا
اجملموعة الـثانية إلى جـانب أستراليا واألردن

والص تايبيه ونيبال.
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خـسر مـنـتـخب الـكويـت األول لكـرة الـقـدم أمام
ـباراة نـظيـره الـفلـسـطــني بهـدف دون رد في ا
الدولية الـودية التي جمـعتهمـا يوم االثن في
نتخبـ للتصفـيات اآلسيوية اطار استعـداد ا
ـؤهـلـة لـنـهــائـيـات بـطـولـتي كـأس ـشــتـركـة ا ا
الـعــالم 2022 وكــأس آســيـا  2023 في الــشـوط
باراة التي اقـيمت علر اسـتاد جابر األول من ا
ــنـتــخب الــوطـني األحــمـد الــدولي لم يــظــهـر ا
ــأمــول في حــ كــانت األفــضــلــيـة بــالــشــكل ا
للمنتـخب الضيف الذي إسـتطاع الوصول الى
مـرمـى األزرق أكـثـر مـن مـرة ذون تـســجـيل.
في الثـلث األول من الـشوط الـثاني ظـهر
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أوبـامــيـاجن من جــديـد فـي الـدقــيـقـة 40
ـنـطـقـة بـتـسـديـدة من اجلـانـب األيـسـر 
اجلــــزاء ذهــــبـت إلى جــــوار الـــــقــــائم.
وارتـقى لـويز لـعـرضيـة من ركـلة ركـنـية
نـفــذهـا ســاكـا في الــدقـيــقـة  45لـيــسـدد
رمى لينتهي رأسية ذهبت بعيـدًا عن ا
الشوط األول بعدها بالتعادل السلبي.
وبــدأ آرســنــال الــشــوط الــثـانـي بــقـوة
بتـسديـدة أرضيـة من الكازيت من داخل
مـنـطــقـة اجلــزاء في الـدقــيـقـة  47 تـألق
دارلو فـي التـصدي لـها. وجنح آرسـنال
في افـتـتـاح الـتـســجـيل في الـدقـيـقـة 50
وذلك من هـجـمـة مـرتدة سـريـعـة انـطلق
عـــلى إثــرهـــا أوبــامـــيــاجن فـي اجلــانب
األيسر حتى وصل إلى مـنطقة اجلزاء
وســــدد كـــرة ســــكــــنت الــــشــــبـــاك. ورد
نيوكاسل في الدقيقة  56بتسديدة قوية
من كـــارول من عـــلـى حـــدود مـــنـــطـــقـــة
اجلـزاء مـرت بـقـلـيل إلى جـوار الـقـائم.
وأضــاف آرســنــال الـــهــدف الــثــاني في
الدقـيـقة  61 بعـدمـا أرسل روي عرضـية
أرضية لـساكا اخلـالي من الرقابة داخل
مـنـطـقـة اجلـزاء لـيـسـجل بـسـهـولـة في

الشباك.  
وأهدر آرسـنال فـرصة مـحققـة لتـسجيل
الــهــدف الــثـــالث بــعــدمــا أرسل ســاكــا
عـرضــيـة مــتـقــنـة لالكــازيت اخلـالي من
الـرقـابــة تـمـامًــا داخل مـنــطـقـة اجلـزاء
لــيـسـدد األخـيـر رأســيـة تـألق دارلـو في
إبــعـادهـا إلى ركـلـة ركـنـيـة.  وعـقب تـلك
الــفـرصـة أجـرى أرتـيـتـا الـتـبـديل األول
آلرســنــال بــنــزول الــنـنـي عــلى حــسـاب
بارتي. ومهـد الكازيت الكرة لـساكا على
حـدود مـنـطــقـة اجلـزاء في الــدقـيـقـة 71
لـيــسـدد األخــيـر كـرة ذهــبت بـعــيـدًا عن
ــــرمى. وعــــزز آرســــنــــال من تــــقــــدمه ا
بـإضـافة الـهـدف الـثالث فـي الدقـيـقة 77
ن بـتـوغل من سـيدريك فـي اجلانب األ
ـنطـقة اجلـزاء أنهـاه بعـرضيـة أرضية
ألوبامـياجن الـذي سدد كـرة مبـاشرة في
الــشــبــاك. وعــقب الــهــدف دفع أرتــيــتـا
بـورقــته الـثــانـيــة بـنــزول ويـلـيــان عـلى
حــــســـاب أوبـــامــــيـــاجن ومن ثـم أقـــحم
مــارتـيـنــلي عـلى حــسـاب روي. وارتـقى
لــويــز لــعــرضــيــة من ركــلــة ركــنــيــة في
الدقـيقة  89 مسـددًا رأسيـة ذهبت أعلى
الـعـارضة لـيـنتـهي الـلقـاء بـعدهـا بـفوز

آرسنال بثالثية نظيفة.

بــضــربــة رأس لـــكن كــراجــني أنــقــذهــا
ببراعة.  وعاد ميالن لـيسجل هدفًا آخر
عـن طــــريق إبــــراهــــيــــمــــوفـــــيــــتش في
الدقيقة 52 حينـما تسلم كـرة طويلة من
ديــفـيــد كـاالبــريــا لـيــتـقــدم نـحــو مـرمى
كـــالــيـــاري ويــضع الـــكــرة فـي الــزاويــة
ـرمى كــراجـني. وبـعـد نـزوله الــيـسـرى 
بديالً في الدقيقة  66 تعرض البلجيكي
ـيـكـرز العب وسط مــيالن لـلـبـطـاقـة سـا
الصـفراء الـثانـية بـعد تـدخل قوي على
أحــد العـــبي كــالــيــاري لـــيــقــرر احلــكم
إشــهــار الــبــطــاقـة احلــمــراء في وجــهه
. ـــبــاراة بـ 10 العـبـ لــيـــكــمـل مــيالن ا
ـــبـــاراة بـــ مـــحـــاوالت وتــــواصـــلت ا
بـاراة فيـما لعب كالـياري لـلعـودة في ا
مـيالن بأداء خـالي من الـتـسرع خـاصة
وأنه يــخـشـى أن تـتــلــقى شـبــاكه هــدفـا
. ولم تـــشــهــد بــاقي وهــو بـ 10 العــبــ
دقائق الـشوط الثـاني أي جديد لـيطلق
ــبــاراة بــفـوز احلــكم صــافــرة نــهـايــة ا
ميالن 0-2. تـغـلـب آرسـنـال عـلى ضـيـفه
ـباراة نـيـوكـاسل بثالثـيـة نـظيـفـة في ا
الـتي احـتـضنـهـا مـلـعب اإلمارات  وذلك
في إطــار مـبـاريــات اجلـولـة رقم  19 من
ــمــتــاز. وســجل الــدوري اإلجنــلــيــزي ا
يريك أوبامياجن ثالثية آرسنال بيير إ
في الـدقيـقـت  77 - 50 وبـوكـايـو سـاكا
في الـدقــيـقـة 61 وبــتـلك الـنــتـيـجـة رفع
آرسـنـال رصـيده إلى  27 نـقـطـة لـيـحتل
ـركـز الـعـاشـر بــيـنـمـا جتـمـد رصـيـده ا
ركز الـ15. نيوكاسل عند  19 نقطة في ا
شـــكـل آرســـنـــال اخلــــطـــورة األولى في
ــبـاراة في الــدقـيــقـة  16 بــعـدمــا سـدد ا
ســاكــا كــرة أرضــيــة من داخل مــنــطــقـة
اجلـزاء تـصــدى لـهـا دارلــو لـيـتــابـعـهـا
ـرمى اخلـالي مـسددًا أوبـامـياجن أمـام ا

بغرابة في القائم. 
وحـاول بارتـي مبـاغـتة دارلـو بـتسـديدة
من خارج منـطقة اجلزاء في الـدقيقة 22
ــرمى. إال أن كــرته ذهــبت بــعــيــدًا عن ا
وظهـر نيوكـاسل هجـوميًا لـلمرة األولى
يرون من في الدقيقة  24 بتسديدة من أ
عـــلـى حـــدود مـــنــــطـــقـــة اجلــــزاء عـــلت

العارضة. 
وانـــطــلق روي من اجلــانب األيــســر في
هــجـمـة سـريـعـة في الـدقـيـقـة  28 ومـهد
الـكـرة إلـى أوبـامــيـاجن الــذي سـدد كـرة
قـويــة ذهــبت أعـلـى الـعــارضـة.  وظــهـر

نــــايــــنــــجــــوالن إلى جــــانـب اجلــــنـــاح
جاستـون بيريـرو وزميله جـواو جلفاو
ـهــاجم جـيـوفـاني سـيـمـيـوني. ورغم وا
ذلك استـمر ميالن فـي تشكـيل اخلطورة
على مرمى كالياري حيث سدد كاالبريا
كـرة من داخـل مـنـطــقـة اجلــزاء لـكــنـهـا
ـــرمى اصـــطـــدمت بـــالـــقـــائم األيـــســـر 
كالياري في الـدقيقة 36 ولم تشهد باقي
دقـائق الـشـوط األول أي جـديـد لـيـطـلق
احلكم صـافرة نـهايـته بتـقدم ميالن1-0.
مـع بـدايـة الـشـوط الــثـاني كـثف مـيالن
من هـجـمـاتـه بـحـثًـا عن تــسـجـيل هـدف
آخر يعـزز به حظوظه في خـطف النقاط
الـثالث. وفي الدقـيـقة  50 لعـب هاوجي
كرة عرضـية ليوجـهها إبراهـيموفيتش

داخل منطقـة اجلزاء من ليكـو جيانيس
مــدافع كــالــيــاري لــيــتــرجـمــهــا الــنــجم
الـسـويـدي بـنـجـاح في مـنـتـصـف شـباك
احلارس أليسـيو كراجنـو. وسدد ديفيد
كـاالبـريـا كـرة قـويــة من خـارج مـنـطـقـة
اجلـزاء لـيـبعـدهـا كـراجـنـو بـبـراعـة إلى
ضـربـة ركــنـيـة لـم تـسـفــر عن جـديـد في
الــدقــيــقـة 24 وفي الــدقــيــقــة  31 حتـرك
كـاسـتـيـيخـو من اجلـهـة اليـمـنى لـيـلعب
كرة عـرضـيـة وجـهـهـا إبـراهـيـمـوفيـتش
رور برأسه لكن كراجنـو أمسك بها. و
الوقت بدأ فريق كالياري في التحرر من
األسـلـوب الـدفــاعي والـلـجــوء لـلـهـجـوم
عـلى مـرمى مــيالن مـسـتـعــيـنًـا في ذلك
بــقـائــد خط الــوسط الــبــلـجــيــكي راديـا

لــلــطــرد في الــدقــيــقــة 74 ورفع مــيالن
رصـــيـــده إلى  43 نـــقـــطــــة في صـــدارة
الترتـيب بفارق  3نقاط عن إنـتر ميالن
ـركــز الــثـانـي عـلـى اجلـانب صـاحـب ا
األخــر جتـمـد رصـيـد كـالـيـاري عـنـد 14 
ــبـاراة ــركـز الـ17. بـدأت ا نــقـطــة في ا
بــضـــغط من جـــانب مـــيالن الــذي أراد
مـباغـتة مـنافـسه بتـسجـيل هدف مـبكر;
حـيث بـدأت حتـركـات الـنـجم الـسـويدي
اخملـــضــرم زالتـــان إبــراهـــيــمــوفـــيــتش
مستعينًا بزمـيله اإلسباني كاستييخو
ومــواطـــنه إبــراهـــيم ديـــاز إلى جــانب
الـنـرويـجي الشـاب بـيـتـر هاوجي. وفي
الـدقـيـقـة 7 احـتـسب احلـكم ركـلـة جـزاء
ــيالن بـعــد عـرقــلــة تـعــرض لـهــا إبـرا

{ لــــــــــــنــــــــــــدن-
وكـاالت: اسـتـعاد
مــــــيالن صـــــدارة
الـــدوري اإليـــطـــالي
لـــكـــرة الـــقـــدم عـــقب
فـــــوزه عــــلى مـــــضــــيــــفه
كاليـاري بهدف من دون رد
ــرحـلـة ضـمن مــنـافــسـات ا
ــســابــقــة. تــقــدم الـ 18من ا
مــــيـالن عن طـــــريق زالتــــان
إبـراهــيـمـوفـيـتش من ضـربـة جـزاء
فـي الــدقـــيــقــة  7 قـــبل أن يـــضــيف
الــهـــدف الــثــاني فـي الــدقــيــقــة 52
ـــــبـــــاراة تـــــعــــرض وشـــــهـــــدت ا
ـاكـرز العب مـيالن ألـيـكـسـيس سـا
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ــلـــتــقى الــثـــقــافي الحتــاد اســـتــذكــر ا
االذاعــيــ والــتــلـفــزيــونــيــ الــفــنـان
سـيرته الراحـل ضيـاء البـياتي وفـاءا 
شـاركة فـاعلة من الفـنيـة واالبداعيـة 
فـنانـ وإعالميـ ومـعارف وأصـدقاء
ـلـتـقـى وبـحـضور أكـتـظت بـهـم قاعـة ا
عــائــلـــة الــراحل. و خـالل اجلــلــســة
عـرض فـيـلم (ســيـرة ذاتـيـة) لــلـمـخـرج
الــشــاب جــمــال الــعــبــيــدي عــرض من

خاللـه مــــســـــيـــــرة الــــراحل
بأسلوب شـاعري جميل من
خالل تـوظـيف الـوثـيـقة في
ثـنـايـا الـسـرد بـشكـل سلس
وإيــــجــــاد حلــــمــــة ربــــطت
مـراحل حـيـاة الـفـنـان عـبر
تــدفـق صــوري مـــتـــكــامل.
ي وقــدم اجلـلـســة االكـاد
ـــوســوي قـــائال صــبـــاح ا
(ولــــد الــــراحل عـــام 1937
حافظة بابل وانتقل مع
والـــده الى بـــغــداد ودخل
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اقـيـم في دائــرة الـفــنــون الــعــامـة امس االول
االثنـ حفل تـوقيع كـتاب (حـوار مع الروح)
دير العام لدائرة لإلعالمية هند أحمـد.وقال ا
الــفـنــون عـلي عــويـد خالل احلــفل(سـعـداء ان
ـبـدعات في مـسـيرة اإلعالم نـحتـفي بـإحدى ا
ذيعات في العراقي بعد أن كانت احدى أهم ا

التلفزيون العراقي).
وأضــاف أن (الــزمــيــلــة هــنــد هي من عــائــلــة
مـعــروفــة في األدب والــرقي ومــسـيــرتــهـا في
ـزيـد من اإلعالم كـانـت حـافلـة ونـتـمـنى لـهـا ا
اإلبداع والتألق).بدورها قالت أحمد إن (هذا
نجـز هو الثانـي بعد ذاكرة جنـمة الذي كان ا
في  2019وكـــــــــانـت مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعــــــــــة من
الـشــعـر).وأضـافت (حــواري دائـمـاً مع روحي
واشـعـاري جـمــيـعـهـا تـخــرج بـشـكل عـفـوي)
ـديـر الـعـام لـدائرة مـعـربـة عن شـكـرها الى (ا
الفنون العامة علي عويد على جهوده). وهند
أحـمـد مـذيـعــة قـديـرة ولـهــا تـاريخ طـويل في
العمل اإلعالمي فضالً عن اهتمامها بالشعر.

مـعـهـد الــفـنـون اجلـمـيـلــة حـيث تـمـيـز
ـسـرحـيـة بـنـشـاطه الــكـبـيـر وشــارك 
شــهـرزاد حلـقي الــشـبـلـي وكـومـبـارس
غـيـر نـاطق واراد ان يـكـون جنـمـا بـكل
شئ ودخل االذاعــة كــمــقــدم لـبــرنــامج
اسـمعـوا يـانـاس ثم بـرنامج اين احلل
اضـــافـــة الى مــــشـــاركـــتـه بـــعـــشـــرات
التمثيليات وكان اول عضو في الفرقة
الــقـومــيـة لــلــتـمــثـيـل واحـد مــؤسـسي
ــسـرح ــسـلــحـة وا بـرنــامج الــقـوات ا
الــعـســكــري). وكـان
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ـغـربـيـة سـمـيـرة سـعـيـد عن كـشـفـت الـفـنـانة ا
إستـعدادها لـطرح ألبـومهـا اجلديد في الـفترة
قبـلة معـتمدة إستـراتيجيـة جديدة في طرحه ا
مـن خالل إصـدار أغـنـيــة خالل كل شـهـر من
ـوقع الـفن أن سـعـيـد سـتـطـلق الـسـنـة.ووفـقـا 
ـقـبل أغـنـيـتـ خالل هـذا الـشـهـر والـشـهـر ا
واحـدة منـهـمـا سـتكـون رومـانـسـية وسـتـتـنوع
ــصــريــة األغــنــيـــات األخــرى بــ الــلــهــجــة ا
ـغربـية. وتـتعـاون سمـيرة فـي ألبـومهـا لعام وا
لـحـن ومن 2021  مع عـدد من الشـعـراء وا
الــشــعــراء : مــحــمـد الــقــايــاتـي وشــادي نـور
ودكتور محمود طلعت وأشرف أم رمضان
لحـن فـتتـعاون مع بالل سرور محـمد. أمـا ا
وإيـهـاب عـبـد الواحـد ومـحـمـد يـحـيى حـمدي
الـصـديـق رضـوان االسمـر شـادي مـحـسن
احـمـد الـعـدل.ويتـولى تـوزيع األغـنـيات كل من
مــحـــمــد مــصـــطــفـى هــاني يـــعــقـــوب أمــيــر
محـروس هاني ربـيع أحمد حـسام. وشوقت
سعيـد جمهورهـا بنشر صورة دعـائية لأللبوم
عــبـــر حـــســابـــاتـــهــا عـــلى مـــواقع الـــتــواصل
اإلجـتــمـاعي وكــتـبـت: (وأخـيــرا الـبـوم 2021

قريبا).
عـــلـى جـــمع ارشــــيف صــــوري الغـــلب
االفالم الـــعـــراقـــيـــة والـف مـــوســـوعــة
السيـنما العـراقية بـثالثة اجزاء وكات
تــربــطه عـالقــة مع الــفــنــانــ الــعــرب
كــيــوسف شــاهــ وصالح ابــو سـيف
هرجانات وكان يواظب على حضـور ا
الـــعـــربـــيـــة حـــاصـــدا جـــوائـــز ودروع
ـشواره الـفـني كـالسـيف الـذهبي في
مــهــرجـــان دمــشق الــدولي ورحل وفي

جعبته العديد من االعمال لم تنفذ).
وقال جنل الراحل مروان البياتي (كان
والــدي هــو من يــدعــمــني دائــمــا ومن
خالله اخــتـــرت الــوسط الــفـــني حــيث
ـسـلـسل ذئــاب الـلـيل ومـثـلت عــمـلت 
بدأت مساعد مصور لغاية بفيلم النهر
عـمـلي كـمـونـتيـر واعـمل حـالـيـا رئيس
قسم الدراما التلفـزيونية). وقال حفيد
الراحل عـبد الـله مروان (كـان جدي كل
شيء في حــيـاتي وكـنـت اقـرب الـنـاس
ــهــرجــانــات الــيـه وهــو يــدعــمــنـي بــا
وكـــــوالــــيس االفـالم وكــــنت اســـــتــــمع
ـتـلك مـكـتـبـة حتـمل الحـظـاته وهـو 

مسك ختـام مسيـرته اجنازه كتاب زمن
ومـوسـعـة الـسـيـنـمـا الـعـراقـيـة بـثالثـة
اجزاء ومسودة توثق االفالم الوثائقية
وكتاب مذكرات مدير انتاج سينمائي.
و أضــاءت مـــداخالت عـــدد كـــبـــيــر من
احلــضــور مـســيــرة الــبـيــاتي الــفــنــيـة
بذكريات ومواقف نبـيلة عاشوها معه
حـيث قـال اخملرج صـبـاح رحـيـمه (كان
الراحل جـريئـاً وصاحب قـرار اليجامل
وله مــــواقف عــــدة مــــعي حــــ قـــدمت
مـشروع ثالثـ حـلقـة حملـاربة الـرشوة
ـديـر وتـابعه واخـذه الى ا
بــشــكـل شـخــصـي اضــافـة
الى مـــواقـف اخــرى لـــيس
مـــعي فـــقط بل مع جـــمــيع
الزمالء وكـان يفـتح ابواب
مـكـتـبه لزمـالئه واصـدقائه

شورة). يبادلهم الراي وا
واشار الناقـد مهدي عباس
الـى ان (الـــراحـل يـــعــــد من
اهم مــــؤرخي الـــســــيـــنـــمـــا
العراقية ودأب طوال حياته

ــســـرحــيــة الـــعــديـــد من الـــعــنــاويـن ا
والــسـيــنــمــائـيــة واشــكـر كـل من بـادر

باستذكار الراحل).
 وفي خـتـام اجلـلـسـة  تـكـر عـائـلـة
الراحل بدرع االبداع وشهـادة تقديرية
قدمها رئيس االحتاد مظفرسلمان و

التقاط الصور التذكارية.
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تـابع شاركت الفـنانـة اللبـنانيـة مايـا دياب ا
عبـر صفـحتـها اخلـاصة عـلى موقع الـتواصل
ـقلب فـعـلته االجـتـماعي مـقـطع فـيديـو طـريف 
بـطـبـيـبـة الـتـجمـيـل اخلـاصـة بـهـا. وظـهرت
ديـاب في الـفـيديـو وهي تـلـصق شـفتـيـها
بالـسـوبر غلو ليصبح شكلها مشوهاً.
ثم ذهـبت إلى طـبـيـبـتـهـا وأخـبـرتـهـا
أنها تشوهت وهي تبكي ففوجئت
الـــطـــبــيـــبـــة واحــتـــضـــنت ديــاب
وأخــذت تـواسـيـهـا وبـعـد ذلك
إنــهـارت مــايـا من الــضـحك
لـتــدرك الـطـبـيــبـة أنه مـقـلب.
وعـلـقـت ديـاب علـى الـفـيـديو
ا فـعلت محـذرة من الـقيـام 
به وقـد حــقق اكـثـر من 700
الف مـشـاهـدة في اقل من 24

ساعة.
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ــالـيـة مـســتـشـار رئــيس الـوزراء لــشـؤون الـســيـاسـة ا
ـالي في حـاضـر امس الـثالثـاء في نـدوة (االنـضبـاط ا
ـــوازنـــة الـــعـــامــــة االحتـــاديـــة في الـــعـــراق.. حـــدود ا
الي االستـدامة والتـعثر) الـتي اقامهـا مركز الـتدريب ا

الية. واحملاسبي في وزارة ا
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الـقاص والـروائي العـراقي نعاه
االحتـاد الـعام لألدبـاء والـكـتّاب
وت في الـعراق بـعد ان غـيبه ا
ـاضي في الـبـصـرة. الـسـبت  ا
سـائـلـ الـله تـعـالى ان يـسكـنه

فسيح جناته.
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رئيـس حتريـر جريـدة (الصـبـاح) البـغداديـة صدرت له
ضمـن اصدارات دار الـشـؤون الـثقـافـيـة العـامـة رواية
بـعــنــوان (مـســرات ســود) تـقع في  160 صــفــحـة من

توسط. القطع ا
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مصـمـمـة اجملوهـرات األردنـيـة افـتتـحت مـؤخـرا صـالة
عـرض جـديـدة في مـديـنـة شـنغـهـاي الـصـيـنـيـة لـعرض
ـســتـوحــاة من روح الـشــرق ومن بـيــئـتــهـا اعـمــالـهــا ا

األردنية.
wH Ë .d

ـايـستـرو الـعراقي تـضـيفه نـقـابة الـفـنانـ الـعراقـي ا
ـقبل وفرقـته في الـساعـة الـرابعـة من عصـر الـسبت ا

في امسية موسيقية تقام في مقر النقابة ببغداد.
…—U³ł fłdł

مـثل السوري اعـلن عن مسلـسل جديد سـيجمعه مع ا
ـصــري خـيـري الـفــنـان يـاســر الـعــظـمـة مـن إخـراج ا

بشارة.
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ـمـثل الـســوري تـلـقى تـعـازي االوسـاط الـفـنـيـة لـوفـاة ا
والـدته إثــر جـلــطـة دمــاغــيـة ســائـلــ الـله تــعـالى ان

يسكنها فسيح جناته.
 w³Že « W½ULł

الكـاتبة والشـاعرة االردنية صـدر لها عن دار ناشرون
اآلن كتـاب (طـفـرة) يـضم خـمـس نـصـا مـتـنـوعًا في
ــوزون ويـقع في 111 اخلــواطـر والــشـعــر الـنــثـري وا

صفحة من القطع الصغير.
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قـضـائـيـة لـلـحـصـول عـلى احلـضـانـة الـكـامـلـة
ي بــراد بــيت وقــد ــمـــثل الــعــا ألوالدهــا من ا
اســتـلـمــهـا الـقــاضي جـون أوديـركــيـرك الـذي
طلـبت جـولي بـاسـتبـعـاده عن الـقضـيـة بـسبب
ـزعومـة مع محـامي زوجها عالقـته التجـارية ا
السـابق. لـكن احملكـمـة العـلـيا في كـالـيفـورنـيا
في مـقاطـعـة أوراجن اصرت عـلى أن الـقاضي
جـون أوديركيرك مـؤهل للعـمل كقاضي مؤقت
في هــذه الـقــضـيــة. لـذلك حــالـة عــدم األهـلــيـة
مـرفــوضـة وذلك بـحــسب الـوثـائق الــقـانـونـيـة
الـتـي حـصــلت عــلــيــهـا صــحــيــفــة ديـلـي مـيل

البريطانية.

{ لـــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت - رصــــدت
كـامــيـرات مــصـوري الــبـابــاراتـزي الــنـجــمـعـة
ـية أجنـيلـينـا جـولي في أحدث ظـهور لـها العـا
بـرفـقــة إبـنـتــهـا بـالــتـبـني إذ ظــهـرتـا في أحـد
شــوارع لــوس أجنـــلــوس األمـــريــكــيـــة وهــمــا
يـتـجـوالن في أمـاكـن جتـاريـة وظـهـرت جـولي
بإطاللة طبيعية كاجوال مرتديةً مالبس شتوية
بالـلـون األسـود تاركـة شـعـرها مـنـسـدالً على
كتـفيها بتسريحة مالسـة طبيعية مرتديةً كمامة
سوداء الـلـون وكانت تـمسك بـيـد إلنـتهـا التي
ظــهـرت بــإطاللــة ريــاضــيـة بــالــلــون الــرمـادي
واألســـود. و رفــــعت جــــولي مـــؤخــــراً دعـــوى

w  „—UA¹ wH¹d « ¡UMG « XOÐ

 ¡U×OH « ÊUłdN

ــــا دعـــا الى ـــهــــرجـــان  عـــلـى ا
ه بـــلـــوح االبـــداع من قـــبل تـــكـــر
مـــؤســـســـة هـــواجس مـع شـــهــادة
تقديرية).كـما اشار الصياد الى ان
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شـــارك بــيـت الــغـــنــاء الـــريــفي في
النـاصريـة والتابع لـدائرة الـفنون
ــهـرجـان الــفـيـحـاء ـوســيـقـيـة  ا
الــثـــقـــافي الــثـــاني الـــذي اقـــامــته
مؤسسـة هواجس ونقابـة الفنان
فـرع البـصـرة لـيومي  14و 15من
كــانـون الــثــاني اجلــاري.وتــضـمن
ـهـرجـان مـعـرضـا فـنـيـا لـتـسـع ا
فـــنـــان وكـــذلك عـــددا من االغـــاني
التراثية واحلديـثة.وكانت مشاركة
بـــيت الـــغـــنـــاء بـــتـــقـــد االطــوار
الـــغــنــائـــيــة الــتـي تــشــتـــهــر بــهــا
احملــــافــــظــــة من طــــور الــــصــــبي
واجملـــراوي والـــشـــطـــراوي وأكــد
مــســؤول الـــبــيت الـــفــنـــان مــاجــد
ه لـــطـــور الـــصـــيـــاد بــــان (تـــقـــد
الـــشـــطـــيت خالل االمـــســـيـــة نـــال
اسـتـحـسـان احلــضـور والـقـائـمـ
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ـصــريـة ديـنــا الـشــربـيـني مع ـمـثــلـة ا أطــلت ا
ـصري عمرو يـوسف من خالل برنامج مثل ا ا
بـصـراحــة وألول مـرة بـعـد أزمـتــهـا مع الـفـنـان
صري عمرو ديـاب.و مشاركة مـقطع صغير ا
مـن حـلــقــة الــشــربـيــني حــول رأيــهــا بــالـزواج
ـرأة لـتعـلق الـشربـيني والعالقـة بـ الرجل وا
ـشـكلـة إحـنا بـتـاخـد فكـرة الـزواج على قـائلـة(ا
أساس نهاية العالقة مش بدايتها.. ومش صح
فـروض يكـون في فتـرة تعـارف قبل هالـشي.. ا
العالقة ألنـو الواحد في البـداية بخـفي عيوبوا

مقابل الشخص الي قداموا حلتى يبسطوا).
شـاكل تبـدأ بالـعادة بـعد الزواج أو وتابـعت (ا
بعـد العـيش معـاً ألن الوجه احلـقيـقي للـطرف
يـظـهـر بـشـكل أوضح.. إضـافـةً إلى أن الـبـعض
يـتـخـيل أنه إمـتلك الـطـرف الـثـاني لـذلك يـعـتاد
عـلـيه وهـو تـصـرف خـاطئ يـجب أن يـكـون كل
يــــوم عـــبـــارة عن جتــــربـــة جـــديـــدة). و ربط
إجابات الشربيني  مـباشرةً بعالقتها مع دياب

(بـيت الـغــنـاء الـريــفي يـسـعى الى
ؤسـسـة القـامة الـتـعاون مـع ذات ا
مـهرجـان فـني في النـاصـرية خالل

الفترة القادمة).

خــــاصــــةً مع وجــــود األخــــبــــار الــــتـي تــــؤكـــد
انفصالـهما بـعد أن كانا مـرتبط بـعقد عُرفي
وذهبت التخـمينـات جتاه أن الشربـيني كشفت
الـوجه احلـقـيـقي لـلـهـضـبـة بـعـد زواجـهـما

واقـامــتـهـمــا مـعــاً حتت سـقف واحـد
وأن األخــيــر عـنــده شــعــوراإلمـتالك
جتاهها لذلك لم يعد يهتم بها كما

في السابق.
ـــوقع الــــفن  تـــداول ووفـــقــــا 
ـاضية أن أخبـار خالل الفـترة ا
سبب خالف الـشـربيـني ودياب
هو عـقد الـزواج األجنـبي الذي
يجـمعه بـزوجته الـثانـية زيـنة
عــاشـــور ألنه لن يــتـــمــكن من
إعالن زواجه من الـشــربـيـني
ــا قـــبل أن يُـــطــلـق زيــنـــة 
يـعـني أن عــلـيه اإلسـتـغـنـاء
عن نــصف ثــروته لــصــالح

األخيرة.

جتـــنب الـــصـــدام مـع األصـــدقـــاء وانــتـــبـه حلـــمـــايــة
مصاحلك.رقم احلظ .9
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تـسـيـطـر عـلى غـضـبـك وتـقـاوم اسـتـرجـاع الـذكـريـات
احلزينة.رقم احلظ.3
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راعي إحسـاس شريك احلياة خـاصة يومي اخلميس
واجلمعة.رقم احلظ 
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الوقت مثالي إلثبات ذاتك وللتعاون مع زمالء ورؤساء
العمل. 

»dIF «

نـحك إصـراراً وتسـتطـيع أن تـخرج من حب الـعـمل 
كل احلروب منتصراً .
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حتـسـن تـنــظــيم أفــكــارك وأعــمــالك وتــتــخـذ مــواقف
إيجابية. يوم السعد االحد.
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وتـوظف جـهـودك في اجتاه سـلـيم. ال تـتـسرع في أي
قرار.
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ـغـامـرة في حتـافظ عــلى هـدوء أعـصـابك وتـتــجـنب ا
هنية. الية وا األمور ا
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تـهـتم بـتـنـظيـم وقتك وأعـمـالك لـقـاءات رائـعـة وجـذابة
على كل األصعدة.
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ـنــحك مـزيـداً مـن الـثـقــة بـالـنــفس وتـشـارك بــرجك 
اجلميع بحب.
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ــا لـــديك من خـــبــرات. وتــعـــتــنيِ تــفـــيــد من حـــولك 
شاعر األهل واألقارب.
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حتـسن الـتـعـبـيـر عن مـشـاعـرك.. تـربـطك بـاألصـدقـاء
تعة. نشاطات مهمة و
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حتـتــوي هـذه الـشــبـكـة
على  9 مـربعات كـبيرة
كل مــربع مـنـهــا مـقـسم
الى  9 خانات صغيرة
هـدف هـذه الـلـعـبة ملء
اخلـــــانـــــات بـــــاالرقــــام
الالزمــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تـكـرار الرقم
اكـــثــر من مـــرة واحــدة
في كل مـربع كبـير وفي
كل خط افقي وعمودي.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6869 Wednesday 20/1/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6869 األربعاء 6 من جمادى الثانية  1442 هـ 20 من كانون الثاني (يناير) 2021م

بيت الغناء الثقافي يتسلم شهادة تقديرية

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس -
ـمــثــلـة وكـاالت - رزقـت ا
ا روبـرتس قبل يـة إ العـا
ـولــودهـا اسـابــيع قـلــيـلــة 
االول من حــبـيــبــهــا جـاريت
هيـدلـونـد ولم تـكـشف وقـتـها
اي مـــعـــلــــومـــة عن طــــفـــلـــهـــا

الـصــغـيــر مـســتـمــتـعــة بـالــفـتـرة
االولى من امومتها.لكنها قررت قبل

ايام قـليـلة أن تـكـشف بعض الـتفـاصيل
وهي ان مـولــودهـا ذكـر واســمـته رودس
روبـيــرت هـيــدلـونــد ونـشــرت اول صـورة
لـهــمـا عــبـر حـســابـهــا اخلـاص عــلى مـوقع

التواصل االجتماعـي وظهرت وهي جالسة في
احلـديـقــة وحتـمـلـه بـ يـديــهـا وقـد نــسـقت لـون
ثيابهـا مع ثيابه. وشكـرت روبرتس في تعلـيقها
عـام  2020عـلى الــشيء الــوحــيـد الــصــحـيح

الذي حدث لها وهو والدة ابنها.
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ليجي هند أحمد حتتفي بتوقيع كتابها اجلديد     عدسة - حس ا
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ظهرت سيدة في التسع من عمـرها وقد تلقت لتوّها اللقاح
ضد الفـيروس اللـع وتـلقّاهـا ميـكرفون قـناة تـلفزيـونية في
لندن لتعرب عن شـعورها بالذنب ألنـها تظن أنَّ هناك مَن هو
أحق وأكثر حاجة منها لتلقي اللقاح قبلها ودعت الى تلقيح

مَن هم أصغر عُمراً. 
ــسـنّـة مــنـطــقـيـاً ـعـايــنـة األولــيـة يـبــدو كالم الـســيـدة ا في ا
ومقـبوالً كـون الفـئـة األعلى سـنّاً لـيسـت األجدر بـاللـقاح من
الفئـات االصغر الـتي ال تزال تـعمل وحترك عـجلة االقـتصاد
سؤولـية االخالقية للحكـومات في بريطانيا الراكد غير انَّ ا
تنظر لفئة الـعجائز نظرة احتـرام لدورها السابق في ايصال
الــبالد الـى مــا وصـــلت الـــيه مـن تــقـــدم وجنـــاح في جـــمــيع
النواحـي فال أحد يـنظـر بعـ واحدة مـتنـكراً لبُـناة اجملـتمع
الذين ظهر منهم محارب قـد جمع امام كاميرات التواصل
ـواجــهـة الــوبـاء من خالل االجـتـمــاعي ماليــ اجلـنــيـهــات 
تحرّك على مساحة بضعة أمتار حركة بسيطة عبر كرسيّه ا

الي معه. فحقّق تضامن ا
ــسـنـ وال ـتــقـاعــدون الـذين يـنــزلـون في دور ا هـؤالء هم ا
يزالون في قلب عناية اجملتمع واحلكومة. هذا االهتمام الذي
تـقاعـدون بطـريقة ال نفتـقده في مـجتـمعـاتنا حـيث يتـزاحم ا
تقيم لهم وزناً عند مراجعة دائـرة حكومية وكانوا كذلك عند
ـشكـلة نـسبـياً بـالتـحويل استالم الـرواتب الهـزيلـة قبل حل ا
الــبـــنــكي. احلـــكــومـــة مــدعـــوة ألن تــرسـي قــواعـــد احــتــرام
تـقاعـدين وتفـرضهـا على الـدوائـر عامـة لكي يـنمـو االنتـباه ا
ب الـنـاس الى انّ هنـاك فـئة عـمـلت وضحت ثالثـة أو أربـعة
عـقــود في الــوظــيـفــة والبــد ان تــعـامل بــاحــتــرام في شـؤون
اعتـباريـة بسـيطـة لهـا دالالت اخالقيـة ترتق مـا نفـتق من قيم

اجملتمع. 
قبـل ايـام علـمـت انّ استـاذاً عـراقـيـاً ورئـيس قـسم في زمـانه
قبل التقاعد قصد مراجعـة جامعته في شأن عادي فلم يفلح
في الدخول من البوابة إال بشق األنـفس وبعد تعريض هيبته
وكرامـته لالنـتـقاص من مـجـمـوعة جـاهـلـ باتـوا يـتـصدرون

شاهد أينما ذهبنا. ا
شروع ان  األهم من زيارة دائرة التقاعد الذهاب الى البر

حفظ االعتبار للمتقاعدين وعدم عدّهم حروفاً ساقطة.

وهـــذا واحـــد من أخـــبث وأقــــذر وأدهى أســـالـــيب الـــغـــزاة
ائـة سـنة بـعد. سـتعـمـرين وعمـره كمـا أرى لم يـتجـاوز ا وا
يهـرم ويكـبر رئـيس أو وزير أو عـسكـري كبـير أو جـاسوس
أو صاحب دكـان استـشارة ونـصح  فيـجـلس ببـيته الـفخم
ويفـرش مائـدة الورق أو شـاشة األلـكـترون ويـنزع عـنه آخر
ـصـطلح ذرة ضمـيـر وآدمـيـة ويبـدأ بـكـتـابة مـا يـسـمى في ا

الدارج مذكراته وسنواته في احلكم.
سـتـكـون مـسـاحـة احلـقـيـقـة فـي الـكـتـاب أكـبـر من مـسـاحـة
الكذب والتـزوير  وذلك من أجل استـغفال الهـدف وتضليل
القارىء واحـتالل عقله بـيسر  وعـندمـا يضع نقـطة النـهاية
ـريـب الى دار نـشـر مـشـهورة ـنـتج ا ويقـوم بـإرسـال هـذا ا
ومـؤثــرة لـطــبــعه وتـســويــقه وتـرويــجه وتــرجـمــته الى لــغـات
ـسـتـهـدفـ  تـبـدأ عـمـلـيـات الـدعـايـة واإلعالن الـضـحـايـا ا
واإلشـهـار بـعـمـلــهـا وتـوحي لـلــمـنـتـظـرين الــصـابـرين وغـيـر
الصابرين بوجبة معلوماتية دسمة وفاخرة وتأريخية  وهنا
ـصـداقيـة والـسـند والـبـرهان  ال أحد سـيـسأل عن درجـة ا
ذكراتي الشـيطان قد عـمد في اجلزء القـليل من كتابه ألن ا
وهو الـقـسم األهم  إلى ذكـر وشـرح وقائع وحـوادث غـالـباً
مـا يـكـون أصــحـابـهــا قـد شـبـعــوا مـوتـاً وامــتألت أفـواهـهم
وأجوافـهم بـدود الـقـبـور والنـسـيـان  فـكلـمـا تـعـتـقت مدافن
أبطال احلـكايـة  شعـر الكـاتب بحـرية أوسـع إلنتـاج الكذب
وإدعاء الـبـطـولـة والـشرف سـيـصـدر الـكـتـاب بطـبـعـة فـخـمة
وستتم ترجمته وستزق السوق بكميات هائلة منه وسيقبض
ــؤلف ودار الــنــشــر عــشــرات ماليــ الــدوالرات الــزعــيم ا
الدسمـة  وسيـتحول كـتاب مـذكراته الصـادقة والـكاذبة في
ـتـنـاطـحون في آن واحد الى مـرجع يـسـتـعـمـله اخلصـوم وا
الـدول األخــرى كل بــالــطــريــقـة الــتي تــنــفــعه في عــمــلــيـات
تـبـادلة  فـبمـقـدور واحدهم أن يـتهم التـسقـيط والـتشـهيـر ا
سـاهمة بشن حرب أو عملية آخراً باخليانة او السرقة او ا
قتل  فإذا انكر صـاحبه واستنكـر ونفى وغضب  قام هذا
ذكـرات بوجه خـصمه وقال القارىء الـعدو باشـهار كـتاب ا
له انك سارق ومـرتش وفق مـا جـاء في الصـفـحـة التـسـع
من كتاب مذكرات كيسنجر او اوباما او هيالري كلنتون او
ـسـتـقـبل الـقـريب جنجنمـشـاعل الـفـتـنـة دونـالـد تـرامب في ا
ــمـــنــهج والــتــزويـــر واشــعـــال احلــرائق بـــهــذا االســـلــوب ا
ـدروس تـشـبه مـا تــقـوم به دكـاكـ وتـلــفـزيـونـات الـعـرب وا
رتزقة التي لم تشبع حتى اآلن من دماء األبرياء شهورة ا ا
 فهـذه ان هـاجـمت واحـداً او دولـة قـالت ان هـذه الـدولة او
الـفـرد سيء وشـريـر والـدلـيل هـو مـا جـاء في مـقـال نـشـرته
صـحـيــفـة هــا آرتس الـصـهــيـونــيـة او الـتــا االمـريــكـيـة او
الغـارديان الـبـريطـانيـة  أو من خالل اجـراء لقـاء تـلفـزيوني
مـــدفــــوع الــــثــــمن مــــثـل اعالن عن
بــضــاعـــة  بل وصل األمـــر بــهــذه
الـفـضـائـيـات الـســافـلـة الى تـنـظـيم
مظـاهرات مـضادة والـدفع في هذه
احلـــال ســـيـــكـــون عـــلى قـــدر قـــوة
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ـســتـثــمــرين في الــقـطــاع يـزداد ا
أيضـا بفعـل ارتفاع إيـرادات البث
الـــتــــدفـــقـي في مــــنـــحـى مـــرشح
لالستمرار طويـال وبفعل معدالت
ـنـخفـضـة ومع توقـعات الفـوائد ا
موثوقة بتـسجيل عائـدات مرتفعة
لـلــفــنـانــ من أصــحـاب األعــمـال
ـوسـيـقـيون العـابـرة لـلـزمن. أما ا
احملـرومـون مـن اجلـوالت الـفــنـيـة
منـذ بـدء اجلائـحـة فـهم يبـحـثون
عن حتــقــيق إيـــرادات نــقــديــة من
ـوســيــقـيــة الـتي مـجــمـوعــاتــهم ا
تـسـجل قــيـمـتـهــا ازديـادا مـطـردا.
وتقول ناري ماتسورا نرى أسماء
وفنانـ أيقونـي حل…خل لم نكن
نـتــخـيـل يـومــا أنـهـم سـيــبـيــعـون
ـوسـيـقـية. حقـوق مـجـمـوعـاتهم ا
ويـــقــــرر الـــبــــعض بـــيـع حـــقـــوق
مجـمـوعاتـهم لإلفـادة من األسـعار
رتـفعـة حالـيـا فيـما الـدافع لدى ا
آخرين هـو الزيـادة احملتـملـة على
ــال في الــواليــات ضــرائب رأس ا
ـتــحــدة مع وصـول جــو بــايـدن ا
إلى البيت األبـيض. وبرأي ديـفيد
ـؤلف الشـهير ـغني وا كروسبي ا
في فــــــرقــــــة ذي بـــــيــــــردز وأحـــــد
مؤسـسي فـرقـة كـروسبي سـتـيـلز
أنــد نـــاش الـــذي أعـــلن الـــشـــهــر
ـاضي بــيع حــقــوق مـجــمــوعـته ا
وسـيـقـيـة فـإن اجلـائـحـة تـشكل ا
ـنحـى بعـدما السـبب األول لـهذا ا
حـرمت الــفـنـانــ مـصــدر دخـلـهم
الرئيسي أي احلفالت. وهو يقول
لوكالـة فرانس بـرس خالل مقـابلة
عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو من مـــنـــزله في
كالـيـفـورنـيا إن الـسـبب الـرئـيسي
هو أنـنـا ببـسـاطة نـعـيش جمـيـعا
مـا يـشـبـه الـتـقـاعــد الـقـسـري وال

كننا فعل شيء. 
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ويضـيف مـا كنت ألبـيع حلحـقوق
ـوسيقـيةخل لو لم أكن اجملموعة ا
مرغـما عـلى ذلك مـنتـقـدا سيـاسة
مـنـصـات الـبث الــتـدفـقي الـكـبـرى
التي يقول إنها تدفع مبالغ زهيدة
ـوسـيــقـيـ بـاسـتـثـنـاء ألكـثـريـة ا
األسمـاء الـكـبيـرة في الـسـاحة في

رحلة الراهنة. ا
ومن ب الـشـركات األكـثـر نشـاطا
على خـط بيع حـقـوق اجملـمـوعات
وسـيقـية شـركة هـيبـغنـوسيس ا
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نــوبــة قـلــبــيــة ووفـاتـه في تــشـرين
األول/أكــتـوبــر. وتــعـد ســامــسـونغ
أكـبـر إمـبـراطـوريـات األعـمـال الـتي
تـسـيـطـر عـلـيـهـا عائـالت في كـوريا
اجلـنوبيـة. ويبلغ حـجم أعمالـها ما
يـــصل إلى خـــمس الــنـــاجت احملــلي
اإلجــمــالـي وهي بــغــايــة األهــمــيــة
لالقـتصاد الكـوري اجلنوبي. ويرى
اخلبراء أن احلكم سيولد فراغا في
الـقيـادة من شأنه أن يـعرقـل عمـلية
اتــخـاذ الــقـرارات في اســتـثــمـارات
ضــخــمــة مــســتــقــبال. وتــمــحــورت
الــقــضــيــة عــلى مـاليــ الـدوالرات
الـتي زعم أنـها دفـعت من مـجمـوعة
ـا في ذلك سـامـســونغ لـلـحـكـومـة 
ضــمـان انــتـقـال لـي لـيـخــلف والـده
ـــريض. وســـلـــطت الـــفــضـــيـــحــة ا
ـشـبـوهـة الـضــوء عـلى الـعالقــات ا
بـ الـشـركـات الكـبـرى والـسـيـاسة
في كـــوريــا اجلـــنــوبـــيــة واتـــهــمت
الـرئـيسـة اخملـلوعـة بـتلـقي رشاوى
من كـبار الشـخصيـات في الشركات

في مقابل معاملة تفضيلية.

الـسجن فور صـدور احلكم. وترأس
لي مـجموعة سامـسونغ منذ أصبح
والـده ورئـيس الـشركـة الـسابق لي
كــون هـي طــريح الــفـــراش بــســبب

بــظـاللــهــا عــلـى ســامــســـونغ مــنــذ
ســـنـــوات. وحـــضـــر لي احملـــكـــمـــة
مـتـجـهمـا وواضـعا كـمـامـة ولم يرد
. ونقل إلى عـلى أسئلـة الصحـافي

هـــنــــاك تـــغـــيــــيـــر فـي الـــســــلـــطـــة
الـسـياسـيـة. وجاء احلـكم في خـتام
إعــادة مــحــاكــمــة تــنـدرج فـي إطـار
إجــراءات قـضـائــيـة طـويــلـة تـرخي

{ ســــيـــــول (أ ف ب): حــــكـم عــــلى
وريث مـجموعة سامـسونغ الكورية
اجلـنـوبيـة االثـن بـالـسجن عـام
ونـصف العام عـلى خلفـية فضـيحة
فـساد على ما ذكرت وكالة يونهاب
لألنـــبـــاء في قـــرار يــحـــرم شـــركــة
مـجموعة التكنولوجيا العمالقة من
رأس هــرم الــقــيــادة. وجــاء احلــكم
عــلى لي جــاي يــونغ نـائـب رئـيس
مـجـلس سـامـسـونغ إلـكـتـرونـيكس
أكــبــر مــصــنـع لــلــهــواتف الــذكــيــة
ورقــــائق الــــذاكــــرة بــــعـــد إدانــــته
بـــتـــهـــمــتـي الـــرشــوة واالخـــتالس
وحـبس عـلى الـفور وفق يـونـهاب.
ركـزية في وقـالت مـحكـمة سـيـول ا
قرارها إن لي قدم فعال رشى وطلب
ضــمــنــا من الــرئــيــســة اســتــخـدام
نـفـوذهـا لـضـمـان انـتـقـاله لـلخـالفة
بـــسالســـة عـــلـى رأس اجملـــمـــوعــة
ـؤسف الــضــخــمـة. وأضــافت مـن ا
جـدا أن سامسونغ الـشركة الرائدة
ي ضالعة بتكر الـعا في الـبالد وا
بـشـكل مـتـكرر في جـرائم كـلـمـا كان

مـعرفـة احلالـة الصحـية لـلمـقرب
قـــائال هل كــان هـــنــاك أي أمــراض
قـلبية ووفيات حتت سن اخلمس
أو أزمـات قلبية أو سـكتات دماغية

مبكرة بينهم. 
بكرة مـضيفا أن الـسكتة الـقلبيـة ا
ال يـسبقـها دائما ألم في الـقلب فقد
ينخفض ضغط دم الشخص ويفقد
ــلك وعـــيه. ونـــتــيـــجـــة لــذلـك ال 
األطــبــاء سـوى الــقــلـيـل من الـوقت
ــــريض. كـــمــــا شـــجع   إلنــــقـــاذ ا
اجلـــمـــيع بــدءا مـن سن الـــثالثــ
عــلى الــتـفــكـيــر في فـحص الــقـلب
ــقـام األول وهــو مــا يــنــطـبـق في ا
عـــلى أولـــئـك الــذيـن يـــعــانـــون من
الـســمـنـة أو ارتـفـاع الـضـغط. كـمـا
يــوصي الــطـبــيب أيــضـا بــتــجـنب
ـزمن والـتي من مـتالزمـة الـتـعب ا
احملـــتــمـل أن تــؤدي إلى اإلصـــابــة
بأمراض القلب واألوعية الدموية.
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تــنـاول أخــصــائي أمـراض الــقـلب
الـطبيب تاماز جاجلوشفيلي عددا
بكرة من أسـباب السكـتة القلبـية ا

والوفاة بسبب مشاكل في القلب.
وبــحـــسب الــطــبــيب فــإن أســبــاب
الــســكـتــة تـعــود إلى عــدم انـتــظـام
ضـــربـــات الـــقــــلب الـــبـــطـــيـــني أو

الرجفان البطيني. 
وأشــــار الـــطــــبـــيب إلـى أن خـــطـــر
اإلصــابــة بــاضــطــراب نــظـام عــمل
الــقــلب يــزداد كل عــام خــاصـة في
ظل وجـود مـضاعـفات مـكـتسـبة أو
وراثـيـة بـحـسب ما نـشـرت الـقـناة
اخلـامـسـة الـروسـيـة. فـعـلى سـبيل
ـثال ارتفـاع ضغط الدم والـسمنة ا
وتـطور تصلب الشـراي واحتشاء
كن لهذه األمراض عـضلة القـلب 
أن تعيق النشاط الكهربائي للقلب.
كــمــا وأكـد الــطـبــيب عــلى ضـرورة
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واضـطــرابـات الـدهــون والـغـدد الــصـمـاء
ـنذرة. ويـقول أبـراهام: بـعض العـالمات ا
قــد يــكــون الـســبـب األكــثــر وضــوحــا هـو
ـا تـشتـبه في وجود جـفاف الـفم لـكنك ر
خـطأ مـا إذا كنت قد قـضيت الـليل بـالفعل
في االسـتـيـقـاظ كـثـيـرا لـلـتـبـول والـشـعور
بـالعطش. ويـضيف أن هناك مـجموعة من
رض رتبطة  األعراض الدقيقة األخرى ا
الــسـكــري الــنـوع  2والــتي أكـســبــته لـقب
الـقاتل الصـامت الشهيـر وبعضـها يشمل
الــتـعـب غـيــر الــنــوعي والــنــعــاس وعـدم
وضـوح الـرؤيـة والـصـعـوبـات اجلـنـسـية
وســـوء الــــتــــئـــام اجلــــروح الـــطــــفـــيــــفـــة
وااللـتهـابات الـفطـرية والدمـامل. ويوصى
ط رض بـتغـيير  عـادة عنـد تشخـيص ا
احلـياة خلفض مستويات السكر في الدم.
ويـلعب الـنـظام الـغذائي دورا رئـيسـيا في
إدارة نـســبـة الـســكـر في الــدم وال يـوجـد

كنك تناوله. شيء تقنيا ال 

وإذا اخــتــرت عـــدم الــقـــيــام بـــذلك فــأنت
تـعرض نـفسك خلـطر اإلصـابة بـالسـكتات
الــدمــاغــيــة واخلـرف الــوعــائـي وأمـراض
الـــكــلى والـــنــوبــات الـــقــلـــبــيــة. وتـــشــمل
الـعالمات الـتحـذيريـة الرتفـاع ضغط الدم:
عـــدم وضـــوح الـــرؤيـــة وألـم في الـــصـــدر
والــدوخـــة والـــصــداع ونـــزيف في األنف
وضـيق في الـتنـفس. يُعـد مـرض السـكري
الـنـوع  2 تـهـديـدا خـبـيـثـا ألن األعراض ال
تـظـهـر عادة حـتى تـرتـفع مـسـتـويـات الدم
بـشـكل ثابـت. وهذه مـشـكـلـة حقـيـقـية ألن
ارتـــفـــاع مـــســتـــويـــات الـــســـكــر فـي الــدم
ـــكن أن يـــزيـــد من خـــطــر بـــاســـتـــمـــرار 
اإلصـابـة بأمـراض القـلب. ومع ذلك هـناك
ـكن أن تـشـير إلى داء تـغـييـرات طـفـيفـة 
الـسكري النوع  2 وقـد يظهر بعـضها عند
االسـتـيقـاظ في الـصبـاح. وفي حـديثه إلى
إكــــســــبـــريس يــــوضح الــــدكــــتـــور رالف
أبــراهــام اســـتــشـــاري مــرض الـــســكــري

لـتـتـبع صـحـتك. ولـقـيـاس خـصـرك بـشـكل
صــحـــيح ابــحث أوال عـن أســفل أضالعك
وأعـلى وركــيك. ثم لف شـريط قـيـاس مـرن
. وأخرج حـول جسمك ب هات النقطت
الزفير بشكل طبيعي قبل إجراء القياس.
وهـناك سبب آخر الرتفاع ضغط الدم كما
لــوحظ من قــبل  MedicAlertيــتــمـثل في
ارسة الـرياضة. ومع ذلك إذا كنت عـدم 
تــمـــارس الــريــاضــة كــثــيـــرا فــســتــكــافــأ
: وزن صـحي ومـخـاطـر صـحـية بـفـائـدتـ
أقل.وتـشمل العوامل األخـرى التي تساهم

في ارتفاع ضغط الدم ما يلي:
•  . رداءة نـوعية •تـغذية سـيئة.  •الـتدخ

النوم
.  •تـناول الكحول.  • •اإلكـثار من الكـافي

لح. اإلكثار من ا
وحلــسـن احلظ كل هـــذه عـــوامل قـــابـــلــة
لـلـتـعـديل مـا يـعـني أن لـديك الـقـدرة عـلى
القضاء على ملفات تعريف اخملاطر هذه.
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اجـمع اطـباء هـيـئة رسـمـية في لـنـدن على
ان الـوزن الـزائـد من الـعالمـات اخلـارجـية
MedicAlert الرتــفــاع ضـغـط الـدم وربط
زيـادة الوزن بارتـفاع ضـغط الدم. ويعـتبر
مـؤشر كتلة اجلسم ب  18.4 و 25 نطاق
وزن صـحي في ح أن أي شخص يصل
ـقياس لديه فوق  25يـكون قد انتقل إلى ا
فـئة الـوزن الـزائد. وقـالت هـيـئة اخلـدمات
الـصحـية الـوطنـية الـبريـطانيـة إن أفضل
طـريقة لـفقـدان الوزن هي من خالل اجلمع
بـ النظام الغذائي والـتمارين الرياضية.

وفقا لروسيا اليوم.
وقــد تــكـون هــذه هي اخلــطــوة األولى في
الـتـأكد من تـقـليـل خطـر اإلصـابة بـارتـفاع
ـهم مالحـظـة أن مـؤشر ضـغط الـدم ومن ا
كنه التـمييز ب الدهون كـتلة اجلسم ال 
الـزائــدة أو الــعـضالت أو الــعـظــام. لـذلك
يـعــد قـيــاس خـصــرك فـكــرة جـيــدة أيـضـا
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تنزل عـلشان تشوف بعـينك مضيفـا: نزلت وشدوني وشوفت حاجة
جـمــيـلـة وهـي إن عـمي عــبـداحلـلــيم نـا بــشـعــره األسـود وخـدوده
ومــنـاخــيــره وودانه وكل حــاجــة زي مــا هي ســلــيـمــة مــتــحــلــلـتش.
ا سـألت قـالـولي إنه كان بـيـعـمل أعمـال خـيـر كتـيـر جداً وأضـاف: 
ومش بـيـحـكي عن احلكـايـة دي ألنه مش بـيـحب يظـهـر في الـصورة.
وتـابع: كـنت رافض أقـول إلـلي شـوفـته بس قـالـولي قـول ألنـهـا مش
هتقـدم وال تأخـر دي حاجة عـند ربـنا. وأكد أنه سـيتم طـرح مذكرات
صوتـيـة قريـباً لـلـعنـدليب يـذكـر فيـها أسـبـاب عدم زواجه من سـعاد
حسني وبـدايته معـها وقصـص حبه جمـيعاً وعالقـاته ببلـيغ حمدي

وعبدالوهاب وغيرهما.
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كـشـف مـحـمـد شـبـانـة جنل شـقـيق الــراحل عـبـداحلـلـيم حـافظ عن
مفاجـأة كبيرة حول جثمان العندليب األسمر وهي أنه لم يتحلل على
الـــرغم من مـــرور  31 عـــامـــاً عـــلى وفـــاتـه. وأضـــاف في حـــوار مع
صحيـفة اليـوم السابع تـفاصيل عـدم حتلل جثـمان العنـدليب حيث
قــال: روحت دار اإلفـتـاء وعــرفـنـا إزاي نـنــقل جـثـمــان والـدي وعـمي
ياه اجلوفيـة وجبنا خبراء ومهـندس لكن لقينا عبداحللـيم بسبب ا
يـاه مدخـلـتش ليـهم بـسبب الـصـخور لـكن فـضلـنـا ننـقلـهم ونـعمل ا

عزل للمكان. 
وتابـع: نزل شـيخ مسـجـد وشيـوخ تانـية الـقـبر ولـقيـتـهم بيـقولي الزم

تشـفـير االتـصـاالت عـلى سيـغـنال
من طــــرف إلـى طــــرف وهــــو مـــا
ـوجـودين يـعـني أن األشـخـاص ا
ـكـنهم في الرسـائل فـقط هم من 
رؤيــة مــحــتــواهــا وال تـســتــطــيع
ــطــورة نــفـــســهــا بل الــشــركـــة ا
ويــنـطــبق األمــر كــذلك عــلى حـزم
ــلـــصــقـــات الــتي حتـــصل عــلى ا

تشفير خاص بها. 
وفي ديسمبر  2020 أعلن تطبيق
سيـغنال عـن إطالق ميـزة جديدة
وهي الـتــشــفـيــر من الـبــدايـة إلى
الـــنـــهـــايـــة حملـــادثـــات الـــصـــوت

والفيديو للمجموعات.

أو أنـدرويــد وكـذلـك عـبــر نـســخـة
ـكـتب وكل مـا حتـتـاجه لـسـطح ا
من أجل االنضمـام إليه هو كـتابة

رقم هاتفك.
كنك من خالل التـطبيق إرسال  
ات رسائـل نصـيـة أو إجـراء مـكـا
ـات فــيــديـو مع صـوتــيــة أو مـكــا
األصــدقــاء ســـواء كــان ذلك عــلى
أسـاس فـردي أو في مـجـمـوعـات
واسـتـخــدام الـرمـوز الــتـعـبــيـريـة
ــلـصــقـات كــمـا هـو ـوجي أو ا إ
احلــــال في الــــتـــطــــبـــيــــقـــــــــــات

األخرى. 
هل تــطـبــيق ســيــغــنـال آمـن? يـتم
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ازداد احلــــديث حــــول تــــطـــبــــيق
راسلـة اجلديد سـيغنـال السيما ا
بعد ان أعـلن تطبـيق واتسآب عن
فـــــرض شـــــروط جـــــديـــــدة عـــــلى
مـســتــخـدمــيه تـتــعــلق بـحــصـول
شركـة فيـسبـوك الذي تـملـكه على
بـيــانــاتـهـم اخلـاصــة وإال ســيـتم
طـــردهـم مـــنه.مــــا هـــو تـــطــــبـــيق

سيغنال? 
هـو تــطـبـيـق مـجـانـي لـلـمــراسـلـة
والـتــحــدث الـصــوتي يــركــز عـلى
ـكنك استخدامه اخلصوصية و
على الهواتف الذكية سواء آيفون
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ســددت { نـــيـــويـــورك (أ ف ب):  
جائـحـة كوفـيد 19 ضربـة قـوية
لعـالم احلـفالت مـا حـرم الـفـنـان
مــصــدر دخل رئـــيــســيــاً غــيــر أن
ـوسـيــقي يـحـقق قـطـاع اإلنـتــاج ا
ـوا غــيــر اعــتـيــادي خــصــوصـا
بــفـــضل الـــطـــفــرة الـــكـــبـــيــرة في
صـفـقـات بـيع حـقـوق اجملـمـوعات

وسيقية. ا
وتوفـر حـيازة حـقـوق اجملمـوعات
وسـيـقـية والـتي تـتـيح تـقاضي ا
إيرادات عن كل اسـتخـدام ألغنـية
ســـواء مـن خالل الــــتـــحــــمـــيل أو
االستعـانة بهـا في فيلم أو إعالن
دى الطويل. أرباحا طائلة على ا
ــسـتــثـمــرون اهــتـمــامـا ويـبــدي ا
متزايدا بـهذه احلقـوق بعدما أتت
جـائـحـة كـوفـيد 19 عـلى نـسـبة

كبيرة من اإليرادات في القطاع.
وبـلـغت صــفـقـات أجـريـت حـديـثـا
مـسـتـويـات قـياسـيـة حـتـى لو أن
بعـضـهـا لم يـحظ بـتـأكـيـد رسمي.
فـقد بـاع بـوب ديـالن حقـوق كـامل
ـوسيـقـيـة إلى شـركة مجـمـوعـته ا
يونـيـفـرسال مـيـوزيك بـابلـيـشـينغ
في صـفــقـة قُـدّرت قــيـمــتـهـا بـ300
مليون دوالر فـيما حـصل ستيفي
نيكس من فرقة فـيلتوود ماك على
مئة مـليـون دوالر حليازته أكـثرية
احلـــــــصـص مـن اجملـــــــمــــــــوعـــــــة

وسيقية الكاملة للفرقة. ا
ـغني األمـيركي الـكندي كما وقّع ا
نيل يونغ ومـؤسسـا فرقة بـلوندي
اتفـاقات بـقـيمـة غـير مـعـلنـة على

غرار شاكيرا.
وأعلن كلّ من ليـندسي بـاكينـغهام
وميك فـلـيتـوود الـعضـوان أيـضا
في فـرقـة فـلـيـتـوود مـاك صـفـقات
ـز بـيع تـشـمل حــقـوق أغـنـيـة در
الـصـادرة في  1977 والـتي عـادت
لـتــحـقـق شـهــرة مـتــجـددة أخــيـرا

بفضل تيك توك.
Íd  bŽUIð

توضح نـاري مـاتسـورا من شـركة
مـــاســــارســـكـي كـــونـــســــلـــتــــيـــنغ
تخصصة في تقو اجملموعات ا
ذهل في وسـيـقيـة أن االزديـاد ا ا
وسيـقية بدأ أسعار اجملمـوعات ا
قبل  2020 لكـنه تـعزز بـقوة خالل

اجلائحة.
وهي تــــشــــيــــر إلى أن اهــــتــــمـــام

ســونـــغـــز فــانـــد االســـتــثـــمـــاريــة
ـدرجـة في بـورصة البـريـطـانـيـة ا
لـنــدن مــنــذ الــعـام  2018 وأيــضـا
ـــيــــري وايف الـــتـي وقّـــعت بـــرا
االتـــفـــاق مع ســـتــــيـــفي نـــيـــكس
وصناديق استثماريـة بينها تمبو
إنـــفـــســـتـــمـــنــــتس وراونـــد هـــيل

ورزرفوار.
وتــشــيــر هــيــبـــغــنــوســيس الــتي
يــقــودهــا مــيـرك مــيــركــوريــاديس
دير السابق ألعـمال إلتون جون ا
وأيــرون مــايــدن إلى أن عــائــدات
ـوسـيـقـيـة ال تـتـأثـر اجملـمـوعـات ا
بـتـقــلـبــات الـســوق إذ إن الـنـاس
وسـيقى باسـتمرار يستـهلكـون ا
وبـفـضل خـدمـات الــبث الـتـدفـقي
هم يدفعون في كل األوقات تقريبا
لهـا وفق تـقريـر أصدرتـه الشـركة

في 2020.
لكنّ هـيـبغـنـوسيس تـضـيف حتى
لــو أنـنــا لـم نـكـن نــريـد أن تــثــبت
اجلائـحـة ذلك فـإن هذا تـمـامـا ما
حـصل. وقـد أنـفـقت الـشـركـة أكـثر
من مــلـيــار دوالر حلــيــازة حــقـوق
مجـموعـات مـوسيـقـية بـيـنهـا تلك
الـعائـدة إلـى نيـل يـونغ وبـلـوندي

وشاكيرا وآر زي إيه.
ـــديـــرة وتـــقـــول جـــايـن ديـــبـــال ا
الـــســـابــقـــة جلـــمـــعـــيـــة نـــاشــري
ـا ـوسـيـقى الـبـريــطـانـيـ لـطـا ا
كـانت هـنـاك حركـة فـي الكـوالـيس
عـلى صـعــيـد حـقــوق اجملـمـوعـات

وسيقية. ا
غيـر أن صـفـقـات الشـراء الـكـثـيرة
أخـــيـــرا خـــصـــوصــــا من جـــانب
هـيـبـغــنـوسـيس ســلّـطت الـضـوء
أكــثـــر عــلى هـــذه احلــركــة وزادت
قـيــمـتــهــا. وتـشــيـر ديــبـال إلى أن
ـالــيــة تــبــدو مــهــتــمـة األســواق ا

وسيقي. بوضوح باإلنتاج ا
ـنحى قـلق كـروسبي ويثـير هـذا ا
الــــــذي ورغم بــــــيــــــعه حــــــقـــــوق
ـوسـيـقـية يـحنّ إلى مجـمـوعـته ا
زمن كـان اجلـمــهـور يــدفع لـنـا في

مقابل أعمالنا.
وتـخـتــلف بـنــود عـقـود الــبـيع من
فـنـان إلى آخـر وقـلّـما تـخـرج إلى
العلن غير أن تزايد الصفقات من
شــأنه تـــســهــيل اســـتــخــدام هــذه
األغـنـيــات في األفالم واإلعالنـات

وهو ما يأسف له كروسبي.
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