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رفض رئــــيس حــــكـــومــــة اقــــلـــيم
زج كـردسـتـان مـسـرور الـبـارزاني
قضية رواتب ومستحقات االكراد
بـالـصـراع الـســيـاسي الـقـائم بـ
ـا بــغـداد واربــيـل واســتـخــدامـه 

وصفه بتجويع كردستان . 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الـــبــــارزاني الــــتــــقى رؤســـاء
الـــبـــعــثـــات والـــدبـــلـــومـــاســـيــ
ـعــتــمــدين في االقــلــيم وتــطـرق ا
خالل الــــلــــقــــاء الى الــــبــــرنــــامج
احلــكــومي الــذي يـــشــمل تــنــويع
االقـتــصــاد وزيــادة مــصـادر دخل
االقلـيم وخـفض الـنـفـقـات وإعادة
تـنظـيـم الضـرائـب وتسـهـيل عـمل
ــــــســـــــتــــــثــــــمـــــــرين األجـــــــانب ا
واضــاف الـبـارزاني  ( واحملـلـيـ
ـسـتـحـقـات (نـرفض زج مـسـألـة ا
ا يجعلها بالصراع السياسي و
ورقة ضغط ضـد االقليم والـلجوء

إلى سـيـاســة الـتـجــويع بـحق من
يـتـقــاضـون الـرواتب),وأشار إلى
أن (كـردسـتــان تـعـمل عــلى إقـامـة
أفــضل الـــعالقــات مع احلـــكــومــة
ــشـاكل االحتـاديــة وحل جــمــيع ا
مـؤكدا أن على أسـاس الـدسـتـور)
(اإلقـلـيم أوفى بـجـمـيع الـتـزامـاته
بهـدف الـتوصـل إلى اتفـاق يـخدم
ـــواطـــنــ مـــصـــلـــحـــة جــمـــيـع ا
وتـابـع (نـســعى الى ( الـعــراقــيــ
عالقــــات وديـــــة مع دول اجلــــوار
وتـطــويــر الـعالقــات مع اجملــتـمع
الدولي بـشـكل عـام). فيـمـا اعـلنت
ــانــيـة ان ــالــيـة الــبــر الــلـجــنــة ا
تـقـاعـدين لن ـوظـفـ وا رواتب ا
وعدها نهاية تتأخر وستصرف 

الشهر اجلاري . 
وقال عـضو الـلـجنـة جـمال كـوجر
في تــصـــريح امس ان (الــلـــجــنــة
سؤول الية ضيفت عددا من ا ا
نـاقـشة قـانون الـيـة  في وزارة ا
حيث اكـدوا الى الـلجـنة وازنـة  ا
ـتقـاعدين وظـف وا ان (رواتب ا
لـشـهر كـانـون الـثـاني اجلـاري لن
ــوعــدهــا تــتــاخــر وســتــصــرف 
ولن تـتـأثر احملدد نـهـايـة الـشهـر 
مـؤكـدا بـتـاخــيـر اقــرار الـقـانــون)
الية بتضييف (استمرار اللجنة ا
نـاقـشة سـؤولـ في الـوزارات  ا
بغية ضغط احتياجاتهم الفـعلية 
الــنــفــقـــات وتــقــلــيـل الــعــجــر في

ـــــوازنـــــة قـــــدر االمـــــكـــــان). من ا
اكد عـضو اللجـنة شيروان جانبه
مــيــرزا ان (ســعــر صــرف الـدوالر
امام الدينار سيبقى مرتفعا خالل
قـبلـة وفقـا خلطة الثالثة اعـوام ا
ـعـاجلـة ـركـزي الـعـراقي  الـبـنك ا
االزمة االقـتـصاديـة ولـسد الـعـجز
مــبـيـنـا ان ــالـيـة) ـوازنـات ا في ا
(احلكومة ربحت نحو 12 تريلون
ديــنـــار من قـــرارهــا بـــرفع ســـعــر
حــــيث الـــدوالر امــــام الــــديــــنـــار 
ســـيـــؤدي الى تـــقـــلـــيل الـــعـــجـــز
ــوازنـة االحتــاديـة احلـاصل في ا

للعام اجلاري). 
ــالــيـة وافــقت ا في تــطــور الحق 
ـــوظـــفــ عــلـى تــمـــويل رواتب ا
لــــــشــــــهــــــر كــــــانــــــون الــــــثــــــاني
اجلـاري.وبـحـسب وثـيـقـة صـادرة
عن الـــوزارة اطـــلــــعت عـــلـــيـــهـــا
(الزمـان) امس أنه (لـغـرض الـبدء
بــتـــمـــويل رواتـب شــهـــر كـــانــون
ـتـبع الـثـاني حــيث أن الـسـيــاق ا
بأن يتم الـتمويل بـعد يوم  12من
كل شـهـر ونــظـراً لـقـلــة الـسـيـولـة
النقـدية في الـوقت احلالـي نرتأي
بدء عـملـية الـتمـويل بعـد يوم 20
من الشـهـر اجلـاري) واضافت أن
(تـمـويل الــرواتب واألجـور سـواء
وظـف ضمن فـصل تعـويضـات ا
أو الـنـفـقـات الـتـشـغـيـلـيـة لـدوائـر
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الـشبـاب من خالل منح قروض مـسيرة
توسـطة التي لـلمـشاريع الصـغيـرة وا
ــكن ان تـفـتـح افـاقـا جــديـدة وتـعـود
بـالنفع على الدولة وتساعد ايضا على
تـقـلـيل نـسبـة الـفـقـر واستـيـعـاب اكـبر
) داعــيــا ــكن مـن الــعـــاطــلـــ عـــدد 
احلـــــكــــــومـــــة الى (تـــــوزيـع االراضي
ـــصــارف لـــلـــمـــواطــنـــ وتـــوجـــيه ا
ـنح الـقـروض احلـكــومـيـة واالهـلـيـة 
لــبــنــائــهــا من اجل تــنــشــيط الــسـوق
وتـوفـير مـسـاكن لطـبـقات مـخـتلـفة في
اجملـتـمع  وكـذلك االستـعـانة بـتـجارب
اخلـبـراء لالسـتفـادة من مـقتـرحـاتهم 
لـوضع خطط مستقـبلية كفـيلة بتجاوز
ا يـسهم بحل ازمة اضـية  االخـطاء ا
الـــســكن اخلـــانــقـــة الــتـي تــشـــهــدهــا
الــعــاصــمــة بــغــداد). واعــلن مــصـرف
الـرافـدين مـبـاشـرته بـاطـالق الـقروض
ـا فيـها االسـتثـمارية بـكافـة انواعـها 
صـرفـية االخـرى.وذكر والـتـسهـيالت ا
ــكـتب االعالمي لـلــمـصـرف في بـيـان ا
ــصــرف تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان (ا
ـنـتـشرة في اصـدر تـوجـيـها لـفـروعه ا
بـغـداد واحملافـظـات بتـرويج مـعامالت
ـا فـيهـا الـقروض الـقـروض لـلزبـائن 
االسـتـثمـارية الـتي تـخدم الـدولة وذلك
بــهـــدف تــنــشــيط الــقــطــاع اخلــاص).
ويـشكـو مواطنـون في بغـداد من تفاقم
ازمــة الـسـكن وارتــفـاع بـدالت االيـجـار
الــتي اضـرت بـهم واخــذت من دخـلـهم
الـشـهري الـشيء الـكثـيـر وسط دعوات

qO− ðË  UO u « —U ×½≈ ∫ U½Ë—u

 …bÒ R  WÐU ≈ ∑¥∂ 
 ”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

أعـلنت وزارة الـصحة والـبيـئة عن رصد
مـــخــتـــبــراتـــهــا 746 إصـــابــة مـــؤكــدة
بفايروس كورونا  وشفاء  1909 حاالت
من اجلـــائــــحـــة وبـــواقـع ست وفـــيـــات
وقف الـوبائي الـيومي جـديدة. واشـار ا
الــذي اطـلـعـت عـلـيـه (الـزمـان) امس ان
(مــخـتــبــرات الـوزارة اجــرت في بــغـداد
واحملــافـظــات اجـرت اكــثـر من  37 الف
فــحص لــعــيــنــات مــشــتــبه اصــابــتــهـا

حـيث رصدت 746 اصـابة بـالـفايـروس 
واضـاف ان (الـشـفاء في عـمـوم الـعراق)
بـلغ  1909 حــاالت وبـواقع ست وفـيـات
جـديدة). فيما اكـد رئيس فريق الطوار
ـــيـــة في ـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــا
أن االنخـفاض في وائـل حتـاحت الـعراق
مـعـدل اإلصــابـات بـكـورونـا الـذي سـجل
ال يـعني نـهايـة الفـايروس.وقال مـؤخراً 
في تــصـريح امس إن (نــوعـيـة حــتـاحت
ساللـــة الـــفـــايـــروس الـــذي نـــتـــعـــاطى
وتظهر بشكل قابلة للتطور والتغير مـعه

مـسـتــمـر مـعـطـيـات جــديـدة عن نـوعـيـة
كـــورونـــا وهي غــــيـــر واضـــحـــة حـــتى
مـؤكدا (يـجب أالّ يـجري تـغيـير في اآلن)
طـريقة التعاطي والتعامل مع الفايروس
واستـمرار التعامل في الـساللة اجلديدة
مـــعه بـــنــفـس االجــراءات االحـــتـــرازيــة
الفـــتــا الى ان (ارتـــفــاع أو الــســـابــقـــة)
مــرتــبط انــخــفــاض مــعـــدل االصــابــات
إال أن الـتـراخي ـعـطـيـات مـعـقـدة جـداً
بـاتخاذ االجـراءات االحتـرازية والتـباعد
االجــتــمـــاعي وتــطـــبــيق الـــتــوصــيــات
والــتــعـلــيــمــات الــتي أعــلــنــتــهـا وزارة
سيـؤدي الى زيـادة حـتـمـية في الـصـحـة
واقــتــرح حــتــاحت أن عــدد االصــابــات)
(تـقــوم احلـكــومـة بــتـكـثــيف االجـراءات
والـــــتـــــعــــلـــــيـــــمـــــات الـــــتـــــوعـــــويــــة
مـؤكـداً أن (االنـخفـاض في ( لـلـمـواطـنـ
ال مـعـدل االصـابـات الـذي سـجل مـؤخـراً
ـنح إال أنه  يـعــني نــهـايـة الــفـايــروس
فـرصة لتـعزيز وتطـوير القـطاع الصحي
لـتفـادي ظهـور أي فيـروسات جـديدة في
ـســتـقـبل) مــشـددا عـلى ان (الــتـركـيـز ا
قـبلة على ـرحلة ا يـجب أن ينصب في ا
ــنــظــمـة وتــابع ان (ا تــوفــيـر الــلــقــاح)
ـيـة مسـتمـرة بتـقـد الدعم الـكامل الـعا
لـــوزارة الــصـــحـــة في مـــواجـــهـــة هــذا
ـنظمـة مساعدات إذ سـتقدم ا الـفايروس
جـــديــــدة في حــــال تــــوفـــرت مــــصـــادر

الــتـــمــويل). واقـــتــرب عـــدد اإلصــابــات
بــكـورونــا اجلـديــد في مـخــتـلف أنــحـاء
وجتـاوز الـعـالم من  95 مـلـيـون إصـابـة
عـدد الوفـيات اثر مـضاعـفات الـفايروس
ليوني حالة. فيما بحث محافظ حـاجز ا
مع نـقـيب بـغــداد مـحـمــد جـابـر الــعـطــا
مـلف االطــبـاء جـاسـم مـطــشـر الـعــزاوي
وتـعيـينـات اجلدد االعـتداء عـلى االطـباء
ـــشــمــولــ الى وقــرار احــالــة ا مــنــهـم
الـتقاعد. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس
ان (اجلـانـب بـحـثـا ملف االعـتـداء على
وقرار وتـعـيـيـنـات اجلـدد مـنهـم االطـبـاء
شاكل ـشمولـ الى التـقاعـد وا احـالة ا
كـذلك حل مــشـكـلـة الـتي تــرافق عـمـلــهم
واكـد ــهـمـة) الـســكن لـتـلك الــشـريـحـة ا
بـحــسب الــبـيــان ان (شـريــحـة الــعـطــا 
االطــــبــــاء تــــتــــعــــرض الى  مــــعــــانـــاة
تــتــعــلـق بــاالعــتــداء الــذي يــقع كــبــرى
بـاإلضـافة الى ـسـتـشـفيـات في ا عـلـيـها
وفق مــشـكــلــة احــالـتــهم الى الــتــقــاعـد
في سن يعد الطبيب في الـقانون اجلديد
مـشــيـرا الى (تــضـمـ كل اوج عــطـاءه)
مـشاكل االطـباء ضـمن برنـامج احملافـظة
لــعـام  2021  لالرتــقـاء بـواقع الــنـقـابـة
ـطلـوب). من جانبه  ودعـمهم بـالشكل ا
ثــمـن الــعــزاوي (زيـــارة احملــافظ ودوره
الـــــكـــــبــــيـــــر فـي خــــدمـــــة الـــــقـــــطــــاع

واطن).  وصوال الى خدمة ا الصحي
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كــشــفت هـيــئــة الـنــزاهـة الــعــامـة عن
صــدور قـرار حـكـمٍ بـاحلـبس الــشـديـد
عــلى مـديـر ســابق في دائـرة اإلصالح
الـعـراقـيـة لـتـسـبـبه بـهـروب سـجـنـاء.
وقـال بــيـان لـلـهـيـئــة تـلـقـته (الـزمـان)
ــدان الـــذي كـــان يـــشــغل امـس  أن (ا
مـدير قسم الـتاجي في دائرة اإلصالح
الـعراقية تسـبب باالشتراك مع متهمٍ
آخــر مــفــرقــة دعــواه بــهــروب ثـالثـة
ســـجــنــاء من ســجـن الــتــاجي وعــدم
ة إال قـيـامه بـاإلخـبـار عن هـذه اجلـر
بــعـد مـرور مُـدة طـويـلـة) وأضـاف إنّ
(مـحكمة جنح الكرخ اخملـتصة بالنظر
في قـضايا النزاهة بعد اطالعها على
تمثلة ُتحصلة في القـضية ا األدلـة ا
ــمــثـل الــقــانـــوني لــدائــرة بـــأقــوال ا
اإلصـالح والــتــحــقــيق اإلداري الــذي
أوصـى بـإحـالـته إلى الـهـيـئـة  فـضالً
ُتَّهم بعدم ُوقع من قبل ا عن الـتعهد ا
وجــــود نـــقصٍ في عــــدد الـــنـــزالء في
الــقـسـم وقـريــنـة هــروبه وصـلت إلى
قـصـريته وحـكمت الـقـناعـة التـامَّـة 
دة عـلـيه غـيـابـيـاً بـاحلـبـس الـشـديـد 
ادة 272 اربع سـنـواتٍ وفـق أحـكـام ا
مـن قـانـون الـعـقــوبـات) الفـتـا الى ان

(قـرار احلكم تضـمن إصدار أمر قبض
دان ومـنـعه من السـفر وحتـر بـحق ا
وإشــعـار اجلـهـات ذات الــعالقـة بـذلك
ـشـتــكـيـة مع إعــطـاء احلق لــلـجـهــة ا
طالبـة بالتعويض اسـتناداً ألحكام بـا
ادة  19من قانون أصول احملاكمات ا
اجلـزائيـة).كمـا اصدرت مـحكـمة جنح
الــنــزاهـــة  حــكــمــاً بــالــســجن بــحق
دة اربع مـسؤول في هيئة االستثمار 
ســــــنــــــوات ومــــــصــــــادرة جــــــمــــــيع
أمـواله.وذكرت احملكـمة في بيان امس
أن (جــنـح الــنــزاهــة أصــدرت حــكــمـاً

بـالـسجـن بحق مـديـر عام الـنـافذة في
ـدة هــيـئــة االسـتــثـمــار س . ج . هـ و
اربع ســـنــــوات ومـــصـــادرة امـــواله
وعـزله عن منـصبه). فـيما الـقت مفارز
مــديـــريــة مــكــافــحــة اجــرام بــغــداد 
الــقـبض عـلى عــصـابـة ســطـو مـسـلح
قـامت بـسـرقـة أحـد الـدور في مـنـطـقة
ديـرية في ـنـصور بـبغـداد. وقـالت ا ا

بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس أنه (
تـشكيل فـريق عمل للـمباشـرة بالبحث
والـتـحـري واجراء الـكـشف عـلى محل
حـــيث اتـــضح قـــيــام ثـالثــة احلـــادث

اشـخـاص مـسـلـحـ يـرتـدون قـبـعـات
بـالـدخول الى الـدار ليال وسـرقة مـبلغ
خـمـسـة ماليـ ديـنـار مع كـيـلـو غرام
مـن الـذهـب اضــافــة الى عــجــلــة نـوع
راجن وهـواتف نقالة) مؤكدا انه (بعد
الــبــحـث  الــعــثــور عــلى الــعــجــلــة
ـسـروقـة وهي مـتروكـة عـلى مـسـافة ا
قـريبة من الـدار ورفع بصـمات اجلناة
من قـبل خـبراء االدلـة اجلنـائيـة ولدى
مــتــابــعــة حتـركــاتــهم من قــبل فــريق
الـعـمل وبذل اجلـهود  الـتوصل الى
احـد اجلناة وبعد اخـذ موافقة قاضي
الــتــحــقــيق  الــقــاء الــقــبض عــلــيه
ـتــهـمـ وبــداللـته  الــتـوصـل الى ا
االخـرين والـقـبض عـلـيـهم في مـناطق
متفرقة). واعلنت قيادة عمليات بغداد
 القبض على متهم اثن باإلرهاب
وتـهـريب اآلثـار واالجتـار بـالـبـشر في
مـــنــاطق مـــتــفـــرقــة مـن الــعـــاصــمــة.
دني حريقا وكـافحت مديرية الـدفاع ا
انـدلع داخل مقـر افواج طـوار بغداد
في مـنـطقـة الكـسـرة. وقال بـيان امس
دني طوقت احلريق أن (فـرق الدفاع ا
الــــذي نـــشب داخل عــــدد من طـــوابق
ــنـتـسـبـ ـنـام ا ـتــخـذة  الــبـنـايـة ا

وانـهت احلادث دون تسجيل اصابات
ـادية بـشـرية مع حتـجيم خـسائـرها ا

ــــقــــر). وتــــمــــكــــنت وكــــالــــة داخـل ا
االســـتـــخـــبــارات الـــتـــابـــعـــة لــوزارة
الـداخـلـيـة من اعـتقـال ثالثـة مـتـهـم
مــطــلـوبــ بــالـدگــة الــعـشــائــريـة في

محافظة الديوانية. 
وذكـــرت الــوكـــالــة في بـــيــان تــلـــقــته
(الــــزمـــان) امس ان (مــــفـــارز وكـــالـــة
ــديــريـة ــتـمــثــلـة  االســتــخـبــارات ا
اسـتــخـبـارات الـديـوانـيـة في الـوزارة
تـمـكـنت من الـقـاء الـقـبض عـلى ثـالثة
ـا يسـمى بالـدكة مـتهـم مـطلـوب 
الـعشائرية وفق مذكـرة قبض قضائية
صـادرة بـحـقهم من الـقـضاء) مـشـيرا
تهـم الى جهة الطلب الى (تـسليم ا
ــوجب وصـل اسـتالم اصــولي). من
ـنـافـذ جـهـة اخـرى  ضـبـطت هـيـئـة ا
احلـدودية كيـلوغرام من مـادة الترياك
اخملـدرة فـي منـفـذ مـنـدلـي احلدودي .
وذكـــرت الــهــيــئـــة في بــيــان امس ان
ـنــفـذ ضــبـطت مـادة (مالكــاتـهــا في ا
الــتــريــاك اخملــدرة بــوزن كــيــلــوغـرام
بــحــوزة ســائق عــجــلـة ايــراني خالل
واجـب مشـتـرك بـ مـكـتب اخملـابرات
فـي ديالى ومفرزة مكافحة اخملدرات).
كــمــا ضـــبــطت هــيــئــة الــكــمــارك (٥)
ـسـمـوح ـوديل غـيـر ا عــجالت  دون ا

استيرادها داخل العراق. 

لـلــحـكـومـة بـتـوزيع اراض سـكـنـيـة او
أنـشـاء مجـمعـات يـكون نـظامـهـا افقـيا
وبــالــتـقــســيط النــقـاذهـم من مـشــكــلـة
الـسـكن التي بـاتت أحـد ابرز الـعقـبات
ا الـتي يعاني منـها سكان الـعاصمة  
لـهــا من تـأثـيـر مـبــاشـر عـلى حـيـاتـهم
واسـتــقـرارهم الـنـفـسي واالجـتـمـاعي.
ويـرى الـصائغ ان (احلـكـومة لـم تتـخذ
اي اجــــراء يــــخــــفـف من عـبء االزمـــة
االقـتـصـادية الـنـاجتـة جراء انـخـفاض
ـيـا بـسـبب جـائـحـة اسـعــار الـنـفط عـا
كــورونـا  والـبــدء بـاالسـتــثـمـارات في
الـقـطـاعـات اخملـتـلـفـة وتـشـجـيع ودعم
الـقطاع اخلاص لـلنهوض بـالصناعات
االنـــتــاجـــيــة الـــتي حتـــقق االكــتـــفــاء
الــذاتي). فـي غـضــون ذلك  تــســتــعــد
وزارة الــعـمل والـشـؤون االجــتـمـاعـيـة
ـــشــــاريع إلطـالق الـــدفــــعـــة  30 مـن ا
شـاريع الشـباب الـصـغيـرة اخلاصـة 
قـبل ـدرة للـدخل خالل الـشهريـن ا ا

مــشــيـرة الى الــتــنـســيق مع اجلــهـات
اخملــتـصــة لــتـنــظـيـم دخـول الــعـمــالـة
االجــنـبـيـة الى الــبالد.وقـال مـديـر عـام
ـــهـــني دائــــرة الـــعـــمـل والـــتـــدريـب ا
بـــالـــوزارة رائـــد جــبـــار بـــاهض في
تــصــريح امـس أن (الــوزارة سـتــطــلق
سـتردة من ـبالـغ ا الـدفـعة  30ضـمن ا
ــمــنــوحــة لـــلــشــبــاب من الــقـــروض ا
ـــاضـــيـــة) واضـــاف أن الـــدفــــعـــات ا
(الـتقـد سيكـون الكـترونيـا على غرار

الدفعة السابقة). 
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ناطق ان يكـون طقس الـيوم اخلمـيس صحوا بـاردا في ا التابـعة لوزارة الـنقل 
كــافـــة.وذكــرت الـــهـــيــئـــة في بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امـس أن (طــقس الـــيــوم
ــنـاطق كـافـة ودرجــات احلـرارة تـنـخــفض بـشـكل صــحـو بـارد في ا اخلـمـيس
نـطقـة الشـمالـية كمـا تشـهد االقـسام الـشرقـيـة في ا ملـحوظ عن الـيوم الـسابـق
تساقط امطـار خفيفة  تـكون رعدية احيانـا وفرصة لتساقط الـثلوج خاصة على
واضاف أن (طقس يوم غد اجلمعة سيكون صحوا باردا في اقسامـها اجلبلية)
ــنــطــقـة عــمــوم مـنــاطق الــبالد ودرجــات احلــرارة تــرتــفع بــضع درجــات في ا
تنبىء اجلوي صادق عطيـة في صفحته على فيسبوك كتب ا الوسطى). بـدوره 
امـس ان (موجـة بـرد ستـجـتاح مـدن الـبالد تـدريجـيـا مصـاحـبة لـريـاح شمـالـية

قبل). غربية تستمر لغاية االثن ا
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في نـحــو الــسـاعــة اخلـامــسـة من
مــســـاء امس بـــتــوقـــيت بـــغــداد
رفـعت طــائــرة مـروحــيـة الــرئـيس
ـنتـهـية واليـته دونـالد االمريـكي ا
ترامب من حديـقة الـبيت االبيض
الى قـــاعــدة انـــدروز اجلـــويــة في
ضـــواحي واشـــنـــطن تـــمـــهـــيـــدا
لالنتقال الى مـنتجعه اخلاص في
والية فلوريدا حيث يقيم وعائلته
بشكل نـهائي فـيما شـرع الرئيس
ـــمــارســة اجلــديـــد جــو بـــايــدن 
مهـمـاته رئيـسـا جديـدا في اعـقاب
اعمال شغـب وعنف لم تشـهد لها
ـــتــحــدة مــثـــيال مــنــذ الــواليــات ا
االســـتــــقالل عـــام 1776 .وجـــرت
مـراسم تــنــصـيب بــايــدن بـغــيـاب

سلـفه ووسط اجراءات امـنـية غـير
مسبوقة شارك فيها نحو  21 الف
رجل امن وبــذلـك اســدل الــســتــار
عــلى احلــقــبــة الـــتــرامــبــيــة الــتي
شـهـدت حتـوالت سـيــاسـيـة دولـيـة
رافـقت انــتـشـار جــائـحــة كـورونـا
التي حـصـدت حـتى امس اكـثر من

 400 الف امريكي.
وأشــاد الــرئـــيس اإليـــراني حــسن
روحــاني امس األربــعــاء بــنــهــايـة
عهـد طـاغيـة في إشـارة الى الـيوم
األخيـر من واليـة نـظيـره االمـريكي
دونـالـد تـرامب مـعـتـبـرا أن الـكـرة
ـنــتـخب جـو في مـلـعب الــرئـيس ا
بـايـدن بـشـأن الـعـقـوبـات واالتـفاق
حــول الـــبـــرنــامـج الــنـــووي.وقــال
روحـاني في كــلـمــة مـتـلــفـزة خالل
االجـتــمـاع األســبـوعي لــلـحــكـومـة
(اليـوم تـنتـهي حـقبـة طـاغيـة آخر

والــيـــوم هـــو الــيـــوم األخـــيــر من
حكمه النحس). واعتبر في الكلمة
التـي تأتـي قبـل ساعـات من تـولي
بـــايــــدن مــــنــــصـــبـه أن (األعـــوام
األربعـة الـتي أمـضـاهـا ترامب في
احلـــكم لم تـــثـــمـــر ســـوى الـــظـــلم
ــشــاكل والــفــســاد وتــســبـــبت بــا

لشعبه والعالم).
 وفــرضت إيــران مــسـاء الــثـالثـاء
عقـوبـات عـلى تـرامب وعدة وزراء
ومـسـتـشــارين من إدارته شـاركـوا
ــمــارســـة "الــضــغط في حــمــلـــته 
األقصى" عـلى إيـران.وتـشـمل هذه
الـعـقـوبـات مـنـع الـسـفـر وجتـمـيـد
أصول مـالـية لـترامـب ومسـؤول
امـريــكــيـ آخــرين مــســتـهــدفـ

تلكـونها في يُحتـمل أن يكونـوا 
إيــران.واتُــخــذت هـــذه الــتــدابــيــر
ـوجب قـانــون صـادر عـام 2017

حتت عـنـوان "مـحـاربـة انـتـهـاكات
احلـــقـــوق اإلنـــســــانـــيـــة ونـــزعـــة
ــغـــامــرة واألعـــمــال اإلرهـــابــيــة ا
ــنـطـقـة" ــتـحـدة في ا لـلـواليـات ا
وفق مــا جـــاء في بــيـــان أصــدرته
وزارة اخلــــــــــــــــــارجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة
اإليرانـيـة.وبـاإلضـافـة إلى ترامب
تـسـتـهـدف الـعــقـوبـات خـصـوصـاً
وزيـر اخلــارجــيـة مــايك بــومـبــيـو
ووزير اخلـزانـة سـتيـفن مـنـوتشن

وكذلك وزير الدفاع مارك إسبر.
ــديــرة وتــضمّ الالئـــحــة أيــضـــاً ا
الـسـابــقـة لـوكــالـة االسـتــخـبـارات
ـــركـــزيــــة "سي آي ايه" جــــيـــنـــا ا
هاسبل ومستـشار ترامب السابق
لــــشــــؤون األمن الــــقــــومـي جـــون
ـــبـــعــوث األمـــيــركي بــولـــتــون وا
اخلاص إليران براين هوك وخلفه
إلــيـوت أبــرامــز.ونــطــراً إلى وابل

ـفـروضـة الـعـقـوبـات االمـريــكـيـة ا
عـــلى اجلـــمـــهـــوريـــة اإلسالمـــيـــة
ــتـكــررة الــتي كـان والـهــجــمـات ا
ـنتهية يشنها الـرئيس االمريكي ا
ـسـتـهـدفـ واليـته واألشـخـاص ا
بـالـعـقـوبـات عـلى إيـران من شـبه
تلكون ستبعد أن يكون هؤالء  ا
أصــــوالً في إيــــران أو أن تــــكــــون
لديـهم نـيـة زيارة طـهـران.وقـطعت
ـــــتـــــحــــدة إيـــــران والــــواليـــــات ا
عالقــاتـهــمــا الـدبــلــومـاســيــة عـام

 . 1980�
وســـحب تـــرامب بـــشـــكـل أحــادي
بالده من االتـــفـــاق الــدولـي حــول
برم عام 2015 النووي اإليرانـي ا
وأعـاد فـرض عـقـوبـات كـان يـنصّ
االتـفـاق عـلى رفـعـهـا مـقـابل احلـدّ
من الـــبـــرنــــامج اإليـــراني الـــذري

ثير للجدل. ا
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يـعـتـزم  صـنـدوق االسـكـان التـابع الى
وزارة األعــمـار واإلســكـان والـبــلـديـات
اطـالق قــروض اســكــان لــلــمــواطــنـ
لـغرض الـبناء او إضـافة البـناء بقـيمة
 75 مـــلـــيـــون ديـــنـــارمـن دون فـــائــدة
كتب االعالمي وبـضمان العقار.وذكر ا
لــلـصـنـدوق في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
واطن امس انـه (سيباشر بأقراض ا
ـبلغ اليـتجاوز عن  75 مـليـون دينار
فـي بــغــداد و 50 مـــلــيـــون ديــنــار في
األطـراف واحملـافظـات الغـراض البـناء
او الـتـأهـيل) مـشـيـرا الـى ان (الـقرض
ـدة سـداد ســيـكــون من دون فـائــدة و
 20 عـــامـــا مـــقـــابـل عـــمـــولـــة إداريــة
ـرة واحـدة قــدرهـا خـمـسـة تــسـتـوفي 
ئة وبضـمانة العـقار نفسه وبـكفالة بـا
يــقـبــلـهـا الــصـنـدوق)  وكــان مـجـلس
الــــــوزراء قـــــــد اعــــــلن امـس االول عن
قـروض لـشراء الـوحدات الـسـكنـية في
اجملـمـعـات االسـتـثمـاريـة بـدون فـائدة
ـشرفة وانه  تـفعـيل أعمـال اللجـنة ا
ــركـزي عــلى قــروض مـبــادرة الــبـنك ا
الــعـراقي. ودعـا اخلــبـيـر االقــتـصـادي
مــنـاف الـصـائغ  احلــكـومـة الى وضع
دراسـات مستفيضـة تسهم بدعم حركة
الــســوق. وقـال لـ (الــزمـان) ان (هــنـاك
ـكن ان تـشرع جـمـلـة من التـوصـيات 
بــهــا احلــكــومــة بــعــد وضـع دراسـات
مـســتـفـيـضـة بـشــأنـهـا  خـاصـة بـدعم
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الـعـثـمـانـيـة دونـدار عـبـد الـكـر عـثـمـان أوغـلـو عن عـمـر نـاهـز 90 عـامـا في الـعـاصـمـة الـسـوريـة
دمـشـقـوقـال أحـد أفـراد األسـرة الــعـثـمـانـيـة اورهـان عـثـمـان أوغـلـو فـي تـغـريـدة له عـلى صـفـحـته
االلكتـرونيـة لقـد توفي كبـير عـائالتنـا والساللة الـعثـمانـية عمـنا الـفقـيد الراحل األمـير دونـدار عبد
ـدينة التي ولد فيها وأحبها بعد فرده في هذه ا الكر عثـمان أوغلو في دمشق حيث كان يعيش 
أن  أخـرج أبـواه من تـركيـا بـعـيد الـغـاء اخلالفـة عام  1924 واجلديـر بـالـذكر  ان الـراحل عـثـمان
أوغلو هو حفيد األمير محمد سليم أفندي ابن عبد احلميد الثاني السلطان العثماني الشهير الذي
ينسب اليه الـفضل الكبير باحلفاظ على مجد االمبـراطورية العثمانية من االنهيار حتى وصلت الى
ـاضي وبعد سـقوط االمبـراطورية عام  1924  نفي السنـوات األخيرة من الـقرن التـاسع عشر ا
جميع أحـفاد الساللة العـثمانية من تـركيا ولكن في عام  1952 سمـحت السلطات الـتركية لالناث

نفى بأن تعود الى األراضي الـتركية دون قلق وبعدهـا    السماح للذكور بالـعودة الى تركيا وذلك في العام التي كانت تعيـش با
1974  ليعيشوا بسالم على اراضيهم بعد أن  اجبرتهم  الظروف القاهرة على تركها آنذاك .
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حـقق فريق الـسـليـمانـيـة بكـرة اليـد أمس األربـعاء الـفوز
ـبــاراة الـتي عـلى فـريـق الـفـتـوة بــنـتـيـجـة  21-22 في ا
احتضـنتـها قاعـة الكـرخ ببغـداد وذلك ضمن مـواجهات
ـمتـاز. وحلساب رحـلة األولى من مـسابقـات الدوري ا ا

ذات اجلــولــة تــغــلب فــريـق اجلــيش عــلى فــريق الــكــوت
ـدرسة التخـصصية بـنتيجة 22-38 .وجرت عـلى قاعة ا
في وزارة الشـباب والرياضة مـواجهة حصـد فيها فريق
الـقــاسم الــعالمـة الــكــامـلــة  عــلى حـســاب فــريق ديـالى
rOKÝ ÊUD×  ∫©ÊU e «® WÝbŽ        .27-26 بنتيجة
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أعـــلـن وزيـــر الـــزراعـــة مـــحـــمـــد كــر
اخلـفاجي عن مصـادقة مجلس الوزراء
وبـناء على ما  عـرضه من قبل الوزير
خـالل اجـتــمــاع مـجــلس الــوزراء عـلى
تـــعـــديل قـــانــون 24  لـــســـنــة 2013
ـتـفـرغـ الـزراعـيـ حـيث اخلـاص بـا
يـــتم مــنـــحــهم فـي ضــوء الــتـــعــديالت
اجلـديدة حق التملك بدون بدل واتاحة
فـرصــة الـتـعـاقـد بـدون مــزايـدة عـلـنـيـة
والـشـمـول بقـانـون التـقـاعـد وامكـانـية
ــلـــكــيـــة لــلـــورثــة. حـــيث وضع نـــقل ا
الـوزير بـضمن أولـويات الـوزارة تعديل
قــانـون الــتـفـرغ المــتـصــاص الـبــطـالـة

واالســتــفــادة من اخلــبـرات الــزراعــيـة
ـنتج احملـلي حـيث يعـد هذا وحـمـاية ا
الـتعديل انتـصارا للقـطاع الزراعي فقد
وضـعت الوزارة ومـن خالل استـحصال
ـــوافــــقـــات األصـــولـــيـــة األمـــور في ا
نـصـابهـا الـصـحيح و تـوجـيه الدعم
ـهمة لـتكون واالسـناد لـهذه الشـريحة ا
ارسة حـاضرة بالعـمل الزراعي ويتم 
االخـــتـــصـــاص مع ضـــمـــان احلـــقــوق
ـالية.وهنا تؤكد الوزارة مضيها بدعم ا
ـهـمة بـكل إمكـانـياتـها هـذه الـشريـحة ا
وتـوفير الدعم الـلوجستي لـترجمة قرار
ـــوقــر والــنــهــوض مـــجــلس الــوزراء ا
بــالــعــمل الـزراعـي وبـشــقــيه الــنــبـاتي
واحلـيــواني دعـمـا لالقـتـصـاد الـوطـني

وتـــســتـــعــد وزارة الـــعــمـل والــشــؤون
االجــتــمـاعــيـة إلطـالق الـدفــعـة  30 من
ـــشــاريع ـــيــســـرة لــدعم ا الـــقــروض ا
ــدرة لــلـــدخل اخلــاصــة الـــصــغــيـــرة ا
ـواطـنـ العـاطـلـ عن الـعمل خالل بـا
ـقـبــلـ . وقـال مــديـر عـام الــشـهـريـن ا
هني بالوزارة دائـرة العمل والتـدريب ا
رائـد جبـار باهض في تصـريح للـمكتب
اإلعـالمي للـوزارة تـلقـته (الـزمان) امس
أن الــوزارة ســتــطــلـق الــوجــبـة الـ 30
ــسـتـردة مـن الـقـروض ـبــالغ ا ضــمن ا
اضية ـمنوحة للشباب من الوجبات ا ا
.وب باهض أن (التقد على إستمارة
الـقـرض سيـكون الـكـترونـيـاً عبـر موقع

الوزارة الرسمي).
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اكـد الــنـاطق بــاسم الــقـائــد الـعـام
ـسـلــحـة الـلـواء  يـحـيى لـلـقـوات ا
رسول ان  مـاحدث في شـمال بابل
ألبراج الطاقة عمالً تخريبياً نفذته

جماعات خارجة عن القانون.
وقـــــال رســـــول فـي تـــــصـــــريح إن
(احلــــادث لم يــــخـــلـف أي أضـــرار

بشرية).
وأضـاف أن (قائـد عـملـيـات كربالء
يــــشــــرف عـــــلى الــــوضـع األمــــني
مـــشـــيـــرا الى ان شــــمـــالي بـــابـل)
(الــقــطـعــات الــعـســكــريـة مــاســكـة
لـــلـــحـــدود مع اجلـــانـب الـــســوري
مؤكدا وجتري حتصينات مشددة)
(اسـتــكـمـال االبــراج والـكــامـيـرات

احلرارية في احلدود). 
األنباء ونفت خـلية اإلعالم األمـني
الــتـي حتــدثت عـن ســقــوط قـــتــلى
بـقـصف ـاضـيـة وجـرحـى الـلـيـلة ا
مـواقع عـسكـريـة في مـنطـقـة جرف
مــشـيـرةً إلى أن الــصـخــر في بـابل
الــقـــصف كـــان نــتـــيـــجــة اعـــتــداء
عـــــنـــــاصـــــر داعـش عـــــلى أبـــــراج

كهربائية.
وقــالت اخلــلــيــة في بــيــان تــلـقــته

(الـــزمــــان) امس (تـــداولـت بـــعض
وسـائل اإلعالم ومـواقع الـتـواصل
االجـتـمـاعي أنـبـاء غـيـر صـحـيـحة
بــشــأن تــعـرض قــطــعــات الــقـوات
األمنـية شـمالي مـحافـظة بابل الى

اعتداءات ليلة امس االول).
وأضـــــاف انـه (في الـــــوقـت الــــذي
نــنـفي فـيه هــذا األنـبـاء نـدعـو الى

ـعــلـومـات تـوخي الــدقـة في نــقل ا
وعدم بث الشائـعات حملاولة ارباك
الــرأي الـعــام) وأشـار الــبـيـان إلى
(تـعـرض بعـض أبراج نـقل الـطـاقة
الـكهربـائيـة في منـطقة الـبهـبهاني
شـــمـــالي احملـــافـــظـــة الى اعـــتــداء
وتخريب من قبل عناصر عصابات
فـسرهـا الـبعض عـلى أنـها داعش 

قصف طـائرات حـربيـة) وتابع ان
(قوة أمنية باشرت بعملية تفتيش
بــحـثـاً عن الـعـنـاصـر الـتي أقـدمت
على هذا الـعمل االرهابي). بدوره
ـــتـــحـــدث بـــاسم الـــقـــيـــادة قـــال ا
الـكـابـ بـيل ـركـزيـة األمـريـكــيـة ا

أوربــان إن (االنــفــجــارات الـتي 
قرب اإلبالغ عنـها في وقت سـابق 
جـرف الـصخـر لم تـكن نتـيـجة ألي

عمل عسكري أمريكي). 
·d'« ÀœUŠ

كـمـا اكدت الـسـفـارة االمريـكـية في
انه لـــيس هـــنــاك ضـــلــوع بـــغـــداد
ـتحـدة في حادث جرف للـواليات ا
ــكــتب االعالمي الــصـخــر .وقــال ا
للسفارة (نالحظ وجود تقارير عن
احتمالية وقـوع انفجارات بالقُرب
من جــرف الــصــخــر).وأضــاف انه
كننا تأكيد عدم وجود أفرادٍ أو )
قـطـعات أمـريكـيـة بالـقـرب من هذه
ــنــطـــقــة ولـــيس هــنـــاك ضــلــوع ا
ــتــحـــدة في احلــادث لـــلــواليـــات ا

زعوم).  ا
وكـــــــانـت مــــــــواقع الــــــــتــــــــواصل
االجــتـمـاعي قـد تـنـاقـلت انـبـاء عن
سماع دوي ثالثة انفجارات ضمن
قــاطع اجلــيش الــعـراقي واحلــشـد
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رأى اخلـبـير الـقـانـوني طـارق حرب
¨تــشـكــيل قـوائم انــتـخـابــيـة في ظل
الـقــانــون الــذي اعــتـمــد االنــتــخـاب
ـتــعـددة ¨غــيـر الــفـردي والــدوائــر ا
ــنع االسـتــفـادة من مــجـدي كــونه 
االصوات االخرين التي كانت تنتقل
رشح او رئيس القائمة في الى ا
اضية¨وتسبب مقترح االنتخابات ا
ــبــكــر الى تــأجــيـل االســتــحــقـــاق ا
ـقـبل ¨بـانـقـسـام سـيـاسي تـشـرين ا
ب مـؤيـد للـطرح ومـعارض لـلفـكرة
شاعر التي قد تؤدي الى التالعب 

 . العراقي
»«eŠ« qOJAð

وقال حـرب في بيان تـلقـته (الزمان)
امس انـه (الفــــائــــدة من تــــشــــكــــيل
احـــــزاب او الــــــدخـــــول فـي قـــــوائم
انـتــخــابـيــة والسـيــمــا ان الـقــانـون
ـــنع حتــويل حـــتى ولــو اجلـــديــد 
ـا كان سـابـقا لـصوت واحـد خالفـاً 
حـــيث كـــان لــرئـــيـس الــقـــائـــمــة او
اعــضـائـهــا االخـرين االســتـفـادة من
تــــــلـك االصــــــوات الـــــتـي ال تــــــؤهل
ـرشـحـ اخلاسـرين)¨واضاف ان ا
(الــــكــــثــــيــــر من رؤســــاء الــــقــــوائم
ـوجـودين حـاليـاً في االنـتـخـابـيـة  ا
ــان لم يـحـصــلـوا عــلى الـعـدد الــبـر
طلوب من االصوات للوصول الى ا
مـجلـس النـواب ولـكن أضـيـفت اليه
اصــوات اعـضـاء قــائـمـتـه والـعـكس
كـــان صــــحـــيـح في االنـــتــــخـــابـــات
السابـقه وطبقاً لـقانون االنـتخابات
الـــســابـق كـــذلك فـــأن كــثـــيـــرين من
اعضاء تـلك القوائم اصبـحوا نوابا
ـا بــأصـوات لــيس بــأصـواتــهم وا
رئيس الـقائـمة)¨مؤكـدا ان (القـانون
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اجلـــــديـــــد الـــــذي ســـــيـــــطـــــبـق في
ـقبـلـة ال يسـمح بـنقل االنـتخـابـات ا
حتى ولو لصوت واحد من اصوات
رئــيس الــقــائـــمــة الى االعــضــاء او
بــالــعــكس من االعــضـاء الـى رئـيس
الـقـائـمـة¨اذ سـيـطــيح هـذا الـقـانـون
كن بالـكثـير من االصـوات التي ال 
االســتـفــادة مـنــهـا وهـذا يــدلل عـلى
عـــــدم اجلـــــدوى مـن الـــــدخـــــول في
االحـزاب او الــقـوائم االنـتــخـابـيـة).
فــيـمــا عـلق زعـيـم الـتـيــار الـصـدري
بــشـــأن مــقــتــرح مــقــتـــدى الــصــدر 

فوضية لتأجيل االنتخابات. ا
وقال الصدر في تغـريدة على تويتر
ـفـوضـيـة (نـأمل أن يــكـون مـقـتـرح ا
مـهــنـيــا خـالــصـا إلتــمـام كل آلــيـات

االنـــتــخـــابــات وإجـــرائـــهــا بـــشــكل
مـقـبـول),داعـيــا الى ان (تـكـون هـذه
االجـــراءات بــعـــيــدا عن الـــتــدخالت
الـسـيـاسـيـة واحلـزبـيـة والـطـائـفـيـة
واشـار الــصـدر الى انه والــعـرقـيــة)
(إذا كـان الـتــأجـيل ألسـبـاب مـهـنـيـة
فــسـنـذعن وإال فــانـتـظــروا قـرارنـا).
وبــحث رئـــيس حتـــالف عــراقـــيــون
عــمــار احلــكــيم مع ســفــيــر االحتـاد
االوربـي لــدى بـــغــداد مـــارتن هــوث
الــعالقــات الــثــنــائــيــة بــ بــغــداد
ا يخدم واإلحتاد وسبل تطويرها 

 . الطرف
واكــــد احلــــكـــيـم خالل الــــلــــقـــاء ان
ـثل فــرصـة إقــتـصــاديـة (الــعــراق 
لـلــجـمــيع وأرض بــكـر لإلســتـثــمـار

ــنــفــعــة لــلــجــمــيع وان وحتــقــيق ا
العراق ينطلق في عالقاته من ثابت
ـــصــــلـــحــــة الــــوطـــنــــيــــة وحـــفظ ا
مـــشــيـــرا الى انـه (يــجب ســيـــادته)
حتــديـد مــوعـد االنـتــخـابــات بـشـكل
نـهـائـي واهـمـيـة تـمـتـعـهـا بـالـرقـابة
الــدولــيــة دون اإلخـالل بــالــســيــادة
واحلـيـاديـة وان لم تـتـسم بـالـعـدالة
كن ولم تـتوفـر فـيـها الـشـروط فال 
ان تـكـون مــعـبـرة عن إرادة الـشـعب

العراق).
وراى الـــنــــائب الــــســـابق مــــحـــمـــد
رجعيـة الدينـية طالبت ان ا للكـاش
مــــنـــــذ اكـــــثـــــر من عـــــام بـــــاجــــراء
مــســتـغــربــا من طـلب االنـتــخــابـات
فـوضـية بـالتـأجيل. واكـد اللـكاش ا

ابراج الكهرباء بعد التخريب

احسان عبد اجلبار 

ركزية باتفاق أولي مع احلـكومة ا
اي ـئة عـلى خـفض االنـتاج 20 بـا

نحو 80 ألف برميل يوميا).
 فــــيــــمــــا اكــــدت وزراة الــــثــــروات
الــطــبـــيــعــيــة في حـــكــومــة اقــلــيم
كـردسـتـان ان تـسـلــيم مـلف الـنـفط
الى شركة تـسويق النفط الـعراقية
مشـيرة الى سومـو غيـر دستـوري 
ان تــكـــلـــفــة االنـــتـــاج في االقـــلــيم
مـرتـفـعـة وعـمـلـيـة بـيع الـنـفـــــــــط
تــــكــــون اقـل ســــعـــــــــر من اخلــــام

العراقي. 
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وقــالـت الــوزارة في بــيـــان تــلــقــته
(الــــزمــــان) امـس ان (الــــوزيــــر في
احلــكـومـة االحتــاديـة تـطـرق خالل
إلـى جـــمــــلـــة من لــــقـــاء صـــحــــفي
ــتــعــلـقــة بــالـنــفط في الـقــضــايـا ا
لــــذا ارتــــأيــــنـــــا أنه من االقــــلــــيـم 
الــضــروري تــوضـــيح وتــصــحــيح
بــــــعـض األمــــــور الـــــتـي وردت من
خـالله والســـيــــمـــا في مــــا يـــخص
عــمـلــيـات انــتـاج وبــيع الــنـفط في
كـردسـتـان).مـشـيـرا الى ان (تـكـلـفة
إنــــتــــاج الــــنـــفـط في كــــردســــتـــان
وأن نـفط اإلقليم يباع بأقل مرتفعة
من ســعــر الــنــفط اخلــام الــعــراقي
بـعشـرة دوالرات وبطـبـيعـة احلال
ــــســـــألـــــة بـــــعض فـــــإن لـــــهـــــذه ا
مــنـهــا درجــة الــتـعــقــيـد األســبــاب
كمني وطـبيعة احلقـول النفطية ا
ولهذا فـإن تكلـفة استـخراج النفـط
أعـــــــلـى مـن بـــــــاقـي احلـــــــقـــــــول 
ــــــــشـــــــــاكل ولـألســــــــــف فــــــــإن ا
والـعقـبات الـتي تـخلـقهـا احلكـومة
االحتـــاديـــة وســـومـــو جتـــاه نـــفط
إالقــلـيم سـبب آخـر فـي بـيع الـنـفط

بــــــــأقل مـن أســـــــعـــــــار األســـــــواق
ـيـة).مـؤكـدا ان (عـبـد اجلـبـار الـعـا
طلـب تسـليم مـلف نفط االقـليم إلى
ســــــومـــــــو عــــــلـى أن يُــــــدار هــــــذا
بيـد أن هذا الطـلب مخالف مركـزياً
لـــلــدســـتــور الـــذي يــنـص عــلى أن
الــعـــراق دولــة احتــاديـــة ولــيــست
مــركـزيــة ووفـقــاً لـلــدسـتــور الـذي
صـوت عــلـيه غـالــبـيـة الــعـراقـيـ

يــحق لإلقــلــيم اســتــخــراج الـنــفط
وبـيــعه ولـهــذا الـسـبـب فـإن طـلب
تـــــســــــلـــــيـم مــــــلف نــــــفط غــــــيـــــر
ولـــــــكـــــــنـــــــنــــــــا مع دســـــــتــــــــوري
مـسـتـعـدون لــتـسـلـيم إيـرادات ذلك
250 ألف برميل يومياً من النفط
إلى احلــكــومــة االحتــاديــة مــقــابل

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـــــــضي اكـــــــدت وزارة الـــــــنــــــفـط ا
ـعـاهد بـإجـراءت تعـيـ خـريجي ا
ـاضـيـ على الـنفـطـيـة لـلـعـامـ ا
مالك الـوزارة خالل كـانـون الـثـاني
من عــــام 2021 احلــــالي والــــبــــدء
بـأجــراءات الـتـعــيـ حــسب تـوفـر
ـالـية لـلشـركـات النـفطـية. الـقدرة ا
وقـــالـت الـــوزارة خالل  كـــتـــابـــهـــا
ــــكــــتـب الــــنــــائـب فــــالح ــــوجـه  ا
اخلــزعـلي انه ( مـوافــقـة الـوزيـر
احـسـان عـبـد اجلـبـار عـلى تـعـيـ
عـاهد النـفطـية للـعام خريـجي ا
ـاضيـ عـلى مالك الوزارة خالل ا
كــــانــــون الـــثــــاني مـن عـــام 2021
احلالي والـبدء بـأجراءات الـتعـي
ــــالـــيـــة حــــسب تــــوفـــر الــــقـــدرة ا

للشركات النفطية). 
وكــان عــبــد اجلـبــار قــد كــشف عن
قـــرب اطـالق درجـــات وظــــيـــفــــيـــة
ــعـاهـد الـنـفــطـيـة بـعـد خلـريـجي ا
ــوازنـــة من قـــبل مـــجــلس اقـــرار ا

النواب. 
qLŽ WDš

وقـال عـبـد اجلـبـار في لـقـاء مـتـلـفز
¨ان (الـــوزارة خــــصـــصت درجـــات
وظـيفـية لـلـخريـج سـيتم االعالن
ـوازنـة من قـبل عــنـهـا بـعـد اقـرار ا

Æ(مجلس النواب
مـؤكـدا (وضع خطـة لـلـعمل بـنـظام
التشغيل وفق العقود لفسح مجال
امـام اخلريـجـ للـتـنافس واثـبات
الكفاءة بالعمل)¨ متوقعا (استقرار
أســــعــــار الـــنــــفط عــــلى 57 دوالرا
لــــلــــبــــرمـــــيل في الـــــربع األول من
العام)¨وأضاف أن (خـفض اإلنتاج
الـطـوعي السـعـودي الـبالغ مـلـيون

بــرمــيل يــومــيـــا ســيــســاعــد عــلى
اســتــقــرار الــســوق)¨الفــتــا الى ان
(العـراق يجري مـحادثات مع أوبك
ـتحـالـف مـعـها ومـنـتجـي النـفط ا
للـسماح له بـتأجيل الـتعويض عن
زيـادة إنـتــاج سـابـقـة مــضـيـفـا أن
هناك تفهـما لوضع العراق وأزمته
وتابع أن (طلب الـتأجيل ال اليـة) ا
ــتــثل إلى يــعــني أن الــعــراق لن 
التـزاماته حيـال اتفاق أوبك+ وأنه
مـلـتــزم بـخـفض إنـتــاجه لـصـيـانـة
اسـتقـرار السـوق) مؤكـدا ان (عدم
الـتـزام إالقلـيم بـحـصـته من خفض
اإلنـتــاج هــو الـســبب الــرئـيس في
ـــتــدني في مـــســتــوى االمـــتــثــال ا
اآلونـــــة األخـــــيـــــرة والـــــبـــــالغ 79
تعهد بها من التخفـيضات ا ئة با

في إطار اتفاق أوبك).
مشـيرا الى ان (كردسـتان لم تـلتزم

ــســتــحــقــات ضــمــان احلــقــوق وا
كـــمــا نـــعــرب دائـــمــاً عن ــالـــيــة  ا
ــشـاكـل في مـا اســتـعــدادنــا حلل ا
بيـننا علـى أساس الدسـتور بهدف
التـوصل إلى اتفـاق مشـترك يصب
ـواطنـ الـعراقـي في مـصـلحـة ا
).وتابع ان (االقـلـيم مـلـتزم جـمـيـعـاً
بقـرارات أوبك  بتـصدير 430 ألف
برغم من أنه لم يحدد برميل يومياً
سوى 25 ألف بـرمـيل لالسـتـخدام
لــكن احلــكــومـة االحتــاديـة احملـلي
خـــــصـــــصت مـــــلـــــيــــون بـــــرمـــــيل
لالستخدام احمللي  ووفقاً للنسبة
ــــوازنــــة احملــــددة لإلقــــلــــيـم من ا
االحتــاديــة الــتي تــبــلغ 12.67 في
كـــان يــــنـــبـــغـي أن تـــنـــتج ــــائـــة ا

كــــردســــتــــان أكــــثــــر من 600 ألف
برميل من إجمالي اإلنتاج العراقي
ولكن ننتج البالغ 5 مالي برمـيل
وهـذا االن سوى 450 ألف بــرمـيل
ـقـررة).الفـتا ان اقل مـن حـصـتـنـا ا
(احلـكـومـة تـؤكـد عـائـديـة احلـقـول
النـفطيـة في كركـوك إلى بــــــــغداد
بــــيــــنــــمــــا مـن الــــواضح أن هــــذه
تـنازع نـاطق ا احملـافظـة مــــــــن ا
وجـب الدسـتور ومـصير عـليـها 
ــنـاطق يـجب الـبت فـيه عـلى تـلك ا
ــادة 140 الـــدســتـــوريــة) ضــوء ا
وجـدد الــبـيـان (اســتـعــداد االقـلـيم
ـتـعـلـقـة إزاء الـنفط ـسـائل ا حلل ا
وبـطـريـقة تُـراعى فـيـها مـصـــــلـحة

 .( كال الطرف

مبنى وزارة النفط ببغداد
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في مــنـطــقــة الــبــهــبــهــاني شــمـال
احملافظة.وأشارت نقالً عن مصادر
إلى أن مــــحـــلــــيــــة لـم تـــســــمــــهــــا
(االنــفـــجــارات في جـــرف الــنــصــر
نــــاجـــــمــــة عـن قــــصـف جــــوي من
طــائـرات مـــــــــسـيــرة أسـفـرت عن
مــــقـــتل 9 عـــنــــاصـــر مـن اجلـــيش

وعشرات اجلرحى). 
على حد قولها. على صعيد متصل
اخلرق رأى النـائب رعد الدهـلكي 
االمــــني الــــذي حــــصل امس االول
بـاخــتـراق عـنـاصـر من زمـر داعش
محطة كهربـائية في ناحية جلوالء
ــثل سـابــقـة خـطـرة وتـفــجـيـرهـا 
لف االمني بحاجة وانتكاسة في ا
الى مراجعـة شاملة وسـريعة.وقال
الــنــائب رعــد الــدهــلــكي فـي بــيـان
تـلقـته (الـزمان) امس إن (مـاحصل
وقد يحـصل مستـقبال من خروقات
وانـتـكـاسـات هي نــتـيـجـة حـتـمـيـة
وطــبــيــعــيـة لـإلدارة اخلــاطـئــة في
ـلفـات احلسـاسة مـعاجلـة جمـيع ا
ـحافـظـة ديـالى من قبل ـتـعلـقـة  ا
اطــراف تــسـعى جــاهــدة الى خـلط
االوراق وحتــقـيق مـكــاسب ضـيـقـة
بعيـدا عن مصلـحة أبنـاء احملافظة
متناس ان ديالى كانت وما زالت

وسـتبـقى نـسـيـجـا مـتـمـاسـكـا ب
واضاف ان اطـيـافهـا ومـكـوناتـهـا)
(اخلرق االمني بـحاجة الى دراسة
مــوســعـــة وال تــقــتـــــــــــصــر عــلى
اجلــانب األمــني فــقط بل يــجب ان
تـــتــــعـــداهــــا الى جــــوانب اخـــرى
مــــجــــتـــــمــــعــــيــــة وســـــيــــاســــيــــة
عـلى اعـتــبـار ان عـرقـلـة ايـضــــــــا
مـلف عودة الـعوائـل الى منـاطقـها
ــنــاطـق ســاحــة لــزمــر تـــرك تــلك ا
داعش كي تــــصـــول وجتـــول رغم
تــأكــيــدنــا ان عـودة تــلـك الـعــوائل
ـناطـقـهـا سـيـحجم دور ومـسـكـهـا 

داعش هناك).
مــــشـــــددا عــــلى (اهـــــمــــيــــة وضع
القيادات االمنية في بغداد وديالى
ــســـتــويــات خــطــة وعـــلى اعــلى ا
واضحة ومـتكاملـة العادة العوائل
الــنـــازحـــة الى مـــنــاطـــقـــهــا ودعم
الـقــوات االمـنــيـة بــالـعــدة والـعـدد
وتـوفــيـر االمـوال الالزمـة  الجنـاح
هـذه اخلـطـة ومـحــاسـبـة اجلـهـات
الــتي تــسـبــبت في اخلــرق االمـني
مع الـتــأكـيــد عـلى حــصـر الـسالح
بيد الدولة وكبح جماح اجلماعات
ــوجه الى ـــنــفـــلــتـــة والــسـالح ا ا

 .( واطن صدور ا

رجعية الدينية في لقاء متلفز ان (ا
هي من طـالــبت بـإجـراء انـتـخـابـات
مــــبـــــكــــرة مـــــنــــذ أكـــــثـــــر من عــــام
حــــتى ان االنــــتـــخــــابـــات ونــــصف
الـــســـابـــقــة شـــابـــهــا الـــكـــثـــيــر من
مـشـيـرا الى ان (الـدعوات الـتـزويـر)
بــإجــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة جــاء
نتيـجة ما مـر به العراق من أوضاع
ـفــوضـيـة واشــار الى ان (ا ســيـئـة)
أعــلـنـت مــرارا اســتــعــداهــا إلجـراء
االنـتـخابـات فـمـا الـذي حـصل حتى
غـــيـــرت رأيـــهـــا بــتـــحـــديـــد مـــوعــد
واضــاف (فـؤجــئـنــا من قــيـام آخــر)
ســفــيـري واشــنـطن ولــنـدن بــزيـارة
مــفـوضـيــة االنـتـخـابــات وهـذا يـعـد
تــــــــدخال ســــــــافـــــــرا بـــــــالـــــــشـــــــأن
ونـدعو الـشعب الى تـغيـير العـراقي
بــطـاقــاتــهم الــبـايــومــتــريـة لــيــقـوم
بـــإجــراء تـــغــيـــيــر بـــاالنــتـــخــابــات
وتـابع ان (هــنــاك فــرصـة ـقــبــلــة) ا
كـبــيـرة إلعـادة هـيـبـة الـدولـة وبـنـاء
مــؤســســـاتــهــا من خـالل مــشــاركــة
الــــــشــــــعـب بـــــــاالنــــــتـــــــخــــــابــــــات
ومـضى قــائال ان (الـورقـة ــقـبـلــة) ا
واطن احلكوميـة البيضـاء أنهكت ا
واحلــكــومــة جتــاوزت الــكــثــيــر من

صالحياتها).  
Êu½UI « …œUOÝ

واكـــد رئــيـس اجلــمـــهـــوريــة بـــرهم
صــالـح و الــعالمــة حــســ الــصـدر
اهـمــيـة تــرسـيـخ سـيــادة الـقــانـون
ودعم اإلصالحـات فـي الـبالد. وقـال
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(اجلانـبـ تطـرقـا خالل اللـقاء  الى
تــــطــــورات األوضـــاع فـي الــــعـــراق
واكدا اهمـية تعـزيز جهـود ترسيخ
ســــيـــادة الــــقـــانــــون ودعم مــــســـار
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تطلبات فنية او ستقلة لالنـتخابات انعكاسا"  فوضية العليا ا لم تكن مطـالبات ا
فوضية في مناسبـات عدة عن جهوزيتها الجراء ا اعلـنت ا لوجسـتية  والتي طا
االنــتـخـابــات في مـوعــدهـا احملـدد دون تــأخـيــيـر  .  حـيـث نـعـتــقـد ان مــا قـدمـته
قترح الى رئيس الـوزراء (رغم عدم الدقة القانـونية في حتديد اجلهة فـوضية  ا
ـتـنـفـذة والتـي لم جتد ـرسل الـيـهـا)  مـا هي اال انـعـكاسـا" لـرغـبـات االحـزاب ا ا
ـباحثـات فيـما بيـنهـا حول التـحالـفات والوقت الوقت الـكافي الجراء مـزيدا" من ا
قـبولية الـعاليـة في دوائرهم االنتـخابية. الكافـي الستقطـاب مرشحـي من ذوي ا
ستقلة ! ومـنها مفوضية االنتخابات بتنفيذ ؤسسات ا حتى يومـنا هذا  تستمر ا
رغـبـات سـيــاسـيـة بـعـيـدة عـن األطـر الـقـانـونـيــة وغـيـر مـبـالـيــ بـتـحـقـيق اهـداف
سـاواة بـ الفـرقاء الـسـياسـي ـقـراطيـة او السـعي لـلوصـول الى الـعدالـة وا د
ن يحاول  كسر هذا اجلدار للولوج الى السلطة تـنفذين منهم في السلطة او  ا
كـننـا بعـد الـيوم بـعد طـلب التـأجيل والـذي سوف عـبـر تشـكيل احـزاب جديـدة  
يــقـر بــغـالب االمــر بـانه ال داعي بــعـد االن من تــسـمــيـة االنــتـخــابـات الــقـادمـة بـ
انـتخـابات مـبكـرة !! فـلم يتـبقى لـلدورة الـتشـريـعيـة احلالـية سـوى بضـعة اشـهر
قليـلة حـتى انتهـاء مدتـها الدسـتوريـة .  اال ان االيجابـية الوحـيدة في هـذا الطلب
وما يـترتب عـليه من قـرارات هو فـسح اجملـال امام احلـركات واالحـزاب اجلديدة
زيـد من الوقت لـلتـنظـيم واالعالن عن حركـاتهم الـسيـاسيـة استـعدادا ومنـحهـا ا

خلوض انـتخابات قد توفر لهم فرصة افضل للوصول الى
السلطة . 

ـبـكرة ويـسـاهم هـذا الـتـأخـيـر االضـافي لالنـتـخـابـات ا
(بعـد سنت مـن مطالبـات جماهيـرية الجراءها !! ) في
تــعـزيــز فــكــرة ان ال جــدوى من مــنح فــرص اضــافــيـة
ــأآسي لــلــشــعب الحــزاب مــجــربــة قــدمـت اخلــراب وا

العراقي طيلة 17 سنة .
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واضـاف ان اإلصالحـات في الـبالد)
(الـــلــقـــاء بــحث تـــقــويـــة الــنـــســيج
االجتـماعي وحـمايـة أمن واستـقرار
ــــــــواطــــــــنــــــــ وتــــــــلــــــــبــــــــيــــــــة ا
شترك وأهمية العمل ا احتياجاتهم
ــــؤســــســــات احلــــكــــومــــيـــة بـــ ا
والـفــعـالـيـات االجـتــمـاعـيـة من أجل
نــبــذ الــعــنف والــتــفــرقــة وخــطــاب

الكراهية). 
ويــواجه الــعـــراق أزمــات مــتــعــددة
ناهيـك عن احتجـاجات شعـبية وإن
خــــفت وتـــــيــــرتـــــهــــا مـــــؤخــــراً في
لــــكن حــــالــــة من الــــقـــلق الــــشـــارع
واطـن واالستـياء سـادت نفـوس ا
ــوظـفــ مــنــهم بــسـبب وخـاصــة ا
تـــــأخــــر الـــــرواتب خالل األشـــــهــــر
فضالً عن رفع سعر الدوالر اضية ا
وفــرض مــقــابل الــديــنــار الــعــراقي
ضريبة الدخل وفق مشـروع موازنة
ــنـــفــلت 2021 واخـــرهــا الـــسالح ا
وحـاالت ومــايــرافـقـه من اغـتــيــاالت

تظاهرين. للناشط وا اختطاف

 طارق حرب

UI¡: رئيس اجلمهورية يلتقي حس الصدر

بغداد

نبض القلم

يعتـذر الكاتب الـكبيـر االستاذ طـالب سعدون عن
كـتـابـة عـمـوده االسـبـوعي هـذا الـيـوم ألسـبـاب
طــارئـــة و (الــزمــان) تـــتــمــــــــنى له الـــصــحــة
والـعـافــيـة لـيـســتـأنف االطـــــاللــة عـلى قــــرائه

قبل. اخلميس ا
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عري : قال ابو العالء ا

اذا الفتى ذَمَّ عَيشاً في شَبِيَبتِهِ
فما يقولُ اذا عَهْدُ الشبابِ مضى ?

وقد تداويتُ عَنْ كلٍّ بِمُشْبِهِهِ
فما رأيتُ أليام الصِبا عِوَضا

وكأني به ناظر الى أيامنا الراهنة التي أتعبت الشباب وحَمَّلتْهم ماال يُوصف من
الهـموم واالوصاب حـيث فَتَكَتْ فـيهم البـطالة عن الـعمل وسُدّت بـوجوههم فرص
التـعي فـي دوائر الدولـة - بالـرغم مِنْ حصـولهم علـى الشهـادات العـالية  –غَـيَر
ناصب التي قد ال نسوبـيات وفرّت لغيـرهم ا أَنَّ احملاصـصات واحملسوبيـات وا

يستحقونها فيما بقي اآلخرون فريسة السأم والضجر والتبرم ..
كـمـا أنَّ فُـرصَ الـعــملِ احلُـرَّ قـد ضـاقت الى حـدٍّ بـعــيـد ايـضـا بـسـبب االوضـاع

االقتصادية الصعبة التي فرضتها اجلائحة على االسواق ...
وهكذا بقي معظم الشباب في أوضاعٍ ال يحسدون عليها .

-2-
ؤلفة من الشباب من ـعاهد واجلامعات االهـلية قد احتضنـت اآلالف ا انّ ابواب ا
وانـطلـقـوا يبـحـثون عن االعـمال خـرجي االعـدادية وقـد اكـملـوا دراساتـهم فـيهـا 
ـنــاسـبـة لـكـن دون أنْ يـصـلـوا الى حتــقـيق أمـنــيـاتِـهم فـاشــتـدت نـقـمــتـهُم عـلى ا
الـسـلطـويـ واالحزاب الـنافـذة وشـكّل الـفراغُ الـذي يعـانـون منـه مدخالً لـلـكثـير

فاسد االخالقية والسياسية واالجتماعية ... زالق وا الكثير من ا
وهذا ما يحتاج الى حلول جذرية وقد غابت لالسف منذ عدة أعوام ..

-3-
وح يـقف الشاب ب عيش مُرْهِق مأزوم وبَيْنَ مستقبلٍ غامض مجهول ال يدري
ألى بـالبراءة ماذا سـيواجهه فـيه يرجع الى اسـتذكار أيـام الصبـا  تلك االيام ا
والبـساطـة  والتي عـاشهـا تُمـطره فـيهـا قُبُل الـوالديْن من جـانب  وحرص األهل
واجلـيـران عـلى احلـفـاوة به وإعـزازه وتـقـد مـا يُـحب الـيه من جـانب أخـر  وهو
رح ويضحـك ويلعب  موفور ـسؤوليات يـسرح و خالٍ من االوجـاع والهموم وا
الـصـحـة والسـالمة بـعـيـداً عن كل ألـوان الـتـعـقيـد ..  يـتـحـسس الـلـذاذة ويذوق

طعمها احللو آمنا مطمئنا .
ومن هنا :

كـانت أيـامُ الـصـبـا أجـمـلَ االيـام تـزدانُ بـروعـةِ جـمـالِـهــا وصـفـائِـهـا وخُـلـوِهـا من
األدران ...
ومن هنا :

ُفعـمة بـألوان الـوداعة والعـفويـة والبـعيدة عن كل نَحنُ جـميعـا الى أيام الـصبـا ا
ضـروب الـدجل واحلـيل والـتـقـعـر والولـوغ في مـسـتـنـقـعات

عاصي والذنوب ... ا
-4-                                       

وصــغـارنـا الــيـوم تـســتـهـلك مــواقعُ الـكـتــرونـيـة مــعـيّـنـة
أوقاتـهم  وتؤثر على أخالقيـتهم  وأولوا األمر غافلون
واقع ـريرة لـتـلك ا او يتـغافـلـون عن النـتـائج الـسلـبيـة ا

فسدة . الفاسدة ا
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ـزوج بطابع من السـخرية والضحـك على هذا الزمان ينـتابني شعـور بالغضب 
شـيئـة الله في هـذا الزمان الذي نـعيشـه والذي صادف ان نـقضي ايـام عمـرنا 
االغبـر الذي وصل فيـه الفسـاد االخالقي الرقى مهـمة انسـانيـة عرفهـا العالم اال
ـتاعب وعذرا لتلك الدماء التي وهي مهـنة الصحافة او السلـطة الرابعة او مهنة ا
روت ارض الوطن احلـبيب بـدمائـها في سـبيل كـلمـة احلق فمـا ان تتابـع البرامج
الـتلـفزيـونـية الـهابـطة الـتي يقـدمهـا من يسـمـون انفـسهم اعالمـي (تـالي الوكت)
واعتـذر لعمالـقة االعالم والصـحافة واعتـذر خصوصـا الساتذة قسم االعالم في
كلـية االداب في جامعة بغداد الـقسم الوحيد الذي كان يـدرس علوم وفنون كتابة
اخلبـر والعالقات العامة وعلوم االذاعة والتـلفزيون على عكس هذا الزمان االغبر
الذي اصـبح خـريج االعالم على قـول الـلهـجة الـعـراقيـة عشـرة بـربع بل حتى ان
طرب الـشعبي سـعدون السـاعدي في اغنـيته الشـهيرة (صـمون عشرة صمـون ا
بالف) لـتقوم الكلـيات بتخريـج كل من هب ودب ليكون اعالميـا بالصدفة من دون
ـوهبـة وقـدرات اللـغات الـعـربيـة او االنكـلـيزيـة او من اللـغات اخـتـبارات الـذكاء وا
ـا يـزيـد الطـ بـلـة هو تـكـر من سـمـو انفـسـهم اعالمـي و ـعـروفة  يـة ا الـعـا
ـجـرد ظهـوره في احـد الـبـرامج الـتـلـفزيـونـيـة الـهـابطـة وبـدون ذكـر اسـمـاء هذه
ـثــقـفـ ــبـدعــ وصـدى ا الــبـرامج ومن خالل مــهـرجــانـات اطـلق عــلـيــهـا كـذا ا
واالعالميـ وتوزع الدروع بشكل يـثير السخـرية الصحاب االختـصاص ويتعمد
هرجانـات القرقوزية عدم ذكر كـتاب الصحافة من اصحاب القـائمون على هذه ا
ـقـاالت والتـحـقـيقـات الـصـحفـيـة االسـتقـصـائـية لـزيـادة اخلـراب الذي الـعمـود وا
نعـيشه في كافة مجاالت احليـاة  من كل ماتقدم يدعونا هـذا للوقوف وقفة جادة
من قـبل اسـاتـذة االعالم والصـحـافـة واصحـاب االخـتصـاص لـنـقد مـايـجري في
ثقف عالم الـصحافة في العراق وان تكـون لوزارة الثقافة !!! وقفـة جادة لدعم ا
هـرج ومن سمى نـفسه بـاالعالمي زورا وبهـتانا واالدباء ال دعم الـقرقـوزات وا

وانقـاذ ما تـبقى من صـاحبـة اجلاللة في عـراقنـا فالـبلدان
ا وصـلت اليه اال بعـد اعطاء كل ذي العـظيمـة لم تصل 
ـثـل الـشـعــبي (انـطي الــعـجـ حق حــقه وعـلى كــولـة ا
ثقف العراقي يقول لو ان الله خلقني خلبـازته ) وبدأ ا
بصـورة غير التي خلقني الله عليها لكنت حصلت على

نافع والله من وراء القصد .  ناصب وا اعلى ا
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4 تـحـدة لـلـتربـيـة والـعلـوم والـثـقافـة الـرئـيس االمـريكي نـظـمـة األ ا ـديرة الـعـامـة  دعت ا
ـتـحـدة في مـنـظـمـات دولـيـة وخـصـوصـا ـنـتـخب جــو بـايـدن لـتـجـديـد الـتـزام الـواليـات ا ا
ديرة العامة أودري أزوالي في تغريدة أن "الـتحديات الدولية احلالية اليونسكو. وكتـبت ا
تمثل فـي العلم والتربية تحدة من أجل الصـالح العام ا تستدعي الـتزاما متجددا من الـواليات ا
ـنـظمـة ومـقـرها بـاريس في نـهـاية  2018  واتـهمت ـتحـدة من ا والـثـقافـة".وانـسـحبت الـواليـات ا

يونسكو باالنحياز ضد إسرائيل.
ـتحـدة قد عـلقت رسـوم االشتراك في  2011بعـد انضـمام وفد فـلسـطيني إلى وكانـت الواليات ا
ـنــظـمـة إنه مـنــذ فـوز بـايـدن االنــــــتـخــابي "نـتـلـقى إشــارات إيـجـابـيـة في ـنـظـمــة.وقـال مـصـدر في ا ا

اليونسكو".

رسالة باريس

W UI¦ «Ë rKF UÐ ÎU «e² ≈ sDMý«Ë s  VKD¹ uJ ½u¹

17

أمجد توفيق في أخطائه الذهبية

wÐœ√ s  qO Q²  W ËU×  ÆÆw UI*« œd «
اخلـــوض في صـــراع الــعـــقل مع
عناه الشامل للتجديد االبتكار 
واخلـيال ومالحـقة الوقـائع التي
تـصـلح لـهـيـكـلـيـة الـسـرد وبـيـئـة
الـثـنـيـات الـقـصـصـيـة. وأدرك ان
ـــثــابـــرة ال تــكــمـن في االنــتــاج ا
الروائي للسارد حسب بل وفي
ـــــهـــــمـــــة الـــــتي االخـالص الى ا
يضـطلع بـها بـوصـفه خالـقا من
نــوع خــاص لــعـالـم يــتـحــرك في
اطـــار مـن جــاذبـــيـــات وقـــوانــ
فيـزيائـية ومـركـبات حتـافظ على
قـوام الكـيان االفـتراضي اجملـسد
لـدى الـقـار بـعد رحـلـة مـعـمـقة
تـــتـــمـــثل بـــالـــقـــراءة ومالحـــقـــة
الشخوص وادراك كيـميائياتها..
هيمن الـذي يصوغ مصائر انه ا
مــــخـــلــــوقــــاته من الــــوالدة الى
ـثوى االخـيـر بكل مـا حتفل به ا
هذه الـرحلة من مفـاجآت ونتائج
ونــصــيـب ونــهــايــات فـي بــيــئــة
ثـابرة مـحمـومـة وتنـافـسيـة. فـا
اذن اجــتـهــاد مـتـواصـل يـفـضي
ـوجـات الى الــتـجــديـد وركــوب ا
ــطـر) الــصــاخــبــة.ومـنــذ (بــرج ا
روايــــته االولـى وحــــتى روايــــته
الــكـبــيــرة (الــســاخــر الــعـظــيم)
تـــابـــعت امـــجـــد تـــوفـــيق عـــبـــر
مـــحـــطــــات اخـــرى صـــحـــفـــيـــة
واداريـة لكـني لم ارصده اال ذلك
اخملـــلص حلــقـل ابــداعي واحــد
هـــــو الــــكـــــتـــــابــــة الـــــروائـــــيــــة

والقصصية. 
لعله في ذلك كرس حـياته للخلق
بــحـــيث انـي لم اقـــرأ واحــداً من
ـطـاً اعـمـاله اال واكـتـشـفت فـيه 
غــــيـــــر مـــــســــبـــــوق في اخلـــــلق

االبــــداعـي ســــردا ومـــــحـــــاكــــاة
ـشـهـد الـيـومي الـذي لـتـمـثالت ا
ـر به جـمـيـعـا لـكـنـا نـعجـز عن
احـتــواء حـيـثـــــــــيـاته بـالـكـامل
كـما يفـعـــــــل هو او يـتحــــــسب
ــــــحــــــتـــــواه له او يــــــحــــــيـــط 
ومـــصــائــره. وكــنت قــد رأيت في
روايـــته الـــســـابـــقـــة (الـــســـاخــر
الـعـظيـم) عمالً سـرديـاً يـسـتـع
خـرجـات عدة ابـرزهـا صدقـية
الـتقريـر من واقع كونه يـستـعيد
حملــات من حــيـاتـه وتـقــلــبـاتــهـا
التي تراوحت ب احلال اليومي
واالنخراط االعالمـي وقد فرضته
مـوجبـات واقع وحتوالت مـا بعد
وح أهداني الصديق .2003
امـــجــــد تـــوفــــيق مــــجـــمــــوعـــته
الــقــصــصــيــة اجلــديــدة (اخلــطـأ
الذهـبي) انـكبـبت عـلى قراءتـها
بــدوافع عــدة مــنــهـا شــخــصــيـة
تـــتـــعــلـق بــالـــعالقـــة الــطـــويـــلــة
والعـمـيقـة الـتي ارتبط بـهـا معه
مـنـذ ايـام الدراسـة في االعـدادية
مع فارق زمـني قصيـر من العمر
ومنـها دوافع مـهنيـة ألني زاملته
فـي بــــعـض مــــراحـل عــــمـــــله في
الصـحافة ومنـها رغبة تـتملكني
لـــكـــتــــابـــة انـــطــــبـــاعـــات انـــوي
تــســطــيــرهــا في مــقـال ســبق ان
جـــــربت ردود افـــــعــــالـه ازاء مــــا
اكتب بشأن احد اعماله متناوالً

رواية (الساخر العظيم).
dðu²  Ÿu½

ولــلـحـقــيـقـة فــان امـجــد تـوفـيق
ــتــوتــر الـذي لــيس من الــنـوع ا
تــســتـــفــزه كــلــمــة نــقــد او رؤيــة
مختـلفة او تفسـير ال يتطابق مع

مـقـاصـده الـروائـيـة فـهـو مـنفـتح
ـــكن ان يــعــطي درســاً ألقــرانه
بـشأن مـآل العمـل االبداعي الذي
ـجرد طبعه تنـتهي مهـمة كاتبه 
في كـتـاب وتـوزيـعه بـ جـمـهـور
ـــــشــــارب عــــريـض مـــــتــــعـــــدد ا
واالهتمامات هـو جمهور متعلم
وغالـباً مـا يكـون جـمهـور وسائل
االعـالم الـــتـــقــــلــــــيـــدي مــــنـــهـــا

واجلديد. 
Ê«u « l¹“uð

وكـــمــا تــوقــعـت فــقــد وجــدت في
(اخلـــطـــأ الـــذهــبـي) جــديـــدا من
ــانـي بــأن اي خــالق مــنـــطــلق ا
قـادر علـى تـوزيع اكـوان واشـكال
وسـلـوكـيـات مـخـلـوقـاته بـالـقـدر
الــدال عــلى مــهــاراته في اخلــلق
وقدراته في الـتجـسيد ورأيت ان
ـرة امــجــد تــوفــيـق نــحــا هــذه ا
مــنـــحى مـــتــمـــيــزا يـــســتـــجــيب
لــــتـــحــــوالت الـــرؤى والــــثـــورات
الــتــقـنــيــة وتــوجــهــات االتــصـال
والـــــتــــواصـل الــــنـــــاجـــــمــــة عن
ديناميكيـات عقلية عمالقة تندرج
حتت عـنوان مـا بـعد احلـداثة في
اعــقــاب تــيــار الـســيــمــيــائــيـة او
الدالالت والرمـوز. اما فحوى هذا
ــنــحى فــرأيــته في تــوظــيف او ا
اسـتـعـمـال جـنس غـيـر مـسـتـخدم
في الـــــســــرد هـــــو مـــــا أزعم انه
ــقـالــيــة) فـهــو يــقـدم (الــروايــة ا
ـــاً يـــقــوم عـــلى فـــكـــرة نــوع عـــا
اسـتـقاه من فـنـون الـصـحـافة بل
وحـتى من الـتـاريخ الـعـربي الذي
يـنـص عـلى (لـكل مــقـام مـقـال) او
(مـقالـة حرب) او (مـقالـة حكم) او
(مقـالـة حمـاسة) او (مـقـالة خـير)

او (مـــقـــالـــة شــر).  ويـــرجـــعـــهــا
ــؤرخــون الى عـــصــور مــا قــبل ا
االسـالم. وهــــــــــذا اجلــــــــــنـس من
االبـداع يـتـطـلب قـسـطاً وافـراً من
االحاطـة بـاحلكـمـة وثقـافـة عالـية
ــعـطـيــات وصـيـاغـة في حتـلـيل ا
ـقـالـة مــاهـرة في مـزج عـنــاصـر ا
الـــصــحــفـــيــة بــالـــبــنـــاء الــفــني
الـــروائي ولـــعل امـــجــد تـــوفــيق
ــاضــويــة يــكــشـف عن تــأثــراته ا
التي اخـفاها عن قـرائه الراهن

بــــــأنـه مــــــشــــــتــــــغل ســــــابـق في
الــصـحــافـة ابــان تــولـيه رئــاسـة
حتـرير مـجـلـة (الطـلـيعـة االدبـية)
و(االذاعــة والـتــلـفـزيــون) وكـذلك
ادارته الـصاخـبة لقـناة (الـرشيد)
الـتـي اكـتـسب مـنـهـا بـعـداً ثـالـثا
هـو االتــصـال الـفــضـائي الــعـابـر
ـقـالــة هـنـا لــلـقــارات ورأيت ان ا
تـــتـــمـــثل بـــالــصـــورة ورمـــوزهــا
قـالة التي وايحـاءاتهـا بخالف ا
ـهارات الـبالغية تـوظف اللـغة وا
في تشكيل قوة اقـناع  عالية لدى
الـرأي العـام. وبهـذا التـوجه فانه
يـستكـمل وظيفـة االدب بنظـيرتها
الــصــحــفــيــة لـبــلــوغ الــوظــيــفـة
الكمالية. اي انه يلجأ الى تخادم
الــوظــيــفــتــ الجنــاز غــايــته في

بتكرة. االسلوبية ا
حتـتوي اجملمـوعة اجلـديدة على
ما يفترض انه قصة يتشكل 12
منها العمل االخير المجد توفيق
لـــكن مــا يـــخــضع الـى مــقــومــات
الـبناء الـسردي وهيـكلياتـه منها
ال يـــتـــجـــاوز اربـــعــــاً تـــعـــتـــمـــد
عروفة اما السياقات التقليدية ا
الــقـسم الــبـاقـي فـهــو يـســتـوحي

bO:« b³Ž bLŠ«

بغداد

غالف الرواية

الـبــنـاء الــفـني
لـلـمــقـالـة بـكل
مــــا حتـــــفل به
من مــقــدمـة او
اســــــــتـــــــــهالل
وجـسم او م
وخــــاتــــمـــة او
خالصـة فضال
عـن افــــــــكــــــــار
ومــــعــــاجلـــات
ومـــــــــصــــــــادر
ومـــرجــعـــيــات
وحــــــــــــشـــــــــــد
لــلــمــعــلــومـات
ـادية واألدلـة ا
الــــتي تــــشـــكل
ــجـمــوعــهـا
وســائط لــنــقل
احلــقــيــقــة من
فـــــضـــــائـــــهــــا

الالمـرئي والـهالمي الى واقـعـهـا
الـعــقـلي وبــعـدهـا االدراكي. وفي
ذلك عــنــاصـر يــلــتــقـطــهــا امــجـد
تـوفـيق لـيعـيـد صـيـاغتـهـا بـخلق
جــديــد وال يـســتـنــسـخــهـا كــمـا
ـــقـــالـــة يـــفــــعل بـــعض كــــتـــاب ا
. انه يـنفخ فـيهـا نداء التـقلـيديـ
روحياً مـليـئاً بـاحليويـة ومفـعماً

قنعة.  باحللول والنتائج ا
WO{«d² « hB

ـكن تــلـمس ذلـك في (االجـابـة و
تقتل الـسؤال) و(اخطاء اخلوف)
و(خـــطــأ مــزمن). فــهي (قــصص)
افـتراضـية دق قـلم امجـد توفيق
ه الـيـوتـيـبي في مـكـونـاتـهـا عــا
ونــفخ فــيـــهــا خــلــقـــاً آخــر غــيــر
مـســبــوق لــتـحــلّق في اعــمــاقــنـا

وتــــتـــفــــاعل مـع اخــــطـــائــــنـــا
الذهبية وفي فألنا السيء. 
واذ اخــتم ادعـــو الــنـــقــاد الى
دراســة هــذا اجلــنس اجلــديـد
وتـأصــيـله تــمـهــيـداً الشــاعـته
والـــبــحث في اســراره. يــبــقى
امر عـابر او مصادفـة وجدتها
في عــنــاوين (الــقــصص) هـو
تـــكـــرار مـــفـــردة (خــطـــأ) اربع
مـرات في عـنـاوين اجملـمـوعة
في مــــا يـــــبــــدو ان شـــــعــــوراً
ــراجـعــة وامالً بـالــوصـول بــا
الى نـهـايـة تـتـراكم سـقـطـاتـها
في ال وعـي الــــــكـــــاتـب او في
عــقــلـه الــبــاطن تــتــحــول الى
درس في االخالق والــســعــادة

مطرة.    والصباحات ا

d¹bIðË dJý
نـتـقـدم بـأسـمى ايـات الـشـكـر والـعـرفـان والـتـقـديـر لـلـسـادة في هـيـئـة ذوي

االعاقة واالحتياجات اخلاصة بوزارة العمل والشؤون االجتماعية:
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ـسؤولـيـة واحلـرص عـلى تـذليل عـلى ما بـذلـوه من جـهـود مـفعـمـة بـروح ا
وظف الصعـاب وتخطي الروت  ,وصوالً الى صورة متـألقة للـمسؤول وا

. واطن هني الغيور على مصلحة ا ا
  كـثـر الـلـه من اخملـلـصـ الـدؤوبـ  ,راجــ ان يـكــونـوا نـبــراسـاً وقـدوة

لالخرين. 
©ÊU e «®

غالف الكتاب

من النادر ان يوصف روائي او
قـاص عـراقي بـأنه مـثـابـر ذلك
ـــشــتــغـــلــ بـــحــرفــة ان جل ا

الـــســرد تـــأخـــذهم احلـــيـــاة الى
مـعـتـركـات بـعــيـدة تـلـهـيـهم عن

امجد توفيق
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احلــــديـــديــــة عن شــــعـــوب وسط آســــيـــا
والــقـوقـاز. ومع حــلـول لـيـلـة  20 يــنـايـر
قـامت القوات السوفييتية بهجوم وحشي
ـتــظـاهــرين الـعــزل الـذين ودمــوي عـلـى ا
نـــزلــوا إلى شـــوارع عــاصـــمــتــهـم بــاكــو
مـطـالبـ باحلـرية واجـتمـعوا في "مـيدان
احلــريـة" وفي مــحـاولــة يـائـســة من قـبل
الــقــوات الـســوفــيـيــتــيـة إلنــقــاذ الـنــظـام
ـنـهار بـفضل سـيـاسة الـكبت الـشـيوعي ا
واالسـتبـداد التي اتبـعها زعـماء الكـرمل
ضـــد الـــســكـــان الـــذين شـــمـــلــهـم احلــكم
ــدة تـزيـد الــشـيــوعي مــنـذ عـام  1922 و
عــلى سـبـعـ عـامــاً اسـتـخـدمت الـقـوات
ـفرطـة الغـاشمـة ضد الـسوفـيتـية الـقوة ا
سلم دون غيرهم من سـكان أذربيجان ا
بــاقي ســكــان الــدول األخــرى الـتـي كـانت

ضمن االحتاد السوفيتي.
وهــنــا أســتـحــضــر قــول الـشــيخ مــحــمـد
ر الـغزالي الذي سجله في كتاب " احلق ا
" والـذي يصف ويـعلق عـلى تلك األحداث
فـيها: "عندما طالبت شعوب دول البلطيق
"اسـتـونـيـا التفـيـا لـتوانـيـا" وغـيـرها من
ـــســلــمـــة في االحتــاد الـــشــعــوب غـــيــر ا
ـصـير لم الـسـوفـيتـي باحلـريـة وتـقريـر ا
يـــتــعــرضـــوا ألي أذى و مــعــامـــلــتــهم
بـاحلسنى ومنحهم حـريتهم واستقاللهم
سلم ولكن عندما طالب شعب أذربيجان ا
ـشـروعة  إبـادتـهم وقـتـلهم" بـحـقـوقه ا
ـثل اجلـور الـبـ وازدواجـيـة وهــذا مـا 
ـكـيــالـ وتــصـنـيف ــعـايـيــر والـكــيل  ا

الشعوب حسب معتقداتهم.
ـصـريـ إبان ـعـامـلـة مع ا ونـرى نـفس ا
ثورة  1919 كـما ذكر الشيخ عبد الوهاب
الـنجـار في مذكـراته فيـقول: "ومن أعجب
الـعــجب أن حتـصل اجملـازر الـبـشـريـة في
مـخـتـلف أنحـاء مـصـر ويتم حـرق الـقرى
ـــنـــازل وال حتــرك دولـــة من دول وهـــدم ا
الـعالم سـاكنـا حتى إذا مـا اعتدى األرمن
صري وبادوهم بـالعدوان والقتل عـلى ا
ـثل مـا صـنـعوا ـصـريـون عـلـيـهم  ورد ا
نسمع دوي أصوات األمريكان يستنكرون
صريـ عملـهم ويجعـلونهم طالب عـلى ا
ــنــكـرة. حق بــطــريق الــشــدة واألعـمــال ا
ـظـلـوم جـانـيـا انـقــلـبت احلـقـوق وصـار ا

ــشــتــكى". ومن أعــجب آثــمــا وإلى الــله ا
الــعــجب أيــضــا أن هـذا األســلــوب مـازال
يـسـتـخـدم في الـقـرن الـواحـد والـعـشرين
وقـد عـانت أذربـيـجـان طـوال ثالثـ عـاما
ـعــامـلــة حـيث كـانت مــاضـيـة مـن نـفس ا
ــئــة  من حتــتـل أرمــيــنــيــا قــرابــة 20 بــا
ـعـتـرف بـها من األراضي األذربـيـجـانـية ا
قــبل جـمـيـع دول الـعـالم وشــردت مـلـيـون
أذربـيجاني من ديـارهم ودمرت كل التراث
األذربـيجاني وحولت مسـاجد إلى حظائر
نظـمات الدولية لـلخنازيـر أمام أع كل ا
ـنـظـمـات لم تـطـالب أرمـيـنـيا إال أن هـذه ا
يـوما باحلـفاظ على ذلك الـتراث اإلنساني
ولم تـكلف نفـسها عنـاء القيـام بزيارة تلك
ــنـاطـق وبـعــد حتـريــر أذربــيـجــان تـلك ا
األراضي تـطالب اآلن مـنظـمة اليـونيـسكو
احلــكـومـة األذربـيـجـانــيـة بـاحلـفـاظ عـلى

التراث األرمني في األراضي احملررة.
وخـالل هذه الـليـلـة الدامـية في  20يـنـاير
قتلت القوات السوفيتية  131   وأصابت
 744 شـــخــــصـــاً آخـــر ومـــازال أربـــعـــة

ــفــقــودين كــمـا  أشــخــاص في عــداد ا
اعـتـقال  400 مـدنـيـاً بـشـكل غـيـر شرعي
وبـعد إعالن حـالة الـطوار في  20يـناير
ـناطق  قـتل  21شـخـصاً آخـر أما في ا
الـتي لم تـعلـن فيـهـا حالـة الطـوار فـقتل

.  26 مدنياً
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ــكن أن ونــحن نــحــيـي هـذه الــذكــرى ال 
نـنـسى األشـقـاء واألصـدقـاء الـذيـن وقـفوا
إلـى جــانب أذربـــيـــجــان وقـــدمـــوا الــدعم
لــشــعب أذربــيــجــان خالل تــلـك الــظـروف
الـــصــعـــبـــة وال يــســـعــنـي إال أن أتــوجه
بـالشكر جلـمهورية مـصر العربـية حكومة
وشــعــبــا عـــلى وقــوفــهم مع أذربــيــجــان
ـواقف ب ـنـاسبـة أذكـر بـتـلك ا وبـهـذه ا
األشــــقـــــاء فــــفي الــــعــــام  2018 وصف
الــرئــيس عــبــد الـفــتــاح الــسـيــسي خالل
اسـتقبـاله لوفد أذربـيجانـي أن أذربيجان
ــصـر. فـلــقـد كــانت مـصـر دولــة شـقـيــقـة 
الـشقـيقـة من أول وأقرب الـداعمـ لشعب
أذربـيــجـان في مـحـنـته فال يـنـسى شـعب
ـان أذربــيــجـان صــوت الــنـواب في الــبــر
ــصــري فـفي  27 يــنــايـر   1990 وجه ا

(4)
و بــعـد ..هـي دروس لـكل الــعـرب فــالـفــقـر
هـو األوكسـج والـتـضيـيق عـلى النـاس 
الــذي يـتــنــفـسه الــغـضـب و حـ تــتـسع
مـسـاحة الـفقـر و الـتضـيـيق فان الـغضب
يـتـحـولُ من شعـورٍ في صـدور الـناس الى

فعلٍ ال تُحمد عُقباه.
والله و مصلحة العرب من وراء القصد..
" مـن الــذاكــرة " ..دالالت عـــربــيــة ســـمــيــر

حباشنة
فــرق في أن نــفـهم الــتـاريخ بــأنه مـاضٍ ..
ذهـب و ال يعود  أو نسعي الـى "تنطيقهُ "
سـتـقبل. لـتـوظـيفه كـسـبيل إلسـتـشـراف ا
فــالـتـاريخ كــيـنـونــة حـيـة تـتــجـدد و لـكن

بأثواب مختـلفة األلوان.
(1)

ـلك فـي خـريف 1995الــتـقــيت بـالــراحل ا
بلـقاءٍ طويل غير مُبرمج حـس في العقبة
و غــيـر بــروتـوكــولي حــيث كـانت أقــامـته
شـبه دائمة تشـجيعاً لألهـالي للبقاء حتت
وقع سـلـسلـة الـزالزل التي لم تـكن تـتوقف

آنذاك.
في معرض احلديث

٠قــلت:أن الــنُــخب األردنــيــة إثــر٠ أحـداث
: نيسان  1989انقسمت ب رأي

ـلـك أحـكـامـاً األول يــقـول : سـوف يُــعـلن ا
عُــرفـيـة و يُــشـكل حـكــومـة عـســكـريـة أمـا
رأى أن الرأي الثاني و على العكس تماماً
لك سوف يُقدم على خطوات إصالحية.. ا
٠أضـفت.. بـأن جـاللـتـكم إنـتـصـر لـلرأي
الـثاني  فـقمتم بـإقالة احلـكومة و ألـغيتم
قــانــون الـطــوار و أجـريــتم أنــتـخــابـات

شـاركة األحزاب التي كانت انية و  بـر
ــيــثـاق و أســســتم جلــنــة ا مــحــظــورة 
الوطني و أطلقتم العمل احلزبي وحرية

الصحافة.
اذا أخترت ذلك الطريق? ٠وسألت 

٠قــال رحـمه الـلـه  " أن تـشـاوســيـسـكـو
رئـيس رومانيـا كان بنى أقوى مـنظومة
أمـــنــــيـــة في الـــعـــالـم .. و مع ذلك و في
ـنـظومـة مثل حلـظـة ما .. سـقــطت تلك ا
أحـــــــجـار الـدومـيـنـو  فـأنـهـار الـنـظـام

بأيام معدودة . .
ــعــنى اجملــرد ال ٠ مُــضـــيــفــاً ..األمن بــا
يـحمي الدولة . لكـن احلريات و العدالة
ـشاركـة و مكـافحة الـفسـاد و إشباع و ا
عـوامل تـعزز األنـتـماء  حـاجـات الـناس
عـــنـــدهــا يُـــصـــبح األمن مُـــلك لـــلـــنــاس
فـيـقـومون هـم على حـمـايـته .. و كرر أن
األمـن اجملـــــرد حـــــالـــــة هـــــشـــــة ســـــهل

أنكسارها.
(2)

أن الـتــقي أعــتــدت حــ أزور الــقــاهــرة
الـــصـــديق "احلـــبــيـب الــعـــادلي"–وزيـــر
يالد من الـداخلية.و أذكر في لـيلة عيد ا
عــــام  2010أن أرسـل من يــــقـــلــــني الى
و أذ ان حيث مررت من أمام البر مـكتبه
يـرفـعـون يـافـطات بـعـشـرات األشـخـاص
في نقد النظام جـريئة جداً غير مسـبوقه
و الـــتـــعـــرض الى رئـــيس الـــســـيـــاسـي

!! اجلمهورية شخصياً
ا التقينا و 

٠أبـديـت أسـتـغـرابـاً وتـوقــعـاً لـتـصـعـيـد
محتمل....
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الـــصــــديق "احلـــبـــيـب الـــعـــادلي"–وزيـــر
يالد من الـداخلـية.و أذكـر في ليـلة عـيد ا
عـــام  2010  أن أرسـل من يـــقــــلـــني الى
و أذ ان حيث مـررت من أمام الـبر مـكتـبه
يــرفـعـون يـافـطـات بــعـشـرات األشـخـاص
في نقد الـنظام جـريئـة جداً غيـر مسبـوقه
و الـــتــــعـــرض الـى رئـــيس الــــســـيــــاسي

!! اجلمهورية شخصياً
ا التقينا و 

٠أبــديت أسـتــغـرابـاً وتــوقـعــاً لـتـصــعـيـد
محتمل....

٠أجابني بلهجة الواثق
"أطمئن ال شئ سيحدث".

ومـــا هي أال اســابـــيع  وأذ بــاألنـــفــجــار
الشعبي الكبير في مصر...

(3)
 "فـي خــــــريف " 2010 و بـــــــنــــــدوة في
و اجلـمـعــيـة األردنـيـة لـلـعـلـوم والـثـقـافـة
ـحاولة لقراءة احلال العربي و الوطني
نـتدون مع ما تـوقعه ضيف أتفق ا آنـذاك

الندوة د.جواد العناني
مـقــبــلــون عــلى مــرحــلـة ٠"أنــنــا كــعــرب 
سـوف تفرضها حتركات تـغييرات جذرية
شـعـبيـة واسـعة مـحـتمـلة".و قـد راجـعني
آنـذاك صديق - مسؤول كبير معاتباً:قلت
له:نـحن من أبناء الدولة و بـخدمتها كنت
بل تـسـألـني مـا الذي آمل أن ال تـعـاتـبـني
دفــعـنـا الى ذلـك األسـتـنـتــاج! فـفي الـدول
راكز يكون  الـتي تبني سيـاسات ناجحـة
األبـــــحـــــاث دوراً هـــــامـــــاً فـي رسم تـــــلك
السياسات."و ماهي أال أسابيع حتى كان

الربيع العربي".

قــانـون الــطـوار و أجـريــتم أنـتــخـابـات
ـشاركـة األحزاب الـتي كانت انـية و  بـر
ــيــثــاق و أســســتم جلـــنــة ا مــحـــظــورة 
الـوطني و أطلقتم العمل احلزبي و حرية

الصحــافة
اذا أخترت ذلك الطريق? ٠وسألت 

٠قــال رحــمه الـلـه  " أن تـشــاوســيـســكـو
رئـيس رومـانيـا كان بـنى أقوى مـنظـومة
أمـنية في الـعالم .. و مع ذلك و في حلظة
ـنظـومـة مـثل أحـجار مـا .. سـقـطت تـلك ا
الـدومينو  فأنهار النظام بأيام معدودة .

.
عنى اجملرد ال يحمي ٠ مُضيفاً ..األمن با
الـــدولــة . لــكـن احلــريــات و الـــعــدالــة و
ــشـاركـة و مـكــافـحـة الـفــسـاد و إشـبـاع ا
عـوامل تـعـزز األنـتـمـاء  حـاجـات الـنـاس
عـندها يُصبح األمن مُلك للناس فيقومون
هـم على حـمايتـه .. وكرر أن األمن اجملرد

حالة هشة سهل أنكسارها.
(2)

أن الــتــقي أعـــتــدت حــ أزور الــقـــاهــرة
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فـرق في أن نـفـهم الـتـاريخ بـأنه ماضٍ ..
ذهـب و ال يعود  أو نسعي الى "تنطيقهُ
ستقبل. " لـتوظيفه كسبيل إلستشراف ا
فـالتاريخ كـيـــــــنونـة حية تـتجدد ولكن

بأثواب مختلفة األلوان .
(1)

لك فـي خريف  1995الـتقـيت بالـراحل ا
بــلـقــاءٍ طـويـل غـيـر حــسـ في الــعـقــبـة
مُـبـرمج و غـيـر بـروتـوكـولي حيـث كانت
أقــامـته شـبه دائـمـة تــشـجـيـعـاً لألهـالي
لـلبقاء حتت وقع سلسلة الزالزل التي لم

تكن تتوقف آنذاك.
فـي مـعــرض احلــديث ٠قــلت:أن الــنُـخب
األردنــيــة إثــر٠ أحــداث نــيــســان 1989
: األول يقول : سوف انـقسمت بـ رأي
ــلك أحـكــامــاً عُــرفـيــة و يُــشـكل يُــعــلن ا
حـكـومـة عـسـكـريـة أمـا الـرأي الـثـاني و
ـلك سوف رأى أن ا عـلى الـعـكس تـمـامـاً
يُــــقــــدم عــــلـى خــــطــــوات إصالحــــيــــة..
٠أضـفت.. بأن جاللـتكم إنـتصـر للرأي
الثاني  فقمتم بإقالة احلكومة و ألغيتم
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إلى "األرمن" يُغرونهم بإحداث الشغب مع
" وثم تــابع عن أحـداث مـيـدان ــصـريـ ا
عـابـدين فيـقول "فـأطل أرمني بـعد ذلك من
بـيـته وأطـلق عدة رصـاصـات من مـسدسه
فـقـتل ثالثـة أشـخـاص" وفي مـوضع آخر
تـفـرج يـقـول: " وبـلغـني أن األطـفـال وا
من الــفــتـيــات والـنــســاء فـروا من مــيـدان
عـابدين إلى ناحـية مدرسـة عابدين ودخل
فــريـق مــنــهم في بــيت أرمــني خــوفــا من
اإلجنــلـيــز الـذيـن كـانــوا يـلــقـون الــقـبض
عـلـيـهم فـكان شـاب أرمـني يـلـقي الـقبض
عــلـى األوالد من الــبــيت ويـــســلــمــهم إلي
اإلجنــلـيـز ويـضـعـونــهم في سـيـارة حـتي
امــتألت" وفي صــفــحـة  163 يــذكـر أنه "
حـدث في مـيدان عـابـدين من جهـة قشالق
ارة ـوسـيـقي أن قـتل أرمـني رجال مـن ا ا
بإطالق الرصاص عليه بال سبب وال داع
فــأسـرع اجلــمــهـور إلى قــتـلـه". ثم تـابع "
أطـلقت فتاة أرمـنية الرصـاص وهي تنظر
من شـباك مـسكـنهـا علـى اجلمـاهيـر بآخر
يدان شـارع عابدين بـ قسم عابـدين وا
فـهـجم اجلـمـهـور عـلـيـهـا وأنـزلـهـا وألـقى
بــبـعض أثـاثــهـا في الـشــارع وأشـعل فـيه
الــنـار". وفي صـفـحـة  " 202 وفـي يوم 3
إبــريـل أطــلــقت الــفــتــاة مــارى أمــيــريــان
ـارة فـقـتـلت األرمـيــنـيـة الـرصـاص عـلى ا
شـخصا وأصابت الرصـاصة األخرى بابا
من احلـديد فلما حـبست في قسم عابدين
جـاء ضـابط إجنـلـيـزي بـاثـنـ مـن اجلـند
األســتـرالـي ادعى أحـدهــمـا أنه الــضـارب
لـــــلــــرصــــاص (ألن الـــــرصــــاصـــــة الــــتي
اسـتخـرجت من الـقتـيل كانت إجنـليـزية)
وقــد شـهــد الـشـهــود أنـهم رأوا األرمــنـيـة
تـضــرب بـالـرصـاص وصـار األسـتـرالـيـان
يـتـرددان مطـالـب بـإطالق سـراح الفـتاة.
فـلم تشـأ النيـابة ذلك بـعد شهـود الرؤية"
ومـثـل هـذه األعـمـال اإلجـرامـيـة الـتي قـام
بـها األرمن أثناء ثورة  1919 كـثيرة ومن
أراد االسـتزادة فعـليه بالـرجوع إلى كتاب
صـري الـعالم "األيـام احلـمـراء" للـمـؤرخ ا

األزهري عبد الوهاب النجار.
عــنـدمـا هــبت ريـاح الـتــغـيـيــر عـلى شـرق
أوروبـا ووسط آسـيـا ودول البـلـطـيق عام
 1990 وبدأت تتفكك منظومة القبضة

الـــنـــجــار فـي مــذكـــراته عـن ثــورة 1919
"ويقول فريق من الناس: أن اجلنرال
واطـسن أرسل إلى احلـكومـة الـبريـطانـية
ـصـريـ هي تـظـاهـرات بـأن تــظـاهـرات ا
ـسيحيـون عموما واألجانب ديـنية ضد ا
خـصـوصا وأن إطـفاء الـثـورة يحـتاج إلى
عاملة وأنه يستأذن الشدة والقسوة في ا

في ذلك".
ـتـظـاهـرين     اسـتــغالل األرمن لـقـتل ا
خـالل أحــداث يـــنـــايـــر األســـود ويـــقــول
صـري مـحمـد سالمة الـكـاتب الصـحـفي ا
فـي كتـابه عن ينـايـر األسود: "قـام االحتاد
الـــســوفــيـــتي بــانـــتــهــاك مـــســئـــولــيــاته
الـــدســـتـــوريـــة أمـــام الـــشـــعب حـــ دفع
زودة بأحدث األسلحة سلحة ا بالقوات ا
ـتظـاهـرين الـسلـمـي ـدافع لـسـحق ا وا

وارتـكب جرائم بشـعة ضد الشعب األذري
وإراقــة الــدمـــاء في مــديــنــة بــاكــو لــيــلــة
الـعشرين من يـناير عام   1990كـما لعبت
ــلـيـشــيـات األرمــيـنــيـة ضـمن اجلــنـود وا
الـقوات السوفـيتية وخارجـها دورا نشطا

في ارتكاب مأساة باكو".
 …—uŁ œULš«

    وفي مـصـر اسـتـعان اإلنـكـلـيـز باألرمن
ـــؤرخ عــبــد إلخـــمــاد الـــثــورة ويـــقــول ا
الـوهـاب النـجار في مـذكراته عن الـثورة :
ـا "وقــد راج في هـذه األيـام أن اإلجنــلـيـز 
ـصـرية أعـيـتهـم احليل في جـعل الـثورة ا
ثــورة ديـنــيـة مــوجـهــة إلى األجـانب ولم
يــوافـقـهم قـنــاصل الـدول األجـنــبـيـة عـلى
سألة باللون الذي يريدونه عمدوا صيغ ا

دونـت صـفـحــات الـتــاريخ وذاكـرة األ
واقف واألحداث والـشعوب العـديد من ا
الـــتي تـــتـــدارســهـــا األجـــيـــال عــلـى مــر
الــعـصـور لــتـرسم لــهم لـوحـات ذهــبـيـة
تـعبـر عن التضـحيـات التي قدمـها اآلباء
واألجــداد من أجل وطـنـهم فــتـلك أثـمـان
احلرية الغالية التي ال تأتي هبة وال منة
ـا تـأتي دائـمـا بـالـتـضـحـيـة من أحــد إ

بكل ما هو غال ونفيس.
ـأسـوية والـبـاحث في أحـداث الـتـاريخ ا
التي تعرض لها شعب أذربيجان في 20
ـصـري فـي عام يـنـايـر  1990والـشـعب ا
 1919سيجد أنها تنبع من نفس

العقلية االستعمارية.
   فـعــنـدمـا طـالب الـشـعب األذربـيـجـاني
شـروعـة لـلحـفـاظ عـلى وحدة بـحـقـوقه ا
أراضــــيه وجــــهـــوا إلــــيه االتـــهــــامـــات
بــــالــــتـــطــــرف اإلسالمـي وقـــد حــــاولت
احلــكـومـة الــسـوفـيــيـتـيــة آن ذاك إقـنـاع
شـيخ اإلسالم الله شكـر باشازاده رئيس
إدارة مــسـلــمي الــقـوقــاز في أذربـيــجـان
بـتوليه قيادة البالد حتى يُظهروا للعالم
تطرف اإلسالمي إال أنـهم يحاربون ا
أنه رفـض رفضـا قاطعـا وطالـبهم بـالكف
عـن إيذاء شعـب أذربيجـان.    وفي ثورة
 1919 استخدمت سلطات االحتالل
الــبـريــطـاني نــفس األسـلــوب في مـصـر
ـصري باحلرية فـحينمـا طالب الشعب ا
وجــهت إلـيه الــسـلــطـات االســتـعــمـاريـة
االتــهـامــات بــالـتــظـاهــر الــديـني. يــقـول
ــصـري الــشــيخ عـبــد الــوهـاب ــؤرخ ا ا

ــرحـوم ــصــري ا ـان ا الــنــائب في الــبــر
ـسـتشـار الدمـرداش العـقالي احـتجـاجا ا
ـانـيـا إلى االحتـاد الـســوفـيـيـتي عـلى بــر
ـسـلم الذي مـوقـفه من شـعب أذربـيجـان ا
واجه نيران الدبابات في  20 يناير وفي
الــوقت الــذي قـوبل بـه شـعب لــيــتـوانــيـا
بــالـورود واألزهــار وأصـداء الــصـحــافـة
ـــصـــريــة الـــتي رفـــعت مـــأســـاة شــعب ا
أذربــيــجــان وأســمـعـت صـوتـه إلى كــافـة

أنحاء العالم.
الــيــوم وبـعــد مـرور  31 عــامـاً عــلى تـلك
ــأسـاويـة تـظل أحـداث يـنـايـر األحـداث ا
األســود وصـمـة عـار تـطــارد من اقـتـرفـوا
تـلك األعـمـال اإلجـراميـة فـعـلى الرغم من
ـواثيق أن هـنـاك الـعديـد من الـقوانـ وا
الــــدولـــيـــة الــــتي جتـــرم هــــذه األعـــمـــال
الــشـنـيـعــة ورغم وجـود مـحـكــمـة الـعـدل
ؤسسات الـدولية في الهـاي إال أن هذه ا
سئولة عن حتقيق العدالة في العالم لم ا
تــتـحـرك حـتى اآلن ومـازال الـذين قـامـوا
بــهـذه اجلـرائم يـعــيـشـون دون عـقـاب وال
حــسـاب ويــتـجـولــون بـحــريـة دون حـتى
االعـــتــراف بــالــذنب ودون مُـــســائــلــة من
مــؤســســات الــعـدالــة الــدولــيــة فــمـازال
ضـحـايا  20يـنـايـر يـنشـدون الـعـدالة من

ضمير اإلنسانية في العالم.  
فـقد ارتقى الـضحايـا إلى مصـاف ومنزلة
الــشـــهــداء ونــالت أذربـــيــجــان احلــريــة
واالسـتـقالل والـقـتـلـة تـطـاردهـم اخلـيـبة
والـندامـة إنه حكم الـتاريخ. وفـي اخلتام
أتـــمــنى أن يـــعم الــسـالم واألمــان في كل
بــقــاع الــعـالـم وأن يـنــتــشــر الــعـدل وكل
أسباب الرفاهية فيه وأن يفهم األرمن أن
اســتــغالل ودعـم الــقــوة اخلـارجــيــة لــهم
إلحـداث الـفـتـنـة والـتـفـرقـة واحـتالل بالد
اجلـوار لم يأت لهم بأي فائدة ولم يسهم
في تـقـدم أرمـيـنـيـا بل عـلي الـعـكـس جاء
بـالـويالت وسجـلت في أجـندة تـاريـخهم
وكــفـانـا أن تــذرف الـدمـوع وأن تــتـحـسـر
عــلى مـا كــسـبــته أيــدي الـبــشـر- إن كـان
خــرابـــا وتــدمــيــرا - ألن الــلـه ســبــحــانه
وتـعـالى خـلق اخللق لـلـتـعمـيـر والبـنـيان

وليس للفتنة والدمار.
{ رئيس اجلالية األذربيجانية في مصر

٠أجابني بلهجة الواثق
"أطمئن ال شئ سيحدث".

ومـــا هي أال اســابـــيع  وأذ بــاألنـــفــجــار
الشعبي الكبير في مصر...

(3)
 "في خريف " 2010و بندوة في

و اجلـمـعــيـة األردنـيـة لـلـعـلـوم والـثـقـافـة
ـحاولة لقراءة احلال العربي و الوطني
نـتدون مع ما تـوقعه ضيف أتفق ا آنـذاك

الندوة د.جواد العناني
مـقــبــلــون عــلى مــرحــلـة ٠"أنــنــا كــعــرب 
سـوف تفرضها حتركات تـغييرات جذرية

شعبية واسعة محتملة".
و قــد راجــعـنـي آنـذاك صــديق -مــسـؤول
:قلت له:نحن من أبناء الدولة كـبير معاتباً
بل و بـخـدمـتـها كـنت آمل أن ال تـعـاتـبني
تــــســـألـــنـي مـــا الــــذي دفـــعـــنــــا الى ذلك
األســـتــنــتـــاج! فــفي الـــدول الــتي تـــبــني
ـراكـز األبـحاث يـكون  سـيـاسـات ناجـحـة

دوراً هاماً في رسم تلك السياسات.
"و مــاهي أال أســابـيـع حـتى كــان الــربـيع

العربي".
(4)

و بـعـد ..هي دروس لكـل العـرب فـالفـقر و
هـو األوكـسـج الـتـضـيـيق عـلى النـاس 
الــذي يـتـنــفـسه الــغـضب و حــ تـتـسع
مـساحـة الفـقر و الـتضـييق فـان الغضب
يـتحـولُ من شعـورٍ في صدور الـناس الى

فــــعلٍ ال تُحمد عُقباه .
والـــلـه و مـــصـــلـــــحــــة الـــعـــرب من وراء

القصد..
{ وزير سابق
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عندما تهمل الـدولة شريحة من األطـفال وتتركهم يلـقون بأنفسهم في
بـحر مـن اخملاطـر بـاحـثـ  عن وسـائل تـضـمن لـهم الـبـقـاء عـلى قـيد
ـعـقـولة احليـاة فـهـذا يعـني انـهـا تـغاضت عـن تقـد شـروط احلـياة ا
لـهم.وكـان الــدسـتـور الــعـراقي الـذي اقــر في الـعـام  2005 قـد أعـطى
ادة  29 من الفقرة الثالثة منه انه يحضر حقوق االطفال وجاء في ا
االســتــغالل االقــتــصــادي لالطــفــال بــصــورة كــافــة وتــتــخــذ الــدولـة
ادة  30 مـنـهـا كـفـالة االجـراءات الكـفـيـلـة بـحـمـايـتـهم. كـمـا جاء فـي ا
ـرأة الضمـان االجتـماعي الدولـة للـفرد واالسـرة وبخـاصة الطـفل وا
ـة تـؤمن لـهم ـقـومـات االسـاسـيـة لـلـعـيش في حـيـاة كـر والـصـحي وا

ناسب والسكن الدائم. الدخل ا
 وقـد أوضـحت مـنـظـمـة الـيـونـسـيف في تـقـريـرهـا الـذي أصـدرته  في
الـعام   2016 ان عدد األطـفـال الـعـامـلـ في الـعـراق يـصل الى نـحو
تـحدة  575 الف طفل بـدءا من عـمر  5 سنـوات..لقـد اعـتمـدت اال ا
اتفـاقـيـة حـقـوق الـطـفل في الـعام 1980 وهي تعـد اول مـعـاهـدة دولـية
تلزم الـدول على احـترام حـقوق الـطفل وقد صـادق العـراق علـيها مع

مجموعة من الدول في العالم.
إن أهمية تنـاول مسألة عمالـة االطفال تاتي من كونـهم ذخيرة اجملتمع
في مستـقبله لـكنهـم تسربـوا من مقاعـد الدراسة وأصـبحوا عـنصرا
ادية كن أن يـصمد أمـام الكـثير من الـدوافع ا اجتمـاعيا ضـعيـفا ال 
والالاخالقية التي قد تتـسبب في اجنرافهم إلى التردي األخالقي أو
باد  ويصبح فيه الفرد أرضا االنحراف الذي تنحسر فيه القـيم وا
خــصـبــة لــتــقــبل أداء االعــمـال اخملــلــة بــاألمن حــتى يــنــشــأ في هـذه
الشـريحـة أفراد مـستـعدون لـلسـرقة واالحـتيـال ال بل مسـتعـدون لكل

الرذائل التي قد تصل إلى اإلخالل باألمن الوطني...
 W uHD « W¹ULŠ

ولكن اين قانون حماية الطفولة التي تنتظره العائلة العراقية?
رأة الـنـيـابيـة تـفيـد ان مـشروع صـادر الـتي اسـتقـيـناهـا من جلـنـة ا ا
الـقــانــون  قـد أجنــزته هـيــئـة رعــايــة الـطــفـولــة بـالــتــعـاون مع مــنـظــمـة
اليـونسـيف وارسلـته وزارة العـمل والشـؤون االجتـماعـية الى مـجلس
ـشروع الى مـجلس الـنواب قـريبـا. وقد ـؤمل وصول ا الوزراء ومن ا
رأة الـنيابـية االسبـوع النـصرم مع السـيد وزير التقت أعـضاء جلنـة ا
العـمل والـشؤون االجـتـماعـية وتـبـاحثـوا مـعه حول مـشـروع القـانون
وأهـمـيـة تـشـريـعه في هـذا الـوقـت حـيث يـحـتـاج الـطـفل الـعـراقي الى

قانون ينظم حياته ويؤمن له مستقبال مرضيا.
ـشـروع تـبـحث حـقـوق الــطـفل الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة ان فـقـرات ا
والصحـية واالسريـة حق العـمل احلقوق الـثقافـية حق الـتعلـيم كما
اسـة بحـقوق الـطفل في يتـضمن احلـمايـة اجلنـائيـة للـطفل اجلـرائم ا
اسة بحق اجلرائم ا احملافظة على اخالقه  جرائم اخملدرات والسكر
و االستغالل االقتصادي التعليم الطفل في احلرية اطفال الشوارع 
ملـكيـة الـطفل.وفي حـالـة إقرار مـشروع قـانـون حمـاية الـطـفل سيـجد

الطفل العراقي ظالته فيه.
Í—«œ« qJO¼

وأجـد ان انــشـاء هـيــكل اداري كــأن تـكـون مــؤسـســة تـعــني بـعــمـالـة
أمــر غــايـة فـي األهـمــيــة وان يــكـون لــلــمــؤسـســة مالك من االطــفـال 
الـعــامـلــ يـضـم مـجــمـوعــة من اخلـبــراء االقـتــصـاديــ والـنــفـســيـ
وظـف الذي ينجزون احتياجات االطفال والباحث االجتماعي  وا
ؤسسة ال على ان تكون لها فروع في محافظات البالد جميعا.وهذه ا
عنية بهذا دني ا نظمات اجملـتمع ا كنها االستغناء عن االسـتعانة 
الـشـأن. ان األطـفـال ثـروة اجملـتـمـعـات ومــسـتـقـبـلـهـا الـوضـاء وكـلـمـا
جنـحـت الـدولــة في رعــايـتــهم ولم شــمــلـهم حتت مــظــلـة مـن احلـمــايـة
الـقانـونـيـة حتـقق لـهـا نـشـوء جـيل سلـيم مـعـافى من الـعـقـد الـنـفـسـية
واالمراض وأصبح جزءا مسـاهما في دفع عجـلة التقـدم والنمو التي

تقود اجملتمع نحو حتقيق عوامل النهوض واالزدهار .

bL×  UN
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حـذرين مـنـهم".وأضـاف لــديـهم دفـاع يـعـمل
بـــإحــــكـــام شـــديـــد لــــذلك يـــجب عــــلـــيـــنـــا
االســــــــتفـادة القصوى من فـرص التهديف

التي نخلقها".
ـشـاكل وتـابع: "بـوفـون يـعـاني من بـعض ا
ـرمـى إنــهـا لــذلـك تــشـيــزنـي سـيــبــدأ فـي ا
ـة سيئة مباراة مـهمة ونـحن نأتي من هز
بـالـدوري اإليـطـالي لــذلك نـحن مـتـشـوقـون

للعودة وأن جنلب الكأس إلينا".
وأردف: "عـنـدمـا تـخسـر مـبـاراة كـهـذه فـلن
تكرر أي شيء لذا فهي جتربـة نتعلم منها
نـحن مـصـمـمـون عـلى فـتح صـفـحـة جـديدة
ونـــســـيــان مـــبـــاراة األحــد وحلـــسن احلظ
سنـعود لـلملـعب في أسرع وقت لـكي نثبت
أنـنــا لــســنــا الــفــريق الــذي ظــهـر فـي سـان

سيرو".
وفسر بـيرلو تصـريحاته التي قـال فيها إنه
كـان خـائفًـا من إنـتـر وأوضح: "لم أقل إنـنا

جـاالبـيـنـوف من ركـلـة جـزاء في الـدقـيـقـة 6
وريكـاردو سابـونارا في الـدقيـقة 15.بيـنما
قــلـص الــفـــريق الــعـــاصــمـي الــفـــارق قــبل
دقـيـقتـ من نـهايـة الـشوط من ركـلـة جزاء

سجلها لورينزو بليجريني.
وفي الدقـيقة 73 عـاد روما لـلمـباراة بـهدف
الـتـعـادل بـتـوقـيـع الـنـجم األرمـيـني هـنـريك
مخيتريان لينتهي الوقت األصلي على هذا
. باراة لشوط إضافي الوضع وتذهب ا
درب وتـأزمت األمـور بعـد ذلك عـلى رجـال ا
بـاولو فـونـسـيـكـا بـعـد أن وجـدوا أنـفـسهم
مـنـقوصـ من العـب في غـضـون دقيـقـت
(91 و92) بطـرد جيـانلـوكا مـانشـيني وباو

لوبيز على الترتيب.
واســتـغل الــضـيــوف الـنــقص الــعـددي في
ـبــاراة تــمــامًـا صـفــوف رومــا لــيـقــتــلــوا ا
بـهـدفــ أولـهـمـا في الــدقـيـقـة 107 سـجـله
دانـيـيـلـي فيـردي ومـن بـعده سـابـونـارا من

جديد في الدقيقة 119.
وبـــــهــــــذا االنـــــتـــــصـــــار
فاجئ يلتـحق سبيزيا ا
ــتـأهــلــ ضـمن بــركب ا
الـثـمـانـيـة الـكـبـار حـيث
ســـيـــضـــرب مــوعـــدًا مع

نابولي على ملعبه.
ويــتــبــقى بــهـذا اإلعالن
ـتـأهـلـ لدور عن آخـر ا
الـثـمـانـيـة بـعـد مـواجـهة
التسـيو وبـارما بـعد غد
اخلــمـــيس عــلى مـــلــعب
األولـــيــمـــبـــيــكـــو حــيث
سـيـواجه الـفائـز مـنـهـما
أتـــاالنـــتـــا عـــلى مـــلـــعب

جيويس أرينا.
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طـــالب أنــدريـــا بــيـــرلــو
دير الفني ليوفنتوس ا
العـبي فــريــقه بــنـســيـان
ــة الــتي تــعـرض الـهــز
لــهـا الــفــريق بــالــديـربي
أمــام إنـــتــر ومـــحــاولــة
الــفــوز بـــلــقب الــســوبــر

اإليطالي.
ـؤتـمر وقـال بـيرلـو في ا
الصـحفي: انـبولي فريق
قــــوي لـــلـــغــــايـــة ولـــديه
الـــكـــثــيـــر من الـــســـرعــة
والـتــكــنــيك في الــفـريق
لــــذلك يــــجب أن نــــكـــون

اجلــزاء لــيــطــلق تــســديــدة قــويــة أبــعــدهــا
احلارس إدوارد مندي بأطراف أصابعه إلى

ركنية في الدقيقة 26.
وانطلق تشيلسي بهجمة مرتدة في الدقيقة
32 مـرر بـوليـسـيـتش علـى إثرهـا الـكرة إلى
ــــواجه لـــلــــمـــرمى من هـــودســـون أودوي ا
الـنـاحيـة الـيـمنى بـيـد أنه سدد في الـشـباك

اخلارجية القريبة.
ووضع ألبرايتون زمـيله فاردي في مواجهة
احلـــارس مــنـــدي الـــذي خـــرج مـن مـــرمــاه
ـهـاجم اخملضـرم إسـقاط الـكرة من فـحاول ا
فـوق احلـارس بـيـد أن كـرته كـانت ضـعـيـفة
وابـتعـدت عن خط مـرمى تـشيـلـسي قبل أن

يلتقطها الدفاع في الدقيقة 38.
وأضـاف لـيسـتر الـهـدف الثـاني في الـدقيـقة
41 عـندمـا مرر ألـبرايـتون كـرة طويـلة نـحو
منـطقة اجلزاء إلـى فاردي بيد أنـها وصلت
إلى ماديسون في الناحـية اليسرى أودعها

بقدمه اليمنى في الشباك.
ومع بـدايـة الــشـوط الـثـاني أوشـك لـيـسـتـر
ســيــتـي عــلى إضــافـــة الــهــدف الـــثــالث في
الـدقـيـقـة 50 عـنـدمـا قـابل جـاسـ عـرضـيـة
ــرمى وبــعـدهــا بــدقـيــقـة بــرأسه بــجـانب ا
واحــدة وصـــلت الــكـــرة من ركـــلــة ركـــنــيــة
لـتـشـيـلـسـي عـلى رأس أبـراهـام الـذي أطـاح

رمى. بها فوق ا
واســتــمــرت خــطــورة لـــيــســتــر ســيــتي من
ـرتـدة وأوقف احلـارس مـنـدي الــهـجـمـات ا
بـقـدمـيه كـرة من تـيـلـيـمـانـز إثـر تمـريـرة من

فاردي في الدقيقة 57.
ومع مـرور الـوقت دون تـمـكن تـشـيـلـسي من
الـوصـول إلى مرمـى ليـسـتر أجـرى المـبارد
تـبــديـلــ دفـعــة واحـدة أشـرك مـن خاللـهـا
تـيـمـو فـيـرنـر وحـكـيم زيـاش مـكـان هـافـرتـز

وهودسون أودوي في الدقيقة 68.
ورفـض احلــــكم احــــتــــســــاب ركــــلــــة جـــزاء
لـتـشـيـلـسـي بـعـد وقـوع بـولـيـسـيـتش داخل
نـطقـة في الدقـيقة 72 وألغى احلـكم هدفا ا
لــتـشـيـلـسي في الـدقـيـقـة 86 لـوجـود تـسـلل

على صاحبه فيرنر.
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وسم فـجـر سـبيـزيـا الصـاعـد حـديثًـا هـذا ا
للـكالـتشيـو مفاجـأة من العيـار الثقـيل بعد
أن عاد ببـطاقة التـأهل لدور الثمـانية لكأس
إيطـاليا من عـقر دار رومـا بالفـوز عليه (-4
اراثـوني الذي امتد لشوط 2) في اللقاء ا
إضافي ضمن مواجهات ثمن النهائي.

بيكو انتهى الشوط األول وعلى ملعب األو
بـتـقـدم ســبـيـزيـا بـهــدفـ عن طـريق أنـدريه
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اعــتــلى لـــيــســتــر ســـيــتي صــدارة الــدوري
ــمــتــاز بــفــوزه عـلـى ضـيــفه اإلنــكـلــيــزي ا
تـشـيـلـسي بـهـدفـ من دون رد  في مـباراة

مؤجلة من اجلولة الثامنة عشر.
وسجل ويلـفريد نـديدي وجيـمس ماديسون

باراة في الدقيقت 6 و41. هدفي ا
�بـهـذا االنــتـصـار يـتـصـدر لــيـسـتـر تـرتـيب
الدوري بـرصيد 38 نقـطة بـفارق نـقطة عن
ـلك مــبـاراة مـانــشـســتــر يـونــايـتــد الــذي 
مؤجلة فيما بقي رصيد تشيلسي 29 نقطة

ركز الثامن. في ا
واعـتــمــد مــدرب لــيـســتــر ســيــتي بــرنـدان
رودجرز على طـريقة 1-3-2-4 حيث تكون
اخلط اخلــــلـــفـي من الــــربـــاعـي تـــيــــمـــوثي
كاستاجني وويسـلي فوفانا وجوني إيفانز
وجيـمس جاسـ وتعـاون ويلـفريـد نديدي
نـتصف ويـوري تـيلـيمـانز فـيمـا بـينـهمـا 
ـلـعب وحتــرك الـثالثي مـارك ألــبـرايـتـون ا
وجــيـمس مـاديـسـون وهـارفي بـارنـز خـلف

ي فاردي. هاجم الصريح جا ا
ـقـابــلـة جلـأ مـدرب تـشـيـلـسي في اجلـهـة ا
فــرانك المــبــارد إلى طــريــقــة 3-3-4 حـيث
لـعب أنـتـونـيـو روديجـر إلـى جـانب تـيـاجو
سـيلـفا في عـمق اخلط اخللـفي بإسـناد من
الـظــهـيـريـن ريس جـيــمس وبن تـشــيـلـويل
وأدى مــــاتـــيــــو كــــوفـــاســــيــــتش دور العب
االرتــكـاز لــيـقـوم كــاي هـافــرتـز ومــايـسـون
ــكــون من مـــونت بــدعم ثـالثي الــهــجـــوم ا
كـــالــوم هـــودســـون أودوي وكـــريــســـتـــيــان

بوليسيتش وتامي أبراهام.
ولم تـــمض ســوى  6دقـــائق حــتـى افــتــتح
لـيــســتــر سـيــتي الــتــسـجــيل عــنــدمـا وجّه
ألبـرايتـون كرة داخل منـطقـة اجلزاء حاول
بـارنز مـتابـعتـها دون أن يـنجح لـتصل إلى
دى نـديـدي الـذي سـدد كـرة قـويـة بـعـيـدة ا
ارتـدت من قـائم مـرمى تـشـيلـسي إلى داخل

الشباك.
وكــاد لـيـســتـر ســيـتي يــضـاعف تــقـدمه في
الـدقـيـقة 16 عـنـدمـا حـصل مـاديـسـون على
تمريرة كاستاجـني ليطلق "صاروخا" بعيد

دى ارتد من عارضة مرمى تشيلسي. ا
وحصل تشيلسي على أول فرصة للتسجيل
في الــدقـيــقـة 21 عـنــدمـا نــفــذ مـونت ركــلـة
ركـنية قـابلهـا سيـلفا بـرأسه لكن مـحاولته
جــاءت في مــكــان وقـوف احلــارس كــاســبـر

شمايكل الذي أبعدها بقبضتيه.
وواصل لـيـسـتـر ســيـطـرته عـلى اجملـريـات
فـتــلـقى ألــبــرايـتــون الـكــرة خـارج مــنـطــقـة
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هـاجم العراقي احمد اعلن نادي دنيـزلي سبور التـركي تعاقده بشـكل رسمي مع ا
. ياس

دة عام وذكر الـنادي في بـيان عبـر موقـعه الرسـمي ان النـادي أبرم مـؤخرًا اتـفاقًـا 
ونصف العام مع الالعب أحمـد ياس العب خط الوسط الـبالغ من العمر 29 عامًا

دة عام واحد.  والذي يعلب لصفوف هاكن السويدي مع خيار التمديد 
ـنـتخب الـعراقـي ونتـمنى له واضاف نـرحب بـأحمـد ياسـ وهـو أيضـا عـضو في ا

التوفيق حتت قميصنا األخضر واألسود.
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لــنـادي الــقــرن اإلفـريــقي وفي حــالـة
الـفــوز سـيـواجه بــطل أوروبـا بـايـرن
ــــــــانـي فـي نــــــــصف مــــــــيــــــــونـخ األ

الـنـهـائي.مـباريـات الـدور الـتـمـهـيدي
ـــــبـــــاراة األولى 4 شـــــبـــــاط 2021 ا
أولسـان هيـونداي الـكوري اجلـنوبي
ـباراة ـكسـيكـيا ضد تـايجـرز أونال ا
الـــثـــانـــيــة 4 شـــبــاط 2021 األهــلي
صـري ضد الدحـيل القـطري الـفائز ا
من مـــواجــهــة تــيــجــيــريس أونــال و
أولسـان هيونـداي الكـوري سيواجه
بـــــطـل أمـــــريــــــكــــــا اجلـــــنــــــوبــــــيـــــة
ــيـــراس/ســانــتــوس) في نــصف (بــا
الــنــهـائـي يـوم 7 شــبــاط.الــفـائــز من
مـــواجــــهـــة األهـــلـي ضـــد الــــدحـــيل
ســـــــيـالقـي بـــــــايـــــــرن مـــــــــــــيـــــــونخ
ــــــــــــــاني فـي نــصـف الـــنــهـــائي األ

يــــــوم 8 شباط.

مـنـذ الــطـفـولـة احــبـبت الـبــصـرة حـيث كــان ألبي رحـمه الـله
صـديـق بـصـراوي يـزورنـا دائـمـا حـامال في يـده تـمـر بـرحي
الذي هـو أيقـونة الـنـخيل  وعـندمـا أتمـعن في وجهه األسـمر

أشعر بكرم اهل البصرة وطيبتهم وعذوبة كالمهم
احبـبت البصرة اكثر عنـدما زرتها ألول مرة مع فريق شباب
يـنـاء في دوري الشـبـاب عام الشـرطـة  حيث  لـعـبنـا ضـد ا
80 . وما زلت اتـذكر حديقة السـندباد وشط العرب والبالمة
والسـياب الذي علمنـا على حب الوطن وانشد " حتى الظالم
في وطنـي أجمل النه يـحتـضن الـعراق . فـما بـالك بـالبـصرة

وفؤد سالم يغني الشوك الشوك وصل للبصرة
ومــابـ زيــارتي األولى وزيــارتي  األخــيـرة قــبل عــام جتـدد
العـشق لـبصـرة  الـفيـحـاء . بـصرة الـنـخيل . بـصـرة اجلود

والكرم
قــبل عـامــ الــتـقــيت بــإعالمي ســعـودي في الــريـاض  زار
نـتخب السعـودي وقال لي " الله عـلى البصرة البـصرة مع ا
واهـلـهـا الطـيـبـ في كل مـكان نـذهب له نـسـمعـهم يـقـولون "

تفضلوا أنتو ب اهلكم "
الـبـصـرة  ظُـلـمت كـثيـرا ومع ذلـك ترى االبـتـسـامـة ال تـفارق
أهلـها في اصعب الظروف ويعشقون الضيف ولسان حالهم

يقول " أنتم اهل البيت ونحن الضيوف "
بصرة األبطال

تــسـتــحق أن تــسـتــضــيف بـطــولـة
اخلــــلـــــيج وســـــيــــرى اآلخــــوة
اخلاليـجة امـواج شط العرب
تــرقص طــربـآ بــاسـتــقـبــالـهم
ينا وسـعف النخيل يتـمايل 

ويسار فرحآ بقدومهم.
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وسـانـتــوس يـوم الـسـبت 30 كـانـون
الــثـاني اجلــاري. وســيـواجـه األهـلي
باراة االفتتاحية نظيره الدحيل في ا

فريق بسماية خاسرا بنتيجة (-0
3) امام فريق حيفا إلشراكه العبا
ـلـونـة مع مـوقـوفــا بـالـبـطـاقــات ا
فرض غـرامة مالـية قـدرها ملـيونا
ديــنــار عــراقي اســتــنــادا ألحــكـام
ــادة الــثـالــثـة / 32 مــسـابــقـات ا
( وحـرمـان الالعب (مـحـمـد حـس
الذي يـحـمل الرقم ( 4) من الـلعب
ألربـع مـبـاريـات اســتـنـادا ألحـكـام
ـــــادة (الــــــثـــــامـــــنـــــة / اوال ب ) ا
مـســابـقــات عـلى ان يــعـود مــبـلغ
االعــتـراض الى فـريق حــيـفـا بـعـد

مرور سبعة ايام.
ـا ورد في تقرير مشرف وبالنظر 
ــــيــــثــــاق وحــــمــــايـــة مــــبــــاراة (ا
ـنشـآت) تقـرر مـعاقـبة الالعـب ا

النصـر والسالم بعد مـرور سبعة
ايــــــام. وعـــــد

مــســابــقـــات عــلى ان يــعــاد رسم
االعتراض الى فريق شباب العدل

بعد مرور سبعة ايام.
واعـتـبر فـريق الـبيـاع خـاسرا
بنتيجة ( 3-0) امام فريق
الـــــنــــصـــــر  والــــسالم
لــثــبــوت إشــراك العب
آخـر بــدال عن الالعب
حـــيــدر نـــزيـل الــذي
يــحـــمل الــرقم ( 15)
بــــــــعـــــــد تـــــــدقــــــــيق
مـــــســـــتــــمـــــســــكـــــاته
ــرفــقــة من والــصــور ا
عـتـرض والقـرار قابل ا
لالستئنـاف على ان يعاد

مـــبـــلـغ االعـــتـــراض لــــفـــريق
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عقـدت جلنة االنـضباط في الـهيأة
ــنـاقـشـة اجــتـمـاعـا  الــتـطـبـيــعـيـة
ـبـاريات لـلـنـظر تـقـاريـر مشـرفي ا
في اإلســاءات والـتــجـاوزات الـتي
باريات إضافة الى حصلت في ا

مناقشة اعتراضات األندية.
وتــقـررَ خالل االجـتــمـاع اعـتـبـار
فريق التجارة خاسرا بنتيجة (-0
3) امام فـريق شبـاب العدل وذلك
إلشــراكه العــبــا غــيـر مــســجل في
ــادة كــشـــوفــاته اســتـــنــادا الى ا
الـثامـنة / اوال مـسابـقات إضـافة
الى حـــــــرمـــــــان الالعـب (مــــــروان
) ألربع مـبـاريـات اسـتـنـادا حـسـ
ــــــادة الــــــثــــــامــــــنـــــة / اوال الـى ا
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(حــسن عـلي شـريـف وبـهـاء فـرج)
ـسـاعـد (حــيـدر  عـزيـز ــدرب ا وا
ــيــثـاق عــبـد الــزهــرة) من نـادي ا
ــــبــــاراتــــ وذلك بــــاحلــــرمـــــان 
ـــــادة ( 1/ 51 اســـــتــــــنـــــادا الـى ا
انـــضـــبـــاط ) قــــرارا غـــيـــر قـــابل
ـادة لالسـتـئــنـاف اسـتــنـادا الى ا
128 انــضــبــاط .وتـقــرر مــعــاقــبـة
العـب فـــــريق الـــــشــــرطـــــة لـــــكــــرة
الـصــاالت (رضــا خـضــيــر ) الـذي
يـحمـل الرقم ( 11) بـاحلـرمان من
الـلـعب لـثالث مـبـاريـات مـتـتـالـيـة
ادة ( 47 ثانـيا استـنادا ألحـكام ا
) من الئــحـــة الــصــاالت والــقــرار
غـيـر قــابل لالسـتـئــنـاف اسـتـنـادا

ادة 128 انضباط. الى احكام ا

وبــــنــــاءً
عـــــــــــلـى
الــتــظـلم
الـــــــــــــــذي
تـــــقـــــدم به
مــــــــــــــــــــدرب
االســــــــكـــــــان

ولكونه دفع مـبلغ الغـرامة وقضى
نـصـف الـعـقـوبـة تـقـرر إيـقـاف ما
تـبـقى من الـعــقـوبـة اسـتـنـادا الى
ادة  124انـضـبـاط على احـكـام ا
ــــراقـــبـــة ان يــــتم وضــــعه حتت ا
ـعـرفـة حتـسن سـلـوكه من عـدمه
وفي حـال تـكــرار اخملـالـفــة يـلـغى
قـرار إيــقـاف الــعــقـوبــة مع فـرض

عقوبات إضافية.

كــنـا خـائــفـ من اإلنــتـر فـقـط كـنـا جــبـنـاء
ــوقف الـذي كــان يـنــبـغي أن مــقـارنــة بـا
نـتــخـذه".وواصل: "أشــعـر بــخـيــبـة أمل
لالعبـ خاصـة وأن بعـضهـم تعرض
لــــهــــجـــوم غــــيــــر عـــادل أفــــضل أن
يــــهـــاجــــمــــنـي الـــنــــقــــاد بــــدال من
مـهــاجـمــتـهم لـيـس هـنـاك نــقـطـة
حتــول وال مـفــتــرق طــرق هــنـاك
فقط نهائي لـلفوز به وهذا سبب

وجودنا هنا".
: "يــوفــنــتــوس ســيــواصل وأ
الـتـحـدي عـلى األلـقـاب ولـديـنا
نـفس الــشـغـف لـلـفــوز بـالــلـقب
ـشروع الـعاشـر عـلى التـوالي ا
هو احلـصول عـلى أفضل مـا لدى
كل الالعــبــ كــانت هــنـاك بــعض

األخطاء لكن هذا أمر ال
مفر منه".

ـفـروضـة سـيـتي بـســبب الـتـدابـيـر ا
نتيجة فيروس كورونا.ويشارك فريق
صري فـي تلك البطـولة بعد األهلي ا
فـوزه بـبـطولـة دوري أبـطـال إفـريـقـيا
ـاضي عـلى حـساب تـشرين الـثـاني ا
الزمالك.ويتواجد في الـبطولة أيضًا
ــاني بــطل دوري بــايــرن مــيـــونخ األ
أبــطــال أوروبــا والــدحــيل الــقــطـري
ـسـتـضـيف وأولـسـان ـثل الـبـلــد ا
هــيــونــداي الــكــوري اجلـنــوبي بــطل
دوري أبـطـال آسـيـا وتـايـجـرز أونال

كسيكي بطل الكونكاكاف. ا
ولم يــتـــحــدد حــتى اآلن هــويــة بــطل
كـــوبــا لـــيــبــرتـــادوريس حــيـث تــقــام
ــيـراس ــبــاراة الــنــهــائــيــة بــ بــا ا
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كــشــفت قــرعــة كــأس
الـعـالـم لألنـديـة 2021
التي أقـيمت في زيورخ
عـن مـــواجــــهـــة عــــربـــيـــة
للنادي األهلي أمام نظيره
الـدحــيل الـقــطـري في الـدور

التمهيدي للبطولة.
و ســحب قــرعـة كــأس الــعـالم
لألنــــديـــــة في مـــــديــــنــــة زيــــورخ
ـقـر االحتـاد الـدولي الـسـويـسـريـة 

لكرة القدم.
وتنـطلق الـبطـولة في قطـر في الرابع
ـــقــبل بـــدلًــا من مـــطــلع مـن شــبــاط ا
الـشهـر بـعـد انسـحـاب فـريق أوكالند
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اعـتذر الـكادر الـتدريـبي لفـريق كرة
القدم بنادي نفط الوسط الرياضي

عن تكملة مشواره مع الفريق.
درب جمال علي في تصريح وقال ا
صـحــفي ان الـكــادر الـتـدريــبي قـرر
االبـتـعـاد من أجل مـصلـحـة الـفريق
ن يـــأتي وأتـــمـــنـى كل الـــتـــوفـــيق 
بـعدي. واضـاف قـراري جاء بـسبب
االختالف بوجهـات النظر مع إدارة
النادي لم نصل الى نقطة مشتركة
وبـالـتــالي هـذا االمـر ســيـؤثـر عـلى
الـفـريق.يــذكـر ان عـلي قــاد الـفـريق

ــوسم اخلـالــيــومـنى مــنـذ مــطــلع ا
جهة اخـرى تعقـد ادارة نادي القوة
اجلـــويــة اجــتــمــاعـــاً حــاســمــاً مع
الالعب علي حصني حلسم مصيره

مع الفريق.
وقــــال مـــــصــــدر في
تــصـريح صــحـفي
 ان ادارة الـقـوة
اجلـــــــــــويـــــــــــة
اجــتــمــعت مع
الـالعب عــــــلي
حــــــــــصــــــــــني
لتحديد مصير

االخــيـــر مع الـــصـــقــور.واوضح أن
بـاريـات لكن الالعب جـاهز لـلـعب ا
درب ايوب اوديشو يجلسه دائما ا
عـــلى االحـــتــيـــاط وفي مـــرات عــدة
ـدرجـات.واضاف يـضعه عـلى ا
ان عـــــلـي حـــــصـــــني لم
يــسـتــلم حـتى االن
الدفـعة االولى من
عـــــــقــــــــده هـــــــذا
وسم.وتـنـطلق ا
فترة االنتقاالت
مــطــلع شــبـاط

قبل. ا

جـاسم وحسـن رائد وضـرغـام إسـمـاعيل خلط
: الـدفــاع.كـمـا ضــمت قـائـمــة األسـود الالعـبـ
أمــجـد عــطـوان وهــمـام طــارق ومـازن فــيـاض
وإبـراهيم بـايش ومـحـمد قـاسم وحـسـ علي
وشـيـركـو كـر وسـجـاد جـاسم ومـراد مـحـمد
ن خلـط الــــوسط وعالء عــــبــــد الــــزهــــرة وأ
حس خلط الهـجوم.وسيسـافرُ وفد منـتخبنا
ــقـبـل إلى مـحــافــظـة الــوطــني يــوم الـســبت ا
البصرة لبدء حتضيراتهِ قبل مواجهة األزرق
الــكـويــتي والــتي ســتـتــزامن مع زيــارة جلـان
االحتـاد اخلـلــيـجي لـكـرة الــقـدم لإلطالع عـلى
ــنـشــآت واحملــافـظــة قـبل مــنح الــعـراق حق ا

استضافة خليجي 25.
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أعـلن مــدرب مـنـتـخـبـنــا الـوطـني لـكـرة الـقـدم
الـسـلـوفــيـني سـتـريـشـكـو كـاتـانـيـتش قـائـمـة
باراة الكـويت الودية والـتي ستقام نتـخب  ا
في السابع والعشـرين من الشهر احلالي على
مــــلـــــعب الـــــبـــــصــــرة الـــــدولي وذلـك ضــــمن
حتــضــيــرات أســود الــرافــدين لــلــتــصــفــيــات
ـزدوجة.وضمـت قائمـة منـتخـبنا اآلسيـوية ا
ـبـاراة الـكويت 23 العبـاً وهم كل الوطـني 
من: جالل حسن وفهد طالب ومـحمد حميد
ـرمى وعالء مهاوي ومـصطفى حلراسة ا
مــحـمــد جـبــر ومـيــثم جـبــار وعـلـي فـائـز
وسـعـد نــاطق وأحـمـد إبــراهـيم وفـيـصل
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جانب  من قرعة االندية في سويسرا

ستريشكو
كاتانيتش

اندريا بيرلو



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6870 Thursday 21/1/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6870 اخلميس 7 من جمادى الثانية  1442 هـ 21 من كانون الثاني (يناير) 2021م

…dOš_« q³7

www.azzaman.com

lO{«u  w  wBI² «Ë Y×³ « bL²F¹ ·UAJ «

UN  WO «dGł œËbŠô

 5O «dF « 5HI¦*« dLðR  W U ù oKDMð  «dOC×² «

UNKLŽ qOFHð Y×³¹Ë WO½uHL « W dH « wI²K¹ rþU½

مــنـاقــشــة مـوضــوع مــؤتـمــر الــثـقــافـة
الــعــراقـــيــة من خالل عــدة مــحــاور من
بـيـنـهـا : هل يـكـون مؤتـمـراً مـحـلـياً أو
دولـيـاً ومـا أهدافه وجـدواه الـفعـلـية
وهل يـــقــام واقــعــيــاً أو إلـــكــتــرونــيــاً

وحسب تطورات جائحة كورونا.
وطــرح رئـيس احتـاد األدبـاء والـكـتـاب
ــعـمــوري مـحـاور في الــعـراق نــاجح ا
ـؤتـمــر مـنـهـا ـوضـوعــات ا مــقـتـرحــةً 

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

قـال وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثار
ـــثــقـــفــ حـــسن نــاظـم (إنَّ مــؤتـــمــر ا
قتـرح عقده يجب أن يكون الـعراقي ا
له تـأثير حقيقيٌّ  وجدوىً فعلية) ذلك
ــاضي في خالل اســتــقــبــاله االثــنـ ا
مـكتبه بالـوزارة وفداً من اإلحتاد العام
لألُدبــاء والــكــتـاب فـي الـعــراق.ووفــقـا
لـصـفـحة الـوزارة في (فـيسـبـوك) جرت

ÊU e « ≠ …dB³ «

ـتـمـيزة مـن بـ البـرامـج ا
الــــتي تـــعـــرضــــهـــا قـــنـــاة
(الــشــرقــيــة) و(الــشــرقــيــة
نـيـوز) بـرنـامـج (الـكـشاف)
الـــــذي يـــــعـــــده ويــــقـــــدمه
االعــالمـي عــــــــــــــــمــــــــــــــــار
ويـجـســد جتـربـة الــسـعــد
وثــائــقـيــة اسـتــقــصـائــيـة
عــراقـيـة تـسـعى ان تـكـون
ــــيـــة ضـــمن عــــربـــيـــة وعـــا

∫©WO dA «® Z U½d³Ð W Lš w  bŠ«u « WÐd& sŽ Àb×²¹ bF « —ULŽ

 wzUBI²Ý≈ qLŽ∫ كواليس تصوير برنامج الكشاف

ـستقبل وهل ومـدونات تتـحرك نحو ا
الـكـتــابـة حـافـظـة لـلـغـة وأيـهـمـا أكـثـر
حـضـوراً الشـفـوية أم الـتـدوينـيـة.وأكد
ـــعــمـــوري أيــضــاً عـــلى (ضــرورة أن ا
ــثـــقف الــوطــني ــؤتــمــر ا يــتـــنــاول ا
وأدواره في الـتحوالت وتعزيز الهوية
ـواجــهـة ــرأة  الــوطـنــيـة وحتــريـر ا
الــعــنف وهــيـمــنــة ثــقــافـة الــعــشــيـرة
وســـيــــادة الـــســـلـــطــــة واســـتـــبـــعـــاد
اجلــمـاعــات).أمــا الـنــاقــد عـلي الــفـواز
ؤتمر عن فـأشار إلى (ضرورة ابتعاد ا
ـلـغـزة ويـأخـذ ـنــاطق الـغـامـضــة وا ا
بـنظر االعتبار اجلـمهور العام والوعي
الــشــعــبي ومــشــروع الــدولــة).وطــرح
الـدكتور عارف الساعدي سؤاالً مركزياً
: هل يـــنــبــغـي ربط عــجـــلــة الــثـــقــافــة
واقـترح (تنـاول عالقة السرد بـالدولة? 
الـعـراقي بـبـنـاء الـدولـة وتـطـور نـظرة
ـثـقف إلى بـنـاء الـدولـة وأن يـقـتـصر ا
ـــــؤتــــمـــــر عــــلـى عـــــشــــرة مـــــحــــاور ا
نــقـديــة).وقـدم الــشـاعــر عـمــر الـسـراي
أفـكاراً منها (أن تكون هناك ورش عملٍ
عـــلى أرض الـــواقـع مع بث مـــتـــلـــفــز

:إعـادة الــثـقـافـة إلى الـتـداول الـيـومي
والـــفــعل الـــثــقــافـي يــؤسس لـــلــدولــة
والــتـعـايش الـثـقــافي بـ اجلـمـاعـات
وحـضـور الـسـلـطـة الـبـدائـيـة لـلـثـقـافـة
ـوذجـاً وتـكـريس اخلزان الـشـعـبـية أ
الــثــقـــافي لــلــجــمـــاعــات والــتــعــايش
وحتـــفــيــز ثـــقــافــة اجلـــمــاعــات ودور
الـثقـافة في اعـادة الذاكـرة إلى التداول
ــاضي ـ مــرويــات الــيـــومي وخــراب ا

واسـتــثـمـار الـطـاقــات الـشـابـة). وبـعـد
الــنــقـــاش جــرى االتــفــاق عــلى مــوعــدٍ
ـقـبل مـبــدئيٍّ لـلـمـؤتـمــر هـو حـزيـران ا
ويـقـام إلـكـتـرونيـاً إذا اسـتـمـر الـوباء 
وواقـعـيـاً إذا انتـهت اجلـائـحـة على أن
يـسـبـقه مـؤتـمـر افـتـراضيٌّ تـمـهـيداً له
وتـشـكـيل جلـنتـ :عـلـمـيـة وتنـظـيـمـية
لإلعـــداد لــلـــمــؤتــمـــر واشــراك بــعض
ـعـنــيـة إذا تـطـلب األمـر ــؤسـسـات ا ا
وتــواصل االجــتــمــاعــات بــ الــوزارة
واالحتـــاد وهـــمــا الـــلـــذان ســيـــديــران
ـؤتـمر.  كـمـا التـقى وزيـر الثـقـافة في ا
الـــيــــوم نـــفـــسـه بـــأعـــضــــاء الـــفـــرقـــة
الـسمفونية العراقـية  بدائرة السينما
ـنـاسـبـة ــسـرح  لـبـحث احلـلــول ا وا
لـتـفـعيل عـمل الـفـرقـة على الـصـعـيدين
احملـــلي والـــدولي.وأشـــاد نـــاظم خالل
ـنجـزات التي الـلقـاء بتـاريخ الفـرقة وا
حـقــقـتـهـا مـبـيـنـاً الــعـمل عـلى دعـمـهـا
واصالحــهــا وتــذلــيل الــعــقــبـات الــتي
تــوجـهــهـا.وبـ نــاظم وفـقــا لـصــفـحـة
الــوزارة فـي (فــيــســبــوك) ان (الــوزارة
بـصدد تـهيئـة مقـر يليق بـهذه الـفرقة)

الــــواحــــد في خــــمــــســــة وهـي ان يــــقـــوم
الــصـــحــفي بــاكـــثــر من عــمـل فــهــو مــعــد
ومـــصـــور الـــعـــمل اضـــافــة الـى االخــراج
ـونـتـاج وكـتـابـة الـنص وتـعـلـيـقـه. هذا وا
االمـر هو حـصـيلـة خبـرة متـراكمـة عمـرها
 15سنة . العمل مرهق اال انه لذيذ

عـنـدي.أردت من خالل العـمل هذا ان اعـيد
لـلصحـافة االستـقصائيـة جزء من هيـبتها
ومـكانـتها خـاصة في الـعراق بعـد ان تاثر
ـتـغـيرات كـثـيـرة مر االعالم والـصـحـافة 
بـهـا البـلد ورمـت بظاللـها عـلى الـصحـافة

بشكل عام ومن عملوا فيها). 
ويـــؤكـــد الـــســـعـــد انه (اعـــتـــمـــد مـــبــادى
الـصـحافـة االساسـيـة في هذا الـعمل وهي
ـسـافـة الـواحـدة من اجلـميع الـتـمـسك بـا
ـواضـيع احلـيـاديـة احلـقـيـقـيـة في طـرح ا
ـهـنيـة في تنـاولهـا وهذا تـطلب والـدقة وا
السفـر والترحال هي سمة عـمل شاق جدا
الـكشاف ولكي تخرج بـانطباع حقيقي عن
من جتـــري الــتــحـــقــيق عــلـــيــهم يــجب ان
تـعـاشـرهم وتـعـيش معـهم بـكل مـصـداقـية
حـــتى تـــكـــون امــيـــنـــا في نـــقل عـــاداتــهم
لذا عـشـنـا في الـصحـراء قـرابة وطـبـاعـهم
 10ايام حتى نكون مرآة عاكسة حلياة

ــعــلـومــة واسس ســلــســلــة افالم تــكــون ا
الـصـحـافـة االسـتـقـصـائـيـة غـايـتـهـا لـطرح
بـرنامج تثقيفي معرفي. هذا البرنامج كان
مـحـور حـديث لـ(الـزمـان) مع الـسـعـد الذي
قــال:(الـــكــشــاف بــرامج يــعـــتــمــد الــبــحث
والـتـقـصي في مـواضـيع مخـتـلـفـة الحدود
جـغــرافـيـة لـهـا يـطـرق االبـواب ويـغـور في
علـومة هي الهم االول تـفاصيل االحـداث.ا
ــفـيـدة الـتي ـعـلـومــة هـنـا ا لــلـبـرنـامـج وا
ـعــرفــة في مــواضـيع تــعــطي مــزيـدا مـن ا
(اسـتـمـر يــتـنـاولـهـا الــبـرنـامج ).مـوضــحـاً
الـعـمل في اعـداد حـلـقـات الـبـرنـامج قـرابة
الـسـنـة كـامـلـة كـان مـيدان
الــــبـــحث والـــتــــقـــصي في
جــمــيع ربــوع الــعــراق من
الـشـمـال الى اجلـنوب وفي
ظــروف صــعــبــة انــطــلــقت
ـــســـيـــرة مع بـــدأ احــداث ا
تــشـرين ثم شـهـور جـائـحـة
كـورونا اال ان الـعمل فيه لم

يتوقف). 
وعـن جتــــــربـــــــته فـي هــــــذا
الــــــــبــــــــرنــــــــامـج يــــــــقـــــــول
الــسـعـد(حــقـقت فــيه جتـربـة

اخــتــيــار فــكــرة كل حــلــقــة الـى ان (فــكـرة
وسـيــنـاريـو كل حـلـقــة يـتم اقـتـراحـهـا مع
ادارة الــقــنــاة وهــنــا البــد لــنــا ان نــشــكـر
ـعلم سـعد الـبزاز الـراعي لهذا االسـتاذ وا
ـشـجع ليـأتي بـعد ذالك دور الـبـرنامج وا
مــديــر الـبــرامج في قــنــاة الـشــرقــيـة عالء
الـدهـان فـهـو اجملـهـر الـذي اليـتـرك شـاردة
اواوردة بـدون فحـصهـا وتمـحيـصهـا فهو
دقـيق جـدا الى حـد ان تـكون صـبـورا جدا
مـعه في دقته لذا مايظـهر على الشاشة قد
الحـظـة عـشرات تـعـرض الى الـفـحـص وا
ـتعـة هي عـنـدما تُـعر لـكن اللـذة وا ـرات ا
ض احلـــلــقـــات عــلى شـــاشــة الـــشــرقـــيــة
والــشـــرقــيــة نــيـــوز الول مــرة حــيث اجــد
الـناس من فـئات مخـتلـفة يبـدون االعجاب
علومة التي حـصلوا عليها وهذا بـحجم ا
مايثلج الصدر كون االفالم الوثائقية لها
فئات معينة تتابعها وبهذا قد تكون
ــــــنـــــــفــــــعــــــة مـن االعالم قــــــد ا
علـومة والتـثقيف فـا حتـققت
البــد لــلـصــحـفي ان يــكـون
احــد ادواته ال الـتـهـريج
واالسـفاف الذي اصبح

غالبا).
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اإلعالمي الــعـراقـي تـلــقى الـتــهـاني مـن زمالئه لـتــولـيه
وفقية في مهـام مدير اعالم وزارة النـقل  متمنـ له ا

عمله اجلديد.
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الــنــاقـد الــعــراقي تـلــقى تــعـازي
االوسـاط الـثـقــافـيـة واالعالمـيـة
بـوفاة شقيقه جـبار (أبو حيدر)
وت الثالثاء سائل الذي غيبه ا
الــله تــعــالى ان يــســكــنه فــسـيح

جناته.
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تـرجم السـوري صدر له عن الـهيـئة العـامة الـسورية ا
لــلــكـتــاب تــرجـمــته لــكـتــاب (االحــتـراق الــنــفـسي ست
اســتـراتــيـجــيـات لــتـحــسـ الــعالقــة بـالــعـمل) تــألـيف
كـريــســتـيــنــا مـاسـالش ومـايــكل اليــتـر ويــقع في 232

صفحة.
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ـعاناته مـثل اللـبنـاني يرقـد في احد مـشافي بـيروت  ا
ـرافــقـة لالصــابـة بــفـايــروس كـورونـا من االعــراض ا

وتلقى امنيات زمالئه بالشفاء العاجل.
ÊU dÐ ‰UC½

اإلعالمي والـشــاعـر االردني صـدر لـه عن دار جـلـيس
ه الـزمـان لــلـنـشـر والـتـوزيع كـتـاب من اعـداده وتـقـد
بـعـنـوان (الـعـذوبـة والـعـذاب في روايـة عـذبـة لـصـبـحي

فحماوي).
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ـهــنـدس االســتــشـاري الــعـراقي تــلـقـى الـتــهـاني من ا
االوسـاط االقـتــصـاديـة والــصـنـاعـيــة لـفـوزه بــعـضـويـة
ــوفــقــيـة احتــاد الــصــنــاعـات الــعــراقي مــتــمــنــ له ا

والنجاح.
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سرح فني صـوت في قسم االنتـاج بدائرة الـسينـما وا
ـوت االثــنـ الـعــراقـيــة نـعــته الـدائــرة بـعــد ان غـيــبه ا
ــولى عـز وجل  ان يــتـغــمـد روحه سـائــلـ ا ــاضي  ا

الطاهرة بواسع رحمته.
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اخملرج الـسوري عرضت له عـلى مسرح قصـر الثقافة
في مـدينـة الـسـويـداء مسـرحـيـة (غـابـة األحالم) ضمن

عروض مهرجان مسرح الطفل في احملافظة.
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وقال وزير الداخلية ألكسندر فول لقناة
بـينك الـتلـفزيـونـية (نـظن جمـيعـا أن هذه
األمـور حتـصل في بـلـدان أخـرى لـكن هـا
هي حتــصل لــديــنـا... مـن مـســؤولــيــتــنـا
الــكــفـاح حلــمــايـة الــضــحـايــا ومــعـاقــبـة

 .( سؤول ا
ويـديــر مـيـروسـالف ألـيــكـسـتـش مـدرسـة
ــسـرحــيـة في خـاصــة عـريــقـة لــلـفــنـون ا
مثـل الشباب بلغراد تـتلمذ فـيها آالف ا
من اجلـنـس بـيـنـهم كثـر حـققـوا شـهرة

نطقة كبيرة في ا
.وكـــتــبت مــيــلــيــنـــا رادولــوفــيــتش عــبــر
حسابها على إنستغرام (قررت مع بعض
الـفـتـيـات الـشجـاعـات بـعـد كـفـاح داخلي
طـويل أن نـهب ضـد أغالل الـتـحـرش. لن
كن التسـامح مع اغتصاب نستسـلم. ال 
الــــقـــاصــــرات واالســــتــــغالل اجلــــنــــسي

لألطفال). 
وإثـــر هــذه االتـــهـــامــات نـــشــرت نـــســاء
أخــريــات شـــهــادات مــشــــــــــابــهــة عــبــر
وســــائل الـــــتــــواصـل االجــــتــــمـــــاعي مع
وســــــــم خـــاص يـــعـــني لـــسـت وحـــيــدة

بالصربية.

{ بلغراد (أ ف ب) - أعلن وزير الداخلية
الصربي االثن توقيف مـدير كلية عريقة
ـسـرحـيـة في بلـغـراد لالشـتـباه لـلـفـنون ا
ـا ال يقل باغـتصـابه وحترشه اجلـنسي 

عن خمس من طالباته.
وقد أثارت هذه االتهـامات صدمة في هذا
الـبلـد الـواقع في البـلـقان والـذي لم تـطله
ناهضة للتحرش سابقا موجة (مي تو) ا
اجلـنـسي التـي هزّت أركـان هـولـيوود في
 2017قـــبل أن تـــغـــزو الـــعـــالم.وتـــشــتـــبه
الــــشـــــرطــــة فـي ضــــلــــوع مـــــيــــروسالف
ألـيكـسـيتش ( 68 عـامـا) وهو مـديـر كـلـيّة
ـسـرحيـة في عـملـيات ومـدرّس للـفـنون ا
اغتصاب وحتـرش جنسي في حق خمس
فـتـيـات علـى األقل بيـنـهن قـاصـرتـان ب
 2012و2020 . وطــلــبت الـــشــرطــة أيــضــا

شهادة ضحايا محتمالت أخريات.
ويأتي هذا التوقيف إثر معلومات كشفت
مثـلة ميلينا رادولـوفيتش البالغة عنها ا
 25 عــامـا لـصـحـيـفــة بـلـيـتس. وقـالت في
مـقابـلـة (إنهـا تعـرضت لالغـتصـاب مرات
ـشتـبه به عـنـدمـا كانت في سن عـدة من ا

السابعة عشرة).

ـؤمل  جـعل قـاعة مـبـيـناً انه (من ا
الـــــشـــــعب الـــــتـــــراثـــــيـــــة مـــــقـــــراً
للفرقة).ووجه ناظم بتجديد العقود
ـبــرمـة مع أعـضـاء الـفـرقـة بـشـكل ا
ــــالي عــــاجـل بــــعــــد الــــتــــدقــــيـق ا
والـقانـوني علـيهـا وقد يـشمل هذا
الــقــرار أعـضــاء الـفــرق الــوطـنــيـة
األخـرى.وأكد نـاظم ان (هـناك عدد
ستقبل ـقترحات اخلاصـة  من ا
الــفــرقـة اهــمـهــا  فــصل اجلـانب
اإلداري عـن اجلانب الـفـني وعمل
تـشـكـيل إداري يـضم فـرقـة الـتراث

ــوســيــقي الــعـراقـي وفـرقــة الــفــنـون ا
الشعبية العراقية).  

وحث (مـجلس إدارة الفرقة السمفونية
عــلـى تــقــد بــرنــامـج مــوســيــقي من
الـسمـفونـية الـكالسيـكية الـتي حتمل
الـــطـــابع الـــثـــراثي الـــعـــراقـي هــذا
الـعام) مشيراً إلى (ضرورة التزام
أعـضاء الفـرقة بجدول الـتدريبات
تــــمــــهــــيــــداً لـــلــــمــــشــــاركــــة في
ــــهـــرجــــانـــات واالحــــتـــفـــاالت ا

الرسمية).
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الـشعـبية االوائل في عـدد من الكـليات.
وبــلغ عـدد الــطـلــبـة الــذين  قـبــولـهم
تـسعة طـلبة تـوزعت تخصـصاتهم ب

الــتـصـمـيـم واخلط والـنـحت واخلـزف.

Âd √ ·UOÐ  ≠ œ«bGÐ

حتـتـضن دائـرة الـفنـون الـعـامـة  حفل
تـوزيع جـوائـز مـسـابـقة الـفـنـان بـشـير
قبل وسيشهد احلفل مـهدي االثن ا
الـذي سـيـقام في الـسـاعة  11 صـبـاحاً
في قـاعة عـشتـار بدائرة الـفنـون إقامة
سـابقة ـشارك بـا مـعرض لـلفنـان ا
وتـوزيع اجلوائز بـ الفائـزين الثالثة
فـي مــجـــال الــرسم. وســـبق أن حــددت
ــشـاركـة في الــفـنـون الــعـامـة شـروط ا
ــســابــقــة وهي أن تــكــون جــنــســيـة ا
ــشــاركــ عـراقــيــة ومــحل اقــامــتـهم ا
الـدائـمـة في العـراق.كـما حـددت أعـمار
ـشـاركـ من  30-15عــامـاً واألعـمـال ا
ـشـاركـة هي مـن الـلـوحـات الـواقـعـية ا
الــفــنــتـازيــة فــقط.  كــمــا وافـقت وزارة
الـتـعلـيم العـالي والبـحث الـعلـمي على
قــبـول طـلـبــة مـعـهـد احلــرف والـفـنـون
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تــداولت الـصــفـحــات الـفــنـيـة فــيـديــو طـريف
غـربية مـر حسـ بعـد تعـرضها للـممـثلـة ا
ـوقف محـرج أثـناء إطـعـامهـا لـلجـمال خالل
ـــــــــنـــــــــاطق تـــــــــواجــــــــدهـــــــــا فـي إحــــــــدى ا
الـــصــحــراويـــة.وشــهــد الـــفــيــديـــو الــعــفــوي
ـضـحك تفـاعل كـبيـر من اجلمـهور إذ أن وا
شــقــيق حـســ مــنـعــهـا مـن إغالق الـنــافـذة
لـتــفـاجـأ بـاجلـمل داخل الـسـيـارة يـبـحث عن
الـطـعام ومع صُـراخ مـر واستـنجـادها إال
أن شـقـيـقـهـا لم يُـصغِ لـهـا وتـابع الـتـصـوير.
بــدورهـــا شــاركت حــســ  الـــفــيــديــو عــبــر
ـوضـوع حـسـابـهـا في إنـسـتـغـرام وتـقـبـلت ا
برحـابة صدر.من جـهة أخرى كـانت حس
قـد أثــارت اجلــدل مــنــذ مــدة بــعـد أن أطــلت
خالل حـفـل الـكـريـســمـاس بـفــسـتـان جـريء
ومــكـشــوف خالل احــتـفــال أحـيــته البــنـتــهـا
الـوحـيـدة كــمـا لـفت نـظـر اجلــمـهـور تـواجـد
ـسكـهـا من شـاب غـريب في الـفـيـديـو وهـو 
خصـرهـا بـطـريـقة أثـارت الـتـسـاؤل حـول ما

إذا كان هذا الشخص حبيبها اجلديد.

ومـعهـد احلرف والـفنـون الشـعبـية هو
احـد اقسام دائرة الفنون العامة وتبلغ
مـــدة الـــدراســـة فـــيه خـــمس ســـنــوات

نح شهادة الدبلوم الفني. و

لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت - تــصـدّرت
الـــنــجــمـــة تــايــلـــور ســويــفت قـــائــمــة
بـيـلـبـورد 200 بـألـبـومـهـا اجلـديـد (افر
ـتـتالي مـور) لألسـبـوع الثـالث غـير ا
بعد أن كان رقم  2قبل أسبوع. وحصل
األلـــبـــوم عـــلى  56000 وحـــدة ألـــبــوم
ـــتــــحـــدة مــــكـــافــــئـــة فـي الـــواليــــات ا
نـتهي في 7 األمـريـكيـة في األسبـوع ا
كـانـون الثـاني بـانخـفاض  22 بـحسب
بــيـانـات (ام ار سي). وأطـلـقت تـايـلـور
نــسـخـة (ديـلـوكس) مـن ألـبـومـهـا (افـر
مـور) الـذي حـقق جنـاحـاً مـذهالً مـنذ
الــــســــاعــــات األولى إلطالقـه وجـــاءت
الـنـسخـة الـ(ديـلوكس) مـبـهرة لـعـشاق
ـوقع الــفن في حـ أن تــايـلــوروفـقــا 
الــنـســخـة اجلــديــدة من األلـبــوم تـضم
أغــنــيــتـ جــديــدتــ هــمـا (حــيــثــمـا

تركتني) و(حان الوقت للذهاب).
كـما فـاجأت النـجمة الـتركيـة نسلـيهان
أتــاغـول  اجلــمـهــور بــإعالنـهــا تـوديع

شــخـصـيـتــهـا في مـســلـسـلــهـا (إبـنـة
الــسـفــيــر) وذلك بـســبب تــعـبــهـا
وحـــاجـــتـــهـــا لـــلـــراحــة اال ان
أتـــــاغـــــول لم تـــــكـــــشف عـــــلى
حــسـابـهـا اخلـاص عـلى مـوقع
الــــــتــــــواصل االجــــــتــــــمــــــاعي
ـــــنــــــشـــــورهـــــا اذا ســــــيـــــتم
ـمثـلة اخرى أو اسـتبـدالها 
ـــســلــسل إيـــقــاف عــرض ا
األمـر الذي جعل اجلمهور
بــحـيـرة كــبـيـرة. وكـانت
أفـادت مصادر اعالمية
مــوثــوقــة ان أتــاغــول
تــــعـــرضـت لـــوعــــكـــة
صـــــحــــيـــــة وأُغــــمي
عــلـيــهـا خــصـوصـاً
انـها خـسرت الكـثير
مـن وزنــهــا بـــســبب
ضـــغط الـــتـــصـــويــر

واإلرهاق الشديد.

ثقف وزير الثقافة يلتقي الفرقة السمفونية ويتحدث عن مؤمر ا

انت محب للـخير تساعد األخـرين  لديك أفكار جيدة
غامرة . وتعشق ا

qL(«

عـليك بـتطويـر نفسك والـلجـوء لذوى اخلبـرة اجلميع 
يقدر ما تفعل.

Ê«eO*«

تـقــضي وقـتًـا لــطـيف مع صــديق وهـو انــسـان طـيب
يستحق اخلير.

—u¦ «

ـكن أن تـسـتـمـر مـشـتـتـة كـمـا هي عـلـيك حـيـاتك ال 
بالعودة إلى أسرتك .

»dIF «

علـيك بـالراحـة واحذر احلـركات انت مجـتـهد لـلغـايـة 
العشوائية.رقم احلظ.9
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ال ال يغنيك عن العائلة وال يعوضهم عنك هم جمع ا
في حاجة إليك.

”uI «

مـهـمـا كــانت مـصـاعب احلـيــاة والـضـغـوط من حـولك
فأنت تستطيع التحدى 

ÊUÞd «

البــد من الـــتــوقف عن الــتــدخــ فــورًا آالم الــصــدر
تعاودك مرة ثانية.

Íb'«

تستـطيع تطويع كل شيء لصاحلك لديك القدرة على
ذلك ببساطة.

bÝô«

ـرة ستـكـون الـعواقب اهتم بـنـفـسك وصـحتك فـهـذه ا
وخيمة للغاية.

Ë«b «

ــنــحك حب اآلخــرين حتب الــعــمل بــإخالص وهــذا 
وتقديرهم لك.

¡«—cF «

حــاول أن تـــتــكـــيف مع األمـــور من حـــولك اكـــتــسب
خبرات األخرين.

 u(«
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الـكلـمات ادنـاه لهـا مكـانها
ناسب داخل الدوائر اعد ا
تــرتـيــبـهــا بـشـكـل صـحـيح
لـتـتــمـكن من الـعــثـور عـلى

فقودة: الكلمة ا
(قــــلـــعـــة اثـــريــــة عـــربـــيـــة

شهيرة):
بــورمـا –ان –هــاء  –نــوال
–طالل  –بيونس ايريس

 –رعد  –رخامي  –بطيخ

 –تبر  –عمريت  –عوائل

 –طالئع  –داليدا  –سعال

 –سبا  –فوالر  –روما –

سـيـتـا  –الـيـود  –نـهـان –
رانيا.
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‰UL'« rFDðتايلور
سويفت

تــسـلـلـنــا بـ الـقــصب والـبـردي الــبـاديـة
وعـــشـــنـــا مع صـــيـــادي الـــســـمك ومـــربي
اجلـواميس سبـعة ايام حـتى نقول من هم
عـاشـرنـا الـغـجـر وبـيـنـا كـيف هم ـعــدان ا
خـطــونــا مع مــهــمــشــ في مــجــتــمــعــنــا
اصـحـاب االديـان االخـرى خـطـوة بـخـطوة
حــتـى نُــعــرف الــنــاس بــاديــان قــد تــكــون
ـعلومة عندهم مغـلوطة فيما يخص هذه ا
االديان وهكذا في كل االفالم التي صورها

الكشاف).
وعـن من شــاركـه الــعـــمل أوضـح(اعــتـــمــد
انـا ومـسـاعد لي الـكـشـاف عـلى شـخصـ
في رحـلتـي وهمـا الزمـيلـ انور الـبديري
و حـســ الـعـامـري الـلـذان يـتـنـاوبـان في
رحـالت الــكـــشــاف مـع امــتـــعــة ومـــعــدات
لـــلـــتـــصـــويـــر يـــصل وزنـــهـــا قـــرابـــة 50

كـــيــلــوغــرام مـن كــامــيــرات
ومـعـدات اضـاءة اضـافة
ـعـدات الـفـنـيـة الـى ا

االخرى). 
ويـشـيـر الـسـعد
الـى كـــيـــفـــيـــة



rNOKŽ »uCG*«Ë ÆÆdH « “«uł

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

dHFł ‰¬ ÕUÐ—

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

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

ا سـمعه من وزيـر الداخـلية عن نـية احلـكومة يـفرح العـراقي 
تــغـيـيــر جـوازات الـســفـر بـشــكل كـامل لــتـحـتــوي عـلى تـقــنـيـة
الـشريـحة االلـكتـرونيـة اخلازنـة للـمعـلومـات والتي من الـصعب
عـلن هو سـيطـرة تنظـيم داعش على كـمية تـزويرها. والـتبـرير ا
دن كبـيرة تـمتد كـبيرة من جـوازات السـفر في خالل احـتالله 
عـلى ثلـث مسـاحـة البـلـد قبل أربع سـنـوات. وبغض الـنـظر عن
ا التنـتهي بتـغيير اجلواز اذا مـسألة عملـيات التزويـر التي ر
نح أصالً ال سمح الله تـتم استنادا الى وثائق كـانت عمليـة ا
ـواطن العراقي شـخصـية أخرى غـير صـحيـحة فـإنَّ امتالك ا
جـوازاً حديثـاً هو جـزء من حقه الـذي يتيح لـه التنـقل بوثـيقة ال
يـرقى لها الـشك وتمثل خالصـة الوثائق في اثـبات الشـخصية
كـما تـتعـامل دول العـالم مع اجلواز كـوثيـقة جـامعـة ونهـائية ال
حتـتاج الى دعم وتعـزيز من وثائق أدنى مـنها مرتـبة كالـبطاقة

التموينية مثالً.
طلـوب وهذا ليس من غـير انّ األهم من ذلك كلـه هو السـعي ا
اخـتـصاص الـداخـلـيـة طـبـعاً وانّـمـا وزارة اخلـارجـيـة ورئـاسة
الـوزراء لكي ترتـفع درجة اجلـواز العراقي في تـسلسل قـائمة
ؤخرة جـوازات السفر في العـالم إذ ال يزال هذا اجلواز في ا
من حـيث الدول التي تـتيح حلـامله تلـقي تأشيـرات الدخول في
ـطـارات من دون الـتـقـدم مـسـبـقاً الـنـقـاط احلدوديـة الـدولـيـة وا
عـنيـة باسـتمـارة التـأشيرة كـما يـطمح بـطلب الى الـسفـارات ا
وبـعـضـهـا عربي ـواطن الـعـراقي انْ يـعامل في دول اجلـوار ا
من دون أن يالحق بـغــرامـات االقـامـة الـتي تــزيـد عـدد أيـامـهـا
تلك مزايا كثيرة عـلى رقم تعتمده تلك الدول ذلك انَّ العراق 
ــمــكن أن تــعــزز وضع مــواطــنــيه في االقــامــة عــنــد دول مـن ا

اجلوار.
ـواطن العـراقي حـ يخـرج بجـواز سفـره الى بـلدان لـيست ا
ـطـاولة بـعـيـدة يـشـعـر انه عـاري االمـكـانـات من احملـاجـجـة وا
ــشـكـلـة ـا يــحـمـله من جــواز سـفـر عـنــد تـعـرضه  واجملـادلـة 
ـمـكن أن بـسـيـطـة بل يـشـعـر اّنـه أعـزل لـيس خـلـفه دولـة من ا
هـضومة كما يحصل مع مواطني تـدافع عنه وتطالب بحقوقه ا
حـكومـات أوروبـية مـثالً. واالكثـر من هـذا انّ العـراقـي لـيست
لديـهم ثقـافة مـراجعة الـسفـارات والقنـصلـيات وااللتـجاء الـيها
إال في حـدود قنصـلية ضـيقـة جداً وليس من خالل مـفهوم انَّ
السفارة العراقية في اخلارج هي بيت معنوي للعراقي ومالذ
لـهم في االزمـات الــشـخـصـيـة كـمــنـهج عـام ولـيس من خالل
غـيرة فردية لبعض موظفي اخلـارجية والسفارات في تقد يد

العون او االسراع في في جتاوز العقبات.
نــتـمــنى أن تــبـحث احلــكــومـة الــعـراقــيـة احلــفــاظ عـلى كــرامـة
ـواطن في بلـدان العالم من خالل احلـصول على الـتأشيرة ا
ــثل بل الــضـغط عــلى احلــكــومـات من أجل أن ـعــامــلـة بــا وا
ا قوان تمنح العراقي امتيازات في مدة تصدر تعليمات ور
فـترة االقامـة وسواهـا مادام الـعراق بلـداً غنـياً بـنفـطه وموقعه

زايا. عنيون يعون تلك ا ومكانته ودوره. هذا اذا كان ا

ؤانسـة يحصي لـنا أبو حـيان التـوحيدي في كـتاب اإلمتـاع وا
مـغنيّات بغداد أيام العباسيّ بأربعمائة وست جارية.. وكان
زريـــاب الــبــغــدادي أوّل ســفــيــر لألغــنـــيــة الــعــربــيــة إلى بالد
ا كان وسيقى واألنـغام إ األنـدلس. لم يكتف بـتعليم أوربـا ا
يـعــلّم أهـلــهـا آداب األكل بــالـشــوكـة والـســكـ وكــيف تـضع
صبوغة بأحمر لوّنة ا عطرة ا ناديل ا السيدات اجلميالت ا

الشفاه في جيوبهن.
واألديب االنـكلـيـزي سومـرست موم واألديـب اإليطـالي ألبـرتو
مـورافـيـا واألديب الـفـرنـسي أنـدريه جـيـد واألديب األمـيركي
ولـيام فوكـنر لم يقـرأوا من األدب العربي صـفحة واحـدة غير

كتاب ألف ليلة وليلة.
والـشعراء كـتبـوا دواوين من الشعـر تتغـزل بالـقمر. والـعشاق
بـالغـوا في تشـبيه حـبيـباتـهم بالـقمـر. وهنـاك حكـاية تـقول: إن

برج بابل أسقطه القمر!.
وعـندمـا أقـسم روميـو أنه سـيحـفظ احلبّ قـال جلولـيت: أقسم
بـالقـمـر اجلمـيل الـذي يشـبـهك. ثمّ اكتـشف الـعلـمـاء أن القـمر
تـراب بال ماء وأن الكالب ال تنبح إال عندما يشع نور القمر

 .! الذي يسهر في ضوئه الشعراء والعشاق من اجملان
وكـان صـديقـنـا الـشـاعر الـرقـيق قـيس لـفـتة مـراد يـتـلـذذ مرة
ـتــنـاثـرة في الــلـيـالي ويـتـأفّـف ألف مـرة عـلـى هـاتـيك الــآللئ ا
اجملـنونـة القـمراء والـقبـالت العـميـقة وهـو القـائل: (وال مَرهمْ

بعد يَرهم وال كَعدات كَمريّة).
وفي لـيلـة مقـمرة قصـدت مجـلس شيخ بـغداد الـدكتـور حس
عـلي محفوظ وح أدركنا النـعاس قلت حملفوظ: إن الشاعر
ّـا سُــئل عن عــمـره سـعــدي الـشــيــرازي عـاش مــائــة سـنــة و
الـطـويل كـان جوابه: أحـبـبتُ كـثـيـراً وال شيء كالـسّـهـر يـطيل
الـعمـر فـاحملـبّـون ال يعـرفـون الـنوم ألنـهم ال يـعـرفون الـيـقـظة.
يـومها ابتسم محفوظ ملء شفتيه وأنشدني قول عمر اخليّام:
فما أطـال النــوم عـمراً.. وال قصّر في األعمار طول السّهر!.
وفي بـيت محـفـوظ رأيت العـجب. وجـدت مكـتبـة فـريدة عـصر
وفريدة دهر لم تقع على مثل خزائنها ع إنسان ولم تخطر
عـلى قــلب شــيـطــان.. من نـوع الــكــتب الـتي كــانت تــأتي عـلى

البغال من بومباي ومن بوالق!.
وفي الـسنـوات األخـيرة من حـيـاته أحزنـتني أحـوال صـديقـنا
نومة على ر ذياب.. كان يسـتع باحلبـوب ا األديب يـوسف 
األرق ويـقف أمام نافـذة صغـيرة يفـتحـها وينـظر في الـسماء
طـويالً ويقـول كالمـاً يشـبه النـدم: يـا قمـر يا قـمـر.. أنا قـتيل

شفتيك!.
وكـان صديقـنا الشـاعر البـديع صفاء احلـيدري يحـلف لنا إذا
اخـتلفنـا في مسألـة بقوله: (حـلفتُ بالـسّمر وبـالقمـر) فنصدّقه

في غراميّاته ونحن نضحك!.
وقـرأت ألديب ايطاليا ألبرتو مورافـيا على لسان رجل مشكلته
أنه ال يـعرف كيف يحدد النسل فيـقول: نحن العشاق الفقراء
غـير قـادرين عـلى السـهـرة فمـاذا نـفعل? إنـنـا ننـام في سـاعة

مبكرة من الليل.. ويجيء األوالد!.
وفي الـلــيـالي الــقـمــراء أمـضى الــشـاعـر حــافظ جـمــيل أحـلى
غـرامياته وغنّى يـوسف عمر أجمل مقـاماته وقال اجلواهري
وقــال: يــا ســـامــرَ احلي بي شـــوق إلى الــسَــمَـــرِ. ومن دجــلــة
انــطــلــقت مــغــامـرات الــســنــدبـاد وعــلى ضــفــافــهــا ازدحـمت
ــلــيــحـــة كــالــعــطــر ومـــدامع الــعــشــاق وأكــواب األحـــاديث ا

الصهباء وعيون الظباء!.
ويـومـاً كـانت أمـسـيـات بـغـداد شـديـدة الـزحـام ولـيـلـهـا كـثـيـر
الـسـهـر. فأيـن من عـينيّ هـاتـيك الـلـيـالي يـكـون الـبدر

تماماً والنوم حراماً وأين ذلك البريق?!. 
ثمّ اخـتـنقـنـا بالـعَـبَرات وتالشـيـنا في الـضـياء..
فـاتـبع أيـة جنـمــة يـقـظى في الـسـمـاء تـدلّك عـلى

مجالسنا!
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WL U×  ÊËbÐ UN(UB  —«d  —«b { رومــا-(أ ف ب)  –عــثــرت الــشــرطـة≈
اإليطـالية عـلى نسخـة عمرها  500 عام
من لوحة سـلفـاتور مونـدي للـيوناردو دا
ـديـنــة نـابـولي في فـيــنـتـشي في شــقـة 
جـنـوب الـبالد وأعـادتـهـا إلى متـحف لم
يـكن قـد تنـبّه حـتى إلى سـرقتـهـا بـسبب
تـدابـيـر اإلغالق خالل جــائـحـة كـوفـيـد-
19. وقــالـت الــشـــرطــة إن عـــنــاصـــرهــا
أوقــفـوا مــالك الــشـقــة الــبـالغ  36عــامـاً
لالشـتــبـاه في تـلـقـيـه بـضـائع مـسـروقـة
بعد الـعثور على اللـوحة في خزانة غرفة
سيح نومه.  هـذه اللـوحة الـتي تصـور ا
رافـعـاً يـده لـلـمـبـاركـة وفـوق يـده الـثـانـية
كــــرة بـــلــــور صــــغــــيــــرة هي جــــزء من
مـجمـوعة مـتحف دومـا في كـنيـسة سان
دومــيـنـيــكـو مـاجــوري في نـابـولي وهي
نـســخـة من عـمل لـيـونـاردو دا فـيـنـتـشي
الشـهـيـر الـذي أصبح في  2017 أغـلى
ــزادات إثــر بــيــعــهـا لــوحــة في تــاريـخ ا
بـ 450مــــلــــيــــون دوالر في مــــزاد لــــدار
ـتـحف مـغـلق مـنذ كـريـسـتـيـز. غـيـر أن ا
شـهـور بــسـبب قـيــود مـكـافــحـة فـيـروس
ــســتـجــد ولم يــبـلّـغ أحـد عن كـورونــا ا
ـدعي الـعـام في فـقـدان الـعـمـل.  وقـال ا
نابولي جـوفاني ميلـيلو عُثـر على اللوحة
الـسـبت بـفـضل عــمـلـيـة ذكـيّـة ومـحـكـمـة
لـلـشـرطـة. وأضـاف لم تُـقـدَّم أي شـكوى
في هـذا الـشأن وفي احلـقـيـقة اتـصـلـنا
(بـالـكنـيسـة) قبـالً وهي لم تكن عـلى علم
بـاختـفائـها ألن الـغرفـة التي تُـحفظ فـيها
اللوحة لم تُفتح منذ ثالثة أشهر. ويُعتقد
أن الـلــوحـة الــزيـتــيــة لـلــفـنــان جـاكــومـو
ألـــيـــبـــرانـــدي تـــعـــود إلى أوائـل الـــقــرن

السادس عشر.  
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{ احــمـــد ابــاد (الــهــنــد)- (أ ف ب) –
قـضى  15شـخــصـا عـلى األقل بــعـدمـا
دهـسـتـهم شـاحـنـة في غـرب الـهـنـد لدى
نـومـهم عـلى قـارعـة الـطـريق لـيل االثـن

الــثالثــاء عــلى مــا أعــلــنت الــســلــطـات.
وأوضح ضــابط الــشـرطــة في مــقـاطــعـة
سورات بـوالية غـوجارات أوشا رادا أن
من بـ الــضــحـايــا طـفــلـة إضــافـة إلى
ثــمــاني نــســاء وســتــة رجــال. وقــد أدت
احلـــادثـــة إلى جـــرح ســـتـــة أشـــخـــاص
آخــــرين وهـي وقــــعت إثــــر اصــــطــــدام
الــشـاحــنـة بــجـرّار زراعـي يـنــقل قـصب
الـسكـر بعيـد منـتصف اللـيل عنـد تقاطع
مــروري. وقـــال ضــابط الــشــرطــة س.م.
جـــاديــجـــا إن ســائق الـــشــاحـــنــة فـــقــد
ـركبة ولدى خروجه من السـيطرة على ا
ـسـار دهس عمـاال كـانـوا ينـامـون على ا
قـارعـة الـطــريق. وأشـارت الـشـرطـة إلى
أن سائـقي الشاحـنة واجلرار أوقـفا إثر
احلــادثــة. وفي 2019 قـــضى أكــثــر من
 150ألف شـخص في حوالى  500ألف
حـادث مــروري عــلى الــطــرق الــهــنــديـة
ـعدل  410 وفـيات يـوميا أو  17 وفاة
في السـاعة وفق بيانات حـكومية. وقال
وزيــر الــنـقل الــهــنـدي نــيــتـ غــادمـاري
االثـــنـــ لـــدى إطالقه حـــمـــلـــة وطـــنـــيـــة
ــروريــة إن احلــكــومـة تــأمل لـلــسالمــة ا
رورية إلى تقـليص الوفيـات واحلوادث ا

النصف بحلول 2025.
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فــــخـــورون بــــأن نـــكــــون من أوائل
الــنـاقالت اجلـويـة في الـعـالم الـتي
ـبادرة الـتي سـتـوفر جتـرّب هـذه ا
جتـربة مـحسـنة لعـمالئنـا وتسهّل

عليهم متطلبات السفر.
بادرة في وقت تكثّف وتـأتي هذه ا
اإلمـــــــارات إجــــــــراءات احلـــــــد من
ـستـجد من دون فـيـروس كورونـا ا
احلـــاجــة إلغالق االقـــتــصــاد ومن
بــيــنـهــا حـمــلــة تـطــعــيم مــجـانــيـة
ضـخمـة وتوفـير الـفحـوصات على
نــطــاق واسـع وتــطــعــيم مــوظــفي

الطيران.
وزار اإلمــــارات وخـــصـــوصـــا دبي
ـــســـافـــرين فـي األشـــهــر مـاليــ ا
األخـــيــرة هــربـــا من اإلغالقــات في
الـعديد من دول العـالم وبينها دول

اوروبية.

ونـقل البيان عن الرئـيس التنفيذي
لـلعمليات التشـغيلية في اجملموعة
مـحـمد عـبدالـله الـبلـوكي قوله تـعد
األولـويـة بـالـنـسبـة لـنـا هي تـوفـير
طــريـــقــة ســهــلــة وآمـــنــة وفــعــالــة
ـعــلــومـات لــلــضـيــوف لــتـحــديــد ا

طلوبة منهم وتأكيدها. ا
ومـن جــانــبـــهــا تـــوقــعـت طــيــران
ـرحـلـة األولـيـة اإلمـارات أن تـبـدأ ا

قبل. في شهر نيسان/ابريل ا
وبــحـسب الــبـيــان فـإن الــتـطــبـيق
سـيتيح للمسافرين مشاركة نتيجة
فـــحص كــوفــيــد- 19مـــبــاشــرة مع
الــنـاقــلــة حـتى قــبل وصــولـهم إلى
ـــطــار وذلك بــنـــقل الــتـــفــاصــيل ا
تلقائياً إلى نظام إجراءات السفر.
وأكّـد الرئـيس التنـفيذي لـلعمـليات
فـي الــشــركـــة عــادل الــرضـــا نــحن

ومـجـموعـة االحتـاد للـطـيران وهي
الــنـاقـل الـرســمي لـدولــة اإلمـارات
وشركة طيران اإلمارات التي تتخذ
دبـي مــقـــرا وتـــعــتـــبـــر األكـــبــر في
ــنــطـقــة هـمــا من أوائل شــركـات ا
الــنــقل اجلــوي الــتي تــتــعــاون مع
ايـاتا العتـماد جواز السـفر الرقمي

الصحي.
وقـالـت االحتـاد لـلـطـيـران ومـقـرهـا
الــعــاصــمـة أبــوظــبي في بــيـان إنّ
الـــتــطـــبــيق ســـيــتـــوفــر مـــبــدئـــيــا
لـــلـــمـــســافـــرين عـــلى مـــ رحالت
مـحـددة تشـغـلّهـا االحتـاد للـطـيران
مـن أبـــوظـــبي فـي الـــربع األول من
الـــعـــام 2021. وفـي حــال جنـــاحه
زيد سـيتم نشـر التطـبيق ليـشمل ا
من الـوجـهـات عـلى شبـكـة وجـهات

االحتاد الدولية.

{ دبـي- (أ ف ب)  –أعـــــــــــلــــــــــنـت
مـجمـوعة االحتاد لـلطيـران وشركة
طـيران اإلمارات الثالثاء تـعاونهما
مـع االحتـاد الـدولي لـلـنـقل اجلـوي
(ايـاتـا) السـتـخـدام تـطـبـيق هـاتفي
يــســاعــد عــلى حتــمــيل ومــشــاركـة
ـعلـومات حـول فحـوصات ولـقاح ا

كوفيد-19.
والـتــطـبـيق عـبـارة عن جـواز سـفـر
رقــمي صــحي يـتــيح لـلــمـســافـرين
مــشــاركــة بــيــانــاتــهم مـع شــركـات
ـعنية من أجل الـسفر والـسلطات ا
تـسهيل حركة سفـرهم وتنقّلهم ب

الدول ولدى شركات الطيران.
كــمـا يـسـمح لـهـم بـالـتـحـقق من أن
اخــتــبـار مــا قــبل الـســفــر اخلـاص
ــســتــجــد أو بــفــيــروس كــورونــا ا
تطلبات وجهاتهم. التطعيم يفي 

{ لــنـدن-(أ ف ب) : طــلب مــحـامـو
مــيـغن مـاركل زوجـة األمـيـر هـاري
الــتي تــقــاضي الــشـركــة الــنــاشـرة
لــصـحــيـفـة ديــلي مـايل الــشـعــبـيـة
بــتـهــمـة انــتـهــاك خـصــوصـيــتـهـا
الــثالثـاء من الـقــضـاء إصـدار قـرار

لصاحلها من دون محاكمة.
مثـلة األميـركية الـسابقة وأقـامت ا
الـــبـــالـــغــة  39عـــامـــا دعـــوى أمــام
احملكمة العليا في لندن على شركة
ـالـكـة أســوشـيـيــتـد نـيــوزبـيـبــرز ا
لــــــمــــايـل أوناليـن ودايــــلـي مــــايل
ونــسـخـتـهــا الـصـادرة أيـام اآلحـاد
مـايـل أون صـنـداي مـتـهـمـة إيـاهـا
بـالــتـعـدي عـلى خـصـوصـيـتـهـا مع
نـشر مقـتطفـات من رسالة وجّـهتها
إلـى والــدهـــا تـــومـــاس مـــاركل في

آب/أغسطس 2018.
وقـال مـحـاميـهـا جاسـ راشـبروك
لـلــمـحـكـمـة الـعـلــيـا في لـنـدن إنـهـا
قضية بغاية البساطة تتعلق بنشر
رســـالــــة خـــاصـــة بـــصـــورة غـــيـــر
قـانونية مشـيرا إلى أن هذا النشر
يــشـكّل انـتــهـاكـا فـاضــحـا وفـادحـا
حلـقـهـا في اخلصـوصـيـة في ح
ال يـقـدّم الـدفـاع أي حـجج وجـيـهة
مـا يـسـتـدعي إصـدار حـكم لـصـالح
ــحــاكــمـة ــرور  مــاركـل من دون ا

وفق احملامي.
ــنــتــظـرة وتــشي هــذه احملــاكــمـة ا
بـالــكـشف عن تـفـاصـيل كـثـيـرة عن
لـكة إلـيزابيث حـياة هـاري حفـيد ا
ـمثـلـة السـابـقة الـثـانيـة وزوجـته ا
مـــــيــــغـن مــــاركـل الـــــتي لم تـــــخف
شـعـورهـا بـعـدم الـتـقـبّل من جـانب

لكية. العائلة ا
وقـد تـكـشف مـعـلـومـات جـديدة عن
تـخلي الـزوج عن مسـؤولياتـهما
ـلـكـيـة لالنـتـقـال إلى في الـعـائـلـة ا

كاليفورنيا.

ــــفــــتــــرض أن تــــقــــام وكــــان مـن ا
احملـاكمـة خالل الشـهر اجلاري إال
أن وكـالء دوقـة سـاســكس جنـحـوا
فـي احلـصــول من مــحــكــمــة لــنـدن
الــعـلـيـا في تــشـرين األول/أكـتـوبـر
ـوعد الـفـائت عـلـى قـرار بتـأجـيـل ا

إلى خريف 2021.
ولج الـنظر في وأوضـح القاضـي ا
الــدعــوى مـارك واربــاي وقـتــهـا أن
الــتــأجــيل يــعــود إلى ســبـب سـري
أعـطته ماركل وكـذلك إلى شروعها

في خطوات قانونية. 
وهــذه اخلـطـوات تـتــمـثل في طـلب
ــوجب حــكـم مــخــتــصــر يـــتــيح 
الــقـــانــون الــبــريــطـــاني تــســويــة
الـقضيـة من دون محاكـمة وهو ما
بـــدأت احملـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا درسه

الثالثاء.
وتـعقـد احملكـمة لـهذا الـغرض على
مــدى يـومـ جـلـســات افـتـراضـيـة
بــسـبـب جـائــحـة كــوفـيـد- 19الــتي
دفـعت انكـلتـرا إلى إقفـال عام ثالث
مـــطـــلع كـــانـــون الـــثـــاني/يـــنـــايــر

اجلاري.
 ÂöŽù« qzUÝË b{ »dŠ

وكـان القضـاء البريـطاني أجاز في
نــهـايــة أيـلــول/سـبــتـمــبـر الــفـائت
لــصــحـيــفـة مــايل أون صــنـداي أن
تـسـتـنـد في دفـاعـهـا إلى فـايـنـدينغ
فـريدوم وهي سيرة صدرت حديثا
عـن حـــــيـــــاة الـــــزوجـــــ بـــــشـــــأن
ـلــكـيـة ابــتـعـادهــمـا من الــعـائــلـة ا
الـبريطانـية. وأعلنت مـاركل يومها
عـزمـها عـلى اسـتئـنـاف هذا الـقرار

الذي شكّل انتكاسة لها. 
وكــــان مـــحـــامــــو أســـوشـــيــــيـــتـــد
نــــيــــوزبــــيــــبــــرز أكــــدوا أن دوقــــة
ســـاســكس تـــعــاونـت مع واضــعي
هـــذه الـــســـيـــرة الــتـي نــشـــرت في
آب/أغـــســطس والــتي اشــارت إلى

رســالــة مــاركل لــوالـدهــا وهــو مـا
تنفيه زوجة األمير هاري. 

وكــان األمـيــر هـاري الــسـادس في
تـرتـيب خالفـة العـرش البـريـطاني
اســـتـــنــكـــر مـــراراً الـــضــغـط الــذي
تــتـســبب به بــعض وسـائل اإلعالم
عــلــيـه وعــلى زوجــته وجــعل مــنه
الــســبب الــرئــيــسـي لــلــقــرار الـذي
أعــلــنه في كــانـون الــثـانـي/يـنــايـر
 2020 ودخـل حــيّــز الــتــنــفــيــذ في
نــيــســان/أبــريل بــاالنــســحــاب من

لكية.  االلتزامات ا
ويــخــوض هــاري ومــيــغـن الــلـذان
يـعيشان مذّاك في والية كاليفورنيا
األمــيـركـيـة مـواجـهــة مـفـتـوحـة مع

عدد من وسائل اإلعالم. 
وفـي هذا اإلطار بـادر األمير هاري
الــذي قـتـلت والـدتـه األمـيـرة ديـانـا
فـي بـاريـس عـام  1997 فــيــمــا كـان
ـشــاهـيـر مــصـوّرون من صــيـادي ا
يالحـقونـها إلى مـقاضـاة صحـيفة
ديـلي ميـرور الشـعبيـة البـريطـانية
زاعــــمـــاً أنـــهــــا تـــلـــصــــصت عـــلى

رسائلهما الهاتفية. 
كــــــــذلـك أفــــــــادت وســــــــائـل إعالم
بـريــطـانـيـة بـأن األمـيـر هـاري أقـام
دعــــوى تـــشــــهــــيـــر عــــلى شــــركـــة
أسـوشـيـيـتـد نـيـوزبـيـبـرز في شـأن
مـقال نـشرته مـايل أون صنداي في
تــــشـــريـن األول/أكـــتــــوبـــر زعم أن
األمـيـر هـاري لم يـعـد عـلى تـواصل
ــلـكـيــة مـنـذ مع مــشـاة الـبــحـريـة ا

لكية. تخليه عن التزاماته ا
ومـنذ استقـرارهما في كالـيفورنيا
وقـع هاري وميغن عدداً من العقود
مع مـنصات لـلبث التـدفقي أحدها
مـع نـــتـــفـــلـــيـــكس إلنـــتـــاج بـــعض
األعــمــال وآخــر مـع ســبــوتــيــفـاي
إلنــتـــاج مــدونــتــهــمـــا الــصــوتــيــة

آرتشويل أوديو.

{ بـاريس-(أ ف ب)  –أعـلن مـدير الـوكـالـة األوروبيـة لـسالمـة الطـيـران بـاتريك
ـقـبل اإلذن بـاسـتـئـنـاف خـدمة كي الـثالثـاء أن هـذه الـهـيـئـة ستـمـنح األسـبـوع ا
طـائرة بـوينغ  737 مـاكس بـعد تـعديالت أدخـلت علـيهـا إثر حـادث أوقـعا 346
قتـيال. وقـال خالل مـؤتمـر صـحافي عـبـر الفـيـديـو نتـوقع نـشره (إذن الـطـيران)
ـقبل. من وجـهة نـظرنـا ستـتمـكن بويـنغ ماكس من الـتحـليق مـجددا األسـبوع ا
رحلة التي قبل. وأضاف لقـد وصلنا إلى ا (في أوروبا) اعتـبارا من األسبوع ا
ـا حـدث في الـسابق  فـيـها اسـتـيـفـاء مـتطـلـبـاتـنـا األربـعة وهي الـفـهم اجلـيـد 
ومعـاجلة كل العـوامل التي أدت إلى وقـوع احلوادث وإمكـان الوكالـة األوروبية
لسـالمة الـطيـران نفـسـها من الـتحـقق من عـدد من النـقـاط احلاسـمة وأن يـكون
.  وفي تـشرين الـثانـي/نوفـمبـر أعطت الـطيـارون على درايـة وتـدريب صحـيحـ
إدارة الطيـران الفدرالية (إف إف إيه) ثم السلطات الـبرازيلية الضوء األخضر
لــعــودة هـذه الــطــائـرات إلـى اخلـدمــة.  وأعــلـنت كــنــدا االثـنــ أنــهـا ســتــسـمح
باستـئناف الـرحالت اجلوية فـوق أراضيهـا لطائـرة بوينغ  737 مـاكس بدءا من
يوم األربـعاء. ويعني الضوء األخـضر الذي أعطي لطائرة  737 مـاكس للتحليق
في االجواء االوروبيـة أن شركة بوينغ التي واجهت انتكاسات بسبب احلوادث
ـستجد تكـررة لهذا الـطراز من الطـائرات إضافـة إلى أزمة فيـروس كورونا ا ا
سـتـكـون قـادرة عــلى اسـتـئـنـاف تـسـلــيم الـطـلـبـيـات عــلى طـائـراتـهـا إلى الـقـارة
ـصنـعة أن تـأمل في حتسـ ربحـيتـها إذ يدفع ـكن للشـركة ا الـعجـوز. لذلك 

الزبائن اجلزء األكبر من الكلفة عندما يتسلمون الطلبية.
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الحـظت دراسة حـديثـة أن االحترار
الــذي طـرأ عـلى مـنــاخ الـعـالم مـنـذ
بــدايــة الـعــصــر الــصـنــاعي يــعـود
بــأكــمـله تــقــريـبــاً إلى الــنـشــاطـات
الـبـشريـة مـشيـرةً إلى أن األسـباب
الطبيعية التي ساهمت فيه تكاد ال

تُذكر.

وازدادت حرارة كوكب األرض أكثر
مـن درجـــة مـــئـــويـــة واحـــدة مـــنــذ
مـنـتـصف الـقـرن الـتـاسع عـشـر ما
أدى إلـى زيـادة الــظـواهــر اجلـويـة
الــقــصــوى في كـل أنـحــاء الــعــالم
كـــــمــــــوجـــــات احلـــــرّ الــــــشـــــديـــــد

والفيضانات واألعاصير.
وسـعى فريق دولي من العلماء إلى

حتــديـد االحـتـرار الـنـاجت مـبـاشـرة
عـن انـبــعـاثــات غـازات االحــتـبـاس
ـرتــبـطــة بـالــنـشــاطـات احلــراري ا
ــــرتــــبط الــــبــــشـــــريــــة واجلــــزء ا
بــالتأثيرات الطبيعية أي العوامل
الـطبـيعـية كـاالنفـجارات الـبركـانية
الـــكـــبــيـــرة وتـــقـــلــبـــات اإلشـــعــاع
الـشـمسي الـتي غـالـباً مـا يـستـع
بــهــا كـأمــثـلــة مــنـكــرو مــسـؤولــيـة

اإلنسان عن االحترار.
واســتـعـرض مـعـدّو الـدراسـة الـتي
نُـشــرت االثـنـ في مـجـلـة نـيـتـشـر
ــــوذجــــاً ت تــــشـــــيــــنج  13 كـال
مـناخيـاً مختـلفاً حملـاكاة التـغيرات
فـي درجـات احلــرارة وفـقًــا لــثالثـة
ســيــنــاريــوهــات: في األول يــشــكّل
ـساهم الوحيد في الـهباء اجلوي ا
االحــتـرار وفي الــثـاني ال تُــحـسّب
إال الــتــأثــيــرات الـطــبــيــعــيـة وفي
احلـالــة الـثـالـثـة تـؤخـذ انـبـعـاثـات

غـــازات االحـــتـــبــاس احلـــراري في
االعتبار. وخلص الباحثون إلى أن
الــــنـــشــــاط الـــبــــشـــري ســــاهم في
ــــقـــدار  0,9 إلى 1,3 االحــــتــــرار 
درجـة مئـوية وهـو تقـدير يـتطابق
مـع االحـتـرار احلـالي. وقـال نـاثـان
ركـز الكنـدي لنـمذجة جـيلـيت من ا
ناخ لوكالة ـناخ والبيئة وتغير ا ا
فــرانس بــرس إن نـتــائج الــدراسـة
تُــــظـــــهِــــر بــــوضــــوح أن ظــــاهــــرة
االحـــتـــبـــاس احلـــراري ســـبـــبـــهــا

قام األول. اإلنسان في ا
ويــهـدف اتـفــاق بـاريس عـام 2015
إلـى إبـقــاء ارتـفــاع مــعـدّل احــتـرار
كـــــوكـب األرض حتت مـــــســـــتــــوى
درجـتـ مـئـويـتـ وإذا أمـكن 1,5
درجـة مـئـويـة. إالّ أن حتـقـيق هدف
الـ 1,5درجــة مـئـويـة يـتـطـلب احلـدّ
مـن االنـبــعــاثــات بـنــســبـة  7,6 في
ـــئـــة ســنـــويـــاً بـــ عــامي 2020 ا

ـتـحـدة وهـو و 2030وفــقـاً لأل ا
سـجّل رقـم قريـب من االنـخـفـاض ا
ســنـة  2020 ولــكن بــسـبب بــسـبب
جــائـحــة كـوفــيـد-  19. وفـي ضـوء
نـــتــــائج الـــدراســـة الــــتي نـــشـــرت
االثـنـ قد يـكون االحـترار الـناجم
عن الـنشاط البشـري بات قريباً من

سقف  1,5درجة مئوية.
فــــيـــمــــا نـــزل الــــرئـــيـس الـــروسي
ـيـر بوتـ إلى مـياه جـليـدية فالد
تـبلغ حرارتها عشرين درجة مئوية
دون الــصـفـر قــرب مـوســكـو عـمال
نـاسبة عيد بـالطقوس االحتـفالية 
الـغطـاس األرثوذكسي.  وبـعد خلع
سـتـرته الـسـمـيـكـة وأحـذيـته تـقدم
الــرئـيس الــبـالغ  68عــامـا مــرتـديـا
سـرواال قـصيـرا أزرق داخل حوض
ـياه اجلليدية أمام صليب شفاف ا
كــبـيـر مـنــحـوت بـاجلـلــيـد عـلى مـا

يبدو ومحاط بالثلوج.  
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أثـينا وال كيف جـرى إدخالهما إلى
لــــبـــــنــــان. لــــكــــنـه أكــــد أنه جــــرى
اســـــتــــجـــــواب الــــشـــــخص الــــذي
ــزاد في لــبــنـان اشــتــراهــمـا من ا
ـانـيـا وكــان بـصـدد نـقــلـهـمــا إلى أ

ي. لبيعهما ضمن مزاد عا
وسـطّرت النيابـة العامة التـمييزية
فـي لــبـــنـــان مـــذكـــرة بــحـث وحتــرّ
ـــســـؤول عن إدخـــال لـــتــــحـــديـــد ا

األيقونت إلى لبنان وتوقيفه.

األيــقــونــتــ الــلــتـ ال تــزاالن في
حــــالـــــة جــــيــــدة إلـى الــــســــفــــارة
الـــيــــونـــانـــيـــة فـي بـــيـــروت عـــمًال
ـعـاهـدة قضـائـية ثـنـائـيّة وقّـعـها
الــبـلـدان في الـعـام 1975. وأوضح
ـصـدر الـقـضـائي لـوكـالـة فـرانس ا
بــرس أن الـقـضـاء الـلــبـنـاني الـذي
أجــــرى حتـــقــــيـــقــــاته إثــــر ضـــبط
األيـقـونتـ لم يـتوصّل إلـى معـرفة
هـويــة اجلـهـة الـتي سـرقـتـهـمـا في

{ بــــيــــروت- (أ ف ب)  –ســــلّــــمت
الــســلـطــات الــلــبـنــانــيـة الــيــونـان
أيــقـونـتـ بـيـزنــطـيـتـ من الـقـرن
الـثـامن عـشـر سُـرقـتـا قـبـل سـنوات
من أثــيــنـا وتــفــوق قـيــمــتـهــمـا 12
مـليون دوالر بعدما ضبطتهما إثر
بـيـعـهـمـا خالل مـزاد عـلـى مـا أفاد
مــصــدر قـــضــائي لــبــنــاني وكــالــة

فرانس برس الثالثاء.
وكـانـت هـاتـان األيـقـونـتـان الـلـتـان
سيح فيما تظهر إحداهما السيد ا
تـصوّر الثانية مر العذراء حاملة
ـسـيح الطـفل قد سُـرقتـا من أحد ا
ـعـارض في العـاصـمة الـيـونانـية ا
أثــيــنــا في الــعـام  2016. وعُــمــمت
صـورتاهـما على مـعظم الـدول عبر
الــنــشــرة الــصــفــراء الـصــادرة عن
ـصـدر الــقـضــاء الـيــونـاني وفـق ا
ـصـدر إلى أن الــقـضـائي. وأشــار ا
هـــــذه الـــــنـــــشـــــرة الـــــتـي تـــــخصّ
رتـبطـة بتـراث الدول ـسروقـات ا ا
ومـقـتـنـيـاتـهـا الـثـمـيـنـة تـفـيـد بأنّ
األيــقـــونــتــ تــعــودان إلى مــطــلع
الــقـرن الــثـامن عـشــر وأن ثـمن كلّ
واحـدة منهما يـفوق خمسة مالي

يورو ( 6مالي دوالر).
وســلّــمت الــســلــطـات الــلــبــنــانــيـة

بـــاريـس لن يـــفـــتح أبـــوابه في 13
شـبـاط كمـا أعلن سـابـقاً نـظراً إلى
الـــــوضـع الــــصـــــحـي احلـــــالي في
أوروبــا. وأضـاف سـنـعـيـد افـتـتـاح
2 ديـــــــــزنـي النـــــــــد بــــــــــاريـس في 
نـيسان 2021 إذا سـمحـت الظروف
ــتــنـزه أبــقى الــبـاب بــذلك. إال أن ا
مـفتوحاً أمـام احتمال إعـادة النظر
فـي هذا التاريخ بناء على الظروف

الصحية. 
وكـان ديـزني النـد في بـاريس الذي
يــعـمل فـيه  17 ألـف شـخص أوقف
نـــشـــاطـــاته مـــا بــ  13 آذار و15
تـــمــوز الــفــائــتـــ ثم عــاد وأقــفل
مــــــجــــــدداً مــــــنـــــذ  30 تــــــشــــــرين
األول/أكـــتــــوبـــر. وأشـــار مـــصـــدر
نــــقـــابـي في كــــانـــون األول إلى أن
اإلدارة ال تــعـتـزم مـعـاودة الـنـشـاط
ـا يـعـادل ـعـتـادة (أي  بـوتـيـرته ا
عــام  2019 قـــبل ســنــة 2022) أمــا
ي فــتـخـطط عــلى الـصــعـيـد الــعـا
مــجـمــوعـة ديـزنـي االسـتـغــنـاء عن
خــدمـات  32 ألـف مـوظف بــحــلـول
نـــهــايــة الــنـــصف األول من الــعــام
 2021 بــيــنـهم  28ألـف مـوظف في
ـتـحـدة بـسـبب تـبـعات الـواليـات ا

اجلائحة.

سرحية جناحاً كبيراً حققت هذه ا
دفع إلـى اقـتـبـاس فـيـلم سـيـنـمـائي
مـنها. فـيماأعـلن متنـزه ديزني الند
في بــاريس الـذي يـعـتــبـر الـوجـهـة
الــســـيــاحــيــة اخلــاصــة األولى في
أوروبـا أنه أرجأ إعـادة فتح أبوابه
ـــقـــبل بـــســـبب إلى  2 نـــيـــســـان ا
اسـتمرار تـفشي جائحـة كوفيد-19
وفـق مـا أفـاد بــيـان نـشــره اإلثـنـ

عــلى حــســابه في شــبــكـة تــويــتـر.
وأوضـح الـــبــيـــان أن ديـــزنـي النــد

ســـمـــوكـــيـــنغ ولـــو غـــو دي زوتــر
إضـــافــة إلى نــيــلـه جــائــزة أفــضل
ــــــثل فـي دور ثـــــانــــــوي عن أون
كـونـيه ال شـانـسون. وكـان لـبـاكري
ـسـرح الــذي يـعـتــبـر أحـد وجــوه ا
والـسينما في فرنـسا مكانة خاصة
لـدى اجلـمهـور بفـضل أدواره التي
كـانـت تـتـمـيـز بـعـمـقـهـا اإلنـسـاني.
ومـع جاوي كـتـب أيـضـاً سـيـنـاريو
ـسـرحيـة أولـها عـدد من األعـمال ا
كـوزيـن إي ديبـانـدانس 1992. وقـد

{ بــــــــــاريس-(أ ف ب)  –تــــــــــوفي
ـمـثل وكاتـب السـيـنـاريو اإلثـنـ ا
الـفـرنسي جـان بـيار بـاكري عن 69
عــامـاً جــرّاء إصـابــته بـالــسـرطـان
عــلـى مــا قــالت مــديــرة أعــمــاله آن
ألــفــاريس كــوريــا لــوكــالـة فــرانس
بــرس. وحـصل بـاكـري مع شـريـكـة
حــيــاته أنــيــيس جــاوي عــلى أربع
جوائز سيزار ألفضل سيناريو ب
الـعام  1987و 2012 عـن عدد من
األفالم بـــيـــنــهـــا ســـمــوكـــيـــنغ/نــو
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