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اليـعني شـيـئا لـهـا بقـدر الـتوافق
ـشـتركـة وتـطـوير صـالح ا بـ ا
الــــعـالقــــات بــــشـــــكل ايـــــجــــابي
ونــسـتــبـعــهـد جــمـيع اخلــطـوات
التي تدفع بالطرف الى الصراع
وعـدم الــتــهـدئــة). واشـار الى ان
ـفــوضـيـة الــعـلـيـا (بالده زودت ا
ــسـتـقــلـة لالنــتـخـابــات بـواحـد ا
وعــشـرين مــنـظــومـة اتــصـال عن
بــعــد لـــتــســهــيـل عــمــلـــيــة عــقــد
االجتـمـاعات اضـافـة الى مـنحـها
ـتطورة مجـموعة من الـتقـنيات ا
االخرى في هذا اجملال). وافصح
 تاو ان (حـجم الـتبـادل التـجاري
بـ الـبـلـديـن بـلغ ثالثـ مـلـيـارا
ومــئـــة مــلـــيــون دوالر خالل عــام
2020 فـيــمـا اســتـوردت الــصـ
نـفـطــا من الـعـراق بـلــغت كـمـيـته
اكثر من  60 مليون برميل خالل
ــاضي). وبــ الــسـفــيـر الــعـام ا
الصـيني ان (هـناك مـجمـوعة من
ـشـاريع تعـتـزم تـنـفـيـذها بالده ا
ــوجب االتـفـاقـيـات في الـعـراق 

ــبــرمــة بــ بــكــ وبـغــداد من ا
راحل بينها انشاء  100مدرسة 
ـــرحــلــة مـــخــتـــلــفــة فـــضال عن ا
الـثانـيـة من مـحـطـة صالح الدين
احلــراريــة) مــجــددا ( دعم بــكــ
حلكومة بغداد في مجال محاربة
االرهـاب وتـعـزيز االمـن وحتقـيق
االســتـقــرار). ونـفـى تـاو (جــمـيع
االتــهـامــات الــتي وجـهـت لـبالده
من قبل احلكـومة االمريـكية التي
تنص عـلى اجراء ابـادة جمـاعية
لـلـمسـلـمـ في الـصـ  واصـفا
ـضـحـكة وان تـلك االتـهامـات (بـا
احلكومـة الصيـنية حتـتفل اليوم
ئوية لتأسيس احلزب بالذكرى ا
ــشــاركـة الــشـيــوعي في بالده 
جمـيع اطـياف اجملـتـمع الصـيني

بطوائفه ومعتقداته).
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جــدا في مــشـروع بــرج الــتــبــريـد
بطاقة  12ألف متر مكعب/ ساعة
والذي سيـدخل مجـال اخلدمة في
ــقــبل ومــشـروع شــهــر نـيــســان ا
راجل البخارية بطاقة 300 طن ا
ياه / ساعة ومـشروع تعـامالت ا
بـطـاقـة 300 مـتـر مــكـعب/سـاعـة
الـــلــذان ســـيـــدخالن اخلـــدمــة في
الـربع االخـيـر من الـعـام اجلـاري)
ـــــشـــــاريع الـــــتي واضـــــاف ان (ا
تـنــفــذهـا الــشـركــة سـتــعــمل عـلى
صافي زيادة الطـاقة الـتكـريريـة  
اجلــــنــــوب وحتـــســــ نــــوعــــيـــة
االنـتــاج). من جــانـبـه قـال  مــديـر
عـــام شــركـــة مــصـــافي اجلـــنــوب
ـــشــاريع الــتي حــســام ولي ان (ا
تقـوم الـشركـة بتـنـفيـذهـا ستـعمل
عـــلـى زيـــادة وحتــــســـ انــــتـــاج
الـبـنـزين عــالي االوكـتـاين فـضال
عن زيــادة االنـتــاج من مــنـتــجـات
(النفـثا زيت الـغاز الكـيروس 
زيت الـــوقــود الـــغـــاز الـــســائل)
فـضالً عـلـى ذلك  سـتـعــمل جـمـيع
الـوحـدات االنـتـاجـيـة وبـضـمـنـها

مصفى الدهون بكامل طاقاتها).

في مــــشـــروع وحـــدة الــــتـــكـــريـــر
الـرابــعـة بــطـاقـة 70 الف بـرمـيل
ـؤمل إجنـازها في بالـيـوم و من ا
ــــقــــبل شــــهــــر تــــشــــرين االول ا
بـــاالضـــافـــة الـى حتـــقـــيق نـــسب
اجنـاز كـبـيــرة في مـشـروع وحـدة
االزمــرة بــطــاقـة 11 الف بــرمــيل
باليـوم ومن اخملطـط إجنازها في
ــقــبـل فــضال عن شــهـــر تــمـــوز ا
الوصول إلى نسب اجناز متقدمة

ان (سـيـاسـة الــوزارة  وخـطـطـهـا
تـــهـــدف الـى حتـــســـ  اإلنـــتـــاج
الــــنـــفــــطي  واالرتــــقــــاء بـــعــــمل
الـشركـات الـوطـنـيـة مع مـراجـعة
ـا إلداء الـشــركـات األجــنـبــيـة و
يــســـهم الى تـــطــويـــر  اخلــدمــات
ــقــدمــة  لــلـــمــواطــنــ  في ظل ا
الظروف والتحديات الصعبة من
ـنـتـجات ـسـاس بـاسـعـار ا دون ا
الــنــفـطــيــة .مــشــدداً عـلـى الـعــمل
ـالـيـة ـوارد ا احلـثـيث لـتـعـظـيم ا
ـسـاس او لـلـدولــة بـشـرط عــدم ا
ـالي الـتــأثــيـر عــلى االســتـقــرار ا
الـنــسـبي لـلــفـرد الــعـراقي). واكـد
اســمــاعــيل حــرص الــوزارة عــلى
ـا تـطــويـر قــطـاع الـتــصـفــيـة  و
يحـقق زيـادة في مـعـدالت االنـتاج
احملــــــلـي  ويــــــأتي ذلـك  ضــــــمن
اولـويـات بــرامج وخـطط الـوزارة
في االرتـقـاء بــقـطـاع الـتــصـفـيـة .
وقـال ان (العـام اجلـاري سـيـشـهد
اضـافة اكـثـر من  80 الف بـرميل
باليـوم كطاقـة تكريريـة الى انتاج
شــركــة مــصــافي اجلــنــوب بــعــد
حتقـيـقـها  لـنـسب اجنـاز متـقـدمة
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اكــد وزيــر الــنـــفط إحــســان عــبــد
اجلبار اسماعيل ان ارتفاع سعر
اخلــام الـــواصل لـــلــمـــصــافي لن
يـــــؤدي إلـى ارتـــــفــــــاع أســـــعـــــار
احملـروقـات الــتي يـتم تـســويـقـهـا
لـلـمـواطـنـ . وقـال اسـمـاعـيل أن
رفع اسـعـار الـنـفط اخلـام اجملـهـز
للمـصافي احمللـية جاء بـناءً على
الية الـنيابية مقترحـات اللجنـة ا
وارد  الذي يـهـدف إلى تعـظـيم ا
ـالـيـة  بـسـبب الـتـحديـات الـتي ا
تــواجه الــســوق الــنــفــطــيــة مــنـذ
انـتـشـار فـايـروس كـورونـا والـتي
تسببت في تراجع أسعار النفط .
وأشــــار إلـى أن (وزارة الــــنــــفط 
قترح قامت بدراسة  ومراجـعة ا
تفصـيليـاً  وبدقـة متنـاهية بـحثاً
عن احللول الناجعة التي تضمن
اســــتـــقــــراراً وثـــبــــاتـــاً إلســــعـــار
احملـروقـات الـتي يـتم تـسـويـقـهـا
لــلــمـــواطــنــ مع األخـــذ بــنــظــر
االعتبار رعـاية  مصالح الـعامل
في الـقـطـاع الــنـفـطي). ولـفت الى
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اكد الـسفـير الـصينـي في العراق
واجـهة تشـانغ تـاو دعم العـراق 
ـــوجــة الـــثــانـــيــة من جـــائــحــة ا
كـورونـا  عبـر تـزويـده بـخـمـس
الف جــرعـة  سـتــصل قـريــبـا الى
بـغـداد بـعـد مـسـاعدة قـدمت الـيه

واجهة االولى للفايروس. في ا
وجدد تـاو خالل مـؤتمـر صـحفي
عــقـده عــلى مـنــصـة ألــكـتــرونـيـة
وحـضـرته (الـزمـان) أمس (رفض
بالده اسـتــخـدام الـعــراق سـاحـة
لـتـصـفـيـة احلـسـابـات االقـلـيـمـية
والـدولـيــة) مـؤكـدا (دعم الـصـ
لـــشــعـب وحــكـــومــة الـــعــراق في
مــــكــــافـــــحــــة االرهــــاب وإجــــراء

بكرة). اإلنتخابات ا
واضــــاف تـــاو ان ( االتـــفــــاقـــيـــة
الـصيـنـية الـعـراقيـة الـتي ابرمت
في مع رئـــيس الــوزراء الــســابق
ـهدي مـازالت قـائـمة عـادل عبـد ا
وحقيقية وتتألف من بنود كثيرة
فـي مـــخـــتـــلـف اجملـــاالت ونـــحن
نــنــتــتــظــر تــفــعــيــلــهــا من  قــبل
اجلـــانـــبــ الـــعـــراقي والـــصــ
وبــانــتـظــار مــبـادرات احلــكــومـة
مـشـيـرا ان الـعـراقـيـة احلـالـيـة ) 
(احلكـومـة الصـينـيـة لم تخـولني
رسـمـيـا بـاألعالن عـنـهـا لـوسـائل
االعـالم). واوضــح  تـــــــــــــــــــاو ان
(ســيـاســة احلــكـومــة الـصــيـنــيـة
ـدى في اسـتــراتـيـجـيـة بــعـيـدة ا
الـتـخـطــيط والـرؤى ازاء الـكـثـيـر
مـن الـــدول ومــــنــــهـــا الــــواليـــات
ـتـحـدة االمـريـكـيـة وان تـغـيـير ا
الشـخـوص في اإلدارة االمريـكـية

ورغم أن الشـوط األول انتهى بالتـعادل السلبي إال أن الـصناعات حصل
عـلى ركـلـة جـزاء في الـدقـيـقـة  50 جنح مـحـمـود في تـرجـمـتـهـا بـنـجـاح
وبنـفس السيناريو تمكن محمـود من التسجيل مجددا من ركلة جزاء في
الـدقـيـقة  87 ورفع الصـنـاعـات رصـيده إلى الـنـقـطـة الرابـعـة عـشرة في
ـركز الرابع ركـز األخيـر وجتمد أربـيل عنـد تسـعة عشـرة  نقـطة في ا ا

عشر.
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يناء حقق فـريق القوة اجلوية بكرة القدم أمس االثن الفوز على فريق ا
باراة الذي استـضافها ملعب الشعب الدولي  بهـدف مقابل هدف في ا

متاز. وذلك ضمن مواجهات اجلولة الثامنة عشرة من الدوري ا
وحلــسـاب ذات اجلـولــة  قـاد الـوافــد اجلـديــد لـلـصــنـاعـات الــكـهـربــائـيـة

مصطفى محمود فريقه لفوز مهم على أربيل بهدف من دون رد.
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ئة × 2 امـا بالنـسبة عـملي يُعـتمـد النـظري فقط 50 بـا
ـشـمـولة لـطـلـبـة االنـتـساب فـأنـهم يـؤدون االمـتـحـانـات ا
بالـشـفوي االمـتـحـانات الـشـفـوية + الـتـحـريري من 50
ـشـمـولـة بـالـشـفـوي يـكـون ـواد غـيـر ا ـئـة × 2 امـا ا بـا
ـئـة × 2). وفي ســيـاق مــتـصل امــتـحــانـهم من 50 بــا
ـديـريـة الـعـامـة لـلـتـقـو واالمـتـحانـات الى ان اشـارت ا
(درجة الـقـرار لطـلـبة الـكـورسـات تكـون كـما مـعـمول به
ســابــقـاً 10 درجــات قــرار لـكل كــورس ) مــضـيــفـةً ان
رحلـة واحدة أو أكثـر تُقدره إدارة (إجراء االمـتحانـات 
ـــدرســـة أذ يـــعـــتـــبـــر الـــصـف وحـــدة ال تـــتـــجـــزأ في ا
االمتـحانات التحريرية وال يجوز وضع درس لكل شعبة
من الصف  وفيما يخص الطلبة الذين انتظموا بالدوام
تـحنوا امـتحانات شـهرية يـؤدون امتحانـات نهاية ولم 
ــئـة × 2 مع الــتـأكــيــد عـلى الــكـورس األول من 50 بــا
ضرورة أتـبـاع اإلجراءات الـوقـائـية والـسالمـة للـتالمـيذ

والطلبة) .
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ـديـريـات الـعــامـة لـلـتـربـيـة في وجـهت وزارة الـتــربـيـة ا
بـغـداد واحملــافـظـات بــااللـتـزام بــالـتـعــلـيـمــات اخلـاصـة
بـامـتـحانـات نـصف الـسـنة ونـهـايـة الفـصل األول لـلـعام

الدراسي اجلاري . 
وقــالت الــوزارة فـي بــيــان صــحــفـي ان (االمــتــحــانــات
ـدرسة حـضـورياً الشـفـوية والـتـحـريريـة جتـري داخل ا
ـدة احملددة  وتـكـون درجـة امـتـحـانـات نصف ضـمن ا
السـنـة ونهـايـة الـكورس األول كـمـا مـعمـول به سـابـقاً 
عـــلـى ان يـــؤدي تالمـــيـــذ الــــصـــفـــوف األربـــعـــة األولى
امـتـحــانـات نـصف الـسـنـة شــفـويـاً عـدا دروس الـلـغـات
والـريـاضـيــات لـلـصف الـرابع االبـتـدائي تـكـون شـفـويـة
وحتريـريـة  بـاإلضـافـة الى ان درس الـرياضـة والـفـنـية
يدخل ضـمن اجلدول األمتحاني) . وتابع البيان (يعتمد
االمـتــحـان الــنـظــري والــعـمــلي لـدرس احلــاسـوب كــمـا
مـعـمــول به سـابـقـاً  امـا في حـال عـدم وجـود امـتـحـان

اإلصابـات إلى  627 ألـفاً و416
ونحو  13111 وفيـات  مسجالً
ئـة بـالوفـيات نسـبة  2.09 في ا
من ب مرضى كورونا .وبحسب

الرسم الـبيـاني الذي رصـد ما 
تـسـجيـله حـتى تـاريخ  7شـباط
رتبة األولى مع حلّت إيران في ا
حـالـة تـســجـيل  58 ألف و 469 
وفاة ومليون و 466 ألفاً و435
مصاباً مسجلة نسبة  3.99 في
ـئـة بـالــوفـيـات من بـ مـرضى ا
الـــفـــايـــروس.وأفــــادت تـــقـــاريـــر
صحـفـيـة بـ(وصول عـدد إجـمالي
الـــوفــيــات في مــنـــطــقــة الــشــرق
األوسط وشـــمــال أفـــريــقـــيــا إلى
 129ألف و 176 وتـــســـجـــيل 5
مـــــلــــيــــون و 992 ألــــفــــاً و454
ئة إصابة مع نسبة  2.16 في ا
بعـدد الـوفيـات عـامة بـ مرضى
الـــكـــوفـــيــد). وكـــانت مـــصـــر قــد
ـئـة سـجــلت وفـيـات  5.68 في ا
ـصـابـ بـالـفـايـروس وفي من ا
ئة أما سوريا توف  3.75 في ا
ئة اليمن فسـجل نسبة  28.9 با

. صاب وفيات ب ا

االلتزام بـاإلجراءات الوقـائية من
لـبـس الـكـمـامــة وتـعـقــيم الـيـدين
والتباعد االجـتماعي ومنع اقامة
مـجـالس الــعـزاء واالفـراح لـلـحـد
من عـــدد اإلصـــابـــات). وتـــصـــدر
العراق قائمـة أكثر الدول تضرراً
ــسـتـجـد في بـجــائـحـة كـورونـا ا
منطقة الشرق االوسط حيث جاء
رتـبة الثـانيـة من حيث عدد في ا
الـوفيـات بـوصـول عـدد إجـمالي

االنتقالـية التـابع للصحـة العامة
ـية وكـذلك منـظـمـة الصـحـة العـا
بـهـذا االمر) مـؤكـدة ان (الوزارة
اتــخــذت اجــراءاتــهــا الــوقــائــيــة
ـــنع دخــول هــذه واالحــتـــرازيــة 
الساللـة الى البالد) مشـيرا الى
واطن وعدم (تهاون كبيـر من ا
التـزامهم ادت الى زيـادة في عدد
االصـــابــــات والـــوزارة بـــدورهـــا
دائمـا تشـدد وتؤكـد على ضرورة

حــــــسـن في تــــــصـــــريـح امس ان
(الـوزارة ومــنـذ بـدايــة اجلـائـحـة
هي مــتـأهــبـة ألي زيــادة في عـدد
االصـــــــابــــــات مـع ذلك وضـــــــعت
اجراءات وقـائية وقـانونـية بحق
اي مقصر وغير ملـتزم بالوقائية
 حــيث اصــدرت دائـرة الــصــحـة
الــعـــامـــة تـــوجـــيــهـــا لـــلـــمــوالت
ــقـــاهي ومــعـــاهــد ـــطــاعـم وا وا
الـدروس بــاإلغالق في حــال عـدم
االلـتـزام بـالـتـعـلـيـمـات الـصـحـية
الـصــادرة من اجلـهــات الـعــلـيـا)
واضــــافت ان (هـــنــــاك اجـــراءات
قانـونيـة وحـسب قانـون الصـحة
ــدارس االهـلــيـة الــعـامــة بــحق ا
واحلـــكــومـــيـــة الـــتـي ال تـــلـــتــزم
بـالتـعـلـيـمات وعـدم الـسـماح ألي
طالـب او تدريـسي بـالـدخول الى
ؤسسات او الـكليات بدون تلك ا
ارتـداء كــمـامـة) ولـفــتت الى انه
(بـــرغم عـــدم وجـــود اي اصـــابــة
بـالـساللـة اجلـديـدة في الـعـراق 
اال ان ظـهورهـا هـو امـر مـتوقع 
والوزارة مـتواصـلة بشـكل يومي
مع مركز السيطرة على االمراض
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تـوعـدت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
بـــأجــــراءات قــــانــــونــــيـــة بــــحق
اخملالف لـتعليمـات الوقائية من
الـــفــايـــروس عـــقب رصـــد اعــلى
مــعــدل اصـابــات بــكـورونــا بــعـد
انخفـاض استمـر الشهر وسجل
الــــعـــــراق امس االثــــنــــ 1713
اصابة مؤكدة بكورونا في عموم
ـوقف الـوبائي الـبالد. واوضح ا
الــيــومي  الــذي اطـــلــعت عـــلــيه
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (عـــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريـة الــتي
اجـرتــهـا مالكــات الـوزارة بــلـغت
حيث اكـثـر من  42 الف عـيـنـة  
 رصـد  1713 اصـابــة مــؤكـدة
بــــــالــــــفـــــايــــــروس فـي عــــــمـــــوم
احملـافـظات) مـؤكـدا ان (الـشـفاء
بلغ  848 حالة وبواقع  6وفيات
جــديـدة). فــيــمـا اشــارت الـوزارة
الى وضـع اجـــراءات قـــانـــونـــيــة
بــحق اخملـــالــفــ لـــتــعــلـــيــمــات
الـوقـائـيـة. وقـالت عـضـو الفـريق
الطبي السـاند للوزارة ربى فالح

إحسان عبد اجلبار اسماعيل
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لــوح حـمــلـة الــشـهــادات الـعــلـيـا
وخــريـجــو الـكــلـيــات بـتــصـعــيـد
احتجاجي غير مسبوق في حال
ـان اســتــمـرار احلــكــومـة والــبــر
ــشــروعـة ــطــالــبــة ا بــتــجــاهل ا
بتوفير فـرص عمل ضمن موازنة
الــــعــــام اجلــــاري مــــؤكــــدين ان
الـــدولــة ال تــمــتـــلك اَي خــطــوات
عاجلة واقع حال الشباب الذين
يـعدون الـثـروة احلقـيـقيـة لـلبالد
وسط اســـــــتـــــــمـــــــرار االحــــــزاب
السـياسيـة بسرقـة جهـودهم منذ
اعوام  فـيـمـا شــهـدت مـحـافـظـة
ئات من موظفي نينوى تظـاهر ا
احـتـجـاجـاً عـلى دائـرة الـصـحــة 
عدم تسـلم رواتبـهم منـذ أكثر من
تـظاهرون لـ(الزمان) عام. وقال ا

امس (نـــحن حــمــلــة الــشــهــادات
الــعــلـــيــا وخــريـــجــو الــكـــلــيــات
عاهد اخملتلفة نظمنا تظاهرة وا
حــاشــدة قــرب مـقــري احلــكــومـة
ان بـتقاطع دمشق وساحة والبر
الـــفـــارس الـــعــربـي في بـــغــداد 
للـمطـالبـة بفـرص العـمل وايقاف
اسـتــغالل االحـزاب لـلـتــعـيـنـات 
وردا عــــــلى اإلهـــــــانــــــات الــــــتي
نـــتــعــرض لـــهــا عــلـى يــد بــعض
عـــنــاصـــر االمن خالل االســـبــوع
ـاضي) مـؤكــدين ان (وقــفـتــنـا ا
واعـتـصـامـنـا الـسـلـمـي هـو من
اجل دعــوة احلــكــومــة ومــجــلس
النـواب الى تضـم حـقوقـنا في
ـعــانـاتـنـا ـوازنــة وايـجـاد حل  ا
واسـتغالل طـاقـتـنا والسـيـما ان
ضي وما زالت الدولة ال العمر 
عاجلة تمتلك اَي خطـوات جادة 

االزمـــــــــات) الفـــــــــتــــــــــ الى ان
ــــطـــالب (اســــتــــمـــرار جتــــاهل ا
ـشــروعـة يـنـذر بـتــصـعـيـد غـيـر ا

قبلة) مسبوق خالل االيام ا
 واشـــاروا الى ان (الــتـــعــيـــنــات
تـذهب مـنـذ انـطالق الـتـظـاهـرات
ـئـة الى االحـزاب بـنـسـبـة 80 بـا
نح والشخصـيات السيـاسية و
القـليـل منـها لـلمـعتـصمـ الذين
يـنـادون بـحــقـوقـهم مـنـذ اعـوام 
وحــتى حــلــقـات الــفــســاد دخـلت
عـــلى خط الــتــعــيـــيــنــات مــقــابل
احلـصـول عـلى الـرشا) واوضح
ـتــظـاهــرون ان (اشـهــرا مـضت ا
ونــــحن نــــواجه ظـــروف جــــويـــة
قـاسـيـة  وكل هـذا واحلـكومـة لم
حترك ساكنا بل انها عاجزة عن
تـوفــيـر ابـسط مـقــومـات الـعـيش
الكـر من فرص الـعمل والـسكن

واالمـن واالســــتـــــقـــــرار  ووصل
احلال الى تقدم بلدان ودوّل على
ـنـهـوبة حـسـاب امـوال الـعـراق ا
من قـــبل بــعض الـــســيــاســيــ 
ونــعــتــقـد رغـم كل هــذه االحـداث
واعـــطـــاء فـــرصـــة لـــلـــحـــكـــومــة
ـــان لــتـــحــســـ اوضــاع والـــبــر
العاطلـ من اخلريج الذين لم
يــقـطـفــوا ثـمــرة جـهـدهـم بـسـبب
االرادات السـياسيـة التي تـهيمن
عـلـى مـقـدرات الــشـعب وتــتـحـكم
بـالــتـعـيــيـنـات لـصــالح احـزابـهـا
وفق نـــظـــام احملــاصـــصـــة الــذي
امـا انــهك مــؤســســات الــدولــة  
نــحن اصـحــاب احلــقـوق فــنـدفع
ـفسـدين ولكن فاتـورة الفـساد وا
ذلـك لم يـــــضـــــعـف او يـــــهـــــد من
تنا واصرارنا لنيل احلقوق عز
ـســلـوبـة وســيـكـون لــنـا وقـفـة ا

ـقبـلة ملـيـونيـة خالل األسابـيع ا
ـسـؤول وتـلبـية للـضـغط على ا

مطالبنا).  
ـئـات من تـظـاهـر ا وفي نـيـنـوى 
مــــوظــــفي دائـــرة الــــصــــحـــة في
احملــافـظــة احـتـجــاجـاً عــلى عـدم
تسلم رواتبهم مـنذ أكثر من عام.
واشــــار شــــهــــود عـــيــــان الى ان
ئات من موظفي صحة نينوى (ا
ــعــيــنــيـــ ضــمن الــدفــعــة مـن ا
ــاضي الــثـــالــثــة خالل الـــعــام ا
تـــظــــاهــــروا أمــــام الـــدائــــرة في
احملــافـظــة احـتـجــاجـاً عــلى عـدم
تـــســـلم رواتـــبـــهـم مـــنـــذ تـــاريخ
ــبـــاشـــرة مـــنــذ بـــدايـــة الـــعــام ا
ـاضي). في تـطـور الحق اكدت ا
ان االمـــانــة مـــحـــافــظـــة بـــغــداد 
الـعــامـة جملــلس الـوزراء طــالـبت
ـــان بـــتــــثـــبـــيـت حـــقـــوق الـــبــــر

احملـاضــرين الـعـامــلـ بـاجملـان
ضــمن مــوازنــة الــعــام اجلـاري 
بـــنــاء عــلـى مــخــاطـــبــة احملــافظ
مـحمـد جـابر الـعـطا . وقـال بـيان
للـمـحافـظة تـلـقته (الـزمان) امس
ان (وثــيــقــة صــادرة من األمــانــة
الـــعــام جملـــلس الـــوزراء تــظـــهــر
الـية في مطـالبـة األمـ للـجنـة ا
ـان  وبــنـاء عـلى مـخـاطـبـة الـبـر
احملــــافظ بـــشـــان اســـتـــحـــصـــال
ــوافـقـات عــلى تــثـبـيـت حـقـوق ا
احملاضرين باجملـان العامل في
ن لــديــهم مــدارس الــعـــاصــمــة 
أوامـر إداريــة لـغـايـة نــهـايـة عـام
 2019 بـغــيـة اسـتـمــرارهم بـرفـد
العملية التـربوية وعمال بأحكام
ـقـرة الـفـقرة 5 من الـتـوصـيـات ا
وجب قرار مجلس الوزراء رقم

 59 لعام 2020).
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رحـب وزيـــر اخلــــارجــــيــــة فـــؤاد
حـــســ بـــعــودة الــعـالقــات بــ
األشــقـــاء الــعــرب. وقــال حــســ
خالل اجـتـمـاع وزراء اخلـارجـيـة
نـعقـد في القـاهرة امس العـرب ا
(نـــرحب بــعـــودة الــعـالقــات بــ
األشـــقـــاء الـــعــرب) واضــاف ان
(لـلـشـعب الـفـلسـطـيـني احلق في
ـصـيـر) مـؤكـداً (أهـمـية تـقـريـر ا
إعادة سـوريا لـعضـوية اجلـامعة
العـربـية) وثمن حـسـ (مواقف
ـواساة الـدول العـربـيـة لتـقـد ا
حلـــكــومـــة الــعـــراق اثــر الـــعــمل

االرهابي في ساحة الطيران).
واكــد األمـــ الــعــام لــلــجــامــعــة
الـعــربـيـة أحـمــد أبـو الـغـيط  أن
حل الدولتـ هو اخليـار الوحيد
للـقضـية الفـلسـطيـنيـة. وقال ابو
الغـيط ان (الـنشـاط االسـتيـطاني
اإلسـرائــيـلي غــيـر قــانـوني وحل
الــدولــتـ هــو اخلــيـار الــوحــيـد

للقضية الفلسطينية). 
من جانبه  من جهته  اكد وزير
ـصري سامح شكري اخلارجية ا
إن (القضـية الفـلسطـينيـة ستظل

عـلى رأس األولـويــات الـعـربـيـة)
ـصـاحلة الفـتـا الى ان (حتـقـيق ا
الفـلسـطيـنيـة سيـنعـكس بصورة
إيــجـابـيــة عـلى تــسـيــيـر عـمــلـيـة

التفاوض).
 فــيــمـا اوضح وزيــر اخلــارجــيـة
ـن الـــــــصـــــــفــــــدي إن األردنـي أ
(القضية الفلسـطينية هي مفتاح
ـنـطـقـة) داعيـا إلى الـسالم في ا
(إيــجـاد أفـق حـقــيــقي لـتــحــقـيق
نـطـقة) مشـدا على السالم فـي ا
(حـشـد مــوقف دولي فـاعل بـوجه
وتابع اإلجـراءات اإلسـرائـيـلـية) 
ان (هـنـاك إشــارات إيـجـابـيـة من
إدارة بـــايــدن بـــشــأن الـــقــضـــيــة
الفلسـطينية) ومضى الى القول
أن (بالده تطمح إلى سالم شامل
ودائـم وشــــرط حتــــقـــــيــــقه زوال
االحتالل) مطالبا بـ (إيجاد عمل
قـدسات ـنـهج حلمـايـة ا عربي 
فـي الـــقــــدس). كـــمــــا دعـــا وزيـــر
الـــدولــــة اإلمــــاراتي لــــلــــشـــؤون
اخلارجـية أنور قـرقاش إلى زخم
جـديد إلطالق عـمـلـيـة السالم في
الــــشـــــرق األوسط  ووضع حــــد
للـمـمارسـات غـير الـشـرعيـة التي

. تهدد حل الدولت
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مـحـافـظة الـبـصـرة مـشيـرةً إلى أنـهـما
أســفــرتــا عن ضــبط مــواد كــهــربــائــيـة
وأدويــةٍ وأجـهـزةٍ ومـسـتــلـزمـاتٍ طـبـيَـة
مـندثـرة. وقالت الـهيـئة في بـيان تـلقته
(الـزمـان) امس أن (فـريـق عمـل مـديـرية
حتـقـيق البـصرة الـذي انتـقل إلى أحد
مـــخــــازن وزارة الـــكـــهـــربـــاء في خـــور
الـزبـير تـمـكَّن من ضـبط مواد مـتـروكةٍ
مـــنـــذ 2006 و 2018 اشـــتــــمـــلت عـــلى
جــنــريــتـرات ومــلــحــقـات تــوربــايــنـات
ـواد فضالً وكـنـديسـرات وغـيرهـا من ا
عن 1500 بــرمــيل زيت ســعـة 208 لــتـر
يـسـتـخـدم حملـطـات تـولـيـد الـكـهـربـاء)
ـواد كانـت متـروكة مـؤكـدا أن (جمـيع ا
ـا أدى إلى اندثـارها) ولـم تُسـتخـدم 
ولـفت الى ان (العـمليـة االخرى اسفرت

عن ضــبط أدويـة مـنــتـهـيــة الـصالحـيـة
وأجـهـزة طبـية إلنـعـاش القـلب وفحص
الـسـكر اضـافة الى جـهاز صـدمة الـقلب
ـــرضى وأســرة ومــواد وكـــراسي دفع ا
وأدوات جـراحـية تُـستـخدَمُ بـالعـملـيات
اجلـــراحـــيـــة في مـــخـــزن أحـــد مـــراكــز
الــرعـايـة الـصــحـيـة األولــيـة في قـضـاء
ــواد لم ـــديــنــة) واضـــاف ان (تــلـك ا ا
ـركـز الـصـحي ولم تُـسَـلَّم تـســتَـخـدمْ بـا
إلى دائـرة صحـة البصـرة الستخـدامها
ـسـتـشفـيـات الـتي حتـتاج إلـيـها) في ا
وتـابع الـبيـان انه ( تنـظـيم محـضري
ضـــبطٍ أصــولـــيــ في الـــعــمــلـــيـــتــ

ــبـرزات واألوراق وعــرضــهــمــا رفــقــة ا
الــتــحـقــيــقـيــة عــلى قـاضـي الـتــحــقـيق
ُـــخـــتص بـــغـــيـــة اتـــخـــاذ اإلجــراءات ا

القانونية الالزمة).
WOzUMł rz«dł

كـمـا اعـلـنت قـيـادة عـمـلـيـات بـغـداد عن
اعتقال متهم بجرائم جنائية مختلفة
بـينهم فتاة تروج لـلمخدرات في بغداد.
وذكـرت القيادة في بيـان تلقته (الزمان)
شـاة السادسـة تمكنت امس ان (فـرقة ا
من تـنـفـيذ عـمـلـيات بـحث وتـفـتيش في
مــنــاطق شــمــال وغــربي بــغــداد ضــمن
قــاطع مـســؤولـيــة الـفــرقـة نــتج عــنـهـا
ـتــهـمــ وفق مـواد اعــتـقــال عـدد مـن ا
قـانــونـيـة مـخـتـلـفــة بـيـنـهم اثـنـان وفق
ـــادة 4/1 إرهـــاب شــــمـــالي بـــغـــداد) ا
شاة احلادية عشرة واضاف ان (فرقة ا
الــقت الــقـبض عــلى مــتـهم بــاال رهـاب
ـتـهـمـ وفق مـواد واعـتــقـال عـدد من ا
قـانونـية مـختـلفـة بيـنهم مـتهم بـترويج
ـواد اخملـدرة والـسرقـة بـاإلضـافة إلى ا

وبـالـتـعـاون مع هـيئـة الـنـزاهـة وديوان
ــالــيــة تــشـــكــيل فــرق عــمل الــرقـــابــة ا
ـشاريع ـتابـعـة تنـفـيذ هـذه ا مـشـتركـة 
ـبــالغ اخملـصــصـة لـكل وأوجـه صـرف ا
مـحـافـظـة وحتـريك الـدعـاوى اجلـزائـية
بـشكل عاجل إزاء كل مـخالفة لـلقانون)
ولـفت الـبـيـان ان (زيـدان وجه بـتـفـعـيل
شتركة ب االدعاء العام عـمل اللجان ا
الـية التي و الـنزاهـة وديوان الـرقابـة ا
سـبق وان  تـكـلـيـفـهـا بـإكـمـال اعـمـال
ــفــتـــشــ الــعـــمــومــيــ في مــكـــاتب ا
ـؤسـســات غـيـر مــرتـبـطـة الــوزارات وا
بـوزارة والتحـقيق في جمـيع اخملالفات
الــقـانــونــيـة). فــيـمــا تـمــكــنت الـنــزاهـة
االحتـادية من تـنفيـذ عملـيتي ضبط في
مـخـازن وزارتي الكـهربـاء والصـحة في
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راقبة في االسـتمرار بنصب كـاميرات ا
الـطـرق واحملـال الـتـجـاريـة وبـالـتـعاون
ـواطــنـ ضــمن الـقــاطع نــفـسه) مـع ا
مــــؤكـــدا ان (الـــفــــرقـــة األولـى شـــرطـــة
احتـاديــة تـمـكـنت من اعـتـقـال مـتـهـمـ
وفق مـواد قانونية مختلفة ضمن قاطع
مـسؤوليـة الفرقـة بينـهم متهم بـالسرقة
واخـرون بـإطالق الـعـيـارات الـنـارية او
مـا يــعـرف بـالـدكـة الـعــشـائـريـة وفـتـاة
مــتـهـمــة بـتـرويـج اخملـدرات فـضالً عن
ضــبط أسـلـحـة واعـتــدة غـيـر مـرخـصـة
جـنـوبي الـعاصـمة) وتـابع ان (الـقوات
األمــنــيــة في الـفــرقــة الــثـانــيــة شــرطـة
احتــاديـة تـمـكــنت من تـنـفــيـذ واجـبـات
الـــبــــحث والـــتــــفـــتـــيش ضــــمن قـــاطع
مـسؤولـيتهـا إذ تمـكنت قوة من الـفرقة
تهم وفق أعـاله من اعتقال عدد من ا
مـواد قـانونـيـة مخـتـلفـة بيـنـهم سارق
وضـبط أسـلـحـة غـير مـرخـصـة واعـتدة
مـختلفة). واطاحت وكالة االستخبارات
التابعة لوزارة الداخلية بـ(13) ارهابياً
يـنـتـمـون لـداعش بـعـملـيـات اسـتـبـاقـية
اســـتــخـــبــاراتــيـــة في بـــغــداد. وذكــرت
الـوكـالة فـي بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
انـه (من خـالل تــــــنــــــســــــيـق الــــــعــــــمل
االســتـخــبـاري بــ مـديــريـات الــوكـالـة
لـــلـــقـــصـــاص من عـــنـــاصـــر داعش في
الـعاصمـة تمكـنت مفارز االسـتخبارات
ــديــريــتي اســتــخــبــارات ــتــمــثـــلــة  ا
الـشرطة االحتادية واسـتخبارات بغداد
مـن الــقــاء الــقـــبض عــلى 13 ارهـــابــيــاً
ـنـاطق متـفرقـة من احملافـظة) واشـار
ا ـطـلـوب كـانـوا يـعمـلـون  الى ان (ا
يـسمى قـواطع كركـوك ونينـوى وشمال
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زار رئــيس الـقــضـاء االيـرانـي ابـراهـيم
رئـيسي بـغداد االثن لـتوقـيع مذكرات
تـفـاهم قضـائيـة وقانـونـية مـشتـركة مع
مـجـلس القـضـاء االعلى ووزارة الـعدل.
وقــال بـيـان لـلـمـجـلـس تـلـقـته (الـزمـان)
امـس انه (بــــنــــاء عـــلـى دعـــوة رئــــيس
الـــقـــضــاء فـــائق زيــدان يـــصل الـــيــوم
االثــنـ الى بــغـداد وفـد قــضـائي رفـيع
ــســتــوى بــرئــاســة رئــيس الــســلــطـة ا
الـــقــضــائــيـــة االيــرانــيــة) وأضــاف ان
(الوفد سيزور مقر اجمللس لتوقيع عدد
من مــذكـرات الـتـفـاهـم بـ الـبـلـدين في
اطـار الـتـعـاون الـقـضـائي والـقـانوني)
مــشـــيــرا الى انه (ســيـــتم عــلى هــامش
الـزيـارة عـقـد مـذكـرات تـفـاهم مع وزارة
الـــعــدل وهــيـــئــة الــنـــزاهــة االحتــاديــة
ـفوضـية الـعليـا حلقـوق االنسان في وا

العراق). 
دع العام وألـتقى رئيس القضاء ا
ــنـــاطق االســـتــئـــنــافـــيــة في جـــمـــيع ا
بــاحملــافـظــات كــافـة وبــحــضـور كل من
رئـــيس االدعـــاء ســـالم مـــحـــمـــد نــوري
الــبـدراني ورئـيس االشـراف الـقـضـائي
جاسم محمد عبود.وذكر بيان للمجلس
تــلـقــته (الـزمــان) امس أن (اجملـتــمـعـ
نــاقـشـوا ضـرورة قـيـام اعـضـاء االدعـاء
بـدور اكـبـر في مـجـال مكـافـحـة الـفـساد
ــالـــيــة االداري ومـــخــاطـــبـــة وزارتي ا
وازنة والـتخـطيط الرسـال صورة مـن ا
بالغ اخملصصة لكل محافظة الـعامة وا
ـشـاريع اخملـصـصـة لـها مع تـفـاصـيل ا
امـــوال احملــافـــظــة) واضـــاف ان (هــذا
االجــــراء يـــــســــمح العــــضــــاء االدعــــاء
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نـظـرأ لبـدء مـوسم تكـاثـر االسمـاك ومن أجل احملـافـظة عـلى الـثـروة السـمـكيـة أعـلنت
دائرة الـثروة احلـيوانيـة عن منع صـيد االسـماك  خالل مـوسم التـكاثـر  لهـذا العام 
فـضالً عن  تـطبـيق قـانون مـنع صـيـد االسمـاك (قـانون الـصيـد اجلـائر) أثـنـاء موسم

زارع السمكية. التكاثر  لألسماك بأستثناء األسماك البحرية كافة وأسماك ا
وقـال الـنـاطق الـرسـمي لـلـوزارة حـمـيد
الـنايف ان (الـوزارة دعت كافـة اجلهات
ذات الـعالقـة في احملافـظات الى تـنفـيذ
مـضمون هذا القانون أثـناء فترة تكاثر
االســمـــاك  حـــرصــا وســـعــيـــا مــنـــهــا
لــلــمــحــافــظــة عــلى الــثــروة واخملــزون
الــســمــكي وذلك تــزامــنــاً وبــدء مــوسم
الـــتــكـــاثـــر ومن خالل تـــشـــكـــيل جلــان
مــشـتـركــة تـتــكـون في عــضـويــتـهـا من
ـثل عن مـديريات الزراعـة والشرطة
الـنهرية والبـلدية والوحدة االدارية في
الـقـضـاء او الـنـاحـيـة من اجل مـتـابـعـة
تـطبيق هذا الـقانون بغـية احلفاظ على
الـثـروة السـمكـية مـوضـحاً بـأن موسم
الـتـكاثـر لالسـماك في األنـهـار واالهوار
ائيـة يبدأ من 15 شـباط ـسطحـات ا وا
ـقـبل في اجلـاري ولـغـايـة 15 نـيـسـان ا
مــحــافـــظــات (الــبــصـــرة والــديــوانــيــة
والـناصريـة وميسـان والنجف االشرف
ــقــبل لـغــايـة 1 ــثــنى) ومن 1 اذار ا وا
قبل في محافـظات (بغداد وبابل ايـار ا
وديــــــــــالـى وواسـط وصـالح  الــــــــــدين
ـقبل وكـربالء واالنـبار ومن 1 نـيـسان ا
لـغـايـة 1 تـمــوز في مـحـافـظـتي كـركـوك
ونـيــنـوى مـبـيــنـاً ان االسـمـاك في هـذا
الــوقت تــضع بـيــوضــهـا عــلى ضــفـاف
ــا يـفـضي االنــهـار من أجل الـتــكـاثـر 
الى زيــادة الـثـروة الــسـمـكــيـة لـذا بـات
واجـبا حـمايـتهـا من االعتـداءات الغـير
قــانـونــيـة) مــنـوهــا الى (االبـتــعـاد عن
ــتــمــثــلــة اســالــيب الــصــيــد اجلــائــر ا
بــالــسـمــوم والــشــبـاك ذات الــفــتــحـات
ــفـــرقــعـــات كــون هــذه الــصـــغــيـــرة وا
االســالــيـب تــؤدي الى أبــادة االســمــاك

ـائــيــة) جتـدر الــصــغـيــرة واالحــيــاء ا
االشارة الى أن دائرة الثروة احليوانية
احـدى تـشكـيالت وزارة الـزراعة اطـلقت
ماليـ اليرقات الـسابحة واالصـبعيات
في الـــبــــحـــيـــرات واالهـــوار واالنـــهـــار
ائـية في وقت سابق من ـسطـحات ا وا
اجل ادامـة الثـروة السمـكيـة في العراق
واالسـتـمـرار بـاالكـتـفـاء الـذاتي مـذكرا.ً
بـــأن الـــوزارة مـــنـــعـت في وقت ســـابق
اســتـيــراد االسـمــاك لـوفــرتـهــا مـحــلـيـا
حـمـايـة للـمـنـتج احمللى الـوطـني داعـياً
(الـصـيـادين الى االلـتـزام بـتـطـبـيق هذا
الــقــانــون مـؤكــداً بــأن الــشــخص الـذي
يــخــالف الـتــعــلــيــمـات يــعــرض نــفـسه
لـلــمـسـاءلـة الـقـانــونـيـة وفق الـقـرار 30
لــعـام 2000 وتــعـلــيـمـاتـه بـالــفـقـرة  10
مـهـيـبـأ بـاجلـمـيع بـتـطـبيـق ما جـاء في
هذا القانون الجل احملافظة على الثروة

السمكية ودعما ألقتصادنا الوطني).
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كـــمــا اصـــدر رئـــيس مـــجـــلس الــوزراء
مـصطـفى الكـاظمي حـزمة مـن القرارات
ــنـتج احملـلي. وذكـر لــدعم الـفالحـ وا
ــكـــتب رئــيـس الــوزراء تــلـــقــته بــيـــان 
(الـزمــان) امس ان (الـكـاظــمي اسـتـقـبل
رئــيـس االحتــاد الــعـــام لــلـــجــمـــعــيّــات
ـــثـــلي الـــفالحـــيـــة ومـــجــمـــوعـــة من 
ـــزارعــ من مـــحــافـــظــة الــفـالحــ وا
الــبــصــرة واسـتــمع الـى عـرض شــامل
ـــعــوّقــات الـــتي تــواجه لــلـــمــشــاكل وا
تـســويق احملـاصـيل الـزراعــيـة احملـلّـيـة
وإنـتـاجـهـا خالل الـلـقـاء الـذي حـضـره
وزيــرا الــزراعــة والــنــفط) واضــاف ان
(الــكـاظـمي وجّـه خالل الـلـقــاء اجلّـهـات

بـــغـــداد و دجــلـــة حتت كـــنى واســـمــاء
مـختلفة) وتـابع أنه ( تدوين اقوالهم
بــاالعــتــراف وتــســلــيـمــهـم الى جــهـات
ــــوجب وصــــوالت اســــتالم الــــطــــلب 

اصولية). 
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وفي الـبصـرة اعتقـلت قيادة فـرقة الرد
ادة  4إرهاب. السريع 6 متهم وفق ا
وذكــر اعالم الــقــيـادة فـي بـيــان تــلــقـته
(الـزمـان) امس ان (مـفـارزهـا في الـفوج
الـرابع الـتابع إلى الـلـواء االول تمـكنت
مـن إلقـاء الـقـبض عـلى 6 مـتـهـم وفق
ادة الرابعة من قانون مكافحة احـكام ا
اإلرهـــاب فـي مـــنـــطـــقـــة ابي صـــخـــيـــر
بــاحملـافـظـة) مــشـيـرا الـى ان (الـقـيـادة
ـلقـى القـبض علـيهم ـتهـم ا احـالت ا
ــعـنــيــة لـغــرض اكــمـال إلى اجلــهــات ا
اإلجـراءات الـقـانـونـيـة بـحـقـهم). فـيـما
ضـبـطت شرطـة قيـادة محـافظـة نيـنوى
عـجلـة مخالـفة محـملة بـادوية متـنوعة.
وذكـــرت الـــشـــرطـــة في بـــيـــان امس ان
(مــديـريـة شـؤون الـسـيــطـرات الـتـابـعـة
لــــقـــيـــادة شــــرطـــة احملـــافــــظـــة وخالل
سـتـمر ضـبطت الـتـفتـيش والـتدقـيق ا
عـجـلــة حـمل مـحـمـلـة بـأدويـة مـتـنـوعـة
مـخالـفـة للـقانـون بعـد انتـهاء صالحـية
ــهــمـة في كــتب الــتـخــويل وتــســهـيل ا
سـيــطـرة الـنـصـر عـلى طـريق مـوصل –
بــغـداد) واضــاف انـهــا (الـقت الــقـبض
عـلى سائقهـا الذي كان يحـاول ادخالها
ـديــنـة) الفــتـا الـى (اتـخـاذ الـى داخل ا
االجـراءات الـقانـونيـة وتـسلـيم الـعجـلة
مع سـائـقـهـا الـى مـديـريـة اسـتـخـبارات

نظمة).  ة ا مكافحة اجلر

بغداد
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ـلك عـبـد الـله بن احلـسـ  اليـصـال لـقاح اجلـهود الـرائـعـة واحلـثـيـثـة الـتي بـذلهـا جاللـة ا
ملـكة والـتسـارع والتـحاور مع كل البـلدان الـتي تخـصصت بـصنع الـلقاح .. كورونا الـى ا
ـقـيـمـ الـعـرب ... اثـمـرت عن وصـول والـعـمل عـلى تـلـقـيح كـافـة ابـنـاء الـشـعب االردني وا
الـدفــعـات االولـى مـنه  بــعـدمــا نــال الـلــقـاح تــرخــيص مـؤســســة الـدواء والــغـذاء االردنــيـة

الستخدامه ..
ـقــيم فـاالردن بـلـد كل ــلك ان الفـرق بـ االردني ابن الــبـلـد وا وحـال تـوفــره اعـلن جاللـة ا

العرب  فهو بلد أألمن وأألمان واإلحترام لكل إنسان ..
اقـول قـولي بعـد مـا سارعت ألخـذ دوري واحلصـول عـلى اللـقـاح  حيث جـرى الـتلـقيح في
سـتـوصف  وبعـد ذلك شـعرت بـالـفرحـة الـغامـرة  تـملـؤني وانـا أشاهـد اجلـموع تـسارع ا
ستوصف بالـترحيب والتطم  وهم شـرفون على ا ا اسـتقبلني ا اخلطى وزادت فرحتي 

ينظمون عملهم باعلى درجات االهتمام والتقدير للجميع .
وكم تـمـنـيت ان يـا عـراق يـا بـلـدي يـا اغـلى من الـروح  كـم تـمـنـيت ان يـصل الـلـقـاح الـيك 
اشاهد مثل هذا الـتنظيم والنظافة والوعي من اجلميع. فلم يسألني احد عن هويتي أعراقي

أنا أم أردني أو عربي  ...?
ا توليه القيادة الهاشمية  ,,خلدمة البلد بكل اطيافه وساكنيه تلقيت اللقاح وانا فرح جدا 
اتــمــنى عــلى نـفــسي واهل الــعــراق كــلـهم..انـه  يـجب عــلــيــنـا ان نــنــقل هـذه
ـمـارسات االخـوية الـى عراقـنـا وجنعل مـؤسـساتـنـا الصـحـية  بـهذا ا

ستوى الراقي  ا
. لك عبد الله بن احلس حفظ الله االردن وشعبه وقائده ا

وبــارك الــله بـكل اجلــهــود اخملـلــصـة من اجـل احلـفــاظ عـلى ارواح
النـاس من شـر هذا الـوباء الـذي شـكل مرحـلة خـطـيرة من الـتاريخ

البشري

دمرت  مـراضاة احملـاصصـة وتـوافقـاتهـا السـياسـية غـير الـشـرعيـة العـراقيـ  واصابـتهم
قدورها بخـيبة االمل في صنـاعة عمـليه سياسـية متوازنـة وبناء دولـة مهابة وحـكومة قويـة 
حتقـيق اإلصالح والـتـغيـيـر وفـرض القـانـون بـاالضافـة الى انـعـدام  الـقدرة  عـلى  تـشـكيل
راضـاة واحملاصـصات تـابـعة والـرقابـة الن اعتـمـاد ا ان بـلجـان فاعـله في الـتشـريع وا بـر
كن ـذهـبيـة والعـنـصريـة في بنـاء وقـيادة الـدولة واجملـتـمع  غيـر  الـسـياسـية والـطـائفـية وا
ولـهذه االسـبـاب وغـيـرها  مـارست احلـكـومـات السـابـقـة بـدون استـثـنـاء ترحـيل الـكـثـير من
عـقدة وخالفـاتهـا السـياسـية من جـهة الى جـهة أخرى اي مشـاكلـها ومـلفـاتهـا الشـائكـة وا
ترحيلهـا للمستقبل اجملهـول ونحن نعيش كل هذه التداعـيات   ورغم كل هذه التحديات ما
ـائـلة ومـيـراث الفـساد زال العـراقـي يـحـدوهم االمل  بتـعـديل شيئ مـن االحمـال الـثقـيـلة ا
انـية اجلديده التي  يـتم احلديث عنها الثقيل وحتديـات افالس الدولة   في االنتخـابات البر
لـكن اسـتــمـرار اوضـاع الـدولـة واجملـتـمـع  واالوضـاع االمـنـيـة واالنـسـانــيـة وفي مـقـدمـتـهـا
سـتقـبل القادم الـسيـاسية  في هـكذا تـخبـطات  وحـروب بيـنيه وتسـقيط سـياسي سـيكـون ا
ـضـطــرب إن هـكـذا أجـواء ومـنــاخـات سـوف تـأزم األوضـاع اكـثــر  تـعـقـيــد من احلـاضـر ا
ال الـعام إلى صـالح الـوطنيـة العـليـا وا وتـعرض ألـدولة واجملـتمع وبـناءه وسـلمه األهـلي وا
ـنظمـة يعـني التجـاوز على الـدمقراطـية التي ال مخاطـر شديـدة ناهيك عن تـدميـر احلريات ا
تنمـو وتتطـور في ظل دستور وانـظمة وقـوان مخـترقة ودولـة ضعيـفة وبيـئة سيـاسية مـلوثة
بالفساد ومـا يحدث في العراق من تداعيات هي بسبب مـزاجات ومصالح الكتل السياسية
ـواطنـ والـدولة ـقـدورها أحملـافـظه على سالمـة امن ا وقـياداتـهـا وأحزابـهـا التي لم يـكن 
راضات ستـمره للدستـور والتجاوز عـلى االنظمة والـقوان من خالل ا بـسبب خروقاتـها ا
عروف في الـعالم احلر واحملاصصـات السيـاسية الـطائفـية والعـنصريـة الغيـر دستوريـة وا
عالم الـدمقراطيـات احلقيقـية أن القـيادات السيـاسية وأحزابـها من أولويـات إعمالهـا حماية
قـراطيـة والتـمـسك بهـا باالدلـة والبـراه ألدولـة و احتـرام االنـظمـة والقـوان وحـمايـة الـد
سـؤولية التـضامنية مع لـموس من خالل حتمل ا الـعمليه الـتي تتجسـد على ارض الواقع ا
احلكـومة لتـحقيق األهداف الـوطنيـة والرغبـات واالرادات الشعبـية كونـها تمـثل احد الوجوه
السياسيـة والوطنية الالمعـة لسياسة ألدولـة في كل العالم وهذا الكالم ينـطبق على األنظمة
ـقـراطيـة الـتـعدديـة الـتي تـكون بـرامج أحـزابـها الـسـيـاسيـة في هـذا اإلطار الـسيـاسـيـة الد
الـعـمـلي  بـعـد ان اعتـقـد الـنـاس سـيجـدون بـعـد سـقـوط النـظـام الـدكـتـاتوري الـبـائـد نـظام
شترك وتكافا الفرص سياسي يحتـرمونه ويتذوقون فيه  طعم االستقرار واالمان والعيش ا
شروع الوطني للدوله وخارطة طريق سياسية تفرزها االنتخابات للجميع من خالل ظهور ا
 والدسـتور والدمـقراطيـة وهذا لم يـحدث بسـبب ابتـعاد القـادة والسـياسيـون وأحزابهم عن
هـذا الـنـهج احلـزبي والـسـيـاسي الـدمـقـراطي ألـتـعـددي الـذي   بـامـكانـه حتـقـيق طـمـوحات
واطـنة وجـميع ـدنيـة الدمـقراطـية يـعني بـناء دولـة ا العـراقيـ وتطـلعـاتهم في بـناء دولـتهم ا
ـقـدورهـا حتـقـيق تـكـافـأ الـفـرص والـعـدالـة ـهـنــيـة وحـرفه سـيـاسـيـة يـكـون  مـؤسـسـاتـهـا 
واطـن  ومكـافحة الـفساد و الـفقر والـتفاوت الـطبقي إن نـهجا عـمليا االجتمـاعية جلـميع ا
كـهذا لـلـكتل الـسيـاسيـة وأحـزابهـا يعـزز شرعـيـتهـا ويعـطيـها الـدعم والـقوة في االنـتخـابات
ـواطـنـون هذا األداء ويعـزز أمل الـشـعب وثـقته بـهـا واحلـقـيقـة لم يـتـحـقق ذالك ولم يـلمس ا
شهد السـياسي العراقي ما يدل عـلى عدم قدرة هذه القيادات لقادة الكـتل واألحزاب في ا
الـسياسية وكتـلها من بناء عـملية سياسـية ناضجة وسلـيمة بسبب وجود الـتخلف في البناء
احلزبي لهـذه الكـتل السـياسيـة وأحزابـها بشـكل عام ومن هـذا التـخلف هو ضـعف الثـقافة
يـدانية لـهذه األحـزاب التي تتـنازع السـلطة في الـسياسـية وقـلة اخلبـرة والتجـربة الـعملـية ا
البالد رغم اخلمسة عـشر عاما التي مرت من عمر الـتغيير  بعد سقـوط النظام الدكتاتوري
وهي مـا زالت تـعـيش أجـواء ومـنـاخـات أسـالـيب الـعـمل الـسـري وتـمـارسه بـعـد اسـتـالمـها
عروف إن الـعمل في الـظروف السـرية هو غـير العـمل عنـد استالم السـلطة وان للـسلطـة وا
ـوجـودة والتـي تعـمل عـلى الـسـاحة الـوطـنـية  لـم تتـمـكن من الـتـكيف مع الـكـتل وأحـزابهـا ا
الـواقع الـسـيـاسي اجلـديد الـذي أعـقب سـقـوط الـنـظـام الـدكـتـاتـور  لـعـدم قـدرة هـذه الكـتل
وأحـزابـهـا من تـطـويـر نـفـسهـا ثـقـافـيـا وسـياسـيـا وتـنـظـمـيـنا ومـهـنـيـا بـالـشـكل الـذي يواجه
هني في حتـديات احلاضـر الوطني  وكـل هذه االخفـاقات والضـعف انعـكس  على أدائهـا ا
تـعدد احلـكم وإدارة الدولـة والعـملـية الـسيـاسيـة  خاصـة في  مجـتمع كـاجملتـمع العـراقي ا
ذاهب واألطياف واألعراق وهـو يحتاج إلى قدرات ومهارات  مـهنية وثقافة سـياسية عالية ا
ومع االسف مـا نالحـظه عـلى سـاحـتـنـا الـسـيـاسـيـة هـو وجـود احزاب
تــعـاني من ضــعف في طــبـيــعـتــهــا الـبــنـيــويـة وقــدراتـهــا الـقــيـادة
ـتـواضـعـة الـتي تـواجـه حتـديـات وطـنـيـة و سـيـاسـيـة وتـداعـيات ا
وصـعوبـات اسـتـثنـائـية  كـبـيـرة وكثـيـرة  وهـذه األمور تـمـنع هذه
الكتل وأحـزابها من أداء دورهـا في االرتقاء إلى الـوضع والعهد
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اخملـتصّة وبـشكل عـاجل بتشـكيل فريق
بـرئـاسة جـهاز األمن الـوطـني ومديـرية
ثل ة االقتصـادية و مـكافحة اجلـر
عن مـــــديـــــريـــــات الـــــزراعـــــة واحتـــــاد
تـابعة احملاصيل اجلـمعيات الـفالحية 

هرّبة وضبطها). الزراعية ا
WOI¹u ð e «d

ولــفت الــبــيــان الــنـظــر الى ان (رئــيس
ـهــمـة تـفـتـيش الـوزراء كــلّف الـفـريق 
ـراكـز الـتـسـويـقـيـة لـضـبط الـبـضـائع ا
ــهــرّبـ ــهــرّبــة فــضــلًــا عن إحــالــة ا ا
ـــتــــورطـــ الـى الـــقــــضـــاء وإتالف وا
ـهربة التي يجـري ضبطها). الـكمّيات ا

واكـد الكاظمي بـحسب البيان ان (هذه
ـنتج اإلجـراءات هـدفـها احلـفـاظ عـلى ا
احمللّي ودعمه) ,مـشيرا الى ان (قرارات
بـهذا الشـأن ستصـدر قريبـا عن مجلس
الـوزراء ألجل دعم الفلّاحـ وإنتاجهم
و اإلعـتـمــاد عـلى الـتـقـو الـزراعي في
ُنتجات الزراعية حتـديد االحتياج من ا
ــا ال يـلـحق ـســمـوح بـاســتـيـرادهـا  ا
الــضــرر بــاإلنـــتــاج احملــلي).  والــتــقى
الــنــائـب االول حملــافظ الــنــجف هــاشم
ــرافق سـكــرتـيـر الــكـرعـاوي والــوفـد ا
الــهــيــئــة الــتــنــســيــقــيــة الــعــلــيــا بـ
احملــافـــظــات كــاظم الـــســهالني. وذكــر

ــكـتب االعالمـي لـلـكــرعـاوي فـي بـيـان ا
تــلـقـتـه (الـزمـان) امـس أن (اهم مـحـاور
الـلقـاء تضـمـنت طرح مـلف مسـتحـقات
حـصولي احلـنطة الـفالح اخلـاصة 
والـــــشــــلـب والـــــضــــغـط احلـــــاصل في
احملـــافـــظــة مـن قــبـل الــفـالحــ الـــذين
يــسـتــعـدون لــلـتــظـاهــر من اجل صـرف
ــتــأخــرة) واشــار الى ــســتــحــقــات ا ا
ـلـف بـاقــرب وقت لــسـد (اهــمـيــة هــذا ا
حـاجة الـفالح ومـعاجلـة االنعـكاسات
الـــســـلــــبـــيـــة عــــلى االنـــتــــاج والـــدخل
االقـــتــصـــادي الــذي تـــعـــاني مــنـه تــلك
الـشـريـحـة). من جـهـته وعـد الـسـهالني
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ـاضـيـ عـطل سـبب هــطـول االمـطـار الـغـزيـرة خالل الـيـومـيـ ا
ـا اثقل عـمال شـبكـات الـكهـربـاء وسقـوط اعـمدة وقـطع اسالك 
الـصـيـانـة بـهـدف اصالحـهـا وحـمــلت مـنـطـقـة الـبـتـاويـ الـقـسط
االكـبر من حـوادث انقـطاع الـتيـار الكـهربـائي ب مـناطق بـغداد
االخـرى. ويـعزو خـبـراء ذلك الى تـقـادم الشـبـكـة وتـقاطع االسالك
ـولدات االهلية. ويسجل فضالً عن الـتجاوزات من قبل اصحاب ا
نطقة اهالي الـبتاوي وال سـيما احمللة  101 الى فـرق  صيانة ا
ـهمـات في الـظرف الـصعب الـناجم عن سـرعة االسـتـجابـة وثقل ا
ــهـنــدس رســول هـادي حــسـ مــسـؤول قــطـاع االمـطــار. وقـال ا
ـنـطـقة الـسـعدون غـذيـات اخلـاصة  الـسعـدون انه (تـمت اعـادة ا
بـجـهـود اسـتـثـنـائـيـة من قـبل مالكـات الـقـطـاع في مـديـرية تـوزيع
كهربـاء الرصافة اثناء خروجـها عن اخلدمة بسبب سوء االحوال
اجلـويـة واعـادة مـضـخـات ســحب مـيـاه االمـطـار بـغـيـة اسـتـئـنـاف
عملـها) واضاف حس (ان عمال الـصيانة حتملـوا قسطاً كبيراً
مـن واجـبــات كـثـيــرة جنـمـت عن هـطــول االمـطــار بـالـكــثـافــة الـتي
تـابـعة ـاضيـ ولـوال ا شـاهدنـاهـا خالل يـومي السـبت واالحـد ا
ـديــر الـفــني سـعـد جــبـار لــتـعـذر اصالح ـســاعـدة ا من قــبـلــنـا 
ـنجـز). اجلـدير بـالـذكر ان احملـلة الـعطـالت في الوقت الـقـياسي ا
ذكورة وال سيما الزقاق  71 تعـاني من كثرة انقطاعات الشبكة ا
ســواء في الــصــيف حــيث تــرتــفع درجــات احلــرارة ويــتـضــاعف
اسـتهالك الـتيـار او في الشـتاء نـتيـجة الـتمـاسات الـتي حتدث في
االسـالك بــســبـب ســوء االحــوال اجلـــويــة ولـــكن تــقـــوم مالكــات
ـذكـورة عــلى الـفـور بـاالسـتـجـابــة الـسـريـعـة والـتـوجه الـصـيـانـة ا

الصالح اخللل.

اجلـــرائـم الـــتي  اقـــتــــرافـــهـــا بـــحق
اإليـزيـدي وذلك بـالـتنـسـيق مع فريق
تـحدة لتـعزيز الـتحـقيق التـابع لأل ا
ــــســـاءلـــة عـن جـــرائم داعش) واكـــد ا
الــبـارزاني ان ( حـكـومــة االقـلـيم تـبـذل
قـصارى جـهـدها لـلتـخفـيف عن معـاناة
اإلخــوة واألخـوات اإليـزيـديـ وتـأمـ
عــــيـش كــــر لــــهم وضــــمــــان عــــودة

النازح إلى ديارهم).
WŽËdA  ‚uIŠ

مـشيرا الى ان (اإليزيدي مكون أصيل
ومــهم من شــعب كــردســتـان) وأوضح
الــبـارزانـي أن (االقـلــيم يـدعم احلــقـوق
ــشـــروعــة لإليــزيــديــ خــاصــة وإن ا
ــئــات من مــقـاتــلي الــبــيــشـمــركــة قـد ا
اسـتـشـهدوا في سـبـيل حتـرير سـنـجار
من قــبـضـة تــنـظـيم داعش لــذا يـتـعـ
ـا يـضـمن تـطـبـيع أوضـاع سـنـجـار و
ــنــطــقــة). من عــودة االســـتــقــرار إلى ا
جــانــبــهــا  أكـــدت مــراد عــلى أهــمــيــة
عرفـة مصير ـساعي الرامـية  تـكثيف ا
ــغـيــبــات اإليـزيــديـات اخملــتــطـفــات وا
وحتــــريــــرهن وإعــــادة رفــــات جـــمــــيع
ضــحــايــا قــريــة كــوجــو كــمـا طــالــبت
بــتطـبيق اتفـاقيـة سنجـار بأسرع وقت
مـن أجل حتـقـيق االسـتــقـرار والـعـدالـة

نطقة). والسالم في ا

مـتـمـنـيـاً له (الـنـجـاح في مـهـامـه خـدمةً
لـإلنسـانيـة). بدوره  اعـرب النـجار عن
(شــكــره رئــيس احلــكــومــة عــلى دعــمه
ـتواصل لـلمبـدع وأبدى اسـتعداده ا
لــــتـــقــــد كل مـــا فـي وســـعـه خلـــدمـــة
كـردستان والسيمـا في القطاع الصحي
وتــطـويـر االبــتـكـارات الــطـبـيــة). فـيـمـا
ـتـحـدة لـلـنـوايا طـالـبت سـفـيـرة األ ا
احلـسنة الناشطة اإلزيدية نادية مراد
بـتطـبيق اتـفاقـية سـنجـار بأسرع وقت.
وذكـر البـيان ان (الـبارزاني الـتقى مراد
وجــرى خـالل الــلــقــاء الــتــشــديــد عــلى
ضــرورة إنـزال الـقــصـاص الـعـادل إزاء
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اسـتقبل رئـيس حكومـة إقليـم كردستان
مــسـرور الـبـارزاني  الــطـبـيب الـكـردي
ــقـيم في الــسـويـد آزاد الــنـجـار الـذي ا
يــــعــــود له الــــفـــضـل في الــــعـــديــــد من
االبــتـكـارات الـطــبـيـة وال سـيــمـا الـقـلب
الـصـنـاعي. وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (البارزاني ثـمّن جهود الـنجار
في اخــتـراعــاته وابـتـكــاراته الـطــبـيـة)
ـفخـرة أن يحصل وأشـار إلى أنه (من ا
طــبـيب كـردي عــلى مـكــانـة مـهــمـة عـلى
مــسـتـوى الـعـالـم كـمـا حـقـقــهـا الـنـجـار
نــتـيــجـة ابــتـكــاراته في مـجــال الـطب)
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فتش العام)  إعادة هيكلة ( ديوان الرقابة وهيئة النزاهة ومكتب ا

فـتش العـام; ملف يـحتـاج إلى دراسة عـلميـة وليس كالمـاً عاطـفيـاً وهذا ما -ملف مـكاتب ا
وجدته من خالل ماتقدم به السادة الكرام .

فتش الـعام ; فهذا -باعـتقادي ان هـناك خلطـاً واضحاً ب مـكافحة الـفساد وعمل مـكتب ا
ــفــتـش الــعـام شـيء وذاك شيء آخــر ; واذا أردنــا ان نــحــافظ عــلى اخــتــصــاص مــكــتب ا
ـالية وجعلهـا هيئة الرقـابة الوطنية ... فـباإلمكان إضافـة ذلك التخصص إلى هيـئة الرقابة ا

فتش العام وهيئة النزاهة ... ليشمل اختصاصها عمل مكتب ا
فتش الـعام وهيـئة النـزاهة وغيـرها من الهـيئات والـوزارات هي زوائد سرطـانية أن مكـتب ا
وعـالـة عـلى مـوازنـة الـدولـة االحتـادية; لـذا اذا أردنـا ان نـكـون جـادين في مـحـاربـة الـفـساد
فعلينا إعـادة الهيكلة اإلدارية الدولة ألنها سبب فشل ادارة مؤسسات الدولة اخملتلفة تكمن

في ترهلها.
تعديل قانون مكـافحة الفساد ومـحاربته ألن الفائدة مرجـوة لتشكيل هيـئات ومكاتب وهناك

فسدين بل اصبحت تستغل كأداة للفاسدين ... جهات نافذة ترعى الفساد وا
وظف واخالقيات اإلدارة الرشيدة. - كان األولى التركيز على التزام ا

كن وضع الـلوم عـلى وزير أو مفـتش ألنهم تابـعون جلـهات سيـاسية وحـزبية أوصـلتهم ال 
لهذه الوزارة وتـلك ... ولذا عملـهم مقيد بـحدود وأطرا معيـنة ; وهذا جلي واضح من خالل

تخصص ...  قنع للكثير من ا رضي وغير ا ادائهم غير ا
كـاتب غيـر مسـتقـلة وبـالتـالي تتـعطل الـقوان الوزارات والـهيئـات وا
وتـتعطل األنـظمة مـادامت  هناك مصـلحة لـذاك احلزب أو تلك الـكتلة

السياسية.
ـفتش الـعام كون لـكل ماتـقدم فال جـدوى من وجود أو إلـغاء مـكتب ا

كاتب وال من يتولى إدارتها... القوان ال تضبط إيقاع وعمل تلك ا

بغداد

رسول هادي حس

ـلف بـشـكل شـخـصي بـ(مـتـابـعـة هـذا ا
مع رئـــيـس الــوزراء وامـــانـــة مـــجـــلس
ــالـيــة والـتــجـارة). الــوزراء ووزارتي ا
فــيـــمــا وافـق وزيــر الـــزراعــة مـــحــمــد
اخلـفاجي عـلى تـصدير  5 االف طن من
مـحصول البـطاطة الى السـعودية عبر
مــنــفـــذ عــرعــر احلــدودي. وقــال بــيــان
لـــلـــوزارة تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
(الـوزيـر وافق علـى تصـدير 5 االف طن
من مــحـصــول الـبــطــاطـة الــفـائض عن
االســتـــهالك احملــلي الـى الــســعــوديــة
والـكـويت عـبر مـنـفـذي صفـوان وعـرعر

.( احلدودي
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بغداد  –الزمان 
ـانـية  الـيـة الـبـر عـقـدت الـلـجـنـة ا
اجــتـمـاعــاً بـرئـاسـة رئــيس مـجـلس
الـــنــــواب مــــحـــمــــد احلــــلـــبــــوسي
وازنة. الستكمال مناقشة مشروع ا
وقال بيان مقـتضب ان (احللبوسي
ترأس اجـتمـاعا للـجنـة  الستـكمال
مــنــاقـشــة مــشــروع مــوازنــة الــعـام
اجلاري). وكان احللبوسي قد اعلن
اسـتمـرار عمـل اجمللس حلـ إقرار

الـقــانـون. وأكـد الــنـائب عن حتـالف
ســائـــرون بــدر الـــزيــادي أن إقـــلــيم
كـردسـتان لـغـايـة اآلن لم يـكشف عن
ـالـيـة إلى بـغـداد األمـر مـا بـذمـته ا
ـوازنـة أيـاماً الـذي سـيـؤخر إقـرار ا
عــدة. وقــال الـــزيــادي في تـــصــريح
ـــــــــوظـــــــــفـــــــــ امـس إن (رواتـب ا
ـتــقـاعـدين مـؤمـنـة وال يـوجـد اي وا
تـأخـيـر فــيـهـا وهي مـســتـمـرة كـون
ـالــيـة مـتــوفـرة حـتى وأن ــبـالغ ا ا

ــوازنــة تــأخـــر الــتـــصــويت عـــلى ا
ـوازنـة الـعـامـة) ,مــشـيـرا الـى ان (ا
تشـهد خالفات بـ االكراد واللـجنة
ـالـية واألطـراف الـسيـاسـيـة لذلك ا
فهي بحاجة لتوافق سياسي ووقت
أكـثر لـلـتصـويت عـليـها) ,مؤكدا ان
(اإلقــلـيـم لم يـســدد الـديــون من عـام
 2003وإلـى اآلن) ,وتـــــــــــــــــابـع ان
(االشكالية تتـعلق بكشف اإلقليم ما
اليـة من موارد غـير نفـطية بذمـته ا

لبغـداد وأنه لغايـة اآلن ال توافقات
لف وبالتالي ستتأخر بشأن هذا ا
ـوازنــة ايـامـاً أخـرى). فـيـمـا اتـهم ا
الـنـائب هـوشـيـار عـبـدالـله  جـهات
في بغـداد واربيل بـالتـعمّـد في عدم
الـتـوصل الى اتـفاق بـ الـطـرف .
وقــال عــبـد الــلـه في تــغــريـدة عــلى
تـويـتـر ان (السـبب الـرئـيـسي لـعدم
الــــتــــوصل التــــفـــاق بــــ االقــــلـــيم
واحلــكــومــة االحتــاديــة هــو وجـود
اتفاق مبـطن على عدم التوصل إلى
اتـفاق). وعـلق الـقيـادي في االحتاد
الـــوطـــني الـــكـــردســـتـــاني غـــيــاث
ســـورجـي عـــلى مـــشــــروع تـــعـــامل
الــســلــيــمــانــيــة مع بــغــداد بــشــكل
مــبـاشـر فــيـمــا أشـار إلى أن حـزبه
ســـيــكــون له مــوقف في حــال فــشل
فاوضات بـ بغداد واربيل.وقال ا
سـورجي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس إن (االحتــاد الـــوطــني يـــؤيــد
فاوضات مع بغـداد حتى اللحظة ا
األخــيـرة من أجل الــتـوصـل التـفـاق
ـواطن لـرواتبهم), يضـمن تسلم ا
مــؤكـــدا ان (مــا طــرح مـن مــشــروع
لـتعـامل السـليـمانـية بشـكل مـباشر
مـع احلـكــومـة االحتــاديــة وتـســلـيم
وارداتهـا النـفطيـة والكـمركمـية هو
ــــواطــــنـــ و مــــطـــلـب اآلالف من ا
ـنـظـمات مـجـمـوعـة من األحـزاب وا
والناشـط ولكن لم يـتضح بشكل
واضـاف رســمي من قــبـل احلـزب) ,
(نحن نريـد أن نضغط عـلى حكومة
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تـمكن فـريق بـحـثي عراقـي برئـاسـة وكيل
وزارة الــتـعـلــيم الـعــالي لـشــؤون الـبـحث
الـعــلـمي  غـســان حـمـيـد عــبـد اجملـيـد من
ــقــيـاس األداء ابــتــكــار مـعــادلــة جــديـدة 
البحثي  للـجامعات على مـستوى العالم.
ـقياس الـذي شارك فيه كل من وتضمن  ا
أعـضـاء الـهــيـئـة الـتـدريـسـيـة وسـام عـبـد
محمـد محمـود ونصري صالـح محمد من
اجلـامــعــة الــتــقــنـيــة الــوســطى مــعــادلـة
ريـاضيـة جـديدة حتـوي عـلى عـوامل عدد
نـشـورة وعـدد االسـتـشـهادات الـبـحـوث ا
ــسـتــشــهـد بــهـا. وعــدد الــبـحــوث غــيـر ا
ـقــيـاس اجلــديـد في وعــرض تـفــاصـيـل ا
بـحث علـمي اسـتـغرق الـعـمل واإلعداد له
أكــثــر من خــمس ســنــوات وقــد نـشــر في
ـية  الـتي تعـتـمد في كالريـفيت مجـلـة عا
ــعـــامل تــأثــيــر 2.879 وفي ســكــوبس
ـــعـــامل تـــأثـــيــر 5.6 وهي من مـــجالت
الـــربع األول. وأحـــتـــوى الـــبــحـث عــرض
بـيــانـات اجلـامـعـات الـعــراقـيـة لـلـبـحـوث
ـعـادلة ـعتـمـدة في سكـوبس وتـطـبيق ا ا
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ـعـرفـة تـسـلسل اجلـديـدة عـلى الـبيـانـات 
ـعـادلة ـكن اعـتـمـاد هـذه ا اجلـامـعـات و
ـيـة لـلــجـامـعـات. في الــتـصـنــيـفـات الـعــا
وطــور فـريق بـحــثي من كـلــيـة الـهــنـدسـة
ـوذجـا بـجــامـعـة جـنـوب كـالــيـفـورنـيـا 
ـتغيرات الناشئة كنه مواجهة ا جديدا 

لفيروس كورونا اجلديد.
ــكن لــهــذا الـــنــمــوذج من الــذكــاء كـــمــا 
االصـطـنــاعي أن يـحـلل فـعــالـيـة لـقـاحـات
ــا ســيـــســاعـــد في تـــطــويــر كــورونـــا 

اللقاحات مستقبالً.
وذكـــرت دراســـة جـــديــــدة أن الـــنـــمـــوذج
اجلديد يستطيع التكيف بسهولة لتحليل
ا يضمن الطفرات احملـتملـة للفيـروس 
ـمـكـنـة الـتـعـرف عـلى أفـضل الـلـقـاحـات ا
بـسرعـة. ويـعتـقد الـبـاحثـون في الـدراسة
أن هــذا األمــر سـيــعـطي مــيــزة لـلــعـلــمـاء
ــتـطــورة. كـمـا حملــاربـة أنـواع الــعـدوى ا
ــوذج الـتــعـلم اآللي ذكـرت الــدراسـة أن 
كن أن يـصـمم لـقـاحات في عـمـلـية هـذا 
كـانت تـســتـغـرق شـهـورا أو سـنـوات في

غضون ثوان ودقائق. 

شـارك في وقـال بـول بـوغـدان األسـتـاذ ا
الهندسة الـكهربائيـة وهندسة الكـمبيوتر
في جـامعـة جنـوب كـاليـفـورنيـا: "إن إطار
طبق على عمل الذكاء االصطناعي هذا ا

ـكن أن يـوفـر تـفـاصـيل هـذا الـفـيـروس 
ـرشـحـة في غـضـون ثوان ثم الـلـقاحـات ا
نـقـلهـا إلى الـتـجـارب الـسريـريـة بـسـرعة
لتحـقيق العالجـات الطبـية الوقـائية دون
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ــنــدكـان جنالء ســعــيــد اســمــاعــيـل ا
تولد  2003وسكـنهـا السابـق مجمع
تل قـــصب) وأضـــاف انـه (قـــد جــرى
تسلـيمهـا الى ذويهـما في مقـر اللواء
ــثـلــ عن جــهـازي ذاته بــحـضــور 
اخملـابـرات الـوطـني و األمن الـوطـني
الفتا الى واالستـخبارات الـعسـكريـة)
ان (احلـكومـة الـعـراقيـة تـعـمل بـشكل
جـاد وبـوتـيـرة عـالـيـة من أجل إعـادة
جــمــيع الــنـاجــيــات اإليــزيــديـات الى
ذويـهـن واالهـتــمـام بــهن والــتـواصل
الـدائم مـعـهن لـتـلـبـيـة احـتـيـاجـاتـهن
ــرأة وطـــلــبــاتـــهن). واكــدت جلـــنــة ا
ان موقـوف حـكومـة رئيس النـيـابيـة 
مـصـطـفى الـكـاظمـي ضعـيف الـوزراء
ـــكــون ازاء مـــصـــيـــرمــخـــتـــطــفـــات ا
التركماني.وقالت عضـو اللجنة لليال
مـحمـد في تـصـريح تابـعـته (الـزمان)
امـس ان (هـــنــــاك مــــئـــات الــــنــــســـاء
الــــتـــركــــمـــانــــيـــات ال زلـن اســـيـــرات
ومــخــتـطــفــات لــدى تــنـظــيم داعش)
مـــؤكــدة ان (أغـــلب الـــتــركـــمــانـــيــات
اخملتـطـفات من قـضاء تـلـعفـر و باقي
واشارت الى القـصـبات الـتركـمـانيـة)
ان (موقف احلكومة جتاه اخملتطفات
الـتركـمـانـيـات ضـعيـف و ليس له أي
ذكـر وبـالــتـالي يـجب عــلى احلـكـومـة
ــــان واجلـــهـــات االحتــــاديـــة والــــبـــر
اخملـــتـــصـــة مـــعـــرفـــة مـــصـــيـــر تـــلك

اخملتطفات).
وكــشـفت مــصـادر مــقــربـة من مــكـتب

رجع الـديـني علي الـسـيسـتاني عن ا
توجيهه رسالة الى القوى السياسية
تــتـعـلق بــاالنـتــخـابـات الــتـشـريــعـيـة
ــزمع اجــراؤهــا خالل الــعــاشــر من ا
دعا فيهـا بالعمل قـبل تشرين االول ا
على إجراء انتخابات صادقة ومقنعة
ية. وقال مصدر باشراف ومراقبة ا
ســيـاسي ان (رســالـة  الــســيـســتـاني
حث فــيـهـا وجـهـت لـنـا عــبـر مـكــتـبه 
الـــقـــوى الـــســـيـــاســـيــة عـــلـى إجــراء
انــتـخــابـات ذات مــصـداقــيـة جلــمـيع
وان تـكــون مــقـنــعــة لـهم الــعـراقــيــ
ـــشـــاركــة فـــيـــهــا وال يـــرفـــضــون بـــا
رجع الديني وأضاف أن (ا نتائجها)
شــدد خالل الــرسـالــة عــلى ان يــكـون
في مـراقـبة ـتـحـدة هـنـاك دور لأل ا
مع احلفاظ ورصد عملية االنـتخابات
عــــــــــــــلـى ســــــــــــــيــــــــــــــادة الـــــــــــــبـالد
مـشـيـرا الى ان (رسـالة واسـتقـاللهـا)
السيستاني جاءت بـعد اللغط الكبير
ثلة االم العام الذي اثارته زيارة 
تحدة جـين بالسخارت الى لال ا
طـهــران والسـيـمـا مــا يـتـعــلق مـنـهـا
باالنتخابات العراقية). وتأتي رسالة
في ظل ســجـال واسع الـســيــسـتــاني
بشأن آلـيات إجراء االنـتخابات ودور
منـعا لـلتـزوير او تـحدة فـيهـا األ ا
اخلــــروق الــــتي تــــكــــررت في أغــــلب
ــاضـيــة الـتي أثــيـرت االنــتـخــابـات ا
حـولـها شـبـهـات تـزويـر والسـيـما مع
تـــعـــرض إحــدى مـــخـــازن صــنـــاديق
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اكد رئيس إقليم كردسـتان نيجيرفان
الـبـارزانـي الـعـمل عـلـى جـعل قـضـاء
داعـيــاً احلـكـومـة سـنــجـار مـحـافــظـة
االحتـاديــة إلى تـعـويض اإليــزيـديـ
وتطبيق اتفاق سنجار. والقى نوزاد
هادي مـسـتـشار رئـيس االقـليم كـلـمة
البارزاني خالل مـراسم مواراة رفات
104 من ضحايا اإليـزيدي في قرية
جاء فـيهـا ان (نشـارك بإكـبار كوجـو 
وإجالل في مــراسم اسـتــقـبــال رفـات
104 ضحية ايزيدية من أبناء كوجو
ـة الـذين راحـوا ضــحـيـة أسـوأ جـر
إبــــــادة جــــــمـــــــاعــــــيــــــة فـي تــــــاريخ
على يـد داعش الـذي يـعد اإلنسـانـيـة
أشـــرس تــــنـــظـــيم إرهــــابي في هـــذا
الــعـصــر) واضــاف ان (إعــادة رفـات
هي أخـواتـنـا وإخـوانـنـا إلى ديـارهم
فـــتح لــصــفـــحــة أخــرى حـــزيــنــة من
ـــلـيء بـــاآلالم واألوجـــاع الـــتــــاريخ ا
لاليزيـدي الـذين واجهوا فـي سبيل
الــدفـاع وحــمـايــة أنــفـســهم وديــنـهم
ـــرات من ولــــغــــتـــهـم ولـــعــــشــــرات ا
تـتاليـة وحمالت اإلبادة الفرمـانات ا
مشددا على ـماثلة لـهذه) اجلماعية ا
(الـتـعـايش والـتـكـاتف وقـبـول اآلخـر
ونــــطـــمـــئن اإليـــزيــــديـــ إلى أنـــنـــا
سنسعى كل سعي وسـنستمر مع كل
ـعـنيـة الـعراقـيـة والدولـية األطراف ا
لتـكون اإليـزيديـة محـميـة دائماً وأن
ـكـونات يـكون اإليـزيـديـون وجمـيع ا
وكل شـعب كـردستـان مـطـمـئـن إلى
وستعاد لهذه حاضرهم ومستقبلهم 
ـناطق احلـيـاة واخلـدمـات واألمان ا
وأن يعـودوا إلى ديـارهم أعزة آمـن

مطمئن بدون خوف أو وجل).
dOš« ‚UHð«

وتـابع (سـنـواصل الـعـمل عـلى جـعل
كـما نطالب بـتنفيذ سنجار مـحافظة 
االتـفـاق األخــيـر بـ حـكــومـة بـغـداد
واربيل بشأن تطبيع أوضاع سنجار
وأن تـــتـــخــذ احلـــكـــومــة االحتـــاديــة
ا خطـوات جـادة في هذا االجتـاه و
يـــخـــدم أمن وأمـــان وإعـــادة إعـــمـــار
ونــدعـو ــنـطــقـة وعــودة الـنــازحـ ا
ـتـحدة واجملـتـمع الـدولي إلى األ ا
ــســاعــدة في هــذا تــقــد الــعــون وا
مـطــالــبـا بــغـداد بــتــعـويض اجملــال)
وأن يــنـال اإلرهــابــيـون االيــزيـديــ 
ومرتـكـبو اإلبـادة اجلـماعـيـة عقـابهم
الـــــقــــانــــوني). كـــــمــــا شــــدَّدَ رئــــيس
اجلــمــهــوريــة بـــرهم صــالح عــلى أن
اإلبــادة اجلـــمــاعـــيــة الــتـي حــصــلت

لإليـزيـديـ عام 2014 يـنـبـغي أن ال
تــتــكــرر وذلك عــبــر تــشــريـع قــوانـ
صـارمـة لــلـحـد من اإلرهــاب والـعـنف

والكراهية . 
وأكَّـــــدَ صــــالـح في كـــــلــــمـــــة له خالل
ـراسم القـاهـا نـيـابة عـنه مـسـتـشار ا
الـرئـيس لشـؤون اإليـزيـديـ سـكـفان
(ضـــــــــــرورة إنـــــــــــصـــــــــــاف مـــــــــــراد
والــعـمل مــحـلـيــاً ودولـيـاً الـضــحـايـا
وبـأقــصى اجلــهـود من أجل الــكـشف
عن مصـير بـاقي اخملـتطـف وحتـرير
وإنــصـاف الـضــحـايـا األحـيــاء مـنـهم
ــا يـــحــقق لـــهم الـــعــدالــة وذويـــهم 
وإعــادة األمن واالسـتـقـرار والـكـرامـة
إلى سـنجـار وتـنظـيم إدارتـها). فـيـما
أعــلن الــنــاطق بــاسـم الــقــائــد الــعـام
ـسلحة الـلواء يحيى رسول للقوات ا
من عن تــسـلم نـاجــيـتــ أيـزيــديـتـ
وذلك ضمن احلراك احلكومي سوريا

جتاه ملف اخملتطفات األيزيديات.
وقـال رسـول في بـيـان تـلـقـته (الـقـائد
ـلف الـعــام يـولي اهـتــمـامـاً كـبــيـراً 
متابـعة مصـير النـاجيات اإليـزيديات
ستمرة والعمل ومن خالل اجلهود ا
وبـإشراف االسـتـخـبـاري والـتـنـسيـق
تـسلم لواء شـتركة قيادة الـعملـيات ا
ـشاة  71 في الـفـرقـة 15 اثن من ا
النـاجـيـات من الطـائـفة اإليـزيـدية من
اجلـــانب الــســـوري وهـــمــا عـــاصــمه
جــاسم خـــضــر اجلــركــان وســكــنــهــا
و النـاجية السـابق مجمـع العدنـانيـة

االقـــــتــــــراع الى احلـــــرق والـــــتـالعب
بــالـبــطـاقــات االنـتــخـابــيـة وانــتـشـار
ظــاهــرة شـراء األصــوات. فــيــمـا رأى
الــكـــاتب واخلــبــيـــر عــلي االوسي ان
ــشــاركــة في (اجــبــار الــنــاس عــلى ا
االنتخابات والـزامهم على التصويت
ـقــراطـيـة يـتــعـارض مع مـبــاد الـد
قاطعة وحرية االنسان والسيـما ان ا
ـشـاركة فـي التـصـويت حق او عـدم ا
من حــقـوق الــنـاس وهـو تــعـبــيـر عن
ـــان اجلــــمـــهـــور مـن عـــدمه مــــدى ا
بالعملية االنتخابية) مضيفا (ولذلك
ــقــاطــعـة ــشــاركـة او ا فــان نــسـبــة ا
تؤشـر شـرعيـة االنـتخـابـات من عدمه
واالنـظـمـة الـدكـتـاتـوريـة وحـدهـا من
ـشاركة والـتصويت تفرض الـزامية ا
لـــفــــرض غـــطــــاء الـــشــــرعـــيــــة عـــلى
انتـخـابـاتهـا الـصـورية من خالل رفع

شاركة الشعبية). نسبة ا
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محـذرا من (خـطورة الـزام اجلـماهـير
ـــشــــاركـــة والـــتــــصـــويت في عــــلى ا
ـقراطية االنتخـابات في بيئـة غير د
ما يـعني توفـير الـشرعيـة النتـخابات
ـقراطيـة ونتائج مـزورة وغير غير د
عادلة) ولفت الى ان (تشجيع الناس
ـقراطيـة يأتي من ـشاركـة الد على ا
قراطـية سلـيمة خالل توفيـر بيئـة د
ـقــراطـيـة و و اشــاعـة الــثـقــافـة الــد
ـــان الــنـــاس بـــالـــنـــظــام تـــعـــزيـــز ا
السـياسي وثـقة اجلمـاهيـر بالـعمـلية

الــســيــاســيــة واالنــتــخــابـيــة وكــذلك
اشــــاعــــة اجــــواء االمل والــــتــــفـــاؤل
بامكـانية الـتغيـير). واكد عـضو تيار
احلكـمة الـوطـني رياض الـعوادي ان
الكتلة الـوطنية العـابرة هي الوصفة

العالجية للعملية السياسية.
وقـال الـعـوادي في تـصـريح امس ان
(الـعــمـلـيـة الــسـيـاسـيــة بـحـاجـة الى
لـذلك طــرحـنــا مـوضـوع شيء جـديــد
الـكتـلـة الوطـنـية الـعـابرة لـلـمكـونات
وهي الـوصـفة الـعالجـيـة الـنـاجـعة)
مـــبـــيــنـــا ان (اســـبـــاب الــعـــزوف في
االنــتــخـــابــات الــســابــقــة هــو كــثــرة
الــكــيــانــات واالحــزاب الــســيــاســيــة
والـيــوم الـعــدد تـضــاعف وســيـكـون
هناك ضبابـية والصورة مـبهمة امام

واطن).  ا
ـتـحـدثة بـاسم افـادت ا من جـانـبـهـا 
ـــســتـــقـــلــة ــفـــوضـــيــة الـــعـــلــيـــا ا ا
لالنــتـــخــابــات جــمــانــة الــغالي بــان

52حزبا من اصل 235 مجازاً
ــــشــــاركـــة في أبــــدوا الــــرغـــبــــة بـــا
ـقبلة) واشارت الى ان االنتخابات ا
ـصـــــــادق (مـجــمـوع الــتـحــالـفــات ا
خـمسة عليـها حتى االن 28 حتالـفا 
ــشـاركـة في مـنــهـا أبــدى الـرغـبــة بـا
مــؤكـدة ان االنــتــخــابــات حـتـى اآلن)
(آخر موعـد لتـسجيل الـتحالـفات هو
الــعــاشــر من شــبــاط اجلــاري وآخــر
ـرشحـ هو األول موعـد لتـسـجيل ا

قبل) من آذار ا

lOOAð∫ رفات شهداء االيزيدي في مراسيم الدفن في سنجار
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ــــقـــراطي اإلقــــلـــيـم واحلـــزب الــــد
الكردستاني لكي يسلموا اإليرادات
والـنــفط إلى بـغـداد لـضـمـان حـصـة
ــوازنــة وســنـســتــمـر اإلقـلــيم من ا
ـفـاوضـات حـتى الـرمق األخـير), بـا
مــــشـــيــــرا الى انـه (في حــــال فـــشل
ــفـاوضـات فــسـيـكــون لـنـا مـواقف ا
بــــديـــلـــة ولن نـــســـكـت أكـــثـــر عـــلى
مـــايــجــري من مــعــانـــاة حــقــيــقــيــة
واطـنينـا ولكن حـتى اآلن فأن تلك
ــواقف غـيــر مـعــروفـة).  في وقت ا
رفض رئيس جلنة مراقـبة البرنامج
احلـكـومي النـيـابـية حـازم اخلـالدي
خـصــخـصــة الــقـطــاع الـعــام ضـمن
ــوازنـــة كــونه مــخـــطــطــاً فــقـــرات ا
مـــدروســــاً تـــتــــبـــعـه احلـــكــــومـــات

تعاقبة.  ا
وقـــال اخلــالـــدي في بــيـــان تــلـــقــته
ــادة  38 من (الـــزمـــان) امـس ان (ا
وازنـة تضـمنت مبـدأ خطـرا يفتح ا
األبواب عـلى اخلـصخـصة الـشامـلة
جلـميع مـفاصل ومـؤسـسات الـدولة
ــنح مــجــلس الـوزراء اخلــدمــيـة و
صالحـيات تـعطـيل احكـام القـوان
ـــشــاركــة مع الــنـــافــذة لــتـــوســيع ا
القطاع اخلاص اخلصخصة  وعلى
غــرار جتـربــة خــصــخـصــة جــبــايـة
ــؤســفــة) واضـاف ان الـكــهــربــاء ا
(بـذلك تزداد اخلـطـورة بفـتح الـباب
خلـــصـــخـــصـــة شـــركــات الـــتـــوزيع
واإلنــتـاج وتـقـد الـبــنى الـتـحـتـيـة
لــلــوزارات اخلـدمــيــة الــتي انــفــقت

ـــلـــيـــارات من الـــدولـــة عـــلـــيــــهـــا ا
الــــدوالرات طـــوال اعــــوام عــــديـــدة
وتــــقــــدمــــهــــا بـــابــــخـس االثــــمـــان
للـمسـتثمـرين ورواد اخلصـخصة),
مشـيرا الى ان (اخلـطر االكـبر فـيها
هـندس الكـات وا هو الـتفـريط با
والـفـنيـ لـصالـح خدمـات مـشاريع
الـــتــــجــــار ورواد اخلــــصــــخــــصـــة
الـنـافـذين  وال ادري هل هـنـاك نـية
لـــتــــقـــســـيم مـــوارد الـــبالد وبـــنـــاه
الـتحـتـية وبـيعـها لـلـتجـار الشـركاء
تـنفذين وحتميل الشعب للساسة ا
مــــزيـــداً مـن الـــعــــنـــاء واحلــــرمـــان
ـســتـمـرة ـعـانــاة ا والـتــضـيـيـق وا
حـتى يـبـقى حتـت سـطـوة وهـيـمـنة

تنفذين). ا
ـان يـرفض رفـضـاً مـؤكــدا ان (الـبـر
قـاطـعـاً خـصـخــصـة الـقـطـاع الـعـام
وخصوصاً قطاع الكهرباء والطاقة
بـــشـــكـل عــام والـــذي ســـيـــتـــســـبب
بـتــســريح عــامـلــ وازديــاد نـقــمـة
الشعب  ,كمـا سيؤدي ذلك الى رفع
سـعـر الـتـعـرفة اضـعـافـاً مـضـاعـفة,
كن ان وان هذا التـوجه اخلطر ال 
نــأخـذه بــحــسـن الــنــوايـا  ,بل هـو
مـخطط مـدروس تـتـبعه احلـكـومات
ـتـعـاقــبـة لـتـدمـيــر الـقـطـاع الـعـام ا
لـــصـــالـح شـــراهـــتــــهم وتـــعــــظـــيم
مــلــكـيــاتــهم حتت عــنــوان تــطــويـر
ـا يـؤكـد هذا الـقـطـاع اخلاص  ,و
الــتـوجس شـروع بـهـيــكـلـة الـقـطـاع

العام). 

ساس بالسالمة. وأضاف كما سيمكننا ا
ـساعدتنا على تكييف هذه التـكنولوجيا 
الـبـقـاء في طــلـيـعـة فـيـروس كـورونـا ألنه

يتحور في جميع أنحاء العالم. 
وقـــــالت الـــــدراســـــة إن الـــــنــــــــــــمـــــوذج
اإللــكـــــــــتــروني تــعـامل بــسـرعــة فـائــقـة
مــــــع فـيــروس كـورونـا خـالل الـتـجـارب
ـكـونات الـتي ووضع قـائــــــمـة بـأفـضل ا
كن أن تـستـخـدم في محـاربته. واخـتار
دعوم بالذكاء االصطناعي 26 النموذج ا
لــقــاحــا مــحـــــتــمـال فــعــاال ضــد فــيـروس

كورونا. 
من بينـهم حدد العـلماء أفضل 11 لقاحا
ـــكن من خـالله بـــنـــاء لـــقـــاح مـــتـــعـــدد
ــــكــــنـه مــــهــــاجــــمـــة ــــراحل والــــذي  ا
الـبـروتيـنـات الـشائـكـة الـتي يـستـخـدمـها

هاجمة اجلسم.  الفـــــــيروس 
وتـوقع الـعــلـمـاء أن يـكـون هـذا الـنـمـوذج
ـرحــلـة احلــالـيـة من مــفـيـدا جــدا خـالل ا
الـــوبــاء حــيـث يـــــــــبــدأ الـــفــيــروس في
الــتــحــور بــ الــسـكــان بــجــمــيع أنــحـاء

العالم.
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-1-
ثـمة من يتـحمس الجـراء االنتخـابات الـنيابـية في تشـرين االول القـادم ويعلن
ـــوعــد وهــو صــادق في رغــبــته ظــانــاً أنَّ انـه ال يــقــبل بــأي تــأجــيل لــهــذا ا
عادالت ومـواضعات لبدّت بـكرة ستكـون بوّابة التـغيير الكـبرى  االنـتخابات ا
ـواطـنـ الـعـراقــيـ بـالـهـمـوم حـتى بـات االجـواء بـالـغـيـوم واثـقـلـت قـلـوب ا
ـواطن العراقي مثقالً باالعـباء محروما في معظـم وقته من الكهرباء فضالً ا

عن تردي سائر اخلدمات االخرى .
-2-

والى جانب هذا الفريق هناك فريق آخر يُظْهِرُ غيرَ الذي يُبْطِن
وهـذا الفريق الثاني يخشى أشـدَّ اخلشية مِنْ فقدان مـكاسبه وامتيازاته التي
بـكرة ومن هـنا فـهو اصـبح من الصـعب احلفـاظ علـيهـا في ظل االنتـخابـات ا
يـتظـاهر بـالـقبـول لـكنه يـعمل فـي اخلفـاء العاقـتـها ووضع الـعـقبـات في طريق

اجرائها .
-3-

وال جتري االنتخابات االّ اذا حَلَّ مجلسُ النواب نَفْسَه قبلها بشهرين
وهـذا ما يـشق كثيـراً على بـعض مَنْ يُنـعم اليـوم براتب ضـخم ومخـصصات

ذات رن ..
-4-

وقد يتساءل البعض ويقول :
وقف من كـيف نـستـطـيع أنْ جنـزم بصـدق هـذا الـفريق الـنـيابـي او ذاك في ا

بكرة ? االنتخابات النيابية ا
واجلواب :

انّ االسـراع الى اصدار قانون احملكمـة االحتادية - التي ينـاط بها التصديق
ـؤشر احلقيـقي على اجلدية واالرادة احلـقيقية عـلى نتائج االنتـخابات - هو ا
ـقرر ومجلس الـنواب على ابواب الجـراء االنتخابـات في موعدها الـتشريني ا
اليـة لعام وازنـة ا عـطلته الـتشريـعية الـتي ستبـدأ بعد الـفراغ من النـظر في ا

2021 وهذا يعني وجوب االنتظار الى ان يسير القطار..!!
-5-

انـنا بصراحـة أمام امتحـان حقيقي تـكشف نتـائِجُه عمن يقـدم مصالح البالد
الـعليا على مصاحله اخلاصـة فيعمل باخالص وتفانٍ إلقرار

قـــانــون احملـــكــمــة االحتـــاديــة ســريـــعــاً  وبـــعــيــداً عن
التسويف واللف والدوران .

ـا يـعانـيه انّ الـشـارع الـعـراقي مـتـوثب لـلـخالص 
ـــبـــكــرة ولم يـــبق له مِـنْ أملٍ االّ في االنـــتـــخــابـــات ا

رّة .. آزق ا النزيهة التي قد تخرجه من ا

 wŽu « »ö²Ý≈

ال يكون مـطالبا ان استالب وعي االنـسان واشراكه في عـالم استهالكي خـيالي 
بـقدر مـا يـكـون مـرغـمـاً عـلى فـيـهـا بـاسـتـعـمـال ذكـائه وخـيـاله وعـبـقـريـته وعـقـلـه 
ـا يـنتـج عنه تـقـييـد االنـسان بـأصـفـاد غيـر مـرئيـة تـبيع له االسـتـهالك االعمى 

باد من قبيل احلرية الفردية وخصوصية االمتالك. القيد معلبا 
أن متتـبع تغـير القـيم العراقـية نتـيجة احلـروب التي مر بـها الشـعب العراقي هي
ال العام احد مـظاهر االنحـراف احلضاري التي أصـبح فيهـا االستحواذ عـلى ا
وهذا ما جعل الشعب العراقي  يعيش مقـياسا على الشجاعة واجلسارة والقوة 
في حالـة االغتراب الوجـودي الذي تمخّض عـنه مظاهر الـيأس وعدم الرضى في

حياته.
أوقفـتها االضطـرابات واالخـتالالت التي شـهدتهـا احليـاة اإلنسـانيـة في العـراق 
ــكن لـــشيء أن يــنـــتــشــلـــهــا من ال  عـــلى مـــشــارف كــارثـــة بــشـــريــة مــحـــقــقـــة
رجـعية السياسيـة او الدينية تدل على فـانحدار التعليم وفـقدان الثقة با الفوضى

طريق الهاوية .
التـخبط في الـقيم احد مـؤشرات أسـتهالك الـوعي من قبل جـهات مسـيرة هـدفها
أسـتالب كـينـونـة الـقـيم العـراقـيـة لـتدمـيـر الـذات والـذهـاب بهـا الى طـريق الـسـير
مسير من قبل جهـات ضالة ومنحرفـة غايتها التـملك والسيطرة من بوعي أعمـى 
وتعويضه بأنسان خالل انتـكاسة االخالق والسعي لتدميـر الشخصية العراقـية 
لذلك جند اجملـتمع الـعراقي قـد جتزأ عـلى شكل مـجاميع مسـتلب مـغيب الـوعي 

فكرين او العلماء او القادة. مسلوبة الوعي متشبثة خلف اشباه ا
ال تـثـيـر  أي انتـبـاه; بـحـيث لـذا نـرى نـزوع رغـبـة الـفـسـاد أصـبـحت أمـرًا عـاديـا
بل وأكثر من أصبـحت رغبة الـسيـطرة واالسـتحواذ عـامال مشـتركا لـدى الكـثيـر
ـتـسلط أنه ذو قـيمـة سـاميـة في حـ يُنـظر إلى ذلك صار يُـنظـر إلى اإلنـسان  ا

وابعـادة عن كينونة سالم أنه ال يسـاوي شيئا الشـخص ا
الوجـود االنساني اخلالصة التي كان يـتمتع بها سابقاً
قبـل ان يستولي شـبح احلروب والفسـاد والدمار على
ويـقدمـها عفـوية احلـياة الـبسـيطـة التي كـان يتـمتع بـها
في قالب مزيف يقوم على الترويج والتسويق والتزييف

الذي جعلنا نعيش االغتراب .

‰UF « b³Ž dHE

اسطنبول

عاني احلقيقية بالوفاء واالخالص كلـنا عراقيون  وال فضل الحد على اخر اال با
الذي دفعـنا لكتابة خلدمة الـوطن وانعكاساته عـلى حياة الناس جـميعا وخدمـتهم
ـقال هـو ان الـبـعض من الـعراقـيـ يـدعي بانه اكـثـر نـضاالً وتـضـحـية من هـذا ا
اجل العـراق من غيـره وبالـتالي فـهو احق من غـيره بـالتـمتع بـخيـرات الوطن وان
مـاهم اال ادوات خلدمـته وخدمـة حاشـيته بـعيدا عن اي االخرين من وجـهة نـظره
منـطق حضاري واصـول اجتمـاعية يهـتم بها اجملـتمع ويرعـاها والشـيئ الغريب
باالمـر ان البعض من هؤالء الـناس يعلن من نـفسه سيدا عل االخرين دون االذن
واالنـكى انه يعد نفـسه صاحب فضل عـليهم ومن حقه منـهم او توكيله من قـبلهم
ويتـصـرف تـصـرف االقـطاعي وتـمـتـعه بـخـيرات ـال الـعـام دون غـيـره  الـتـمتـع با
االرض في ح يـكد الفالح ويسهر ويعمل مقابل كم كيلو او (مغطاه) من القمح
والـشعير  حتى ال تسـد رمقه ورمق عائلته ,فال عـجب ح نستمع الى راي احد
احملللـ السيـاسيـ الحد القـنوات لبـرنامج حتلـيلي اخـباري ليـكشف لنـا  بقوله
ـتسـترين بـالدين بـهتـانا يـعتبـرون اموال الـدولة من ان البعـض من السـياسـي ا
ـشـروعيـة الـنهب حصـتـهم وحدهم ..! وال نـعـلم من شـرع لهـم. ذلك وافتى لـهم 
للـمال العـام ثم هل يجـرؤ احد ان يعـلن ذلك امام الـراي العـام جهارًا نـهارًا لكي

تتوضح االمور على حقيقتها .
تغطـرس قائدا للمـجتمع وما ان التعـامل بفوقيـة على الناس ال جتـعل منك ايهـا ا
عـلـيك اال االعــتـراف بـحــقـوق الـنــاس واحـتـرام كــرامـتـهم واحلــرص عـلى ثـروات

بالدهم لتكون للجميع وليس لفئة دون اخرى  .
كمـا البد من الـفهم ان بـناء الـبلـد يحـتاج الى ان تـوظف كل االمكـانات والـقدرات
البشـرية والكفاءات العـلمية لتسـخر للبناء واعادة الـثقة للشعب الـذي ينتهج مبدا
وطريق اخلـالص من التبـعية والتـسلط دون ان يكـون لفالن ار عالن او دولة من
ومـثلما تسعى اديـة والبشرية  الدول فـضال على العراق الغني بـشعبه وثرواته ا
هذه الـدول من اجل كرامة شـعوبهـا نحن ايـضا لنـا احلق في  بناء بـلدنا وتـوفير
ـة لـشــعـبـنـا وحــفظ كـرامــته بـ اال  وانـطالقــا من فـهم هـذه حـيـاة حـرة كــر
احلـقــائق يــجب ان يـفــهم اجلــمـيـع ان شـعب الــعــراق شـعب  حي ال يــقــبل الـذل
والـهوان وال يـقـبل ان يـقـاد قـسرا لـتـنـفـيـذ اجنـدة ونـوايـا خـبـيثـة تـمـارسـها  دول
خـارجــيـة هـدفـهـا سـحق الـعــراقـيـ واهـانـة كـرامـتـهـم سـواء بـعـمالءهـا وذيـولـهـا

او بـــوســائل اعـالمــهــا بــوســـائــلـــهم الــقـــذرة وخــرافـــاتــهم
وجيـوشـهـا وما يـنـطـبق عـلى األفراد يـنـطـبق عـلى الدول
التي تـمارس الـغطـرسة على الـعراق وشـعبه كـما يجب
ان يـفـهـم اجلـمـيع ان ثـروة الـعـراق لـلـعـراقـيـ وحـدهم
ولن يـسمح الي كـان ان يـبـددهـا ويتـصـرف بـهـا  والله

من وراء القصد .
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ـدعي (حـس خـضيـر عبـاس) طلـبا يـروم فيه (اضـافة لـقب) وجعـله (الواسـطي) بدال من قدم ا
(فـراغ) راجـ الـتـفـضل بـاالطالع واعالمـنـا عن مـوافـقـتـكم حـول اجراء الـتـبـديل من عـدمه. مع

التقدير.
bOIF « Æ‡Ž
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يـعلن االحتـاد الـعـام للـتـعاون/ مـديـريـة صنـدوق الـتـعاون عن تـأجـير
ـدرجـة تــفـاصـيـلــهـا ادنـاه والـكــائـنـة في مــجـمع اخلـضـراء احملالت ا
دة خـمس سنوات نـقل و التـعاوني في حي اخلـضراء مـقابل افـران ا
حـسب نـظـام بـيع وايـجـار وعـقـارات الـتـنـظـيـمـات الـتـعـاونـيـة. فـعـلى
زايدة العلنـية احلضور الى مقر االحتاد العام الراغب بـاالشتراك با
للـتعاون الكـائن في الباب الشرقي مـدخل شارع اخللفـاء مقابل عمارة
اخليـام بعـد (١٥) خمـسة عـشر يـوما من الـيوم الـتالي من تـاريخ نشر
ـزايـدة عـطلـة رسـمـية االعالن في اجلـريدة وفـي حالـة مـصـادفة يـوم ا
ــزايـدة فـي الـيــوم الـذي يــلـيه/ في تــمـام الــسـاعــة الـعــاشـرة تــكـون ا
ـستـمسـكات الـرسـميـة مع التـأميـنات صبـاحـا. مسـتصـحبـ معـهم ا
الـبالـغة (٢٠ %) من القـيمـة التـقـديريـة للـتأجـير وعـلى ان يتـحمل من
ـزايدة أجور االعالن والـداللية والـبالغـة قيمـتها  (٢ %) ترسـو عليه ا

من قيمة التأجير.
ساحة شغول حاليا                  ا ارقام احملالت                      ا

١- جملون رقم (١)                    متروك                         ٤٧٩ م٢
٢- جملون رقم (٢)            قاعة العاب رياضية                ٥٠٥ م٢
٣- محل رقم (٢)                حالقة رجالي                       ١١ م٢
٤- محل رقم (١١)                                                      ١٨ م٢
٥- محل رقم (١٢)           لبيع السمك والدجاج                ٢١م٢
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تعـلن شركـة التأمـ الوطنـية/ شركـة عامة عن اجـراء مزايدة
ـدرجـة تفـاصـيله عـلنـيـة وللـمـرة الثـانـية السـتـئجـار الـشقق ا
دة تـأجير سنت طبقا ادناه الـكائن في السماوة ام التلول و
الحكـام قانون بـيع وايجـار اموال الـدولة رقم ٢١ لـسنة ٢٠١٣
عـدل فـعلى الـراغـب بـاالستـئـجار مـراجـعة مـركـز الشـركة/ ا
قسم االسـتثمـار لتـسديد الـتاميـنات الـقانونـية البـالغة ٤٠ %
ــقـدرة الــكـلــيــة لـســنـوات االيــجـار واالشــتـراك من الـقــيــمـة ا
زايدة التي سوف جتري بعد مرور ١٥ يوما تبدأ من اليوم با
ـزايـدة عطـلة الـتـالي لنـشـر االعالن وفي حالـة مـصادفـة يوم ا
رسـميـة يكـون اليـوم الذي يـليه مـوعدا لـلمـزايدة ويتـحمل من
ـصـاريف االخرى زايـدة اجـور نـشر االعالن وا تـرسو عـلـيه ا
ـزايــدة مـالم يـتـم ابـراز كـتـاب وال يـسـمح لــلـمـزايــد بـدخـول ا

التحاسب الضريبي .. مع التقدير.

   رقم احملل          مساحة احملل      بدل التقدير السنوي
٣                  ١١٥٫٣٠            - / ٣٫٠٠٠٫٠٠٠       
٤                 ١٠١٫٣٠            - / ٣٫٠٠٠٫٠٠٠       
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أصـدرت مـنـظمـة الـشـفـافـيـة الـدولـية
CPI في اواخـر شهـر كـانـون الـثاني
2021 تقريرها السنوى عن "مدركات
الفساد في الـعالم لعام 2020 والذي
يـضم تـقـيـيم 180 دولـة عـلى مـؤشـر
ي. ويــعــد الــتــقــريــر الــفــســاد الــعــا
ـســاهـمـات الـتي الـسـنــوي من أهم ا
تـنـاولت  مـســألـة الـفـسـاد في الـعـقـد
ـــــاضـي والـــــتي ســـــعـت إلى وضع ا
مــؤشــرات أكـــثــر وضــوحًــا لــقــيــاس
الــفــســاد واســتــخــدامــهـا كــوســائل
لــصـيــاغـة بــرامج ســيـاســيـة تــعـالج
أسبـابه اجلذريـة ومن تلك مـؤشرات
احلوكمة التي وضـعها البنك الدولي

كمرجع كالسيكي 
الـفــسـاد كــمـا حــددته اتـفــاقـيـة األ

كافحة الفساد: تحدة  ا
ـيـة" عـرفـته"مـنـظـمـة الـشـفـافـيـة الـعـا
والــتي تــأســست ســنــة 1993 بـأنه:
"ســوء اســتــغالل الــســلــطــة من أجل
ـنافع اخلـاصة" كـاسب وا حتقـيق ا

ـكـافـحة ـتـحـدة  أمـا "اتـفـاقيـة األ ا
الفساد" لسنة 2003 فإنها لم تتطرق
لتعريف الفسـاد لكنها جرمت حاالت

الفساد التي حددتها في:
ـــوظــفــ الــعـــمــومــيــ 1- رشــوة ا

. الوطني
ـــوظــفــ الــعـــمــومــيــ 2- رشــوة ا
ؤسسات الدولية األجانب وموظفي ا

العمومية.
متلكات أو تبديدها أو 3- اختالس ا
تسريبها بشكل آخر من طرف موظف

عمومي.
تاجرة بالنفوذ. 4- ا

5- إساءة استغالل الوظائف.
شروع. 6- اإلثراء غير ا

7- الرشوة في القطاع اخلاص.
ـمـتــلـكـات في الـقـطـاع 8- اخـتالس ا

اخلاص.
9- غسل العائدات اإلجرامية.

10- اإلخفاء.

11- إعاقة سير العدالة.
ما هو مؤشر مدركات الفساد?

Global إن "مؤشر مـدركات الـفساد 
Corruption Barometer هـــــــــــــــو
مـؤشــر يــقـيس مــدى إدراك اجملــتـمع
للـفـسـاد في القـطـاع الـعام بـنـاءً على
13 مؤشرا مختـلفا تعتـمدهم منظمة
ـؤشـر ـنح ا الـشـفـافـيَّــة الـدولـيَّـة و
درجــة تــتــراوح بـ صــفــر إلى 100
نقطة فكلما اقتربت الدولة من درجة
صفر عـكس ذلك ارتفاعـا في مستوى
الــفـســاد لـديــهــا والـعــكس صــحـيح.
ـــؤشــــر الـــدول "حـــسب ويـــصــــنف ا
تصورة من الفساد في مستوياتها ا
الــقــطــاع الـعــام عــلى الــنــحــو الـذي
حتــــدده تـــــقـــــيــــيـــــمــــات اخلـــــبــــراء
واســتــطـالعــات الــرأي" حــيث يــقــوم
ـؤشـر بـتـرتـيب الـدول حـول الـعـالم ا
حــسب درجــة مــدى مالحــظــة وجـود
. ـوظفـ والـسيـاسـي الفـسـاد في ا
وجتـــدر االشـــارة إلى أن الـــتـــوقـــيت
ـــؤشـــر هــو من الـــزمـــني لـــقــيـــاس ا
تـــشــــرين األول 2019 إلى تــــشــــرين

األول 2020.
ــؤشـر يــعـتــمــد عـلى 13 مـصـدرا وا
لـلــمـعـلــومـات تـصـدر مـن مـؤسـسـات
ية مـتخصصـة ومستقـلة ويرصد عا
كـل مـــصـــدر نـــتـــيـــجــــة كل دولـــة في
جـوانـب مـحــددة من الــفـســاد والـتي
تــنـــحـــصــر في 11 وجــهـــا من أوجه

الفساد
يــركـز الــتــقـريــر عــلى مـجــمــوعـة من
ــــرتــــبـــــطــــة بــــثالثــــة ــــؤشــــرات ا ا
مـــوضــوعـــات: األول: هـــو الــنـــزاهــة

الـسيـاسـيـة الذي يـشـيـر إلى احلـفاظ
على العـمليـة السيـاسية وتـفاعالتها
ـال ــنــأى عن تــأثــيــر ا في الــدولــة 
ـصـالح اخلــاصـة وهـو مـوضـوع وا
قـد في الــتـحـلــيل الـسـيــاسي فـقـد
اهـــتم الـــبــاحـــثــون فـي نــظـم احلــكم
بـكـيـفـيـة ضـمـان أن تـكـون سـيـاسـات
ـواطـن ـصـالح ا ـثـلـة  احلـكـومة 
في مـــجــمـــلــهـم وأال تــقع فـي بــراثن
أقـــلــيــة من كـــبــار األغــنـــيــاء ورجــال
األعـمــال واحلـيــلـولـة دون أن تــتـأثـر
ال الـسيـاسي وهذا هو القرارات بـا
التـعبـيـر الذي يُـستـخدم لـلداللـة على
توظيف األموال للحصول على مزايا

أو مكاسب سياسية واقتصادية. 
والــثـاني: هــو االلـتــزام بـالــشـفــافـيـة
بـشـأن تـمـويل احلـمالت االنـتـخـابـيـة
ــــقــــراطــــيـــة الــــتي فـي الــــدول الـــد
ا يتطلب أصبحت تكلفتها باهظة. 
إنــفـاذ قــواعــد صـارمــة عــلى تــمـويل
ـرشـحــ وحـمالتـهم االنــتـخـابـيـة. ا
ـالـية في ـسـاهـمـات ا فـكـلمـا كـانت ا
هذه احلـمالت مُـعلـنـة وحتت الرقـابة
قلت نـسبـة الفـساد وعـندما تـضعف
مارسات فإن الباب يـصبح مفتـوحاً 

الفساد. 
أما الـثالث: هـو عمـليـة اتخـاذ القرار
وضـمـان أال تــتـأثـر بـغــيـر اعـتـبـارات
الــصــالـح الــعــام ولــيس بــأي أهــواء
شــخـــصــيــة أو فــئـــويــة وأن تــكــون
تاحة قبل ناقشات بشـأن البدائل ا ا
اتخاذ القـرار أو تبني السـياسة على
أسس مـــوضــوعــيــة ونـــزيــهــة. وهي
ــكـرة الـتي تــسـمى بــضـرورة مـنع الـفِ
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الدوحة

ـصــالح" لـدى كِـبـار "الـتـنــاقض في ا
الــعــامـلــ في احلــكــومـة. فــتــصـدر
ـنـظـمـة لـهـذا الـقـوانـ والـقـرارات ا
ـــنع لــضـــمــان عـــدم تــأثـــر الــقــرار ا
ن يشـاركون ـصـالح الشـخصـيـة  با

في صنعه واتخاذه.
ي في مـؤشــر الـفـسـاد ـوقف الــعـا ا

لعام 2020:
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وفـقـا لـلـتـقـريـر فـقـد تـصـدرت كل من
ارك ونـيوزيالنـدا قمة الـترتيب الد
ــئــة وتالهــا ي بــدرجــة 8 بــا الــعــا
ـرتــبـة الــثــانـيــة كل من فــنـلــنـدا يــا
وسنـغافـورة والسـويد وسـويسرا
ئة ) رتبـة الثانيـة بتقييم (85 با با
ــرتـبـة الــثـالـثـة (84 ثم الـنــرويج بـا
ـرتبة الـرابعة ثم وهولنـدا با ئة)  با
ـــانـــيـــا ــــئـــة ) ثم كل مـن أ (82 بـــا
ــرتـبـة اخلــامـسـة لـوكــسـمــبـورج يـا
بتـقـييم (80 من مئـة). ويالحظ على
هذه الـقـائمـة غلـبـة الدول األوروبـية
(8 دول من 10) ودولتـان من الشرق
األقــصى وأنــهــا شــمــلت كـل الـدول
االسـكـنــدنـافـيـة وأن غـالــبـيـتـهـا من
الدول التي ال يـزيد عدد سـكانها عن
اخلـمـسـة ماليــ نـسـمـة وأنه غـاب
عنها أغلب الدول الـصناعية أعضاء
مـجـمـوعـة الـثـمـانـيـة وكل األعـضـاء

الدائم في مجلس األمن. 
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أمـا الدول الـعـشـر الـتي احـتـلت قاع
ـي فـكــانت: لــيـبــيـا الــتـرتــيب الــعـا
وكـوريـا الــشـمـالـيـة وأفــغـانـسـتـان
وغـيــنـيــا االسـتــوائـيــة والـسـودان
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تعاقد معها بحسن اداء العمل. تتراوح (٣٠ % من قيمة الكلفة التخمينية) وتكون االعمال مصدقة ومعززة بكتاب من اجلهات ا
مثليها عند الشراء. ت- تخويل من الشركة 

ناقصة االصلي. ث- وصل شراء وثائق ا
ح- تقد براءة ذمة صادرة من اقسام الضمان االجتماعي في وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

ناقصة بجلب كرفان ومنظومة الرقيب االلكتروني على حسابه اخلاص, ١٣- يلتزم من ترسو عليه ا
ناقصة اجور النشر واالعالن ويتم استقطاعها قبل توقيع العقد. ١٤- يتحمل من ترسو عليه ا

نـاقصـة قبل صـدور كتـاب االحالـة بناءا عـلى اسبـاب مبـررة دون تعـويض مقـدمي العـطاءات ويـعاد ثمـن شراء وثائق ١٥- جلـهة الـتعـاقد الغـاء ا
. ناقص ناقصات الى ا ناقصة فقط للمناقص وكذلك يتم اعادة ثمن شراء وثائق ا ا

شـاريع النـفطـية ويـتم اتخـاذ االجراءات القـانونـية ضـد مقـدم/ مقـدمي العـطاء في احلاالت ١٦- يـتم مصـادرة التـاميـنات االوليـة لصـالح شركـة ا
االتية: 

أ- اذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
ب- اذا قرر مقدم العطاء سحب عطاءه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق نقد العطاءات.
مكن ان تأثر على قرار االحالة. ج- اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من ا

ناقصة او اجراء اي تعديل عليها. قدم شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا ١٧- ال يجوز 
دون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة. دون كتابة في حالة اختالفه مع السعر ا ١٨- يعول على السعر ا

دونة قـدم ففي هذه احلالـة تعد كلـفة تلك الفـقرة او الفقـرات وبحدود الكـميات ا ١٩- اذا وردت فـقرة او فقرات لم يـدون سعر ازاءها في الـعطاء ا
ازاءها مشمولة بالسعر االجمالي للعطاء.

تأخرة سوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحـضور مقدمي العطاءات او من ٢٠- التقد بـالبريد االلكتروني غـير مسموح حيث ان العـطاءات ا
ثلهم ارالغب باحلضور.

٢١- يتم تقد العطاء في خمسة ظروف:
طلوبة. ستمسكات ا »Ëô‰  –يحتوي على ا

¦w½U- يحتوي على العرض الفني + منهاج العمل. «

Y- يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر. U¦ «

ناقص مثبته على صيغة مسودة العقد. مالحظات ا
سعر. lÐ«d- يحتوي على العرض التجاري ا «

ناقص مثبته على صيغة مسودة العقد.  مالحظات ا
f- يحتوي على التأمـينات االولية والبالغة (٩٫٣٢٩٫١٠٠) تـسعة مالي وثالثمائة وتسعة وعـشرون الف ومائة دينار فقط ال غير) ويجب U)«

ان تكون بشكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة صادر من مصرف عراقي معتمد.
٢٢- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

عاير التأهيل. طلوبة وا ٢٣- تهمل العطاءات الغير مستوفية للمستمسكات ا
كن الرجوع الى مقر الهيئة على االنترنت  -٢٤

(BAGHDAD –IRAQ-DORA/bahg oper@scop gov iq
E-Mail: bagh oper@ scop go

شار اليها في اعاله في ظرف واحد: ٢٥- توضع هذه االظرف ا
غلفات الداخلية واخلارجية يجب ان تكون ا

(أ) حتمل اسم وعنوان مقدم العطاء
قدمي العطاء (ب) موجهة لصاحب العمل وفقا للفقرات (٢٤ - ١ ) من تعليمات 

شار اليه في الفقرة الفرعية (١-١) من تعليمات مقدمي العطاء واي اشارة تعريفية مذكورة في بيانات العطاء. (ج) يظهر عليها تعريف العطاء ا
(د) موعد الغلق.

ـطلوبـة ضمان الـعطاء سـعر العـرض التجـاري الغيـر مسعـر والوثائق ا (هـ) تتـضمن الظـروف احملتويـات (العرض الـفني العـرض التـجاري ا
(كفالة مصرفية)).

ـؤهل وذوي اخلبرة لـتقد عطاءاتهم لـتقد خدمات (اسـتئجار سيارات شاريع الـنفطية (شـركة عامة) بدعوة مـقدمي العطاءات ا يسـر شركة ا
بعدد (٣٢) سـيارة لنـقل منـتسبي هـيئـة مشاريع بـغداد ضـمن النـقل اجلاعي) وبكـلفـة التخـميـنية تـبلغ (٣١٠٫٩٧٠٫٠٠٠) ثالثـمائة وعـشرة مـليون

دة (٢٥٧) مائتان وسبعة وخمسون يوم عمل مع مالحظة ما يلي:  وتسعمائة وسبعون الف دينار عراقي فقط و
ؤهـلـ والـراغبـ في احلـصـول على مـعـلومـات اضـافـية زيـارة مـقـر هيـئـة مشـاريع بـغـداد الكـائن في بـغـداد/ اجملمع ١- عـلى مـقدمـي العـطـاء ا
قدمي النفطي/ الدورة/ من يوم االحـد الى يوم اخلميس من الساعة السابعـة صباحا الى الساعة الثانيـة بعد الظهر وكما موضحـة بالتعليمات 

العطاءات.
طلوبة: عايير التأهيل ا ٢- ا

عـنية ويـؤخذ بـنظر االعـتبار نجـز لعشـر سنـوات االخيرة وتـكون مؤيـدة من قبل اجلـهات التـعاقـدية ا ـماثلـة (١) عمل واحـد وا أ- عدد االعـمال ا
قدار (٣٠ %) من قـيمة الكـلفة التـخميـنية على ان تـقاس على اسـاس كلفة ونـوع وحجم العمل مبـلغهـا نسبة الى الـكلفة الـتخمـينية لـلمناقـصة 
طلوب اي ينظر الى قيمة كل عمل ناقصة وال يسمح بجمع عدد من العقود لتلبـية قيمة العمل ا يزات االخرى التي  وصفها في متطلبـات ا وا

تعاقد معها بحسن اداء العمل. اثل على حدة) وتكون االعمال مصدقة ومعززة بكتاب من اجلهات ا
ب- احلـسابـات اخلـتامـيـة التي تـظـهر حتـقـيق االربـاح للـسـنتـ االخـيرتـ مدقـقـة من قـبل محـاسب قـانوني (وفي حـالـة كون الـشـركة ال تـمـتلك
الية فعليها تقد حسابات ختامية للسنت السابقت لعام ٢٠١٤) قبل تاريخ ٢٠١٤/٦/١ . حسابات ختامية للسنوات االخيرة بسبب االزمة ا

قاولة. قترح لتنفيذ ا نهاج الزمني ا ت- ا
ث- توفر الكادر القيادي.

تحققة لها ضمن االختصاص. ناقص وكلفتها ونسبة االجناز ا شاريع احلالية التي بعهدة ا ح- بيان عدد ا
ناقصة. طلوبة في شروط ا خ- مدة تنفيذ العقد بااليام ا

عـ-  يجب ان يـقـدم مقـدم العـطاء مـا يـثبت امـتالكه سـيولـة نقـديـة تبـلغ (٤٦٫٦٤٥٫٥٠٠) ستـة واربـعون مـليـون وسـتمـائة وخـمـسة واربـعون الف
وخمسمائة دينار فقط من مصرف معتمد.

ـهتـم شراء وثـائق العـطاء بعـد تقـد طلب حتـريري الى العـنوان احملـدد في ورقة بيـانات الـعطاء وبـعد دفع قـيمة ٣- بـامكان مـقدمي الـعطاء ا
البيع للوثائق البالغة (٣٥٠٫٠٠٠) دينار عراقي (ثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي) غير قابل للرد.

٤- يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي: (مقر هيئة مـشاريع بغداد الكائن في بغداد/ اجملمع النفطي/ الدورة/ جلنة استالم وفتح العطاءات)
صادف (٢٠٢١/٣/٧).  صادف (٢٠٢١/٢/١١) ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا من الدوام الرسمي ليوم االحد ا في يوم اخلميس ا

ـثليـهم الراغبـ باحلضـور في العنـوان االتي (مقر تأخـرة سوف ترفض وسـيتم فـتح العطـاءات بحضـور مقدمي الـعطاءات او  ٥- العطـاءات ا
هـيئـة مشـاريع بغـداد/ الكـائن في بـغداد/ اجملـمع النـفطي/ الـدورة/ / جلنـة استالم وفـتح العـطاءات) في الـساعـة الثـانيـة عشـر ظهـرا من الدوام

صادف (٢٠٢١/٣/٧) علما ان التقد االلكتروني غير مسموح به. الرسمي من يوم االحد ا
٦- يكون البيع من يوم االحد الى اخلميس.

صادف ٢٠٢١/٣/٧ . ناقصة بعد الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم االحد ا ٧- يكون موعد غلق ا
٨- يتم دعوة مـقدمي العطاءات اخملولـ بحضور مؤتمـر ما قبل تقد العطـاء للتوضيح واالجابـة على االستفسارات ويـكون تاريخ االنعقاد قبل

ؤتمر. اسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدم العطاء تقد استفساراته حتريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد ا
كتب مدير الهيئة كان: في غرفة االجتماعات العائدة  صادف ٢٠٢١/٣/٤ ا الوقت : ١٢ ظهرا التاريخ:  يوم الثالثاء ا

٩- تكون مدة نفاذ العطاء والتأمينات االولية (١٢٠) مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق.
ـشاركة بـتنـفيذ الـعقود ناقـصة الـعامة ويـنفذ هـذا االسلـوب باعالن الدعـوة العـامة الى جـميع الراغـب في ا ـناقـصة بطـريقـة ا ١٠- يـتم تنـفيذ ا

شاركة. ن تتوفر فيهم شروط ا اخملتلف انواعها 
سعرة من قـبل مقدم العطاء بالزيادة بينة في ادناه والتي ال تـترتب عليها تغيـير في اسعار الوحدات ا ١١- للجان التـحليل استكمال البـيانات ا
رشحة لالحالة وفي حال عدم قيام مقدم العطاء باستكمالها فيتم استبعاد عطاءه ومصادرة التأمينات االولية. او النقصان وللعطاءات الثالثة ا

(البيانات الفنية غير اجلوهرية او تصحيح االخطاء احلسابية)
أ- الشروط القانونية غير اجلوهرية.

ب- الشروط القانونية اجلوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداء مع استبعادها في حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداءا?
طلوبة: ستمسكات ا ١٢- ا

أ- شـهادة تـأسيس الشـركة الـعراقـية مصـدقة من دائـرة مسـجل الشـركات في وزارة الـتجارة وعـقد تـأسيس الـشركـة ومحضـر التـأسيس والـنظام
كاتب اجملازين رسميا. كتب بالنسبة الصحاب ا هنة صادرة من اجلهة اخملتصة او اجازة ا ارسة ا الداخلي للشركة واجازة 

ـناقـصة صـادر باسم الـشركـة من الهـيئـة العـامة لـلضـرائب ويكـون نافـذ وقت تقـد العـطاء مـب فـيه سالمة مـانعـة من دخول ا ب- كـتاب عـدم ا
الي للشركة. وقف الضريبي وا ا

نجـزة خالل (١٠) سنوات االخـيرة مـب فيـها كلـفة ونوع وحـجم العـمل ونسبـة االجناز للـشركة ماثـلة وبـعدد (١) اعمـال وا ج- قائـمة بالعمـال ا
ـفصلـة مبـ فيهـا نسبـة التنـفيذ ويـؤخذ بـنظر االعـتبار مـبلغـها الذي ـنجزة وا ناقـصة وبـاالعمال ا وضـوع ا ـشتركـة مع نسـخة من العـقود  ا
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السـعوديـة وسلـطنـة عُمان واألردن
ــــغـــرب وتــــونس والــــبــــحــــرين وا
والكـويت. والـربع الـثـالث يضُم ثالث
دول هي: اجلــــــــزائــــــــر ومــــــــصـــــــر
وجيـبـوتي. وأن الـربع األخيـر يـشمل
تـسع دول هي: لـبـنـان ومـوريـتـانـيـا
ــزر الــقـــمــر والــعــراق ولــيــبــيــا وجُ
والــــســــودان والــــيــــمـن وســــوريـــا
والـصــومـال وهــو اكـثـر عــدد لـلـدول

العربية في أية مجموعة.
ان الرسالة التي يحملها هذا التقرير
ــــارســــات الــــفــــســــاد مــــا زالت أن 
منـتـشـرة في عديـد من أرجـاء الـعالم
وأن ســـيــاســـات واســتـــراتــيـــجــيــات
مكـافـحـة الفـسـاد التي تـبـنتـهـا أغلب
الدول لـم تؤتِ ثـمـارهـا بـشكل واضح
بـعــد. ويـرجع ذلك إلى أن الــفـسـاد له
شق مـــادي وشق مــعــنـــوي. يــتــمــثل
ادي في أنه تـعبيـر عن شبكة الشق ا
ـتـرابطـة من الـعـنـاصـر الـفـاسدة في مُ
داخل الــقــطـاع احلــكــومي والــقــطـاع
ــؤســســات الــســيــاســيـة اخلــاص وا
واالجتـماعـيـة واالعالم تتـسانـد فيـما
مارسات التي بينها الستـمرار هذه ا
جتــــني من ورائــــهـــا أربـــاحــــاً غـــيـــر
ـعـنوي قـانـونيـة طـائـلـة. أمـا الـشق ا
فهـو ثـقافـة الـفسـاد والـتي أشـير بـها
إلى انتـشـار منـظـومة من الـقـيم التي
ـارساته وتسـبغ عليه شـرعية تبرر 
ـــقــراطـــيــة مـــا في ظل غـــيـــاب لــلـــد

وللحريات.

{ مستشار قانوني/ خبير في مكافحة
الفساد

تـعتـبـر احدى مـن ركائـز جنـاح ثورة
ـلـكي 14 تـمـوز 1958 في الـعــراق ا
ـنـتـدب بـريـطـانـيـاً )  قـيـام جـبـهة (ا
االحتـاد الـوطـني الـتي تـأسسـت عام
1957 والـتي ضـمت بـ جـنـاحـيـهـا
األحــزاب الــتي تــعــمل فـي الــســاحـة
الـعــراقـيـة الـشـيـوعــيـ والـبـعـثـيـ
سـتـقلـ أضـافة الى والـوطنـيـ وا
الــــقــــوى الــــكــــرديــــة  وواحــــدة من
اهدافهـا الرئيـسية التـي انطلقت من
لـكـي القـائم أجـلـهـا ازاحـة الـنـظـام ا

ــلك فــيـصل مـنـذ 1921بــتـنــصـيب ا
االول مـلــكـاً عـلى الــعـراق الـقـادم من

احلجاز  .  
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ولم يكن هناك خالفاً ب أهداف تلك
ــسـتــقـبل االحــزاب في تـطــلــعـاتــهـا 
العراق  وكان للشـيوعي دور كبير
فـي الــتــنــســـيق حــول آلــيـــة الــعــمل
الــوطـــني وداعم لــتـــلك االحــزاب في
تطلعاتها وبرامجها  ولم يكن هناك
ـــواقف بــ خالف أو تـــفـــاوت في ا

الشيـوعي والـبعثـي عنـدما حتول
الحقـاً الى صـراعـاً دمويـاً  وقـد أقدم
الشيوعيون قـبل قيام ثورة تموز في
أطار العمل الوطني والتنسيق بدعم
لــتـنـظــيـمـات حـزب الــبـعث بــطـابـعـة
سرية لطـبع منشوراتـهم وتوزيعها .
في االســابــيع األولى من عــمــر ثـورة
تـــمــــوز دب اخلالف بـــ أحـــزابـــهـــا
وقـادتـهـا وبـ قـطـبـيـهـا الـصـديـقـ
الــلـدودين عــبـد الــكـر قـاسـم وعـبـد
الــسالم عـارف  وقـف الـشــيـوعــيـون
وهم الـقـوة الـفـعـلـيـة في الـشـارع مع
زعيم الثورة عبد الكر قاسم ووقف
البـعثـيون والـقوى الـقومـية مع قـائد
الثورة عبـد السالم عارف بالـتنسيق
مع رئيس جمهورية مصر جمال عبد
الـنـاصـر الـداعم األول لـهم وطـالـبوا
أنـــصــاره بـــالـــوحـــدة الـــفـــوريـــة مع
تحدة وقابلهم اجلمهورية العربـية ا
الــشــيــوعــيــون وأنــصــارهم بــاحتـاد
فدرالي … ونـقطة نـظام ضـاع العراق
?.  ولم يـكن مـوقف الـسـوفـيـيت وهم
القطب الذي يفترض أن يكون موقفه
ـسـيرة ثـورة تـموز واضحـاً وداعـماً 

ي من خالل بـــفــرضـــيـــة الــدعـم اال
حـــضـــور الـــشـــيـــوعــيـــ الـــفـــعـــلي
ــيــدانـي في دعم ثــورة 14تــمــوز وا
ودورهم ومـــشــاركــتــهـم بــهــا   لــكن
ــصـاحلــهم حــظــوة أكــبـر في كــانت 
حتييد مواقفهم على حساب مصالح
الــشــعــوب واالوطــان   فــظـلــوا الى
آخــر يــوم يــراهــنــون عــلى ســيــاسـة
ومـشـاريع عـبـد الـنـاصـر في حتـقـيق
نـــظـــام اشــتـــراكي عـــربي وحتـــقــيق
الـعــدالـة االجـتــمـاعـيـة عــلى حـسـاب
تـأزم االوضـاع في الـعـراق واحـتـدام
الـــــصــــراعـــــات بـل ســــاهـــــمـــــوا في
ـعـاديـة تـأجـيـجـهـا لـصـالح الـقـوى ا
ـنـجـزات ثـورة تـمـوز  وطـيـلـة عـمر
الـــــثــــورة واكـــــبـــــتـــــهــــا اخلـالفــــات
والـصـراعات بـ أحـزابـهـا وقـادتـها
ــــعـــاديـــة ــــواقف ا ولـم تـــكـن تـــلك ا
ألهــدافــهــا واالطـاحــة بــهــا مـخــفــيـة
فـكـانت هـدفـا أسـاسـيـا في خـطـابات
الــرئــيس جــمــال عــبــد الــنــاصــر في
الهـجـوم علـيـها وعـلى قـادتهـا وعلى
ناصرة لها الشيوعي  بل القوى ا
نصـبت إذاعات ووكـاالت أنباء ودعم
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لوجسـتي وعسـكري لألطاحـة بها 
كما وقع يوم 8 شباط 1963. 

والـــذي يـــتــــحـــمـل الـــزعـــيـم قـــاسم
مـسؤولـيـة ليس قـلـيلـة في االخـفاق
لــلـــتـــصــدي لـالنــقـالبــ وعـــرقـــلــة
ــشـؤوم انــقالبــهم فـي ذلك الــيــوم ا

التي تمر ذكراه هذه األيام . 
في صـبيـحـة ذلك الـيــــــوم اجلـمـعة
8 شباط 1963وقد سبقته حتركات
مـشـبـوهـة لم تـكن بـعـيدة عـن دراية
الــزعـــيم وســمــعـه وأطــراف حــديث
مـتـناقـل ب االوسـاط الـسـيـاسـية 
لـكن اخلالف حـول حلـظـة االنـطالق
ـبـادرة في االجـهاز ـنـتظـرة بـدل ا ا
عــلـيــهـا  فــبــاشـروا في ذلك الــيـوم
ـشـمس في ســمـاء بـغـداد بـسـاعـة ا
الـصـفــر بـاغـتـيــال الـشـيـوعي جالل
االوقـاتي قـائـد الـقـوة اجلـويـة إمـام
عـــتــــبـــة بـــيـــته وحتت مـــرأى أبـــنه
الـــصــغــيــر  كــان اغــتــيــاله حلــظــة
انـطالق سرب الـطـائـرات من قـاعدة
احلـبـانـيـه بـقـيـادة مـنـذر الـونـداوي
وحتــرك رتل الــدبـابــات من كــتـيــبـة
ـثنـى في أبو غـريب بـقـيـادة خـالد ا

مكي الهـاشمي باجتـاه وزارة الدفاع
ــهــمـة حتت ــواقع الــعـســكــريـة ا وا
بــيــانــات االنـــقالبــيــ من مــرسالت
االذاعـة في أبـو غــريب . الـغـريب في
أمر الـزعـيم قـاسم يـتوجه الى وزارة
الـدفــاع وفي الـوقت الــذي كـان حتت
مــــــرمـى الـــــــهــــــدف وحتـت قـــــــصف
ا حـصر حاله داخل االنقالبيـ ن 
ـبنى وتـقـطـعت كل سـبل اتـصاالته ا
مع قــادته بل تــمـردوا عــلـيه بــعـد أن
شـــعــروا بــضـــعف مــوقــفـه وتــخــلي
القـطـعات الـعـسكـريـة عنه أمـام شدة
الــقــصف اجلــوي وتـقــدم الــدبــابـات
عـادية فـي محـاصرة وزارة الـدفاع ا
وموقفه الغريب أمام اجلماهير التي
زحفت من االحيـاء الشعـبية الـفقيرة
للـدفـاع عنه بـعدم تـسـليـحهـا للـدفاع
كن عنه وعن الثورة ومن جانبي ال
تـفـسـيــره اال خـوفه من الـشـيـوعـيـ
ـبـادرة واالنـقالب عـلـيـة وأنـا ألخـذ ا
ضـد فــرضـيـة حـقــنـاً ألراقـة الـدمـاء 
فالدمـاء سالت منـذ الصبـاح الباكر 
لـــكن الــــظـــاهـــر بــــيـــان سالم عـــادل
سكـرتـير احلـزب الـشيـوعي الـعراقي

ــــدوي في شــــوارع بــــغــــداد مــــنــــذ ا
الـلـحـظـات االولى لالنـقالب فـسـر من
قاسم وصـحـبه سوءاً . الـزعـيم قاسم
ــــصـــيــــره مــــنـــذ كـــان هــــو االدرى 
الـســاعـات االولى لـالنـقالب  عــنـدمـا
أتصل بطاهـر يحي وسأله عن فرصة
الــتـفــاوض فــكـان الــرد نــريـد رقــبـتك
وأيضا قادة آخـرين  فكان األجدر به
وهو يعرف مـصيره أن اليـسلم نفسه
وت واقـفـاً أذا تعـذر عـليه لهـم وان 
الـتسـلل لـيالً من مـبـنى وزارة الـدفاع
الى وســـــــــــــــــــط اجلـمـاهـيـر الـتي

تهتف بأسمه . 
لـقـد مـضى عـلى رحـيل الـزعـيم قـاسم
أكثر من نصف قـرن ولم نحظ بوحدة
فوريـة وال احتـاد فـدرالي حـتى الذين
طــالـبــوا بـهــا تـخــلـوا عــنـهــا عـنــدمـا
جـلــسـوا عــلى الـكـراسـي . ومـنـذ ذلك
الـيـوم يدفـع العـراقـيـون دمـاءاً غـزيراً
ولم يـــتــوقف الى يـــومــنــا هــاذا  قــد
تكون مرحلة حكم عبد الرحمن عارف
قد شهدت هدوء نسبي بعض الشيء
نعطفات لكنها التـشكل شيئا حيـال ا

التي مرت بحياة العراقي . 
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وفنزويال واليـمن وسوريا وجنوب
الــســودان والــصــومــال. تــضم هــذه
الـقــائــمـة 5 دول عـربــيــة. ومن حـيث
الـتـوزيع اجلـغـرافي يـقع أغـلـبـها (7
دول) في أفريـقـيا واثـنـتان في آسـيا
ودولة واحـدة في أمـريـكـا اجلنـوبـية.
وقـــد أشـــار الــتـــقـــريـــر إلى أن أكـــثــر
نـاطق جنـاحـاً في مكـافـحة الـفـساد ا

كانت أوروبا الغربية.
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ويالحظ على الدول اخلـمس العـربية
ــؤشـر أن أربــعـاً األكــثـر تــقـدمــاً في ا
مـــنـــهـــا من دول مـــجـــلس الـــتـــعــاون
اخلـلــيــجي إضـافــة إلى األردن الـذي
تـراجع مـرتـبـتـ عن الـعام االسـبق .
كـمـا يالحظ أن اإلمـارات جـمـعت بـ
صــدارتـهــا لـلــدول الـعــربـيــة في هـذا
ــــؤشــــرات ــــؤشــــر وصــــدارتــــهــــا  ا
الـتـنافـسـيـة الـدولـيـة وأداء األعـمال
ا يشير إلى والتجارة اإللكترونية 
ؤسسات أن اإلجناز في األداء العـام 
الــدولــة هـــو ذو طــابع تــراكــمي وأن
الـتـقــدُم في أحـد اجملــاالت يـسـهم في
ـنـاسبـة ويُـحفـز على ايجـاد الـبيـئة ا
الــــتــــقــــدم في مــــجــــاالت أخـــرى ألن
النـجـاح في مـكافـحـة الـفسـاد مـرتبط

بالنجاح في مجاالت أخرى. 
وإذا صـنـفـنـا الــدول الـعـربـيـة حـسب
ي إلى مــجــمــوعـات الــتــرتــيب الــعــا
تشـمل كل مـجـمـوعة 45 دولة سوف
جنــد أن الـربع األول يــشــمل دولــتـ
فـقط هـمـا اإلمـارات وقـطـر واالخـيرة
تـقدمـت درجتـ في الـسـنـة االخـيرة
وأن الربع الثاني يشمل 7 دول وهي:
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سـتمر بشـكل عام فـان التذبـذب ا
في اسـعـار النـفـط ينـتـج عن كـثرة
الــعـوامـل الـتي تــؤثــر عــلى تـوازن
الـعرض والطلب عـلى النفط اخلام
ومـشـتـقـاته. فـتـارة يـضـعف تـاثـير
بعـضها وبـعد فتـرة يقوى تـاثيرها
وهــكـذا تــســتـمــر هــذه الـدورة مع
دخـول عـوامل طـارئــة تـسـاهم في

زعزعة استقرار السوق.
عـــلى الــــعـــمـــوم نـــامـل ان تـــبـــقى
ؤشـرات اإليجابية احلالية  التي ا
ســـاهــــمت فـي ارتـــفــــاع اســـعـــار
الــــنــــفط. ولـــــكن من الــــضــــروري
ــؤشـــرات الــتي مـــتــابـــعــة نـــحن ا
تـسـبب اربــاك في تـوازن الـعـرض
والطـلب في اسواق النفط العلمية.
ؤشرات فان  فـإذا لم تنمو  هذه ا
الــتـســوق تـســتـمــر مـتــجـهــة نـحـو
االســـتـــقــرار الـــنـــســـبـي لـــعــرض
والطلب وبالتالي ارتفاع االسعار.
ــؤشـرات او الــعـوامل فــمن هـذه ا
الــتي تـــؤثــر عـــلى تــوازن اســواق
الــنــفط هــو قــيــام الــســعـوديــة في
االجـتــمـاع الــشـهـري في نــيـسـان
ـلـيـون الـبـرميل بـإلـغـاء تـخفـيض ا
االضــافي الــذي قــررته في شــهـر
ك٢  وكــذلك زيــادة انـتــاج الــنـفط
الــصــخــري االمــريــكـي بــكــمــيـات
lockdown  مـؤثـرة واسـتـمرار
او مـــــــنع احلـــــــركـــــــة داخـل والى
اخلـــارج. اضــافــة الى ذلك زيــادة
انـــتــاج الـــنــفط اخلـــام فــيـــنــزويال
واجلمـهوريـة االسالمـية اإليـرانية.
وال نــنـسى نـحـن في بـدايـة نــهـايـة
فصـل الشـتـاء الذي يـزيـد الـطالب
فيه عـلى كل أنـواع الـطـاقة ومـنـها
احملـروقات التي مـصدرهـا النفط.
ويبدا الطلب ينخفض تدريجيا من

بداية نيسان.
ـــؤشـــرات االخـــيـــرة ضـــعـــيـــفــة ا
ؤشرات االحتمال حاليا مقارنة با
اإليــجـابـيـة لــذلك تـعـيش االسـواق
في نـوع من التـفاؤل مـنذ اجـتماع

اوبك + األخير .
{ خبير اقتصاديات  الطاقة

 Íd UF « Õö

بغداد



6

WO ¹—Uð WOŽUÐdÐ ‰uÐdHO  ÊuBŠ »dC¹ ÊeO²O «

fO²OÐ b{ W½uKýdÐ W{UH²½≈ Ê«dÒ−H¹ ËUJM¹dðË w O

ÊU e « ≠œ«bGÐ

دافع سـعد نـاطق الى االهلي الـسعـودي دون الكشف أعلن نـادي الشرطـة الريـاضي خبـر انتقـال ا
عن مـدة الـعـقــد. وقـال مـصـدر من داخل الـنــادي في حـديث صـحـفـي  إن الالعب سـعـد نـاطق وقع
لـيون رسمـيا عـلى عقـد ينـتقل من خالله الـى االهلي الـسعـودي وصلت قـيمـته الى ملـيون ونـصف ا
قبلة. وذكر رحلة ا متاز لكرة الـقدم في ا دوالر لتمثيل الفريق خالل منافسـات الدوري السعودي ا
صدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الالعب غاب عن الوحدات التدريبية يوم امس بعد ان ابدى ا
رغـبتـه الشـديـدة  لالحـتـراف في ظل تـمـسك ادارة الـشـرطـة بخـدمـاته كـمـا كـان رأي مـدرب الـفريق

الكسندر اليتش بالتمسك بالالعب.
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{ لـندن- وكـاالت: ابتـعـد مانـشسـتر
سـيـتي بـصـدارة الـدوري اإلنـكـلـيزي
متاز بفوزه على مـضيفه ليفربول ا
بـاربعـة اهداف مـقـابل هدف في قـمة
مـبـاريـات اجلـولـة 23 وأحـرز إلـكـاي
كـوندوكـان هـدف في الـدقـيقـت 49
و 73وأضــاف رحــيم ســتــرلــيــنج 76
وفيـل فودين 83 هدفـ فـيمـا سجل
مـحــمــد صالح هــدف لــيــفـربــول من
ركـــلــة جــزاء 63 ورفـع مــانــشـــســتــر
ـلك مـبـاراة مـؤجـلـة سـيـتـي الـذي 
رصـيـده بـهـذا الـفـوز إلى 50 نـقـطـة
بفارق  5نقـاط أمام جاره مـانشـستر
ركـز الثاني الذي يونايـتد صاحب ا
تعـادل مع إيفـرتون 3-3 فيـما جتـمد
رصـيـد لــيـفـربـول عـنـد  40نـقـطـة في
ركـز الرابع. ربع الـساعة األول من ا
اللقاء جاء بطـيئا مع حذر شديد ال
سـيـمــا من قـبـل مـانـشــسـتــر سـيـتي
الــذي أراد جس نــبض مــضـيــفه من
خالل مــنـحه فـرصـة الــتـقـدم بـالـكـرة
بغيـة كشف نوايـاه. لكن ليـفربول لم
يـتـمــكن من إيـصـال الـكـرة بـسالسـة
إلى مــهـــاجــمـــيه الــثـالثــة في اخلط
األمــامـي خــصــوصــا وأن ظــهــيـري
مـــانــشـــســتـــر ســيــتـي أولــكـــســنــدر
زينتشينكو وجواو كانسيلو التزما
ـــواقع اخلـــلـــفـــيـــة. أول فـــرصــة بـــا
عـنى احلـقـيقـي في اللـقـاء جاءت بـا
في الـدقــيـقـة 24 عــنـدمــا قـام ظــهـيـر
لــيـفـربـول تـريـنت ألـكـسـنـدر أرنـولـد
يـز في النـاحية الـيمنى جـهود 
قـبل أن يرفع عـرضـية حـاول الـنجم
الـسـنغـالي سـاديو مـاني مـتـابعـتـها
فـي الـشـبــاك بـيــد أن رأسـيــته عـلت
رمـى. وعاد لـيفـربول لـيهـدد مرمى ا
مــانـشـسـتــر سـيـتي في الــدقـيـقـة 29
عندما أرسل جوردان هندرسون كرة
طويلة نحو محمد صالح في منطقة
اجلـزاء لـكن الـدفـاع قـطـعـهـا لتـصل
إلى الـبــرازيـلـي روبـرتــو فـيــرمـيــنـو
الذي سددها بقوة بيد أن إيدرسون

حـارس سـيــتي أبـعـدهـا إلى ركـنـيـة.
وحـاول العب مانـشسـتـر سيـتي فيل
فودين االنطالق بهجـمة مرتدة وكاد
ــرمى بـيــد أن ألـكــسـنـدر يـنـفــرد بـا
أرنولد سبـقه للكرة قـبل أن يحتسب
احلكم ركلة جـزاء لسيتي بـعد إعاقة
ـنـطـقـة من رحـيم ســتـرلـيـنج داخل ا
اني إلكاي قبل فابيـنيو أهدرهـا األ
جـونـدوجــان في الـدقـيـقـة .37 وبقي
األداء رتـيبـا في الـدقـاق األخـيرة من
الشوط األول واحتـسب احلكم ركلة
حرة مباشرة من مكان قريب لصالح
لـيفـربـول سددهـا اإلسـباني تـيـاجو
ألـــكــانـــتـــارا في احلــائـط الــبـــشــري
لـتتـحـول إلى ركـنيـة لم تـثمـر. وبـعد
مرور 4 دقـائق عـلى انـطالق الـشوط
الـثــاني تــقــدم مـانــشــسـتــر ســيـتي
بـــهـــدف عــنـــدمـــا قـــام ســتـــرلـــيــنج
ـــراوغـــة ألــكـــســـنـــدر أرنــولـــد في

رر إلى الـناحـية الـيـسرى قـبل أن 
فــيل فـــودين الــذي ســدد مـــبــاشــرة
لـيبـعـد احلارس الـبـرازيلي ألـيـسون
بيكـر محاولـته بيد أن الـكرة اتردت
إلى جــــونـــدوجــــان الـــذي أودعــــهـــا
الـشــبـاك. وكــاد مـانــشـســتـر ســيـتي
يـضـيف الـهـدف الـثـاني في الـدقـيـقة
ـجهـود وافر52  عنـدما قـام فودين 
رر في الـنـاحـية الـيـسـرى قـبل أن 
إلـى ســــتــــرلــــيـــنـج الــــذي فــــشل في
الـوصـول إلى الـكرة لـيـبـعد الـظـهـير
أنــدي روبـــرتــســـون خــطـــرهــا. ورد
ليفربـول في الدقيقة 58 عندما تلقى
كـورتـيس جـونز الـكـرة في الـنـاحـية
الــــيــــســــرى فـــتــــخــــلص مـن جـــواو
كـانسـيـلو قـبل أن يـسدد كـرة زاحـفة
مرت بجـانب القـائم البعـيد. وحصل
ليفربول على ركلة جزاء بعد تعرض
صالح لـإلعــاقــة من قــبل روبن ديــاز

صري نطقة ونـفذ الدولي ا داخل ا
الركلة بنـجاح في الدقيقة 63 وألغى
ـانـشـسـتـر سـيـتي في احلـكم هــدفـا 
الدقـيـقة 71 بـعد االسـتعـانـة بتـقيـنة
الفيديو لوجـود تسلل على صاحبه
جون ستونز. لكن مانشستر سيتي
تـمكن من اسـتغالل ارتـبـاك أليـسون
ــارســة حـــارس لــيـــفــربـــول عــنـــد 
مـانـشسـتـر سـيتـي للـضـغط الـعالي
فـحـصـل فـودين عـلى الـكـرة إثـر كـرة
ـرر مـشــتـتـة من احلــارس قـبل أن 
ـرمى إلى جــونـدوجــان الـذي أمــام ا
ــرمى بــالــدقـيــقـة 73. تـابــعــهـا في ا
وعـاد أليـسون لـيرتـكب خـطأ جـديدا
بـالـطريـقـة ذاتـها فـأهـدى الـكرة إلى
بــرنـاردو سـيـلـفــا الـذي رفـعـهـا أمـام
رمى إلى سـترلـينج الـذي وضعـها ا
برأسه في الشبـاك اخلالية بـالدقيقة
 وأطـلق فـودين رصاصـة الـرحـمة76

فـي جـسـد لـيـفـربــول بـالـدقـيـقـة ?83
عـنــدمــا تـلــقى الــكــرة في الـنــاحــيـة
الـيـمـنى ليـتـخـلص من روبـرتـسون
قـبل أن يسـدد كرة قـويـة لم يسـتطع

احلارس أليسون إيقافها.
W½uKýdÐ “u

حقق برشـلونة انـتصارًا صـعبًا 3-2
على مضـيفه ريال بـيتيس في إطار
مـنــافـســات اجلـولـة  22من الـلــيـغـا.
وسـجل لـبـرشـلـونـة كل من لـيـونيل
مــيـسي في الــدقـيــقـة 59 وفــيـكــتـور
رويــز مـدافع بــيـتــيس بـاخلــطـأ في
مـرماه بـالـدقـيـقة 68 وتـريـنكـاو في
الـدقـيـقة 87 وأحـرز لـريـال بـيـتـيس

بورخا إيجـليسيـاس في الدقيقة 38
وفيكتور رويز في الدقيقة 75 وبهذا
االنتـصـار رفع البـلوجـرانا رصـيده
إلى 43 نــقــطــة فـي وصــافــة جـدول
تـرتـيب الـلـيـجـا بيـنـمـا جتـمـد ريال

ـركـز بـيــتـيـس عـنـد 30 نـقــطـة فـي ا
ـبــاراة بـانـطالقـة الـســابع. وبـدأت ا
من ألـــيـــكس مـــوريـــنــو العـب ريــال
بــيـتــيس الــذي راوغ مــيــنــجــويـزا
وأرسل كــرة عـرضـيـة داخل مــنـطـقـة
اجلــزاء لــكن لم يــتـقــدم أي مــهـاجم
الستغاللهـا في الدقيقة 3  وتعرض
أراوخو إلصابة في الركـبة اليسرى
بـعـد الــتـحــام مع ألـيــكس مــوريـنـو

العب ريــال بـيـتــيس في الـدقــيـقـة 7
دافع الشاب استكمال ولم يستطع ا
ـدرب كومـان الدفع ـباراة لـيقـرر ا ا
بــفـريــنـكـي دي يـوجن بــدال مـنه في
الــــــدقـــــيــــــقـــــة 12 وجنـح بــــــورخـــــا
إيـجـلــيـســيـاس في تــسـجــيل هـدف
التقدم للفريق األندلسي في الدقيقة
 حــيث تـلــقى كـرة عــرضـيـة داخل38
رسون منطقة اجلـزاء من زميله إ
وســدد بـــ قــدمي تـــيــر شــتـــيــجن
حارس مـرمى بـرشلـونة. ومع بـداية
الـشـوط الــثـاني تــقـدم مــيـنــجـويـزا
وأطـلق تـصـويـبـة صـاروخـيـة تـألق
جويل روبـلـيس حارس مـرمى ريال
بـيتـيس في التـصـدي لهـا بالـدقيـقة
 وقــرر كــومــان الــدفـع بــلــيــونــيل48
مـيــسي وتــريــنــكــاو بـدال مـن ريـكي
بــويج وبـيـانــيـتش لـتــنـشـيط اخلط
الـهجـومي لـلبـارسا. وبـالـفعل جنح
مــيـسي ســريـعــا في تـســجـيل هـدف
الـــتــعــادل من أول تـــســديــدة له في
الـدقـيـقة 59 حـيث تـلـقى تـمـريرة من
ــبـلي وتـوغل في زمـيــله عـثـمـان د
مـنطـقة اجلـزاء قـبل أن يصـوب كرة
أرضـية قـوية أسـفل يـسار روبـليس
حـــــارس ريــــال بــــيــــتــــيـس. وتــــألق
روبــلـيـس في الـتــصـدي النــفـراد من
بلي حيث حول تسديدته عثمان د
لــركــنـــيــة في الـــدقــيــقــة 65 وســجل
فـيكـتـور رويز مـدافع ريـال بيـتيس
هدفا باخلطأ في مـرماه في الدقيقة
 إثر ارتداد الـكرة من قـدم أنطوان68
جريـزمـان لتـصطـدم باألول وتـسكن
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كـــاظم وعـل / العب فـــذ حـــرمـــتـــنــا
إصابته من ابداعه

احـــمـــد راضـي / يـــســـتــــحق لـــقب
الساحر

{ كــلـمــة اخـيــرة لــلـجــمـهــور الــريـاضي
وبالتحديد جلمهور اجلوية?

- اجلــــمـــــهــــور الــــعــــراقـي الــــوفي
وخـصـوصـا جـمــهـور اجلـويـة لـوال
تشجيعكم  ومتابعتكم لنا حتى في
ـا وصلـنا  إلى الوحـدات التـدريبه 
الـنـجـومـيـة اقـولـهـا  وبـكل صـراحه

مكانكم في القلب.
{ حـدثـني عن ذكـريـاتك مع رفـيق دربك

الراحل ناظم شاكر?
- صـداقــتي بــالـراحل نــاظم شــاكـر
تمتد ألكثر من 49 سنة ابتدأت منذ
الطفولـة في منطقـة الدورة وبعدها
مــــنــــتــــخب الــــشـــبــــاب واجلــــويـــة
ــنــتـخـب الــوطـنـي وهـو صــديق وا
عـزيـز افـتـخـر بــصـداقـتي مـعه كـان
الـــــــراحل إنـــــــســــــان شــــــهـم ووفي
لالصــــدقــــاء وصــــاحب مــــوقف مع
األسف رحيله كان خسارة للجميع.

ـــــــــــــــــــــــــــــالعـــــــــــــــــــــــــــــب? فـــــــــــــــــــــــــــــي ا
- في مـبــارتـنــا مع الـرشــيـد  كـانت
هــنـاك كالب بـولـيـسـيـة عـلى جـانب
راقبة لعب وكنت  وقتها مكلف  ا
الالعب سـعـد قـيس وحـصل تـزاحم
على الـكرة بـيني وبـينه بـالقرب من
اخلط اجلانـبي للـملـعب القريب من
ــقــصـورة فــأعــطــيت كــتف لالعب ا
ســعــد قــيـس وكــان قــريب من احــد
الـكالب الـبــولـيـســيـة ولـو ال تـدارك
ـوقـف سـعـد بـسرعـة لـكـان الـگـلب ا

تمكن منه. 
{ اجمل بلد زرته?

- يوغسالفيا وهون كونغ
{ نــــصـــيــــحـــتك لــــلـــجــــيل احلــــالي من

? الالعب
- اجلــديـــة  في الــتـــدريب احــتــرام
درب الـبحث عن كـل  ماهـو جديد ا
فـي عـالم الـكـره لـتـطـوير مـهـاراتـهم
الـفـنــيـة والـبـدنـيــة  واالبـتـعـاد  عن
الـغــرور والــسـهــر الــتي تـؤدي الى
تــدهــور مــســتــواه الــفــني وانــهــاء

حياته الكروية مبكرا.
{ رأيك باالسماء التالية

عـبـد اإلله مــحـمـد حــسن / قـامـة
رياضية ال تعوض

عـمـو بـابـا / صـاحب اإلجنازات
واأللقاب الكروية

خط الــدفـاع   نـاظم شـاكـر . عـدنـان
درجال . كر  عالوي خليل عالوي
 عالوي . خط الـوسط  عـلي حـس
. حبـيب  جعفـر . حارس  مـحمد .د
نـاطـق هـاشم . والـهـجـوم  و احـمـد

راضي وحس سعيد.
{ اجمل مباراة محلية ودولية?

- اجـمل مبـاراه مـحلـيه مع الزوراء
كانت الـنتـيجه 1-0 لصـالح اجلويه
وانـــا من ســـجل الـــهـــدف  وأجـــمل
مـــبـــاراه دولـــيه ضـــد الـــكـــويت في
نــهـــائي دورة األلــعـــاب اآلســيــويــة
عــــام 1982 في الــهــنــد وأحــرزنــا
الـــوســام الـــذهـــبي بـــفـــوزنــا عـــلى
مـنـتـخب الـكـويت بـهـدف لـلـمـهـاجم

حس سعيد.
{ حكمتك باحلياة?

- رحلت آالف ميل تبدأ بخطوة?
فضلة? { األكلة ا

ــســكــوف . الــبــريــاني - الــســمك ا
والباجة التي اتقن طبخها.

{ من هـو صاحب الـفضل في مـسيرتك
الكروية?

- صــاحب الــفـضـل االول بـعــد الـله
االستـاذ داود الـعزاوي وبـعده األب
ــدرب عــبـد اإللـه مـحــمـد الـروحي ا

حسن.
{ مـوقف طـــــــــــــــــــــريف حـدث مـعك

ـهــاجـمــ في الـتــهـديـف وانـهـاء ا
الـهــجـمــة بـالـشــكل الـصــحـيح  في
ـدرب ان يسـتقر التـهديف  وعـلى ا
عـلى التشـكيـلة النـهائيـه للمـنتخب

نافسات. قبل الدخول في ا
{ هل تــرى هــنـاك العــبـ يــســتـحــقـون

نتخب االن? التواجد مع ا
- اعــتــقـــد يــجب ان تــكــون أبــواب
ـيز ـنـتخب مـفـتـوحة لـكل العب  ا
ــنـتـخب ويـبــقى اخـتـيـار ويـخـدم ا
ــدرب وحـده الالعــبــ من مــهــام ا
ــســؤول االول واألخــيــر النه هــو ا

على نتائج الفريق
{ أشـقائك الثالثـة وانت رابعـهم مثـلتوا
منـتخب العراق الـوطني خير تـمثيل فمن
وجــهــة نــظــرك من هــو األفــضل بــيــنــكم

بالتسلسل?
- لــكل واحـــد مــنـــا طـــريــقـــة لــعب
وسـتـايل يـخـتـلف عن اآلخـر حسب
مــوقــعه في الــفــربق لــكن مـن وجـة
نــــظــــري من هــــو األفـــضـل حـــسب
الـتـسـلـسل سـيـكـون االول شـقـيـقي
مظفر ومن ثم رياض فصباح  وانا

ساكون اخر العنقود.
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{ لو طـلبت منك اخـتيار افضل تـشكيلة
نتخب العراق خالل وجودك كالعب?

ــرمى رعــد حـمـودي . - حلــراسـة ا

ــســتــوى ــســتــوى من أجل رفع ا ا
الـفني لالعـب وهـناك امـور ادارية
وتـنظـيمـيـة تسـاعد في تـطويـر كرة
الــقــدم مع االهـــتــمــام بـــالــريــاضــة
ـــدرســيــة الـــتي من خاللـــهــا بــرز ا

. اغلب جنوم العراق السابق
ـاذا مبـتـعـد عن الـتـدريب حـالـيا رغم  }
انك دربـت عــدة أنــديــة وكــانـت نــتــائــجك
جــيــدة مع هـذه األنــديــة هل احملــسـوبــيـة

درب? والعالقات تدخل في اختيار ا
- نـعم إنهـا احملسـوبـية والـعالقات
والـسـمــسـرة لـعـبـت  دور كـبـيـر في
دربـ حتى اذا لم يـحمل تسـمـيه ا
شـــهـــاده تـــدريب ولـــيس له تـــاريخ
ريــاضي فــلـهــذا ابــتــعــدت عن هـذه
األجـواء الـغـيـر صـحيـحـة احـتـراما
السمي وتاريـخي الرياضي لكن في

النهاية ال يصح اال الصحيح.
{ كيف تـرى عمل اللجنة التطبيعية االن

وماهي نصيحتك لهم?
- عـــــمـــــلــــهـــــا االن  وواضـح جــــدا
ومتـكامل  ألنـها اعـتمـدت على كادر
ي بــاإلضــافــة  االســتــعــانــة أكــاد
بأهل اخلبره لكنها واجهت عراقيل
لم تـكن بــاحلـســبـان مــثل فـايـروس
كـورونـا الذي شل احلـيـاه بـأكمـلـها
وكـــــان لـه تـــــأثـــــيـــــر واضـح عـــــلى
الرياضه العراقيه ألنها فقدت رموز
ريـــاضـــيه ومـــقـــامـــات ال تـــعـــوض
وحتــمـلت اخلـطــأ االحتـاد الـسـابق
الـذي كـان يـعتـمـد علـى احملسـوبـية
في عمله لذلك كانت الـنتائج سلبيه
جـدا اتمـنى علـى التـطبـيعـية  أكـثر
جـديه في الـعــمل وتـخـطــيط سـلـيم
نتخبات. وانهاء آفه التزوير في ا
{ الــوزيـــر عــدنـــان درجــال زمـــيــلك في
العب كــــيـف تــــقــــيم عــــمــــله االن وهل ا

حصل لقاء بينكم?
- الـــكـــابـــ عـــدنـــان انــســـان رائع
ـيـز وصـاحب إجنازات وريـاضي 
كبيره اعتقد انه انسان فني قبل أن
يكون إداري ويـحتاج وقت من أجل
اإلصالح في الرياضه العراقيه نعم
 اللقـاء في الوزاره وكان اإلرهاق
بـايت عــلى مالمح وجـهه لـذلك كـان

لقاء قصير معه.
{ كالعب دولي ســابـق ومــدرب حــالــيــا
درب كـيف تـرى منـتـخـبـنـا الـوطنـي مع ا

كاتانيتش?
ـــنـــتـــخب احلـــالي لم يـــتـــجــاوز -ا
األخطاء  الـسابقه وفـي آخر مباراه
وقع بــــنـــفس األخـــطـــاء وهي عـــدم
ــــــنـــــافـس خـــــاصــــــة  في مالزمـه ا
ــنــاطق الـدفــاعــيــة ونـفــتــقـر  إلى ا
يـز يـصنع الـفارق صـانع ألعـاب  
ــــبـــاراة اضــــافــــة الى تــــســـرع بــــا

ـــنــتــخـب الــوطــني احلـــائــز عــلى ا
بطوله اللعاب التشويه عام 1989.
{ مـثلت اجلـوية والـشرطـة والـنفط لـكنك
تـبـقـى أبن اجلـويــة مـاهـو االخــتالف بـ
هـذه األندية من وجهة نـظرك في التعامل

? مع الالعب
- اجلــويــة بــيــتي الــثــاني ومالذي
اآلمن حـيث  تـرعرعـت بهـذا الـنادي
وقضـيت اجمل سـن عـمري  وأكن
كل احلب واالحترام لنـادي الشرطة
والـنـفط حـيث مـثلت أنـديـتـهم خـير

تمثيل لكن يبقى الدم ازرق.
{ كـيف  ترى كرة الـقدم الـعراقيـة اليوم
والسيما انت احد جنومها في السابق?
- الــكـرة الــعـراقــيــة تـأثــرت كـثــيـرا
بـالـظـروف الـتي مـربـهـا الـبـلـد لذلك
جـــمــيـع الــدول تـــطــورت مـن حــيث
تطورة نشآت ا البنى التحتـية  وا
ـتـراكـمـة إلى الالعـبـي واخلـبـرة ا
واالدارين ولـألسف تــطــور احلــيـاة
كـان له تأثـيـر سلـبي عـلى الريـاضة
في العراق وخاصة كرة القدم حيث
تـــرى بــعـض الالعــبـــ يــهـــتــمــون
بـالسـهر وشـرب النـركيـلة اكـثر من
اهــتــمـامــهم بــالــتـدريب وتــطــويـر
مـهاراتـهم الكـرويـة هذه األسـباب
وغــيــرهــا  أدت الى تــراجع كــرة
الـقـدم الـعـراقـيـة بـشـكل مـخـيف
بـــاإلضـــافــة الـى احملــســـوبـــيــة

والدخالء وغيرها من األمور.
…dJ « d¹uDð

{ لــو انـطــيت بك مـلف تــطـويــر الـكـرة
العـراقيـة ماهي اخلـطوات التي تـتبـعها

لف? في هذا ا
- اول خـطـوة اتـخـذهـا االهـتـمام
بالفئات العمريه بإشراف  كوادر
تازه على مستوى عالي تدريبه 
عسـكرات  الـداخليه واالهتـمام  بـا
ـدربـ بـدورات واخلـارجـيـة وزج ا
تـدريـبيـة  و االسـتعـانـة  باخلـبرات
ـــيــة  من أجل الـــتــخــطــيط األكــاد
الـــصــحــيـح الــبــعـــيــد األمــد
والــــتــــركـــــيــــز عــــلى
ـــــــبـــــــاريـــــــات ا
اخلـــــارجــــــيه
الـــعـــالـــيـــة

بـعـد أن رأى اجواء الـريـاضـة وكرة
القدم تغيرت ولم تعد كما كانت .
 الـكـابـ اسـامـة نـوري يـفـتح قـلـبه
لــلـزمــان ونــتـصــفح  مــعه ذكــريـات
ــاضي عــبــر اجــابــته لــكــثـيــر من ا

االسئلة:
{ اجليل اجلديد قد ال يعرف الكثير عن
مسـيـرتك الـكـرويـة حـدثـني عـنـهـا  وأبرز

محطاتك الكروية?
- اسـامه نـوري تـولد 1958 بـدايتي
في مـــصـــطــفـى الــدوره ثـم مــدرسه
الــــكــــنـــــوز ثم مــــتــــوسط بــــيــــروت
واالنـطالقـة احلـقـيـقـيه مع مـنـتـخب
تــربـيه الــكــرخ عـنــدمــا اسـتــدعـاني
االســتــاذ داود الـعــزاوي ثم شــبـاب
الـطـيـران والـفـريق األول وبـعد ذلك
منتـخب شباب العـراق احلائز على
ركز األول على آسيا عام 1978 ثم ا
ــنــتــخب الــعــســكــري و بـعــد ذلك ا

هــو اخـر الــعـنــقـود ألربــعـة اشــقـاء
مـثلـوا منـتخب الـعراق الـوطني في
فتـرة السـبعيـنات والـثمانـينات في
حالة نادرة لم حتدث في كل مالعب
الـــعــالم  الـــكــابــ اســـامــة نــوري
صـديق الـطـفـولة والـصـبـا وجـيران
الــعـــمــر بــزغ جنــمه فـي مــنــتــصف
الـسـبــعـيـنـات عـنـدمــا لـعب لـلـقـوة
اجلــــويــــة وأصـــــبح واحــــد من
أعــمـدة الـفــربق وكـان ضـمن
مـنـتـخب الـشــبـاب الـفـائـز
ببطولة شباب اسيا عام

 فـي بـــــــــنـــــــــغالدش78
وضمه عـمو بـابا الى
تــشــكـــيــلــة مــنــتــخب
الــــعـــــراق الــــفـــــائــــز
بـالوسـام الـذهبي في
دورة األلــــــــــــعــــــــــــاب
اآلسـيــويـة في الـهـنـد
عــام 82. ابـــتـــعـــد عن
األجــواء الــريــاضــيــة
رغم انه بــعـد اعــتـزال
الـــكـــرة تــوجـه لــعـــالم
الــتـدريب وأشــرف عـلى
تــــــدريب اكــــــثـــــر من
فـــــــريـق لـــــــكـــــــنه
انسحب بصمت

الــشـبــاك لــتــصـبـح الـنــتــيــجـة 2-1
لـبــرشـلـونـة. واحــتـسب حـكم
ــبــاراة ركــلـة حــرة غــيـر ا
مـبــاشـرة عــلى حـدود
مــــــنـــــطـــــقـــــة جـــــزاء
الــبـــارســـا نــفـــذهــا
نـبـيـل فـقـيـر لـتـصل
لـــفــيــكـــتــور رويــز
الـذي ســدد رأسـيـة
ـ قـويـة أقـصى 
تــــيــــر شـــتــــيــــجن
لـــيـــمـــنـح الـــفـــريق
األنـدلـسي الـتـعـادل
في الدقـيـقة 75 لكن
تــريــنــكــاو اقــتــنص
هـــــــــدفــــــــــا قــــــــــاتال
لــــبــــرشــــلــــونــــة في
الـــدقـــيـــقـــة 87 حــيث
استـغل خطـأ ساذجا
من دفـــاع بــيــتــيس
لـــــــيــــــســــــدد كــــــرة
صـــــــــاروخــــــــيــــــــة
ارتــــــــــــــطــــــــــــــمـت
بــالـعــارضــة قـبل
أن تــــــــــــســـــــــــكـن
الـشبـاك لـيـخرج
الــــــــــــــفــــــــــــــريـق
الــــكــــتـــــالــــوني

فائـزا 3-2.
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ي في كــلــيــة يــســعى الــفـــنــان واالكــاد
الفـنون اجلـميـلة  جـبار خـماط لـتسـخير
ــســرح في الــعالج فن الــتــمــثــيل عــلى ا
النـفـسي واالجتـمـاعي للـمـرضى بأطالق
وعـنه ــسـرحــيـة) , مـشــروعه (الــعـيــادة ا
يـقـول خـمــاط ( االن لـدي مـشـروع الـدعم
ـــرضى الــســـرطــان من خالل الــنـــفــسي 
سـرح وفن الـتمـثيل استـثـمار تـقنـيـات ا
في  تخـفيف البـعد الـنفـسي لدى مرضى
الــســرطـان وكــانت اولـى اجلــلـســات في
مـسـتـشـفـلى الــيـرمـوك مع مـجـمـوعـة من
صـاب بـالـسرطـان فشـعـرت وتلـمست ا
ـثل هـذا الـدعم الـنـفسي ـرضى  حـاجة ا
ـرض وقد وزيادة الـطـاقـة في مواجـهـة ا
وجـــدت تـــفـــاعـال مع اول تـــمـــرين وهـــو
تازاً لتفاعل االسترخاء ويوجد حتدياً 
ـــــرضى الخـــــذ جــــرعـــــات الــــتـــــدريب  ا
ـشروع هي سـرحي) واضـاف ( فكـرة ا ا
ان فن التـمـثيـل وتمـارين االداء تـزيد من
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تخصصة في عـرضته شركة سكوير سـبيس ا
مـواقع اإلنتـرنت خصيـصاً قـبل مبارة الـسوبر
بـول  وهــو حـدث بـالغ األهـمـيـة بـالـنـسـبـة إلى
الـعالمـات التـجاريـة.وكـانت بارتـون استـعانت
بــخــدمــات شـــركــة ســكــويــر ســبــيس من أجل
الـتـسـويق لـعـطرهـا اجلـديـد سـنت فـروم اباف
(عــــطــــر مـن فــــوق) الــــذي تــــطــــلــــقـه في وقت
ــــنــــتــــظــــرة ــــبـــــاراة ا االســــتـــــراحــــة خالل ا
األحـد.وتعود أغـنية  9 إلى  5 إلـى العام 1980
عـندما غـنتهـا بارتون لـلفيـلم السيـنمائي الذي
حـمل الـعـنوان نـفـسه ورشـحت عـنهـا جلـائزة
أوسـكـار أفضل مـوسيـقى فـيلم وألربع جـوائز
. وقد أصبحت هذه غـرامي فازت منهـا باثنتـ
ــكـاتب في ـوظـفي ا ــثـابــة نـشـيــد  األغــنـيـة 
تحـدة.وفي مقابلـة مع شبكة ان بي الـواليات ا
سي الــتـلـفــزيـونـيــة اإلثـنـ قــالت بـارتـون إن
اإلعالن (كـــان طــريــقــة رائــعــة لـــتــحــديث تــلك
األغـنية بـكلمات جـديدة).ويُظهـر إعالن سكوير
ـارسون هواياتـهم جنباً سـبيس رواد أعمال 
ــكـتــبـيـة. واعــتـبـرت إلى جــنب مع أعـمــالـهم ا
بـارتـون أن اإلعالن يـساهـم أيضـاً في إبـراز ما
يــفــعــله هــؤالء األشــخــاص.وبــعــيــداً مـن هـذه
احلـملـة اإلعالنـية كـشفت دولـلي بارتـون التي

هـرمــون الـســعـادة وتــرفع كـفــاءة جـهـاز
رض الن السرطان ناعة في مواجـهة ا ا
ـنـاعـة يـتـفـاقم مع ضـعف كـفـاءة جـهـاز ا
ـشــروع نـقـول لــلـمـريض:انك وفي هـذا ا
ـــنـــاعــــة من خالل فن بـــزيـــادة جـــهـــاز ا
ـرض الـتــمـثـيـل تـضـمـن الـتـخــلص من ا
ـسرحـية هي عكس ).موضحـا(العـيادة ا
ــســـرح الــتــقـــلــيــدي حــيـث نــذهب الى ا
اجلـمــهــور وضـحــايــا االمـراض اليــجـاد
حلـول عالجيـة لهم وهـذا النـوع من الفن
ــرضـى ويــجــعـــلــهم يــفـك الــعــزلـــة عن ا
يـشـاركـون فـي الـتـمـثـيل وتــتـيح لـبـعض
ــرضى تــالــيـف نــصــوص تــتــرجم الى ا
عروض مسـرحيـة وتوظـيف التـمثيل في
العالج لـهذه الـعـروض التي قـدمتـها في
االردن ومصر وتـونس من خالل الورشة
ــســرحـــيــة وتــفــاعـل االطــبــاء مع هــذه ا
الفـرصة وقـالوا كـلنـا جاهـزين بالـتعاون

معك في مشروعك).
ي والـفنـان عقـيل مهدي واوضح االكاد
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ــــصـــري عـــادل اديـب تـــصـــويـــر بـــدأ اخملـــرج ا
سـلسل الـعراقي (الـعائد الـى بغداد)  في اول ا
ـسـلـسل من جتـربـة له في الـدرامـا الـعـراقيـة.. ا
تــألـيف مــصــطـفـى فـاضل  و بــطــولـة نــخــبـة من
النجوم من بينهم :كاظم القريشي و اياد الطائي
و فاطمـة الربيعي و امير احسان و خالد عمران
وقع دنـيـا الـفن  . و يـعد اديب و اخـرون..وفـقـا 
واحـدا من اهم اخملـرجـ في مـصـر  في مـجال
الـسيـنمـا حيث قدم الـعديـد من االفالم من بيـنها
(لـيـلـة البـيـبي دول و هـسـتـيريـا و في الـتـلـفـزيون

جبل احلالل و باب اخللق و غرابيب سود).

حـصـلت على تـرشـيح آخر جلـوائـز غرامي
ـرمـوقـة في تـشـرين الـثـاني  ـوسـيـقـيـة ا ا
أنـها رفـضت مرتـ وسام احلـرية الـرئاسي
الـذي عرضه عليها ترامب وهو أعلى وسام
ـتـحـدة. وقـالت بـارتون مـدني في الـواليـات ا
في حـديـثـها إلى احملـطـة نـفسـهـا (لم أسـتطع
ـيـدالـيـة (من دونـالـد تـرامب) ألن قـبـول هـذه ا
زوجـي كــان مـــريـــضــا ثم جـــاؤوا مـــرة أخــرى
لــيـسـألـوني عــنـهـا لـكــنـني لم أسـتــطع الـسـفـر
بـسبب جـائحة كـوفيد- 19 ومـنح ترامب خالل
الــفـتـرة الــتي تـولى فــيـهـا الــرئـاسـة مــيـدالـيـة
احلـرية الـرئاسيـة ألربع وعشرين شـخصاً من
غني الـراحل إلفيس بريسلي.وأشارت بـينها ا
بـارتون إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن ترغب
أيـضـاً في منـحـها هـذا الـوسام الـرفـيع لـكنـها
ــؤكـد ايـضـاً أنـهــا سـتـقـبل قــالت إن من غـيـر ا
بــتـســلّــمه.وأضـافت بــارتـون وهـي في الـوقت
الــراهن جنــمــة مـدوّنــة صــوتـيــة (بــودكـاست)
حتـظى بـشعـبـية كـبيـرة :أشـعر اآلن بـأنني إذا
ـيـداليـة (من بـايـدن) فـسـأكـون بذلك تـسـلـمّت ا
أمـارس السـياسـة موضحـة أنهـا لهـذا السبب
غـيـر مـتـأكدة مـن أنهـا سـتـقـبل بـتقـلـيـدهـا هذا

الوسام.

مـزاجـهم وأفـكـارهـم ألنـهم دخـلـوا بـيـئـة
اإلبداع واكتشفوا قدرات أدائية جديدة
كـــانت مـــفــقـــودة لـــديـــهم والـــغــريب أن
مـــســــاحـــة االرجتـــال لـــديــــهم واســـعـــة
واقـتـراحــات الـشـخـصـيــات الـتي قـامـوا
بتـمثـيـلهـا كلـها إيـجـابيـة ألنه يشـعر أن
هذه الشخصيات التي قـام بتمثيلها هي
بــديل مــوضـــوعي  يــعــوض اضــطــراب
شـخـصـيـاتـهم والـظـروف احملـيـطـة بـهـا
ـة لــقـد وجـدوا والـتي دفــعـتــهم لـلــجـر

ذاتـهم الـضـائـعـة
داخــــــــــــــــل
الـعــيـادة

ـــســرحــيــة ان ( الــغـــايــة من الـــعــيــادة ا
الــــذهـــاب الـى الـــنــــاس النـــتــــاج عـــرض
مسرحـي واكتشـاف مهـارات التـمثيل في

االماكن البعيدة).
ـي حـســ عــلي وقــال الــفــنـان واالكــاد
سـرحـيـة هي فـتح هـارف ان ( الـعـيـادة ا
ــســرح من خالل بــاب جــديــد في عـــالم ا
ـثــلـ يـتـعـلـمــون الـتـمـثـيل كي ايـجـاد 
ـســرح ضـرورة في كل تـكــون احلـيــاة وا

زمان ومكان).
ــســرحــيــة ان نــفـذت وســبق لــلــعــيـادة ا
محـطات مـتعـددة ضمن مـشروع اخلـماط
احـدهـا كـان في ســجن األحـداث وعـنـهـا
قال خماط في تصريح سابق(تعاملت مع
فرضـية حل مـشـكالت السـجنـاء األحداث
وكيفية معاجلتها وحتويلهم من السلبي
إلى اإليـجابي الـتي تـعـيـد رسم  خـارطة
طريق حياتهم نحو االندماج االجتماعي
الـــتي يــفـــتــقـــده أغــلـب الــســـجــنــاء وإذ
تواصـلت معـهم العـيادة من أجل تـغيـير

ـسرحـية سـرحيـة). كمـا كان لـلعـيادة ا ا
محـطـة  مع مدمـني الـكحـول واخملدرات
سـرحية ـدمنون الـعيـادة ا حيث دخل ا
تـــدربــــوا عـــلى مــــهـــارات مـــســــرحـــيـــة
وتدريـبـات صـوتيـة وجـسمـانـيـة مكـثـفة
واتـــخـــذوا طـــريق الـــتـــحـــدي بـــقـــصـــد
الـــتـــخـــلص مـن اإلدمـــان لـــقـــد مـــثـــلــوا
شخـصـيات إيـجـابـية بـالـتكـرار الـيومي
ـسـرحـيـة  حتـولت إلى داخل الـعـيـادة ا
مخزن الـذاكرة طويـلة األمد وهـذا يعني
ـانــهم بـسـلــوك جـديـد يــعـتـمــد بـنـيـة إ
قيـمـيـة تـتقـاطع مع اإلدمـان الـكـحولي
والــدوائي األمــر الــذي دفــعــهم إلى
ترك اإلدمـان وسط دهـشـة األطـباء
فـي مـــــســـــتـــــشـــــفـى ابن رشـــــد
الــتـــدريــبي لـــلــطب الـــنــفــسي
قدموا عرضا مسرحيا بعنوان
(يــومـــيــات مـــواطن مـــنــسي)
تألـيف وتـمـثيل مـجـمـوعة من
دمن كما اوضح خماط ا
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{ رومـا  –وكـاالت - أثـارت الـنـجــمـة بـريـجـيت
بـاردوضجـة كبـيرة بـعد تـصريـحها الـصادم عن
فايـروس كـورونا فـقـد (إعتـبـرته شأنـا إيـجابـيا
كتظة بهم ألن الفيـروس يقلل من عدد السكـان ا
ــعـــمــورة). وأضــافت فـي مــقــابــلـــة مع مــجــلــة ا
إيطـالية: (إن عـددنا كـبيـر على األرض وأخشى
أن يـتمـكن الوبـاء بطـفراته الـتي  اإلعالن عـنها
في األيــام األخـــيــرة من إعــادة تــنــظـــيم الــعــالم
بأسلوب مـؤلم حيث ستستعيد الـطبيعة حقوقها
عـنــدمــا يــرحل هــؤالء اخلــمـســة مــلــيــارات عـلى
األرض) مـعــتـبــرة (أنـهم فــائض سـكــان سـلـبي
ــــكـن أن يــــكــــونــــوا من ضــــحــــايــــا وعــــدائي 
الـفـايـروس).وأشـارت الى أنـهـا (ال تخـشى عـلى
نفسـها من الفـايروس) وتابعت: (فـأنا ال أحتاج
إلى حماية منه ألني ال أرى أحدا ولن تصيبني

اعز بالعدوى). ا

uKŽ œULŽ

الـلــواء الـبـحـري الــدكـتـور الـعــراقي شـارك في الـنـدوة
ـعنـونـة (عـملـيـات داعش .. مواقف عـراقـية احلواريـة ا
ستقبلية مطلوبة) التي اقامها مركز حلول للدراسات ا
مـقــدمــا ورقـة عــمل بـعــنـوان (عــودة داعش..الـتــحـدي

وقدرات االستجابة).

ÍbN  ”—U

اخملــرج مـديــر تـلــفـزيــون الـعـراق
ـوت أمس اإلثن الـسابق غـيبه ا
في غــربـتـه بـكـنــدا بـعــد مـعــانـاته
مــضـاعــفـات اصــابـته بــفـايـروس

كورونا.

w uÝœ r¦O¼

طـرب السـوري اطلق كـليب أغـنيـته اجلديـدة (خدني) ا
من كــلـمــات تـمــيم ابــو دقش أحلـان حــسـان عــيـسى

وتوزيع راين. وهي األغنية التاسعة له.

uKŠ w½Ë dCš

الـبـروفـسـور في جـامـعــة فـرجـيـنـيـا تك بـامـريـكـا يـقـدم
ـقـبل الــنـدوة الـعـلـمــيـة الـتي تـقـيــمـهـا شـبـكـة الـسـبت ا
الــعــلــمــاء الــعـراقــيــ في اخلــارج بــعــنــوان (الــزراعـة
وارد الـوراثية الطبيعية في العراق:التاريخ والوضع وا

ستقبل). احلالي وافاق ا
 ‰uſe « UO½uÝ

الـكـاتـبـة واإلعالمـيـة األردنـيـة صـدر لـهـا حـديـثـا كـتاب
(الكماشة.. الفيلم األمريكي اإليراني 2020-2019 ).

dHFł ¡UO{

قاضي اول مـحكـمة حتقـيق النزاهـة في الكرخ بـبغداد
حتدث فـي النـدوة النـقـاشيـة الـتي اقيـمت امس االثـن
ـنـاقـشة ـركـز االعالمي جملـلس الـقـضـاء االعـلى  في ا
ــالي ودور الــقــضــاء بــهـذا مــلف الــفــســاد االداري وا

وضوع. ا
—uBM  ‰UM¹

ـمـثل يـزن خلـيل في ـمثل الـسـوري يـحل بـديال عن ا ا
اجلزء الـثاني من مـسلـسل (بروكـار) بعـداعتـذار خليل
عن تأديـة شخصية (الـدكتور عصمت) النـشغاله بعمل

اخر).
 VOD)« 5 Š

نـقـيـب الـفـنـانـ األردنـيـ بـحث مع وفـد من مـؤسـسـة
ـؤسـسـة اإلذاعـة والـتـلـفـزيـون الـتـعـاون بـ الـنـقـابـة وا

وسيقي النوعي. ضي باالنتاج الدرامي وا وا

UN dF²  …bOFÝ w½öOJ «
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ــثـلـ جـدد إلـى مـسـلـسل ذلـك أنـضم سـتـة 
(الـضــفـدع) من تــألـيف عــصـام
ـــــســـــكـي ورامي شـــــاهـــــ ا
وســيــنــاريــو وحــوار ســامــر
عـــدلـــة وإخــراج يـــزن أبــو
حــمـــدة لــيــنـــضــمــوا إلى
جـــيــني إســـبــر ومـــحــمــد
حـداقي اللـذين سبق وأن
نـشرنا خبـر مشاركـتهما
في هـذا الـعـمل على أن
يــنـطــلق الـتــصـويــر بـعـد
أيــــام قـــــلـــــيــــلـــــة في
ــمـــثــلــون دمــشق.ا
اجلــــدد هـم وفــــاء
مـوصـلـلي وبـاسل
حـــــيـــــدر ونـــــادين
قـــــــــــدور وجــــــــــوان
خـــــــــضــــــــر ورشــــــــا
إبـــــراهــــيـم وغـــــســــان
عـزب.ويتـألف العمل من
ثالثـة فـصـول يـتـألف كل
فصل من  12 – 10حلقة.
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صـرية وفاء الكيالني عن عـبّرت اإلعالمية ا
سعـادتها بـزيارة سوريـة وبتعـرّفها على
والـدة زوجـهـا الـفـنــان تـيم حـسن.حـيث
قـالت (أنـا كـتـيـر مبـسـوطـة إني تـعـرفت
عـلى عـائـلـتي الـتـانـيـة بـسـوريـة وبـشـكر
بـاأل خص تيم حـسن أنو عـرفني ع أمو
الــلي دمـــهــا مــتل الـــســكــر). وأضــافت

(كـتير انبـسطت بزيـارتي لسورية
وقـعـدتي فـيـهــا كم يـوم خـلـتـني
اتـعـرف ع بسـاطـة الـسـوري
وبـــــــــاألخـص الــــــــســـــــــاحل
الـــســـوري). كـــمــا وجـــهت
ــروجي شـائــعـة رسـالــةً 
انـفـصـالـهـا عن زوجـها
تـيم قائـلـةً:( بـالنـسـبة
ــروجـي األشــاعــات
حـول انـفـصـالي انا
وتــــيم بـــحـب قـــلـــكم
خـمسة بعينكم  انا
وتــــيم بــــاقــــيـــ مع
بـــعض لألبـــد). الى
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االجــتــمــاعي مـشــيــرة الى إطالقــهـا
عالمـة (انـومالي)  الـتي تـتـمـيز عن
غـيرهـا كـونهـا نـباتـيـة بالـكـامل أمر
نـتج صديق يـز مـشيـرة الى أن ا

{ لـنـدن  –وكـاالت - صــرح الـفـنـان
األمـريــكي نـيك جـونــاس لـصـحـيـفـة
(ديـلـي مـيل) الـبـريــطـانـيـة عن مـدى
ســعــادته بــاحلـيــاة الـزوجــيــة الـتي
مثلة الهـندية بريانكا يعيشهـا مع ا
شـوبـرا وقـال(نـحن نـعـيش سـعـادة
كـبــيـرة ألنــنـا ســويــاً ونـحــمل آمـال
كبـيرة لـلمسـتقـبل) كمـا وأشار نيك
في تـصريـحه (أن لديه رغـبـة كبـيرة
في تـــأســيس أســـرة مع بـــريــانـــكــا
شوبرا مليئـة باألطفال) مشيراً إلى
(أنـهــا سـتـكـون حـيــاتـهم عـبـارة عن

رحلة عمر جميلة).
وكـانت شـوبـرا قـد تـصـدرت الـتـرنـد
قــبـل أيــام  بـــعــد إطـالقــهـــا عالمــة
جتــاريـة خـاصـة لـلـعــنـايـة بـالـشـعـر
وأعــلــنت اخلــبــر عــلى صــفــحــتــهـا
اخلـــاصـــة عـــلى مــــوقع الـــتـــواصل

ـكن الي لـلــبــيـئــة وســعـره زهــيــد 
شــــخـص ان يـــــشـــــتـــــريه ويـــــبـــــلغ
حــــــــوالي  5,99 دوالرا أمـــريـــكـــيــاً

فقط.

قـد تـطـرح أنت وبـعض األصـدقـاء أفـكـارًا حـول رحـلة
غير تقليدية . 
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تـذكـر دومـا نـصـحـيـة مـفـادهـا: تـعـلم الـزحف قـبل أن
شي. تتعلم ا

Ê«eO*«

كن حلدث اجـتماعي أن يجعلك على اتصال ببعض
ثيرين لالهتمام. األشخاص ا
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قـد يـكون لـديك الـكـثـيـر لـتـفـعـله حـتى تـقـرر أن تـرتبط
بالطرف الثاني.

»dIF «

ـكن أن حتـولك مـنـاقـشات مع زمـالء إلى واحد من 
االهتمامات اجلديدة.
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حتـاول القـيام مـشروع مـهم بأكـمله بـنفـسك وهو ما 
شروع. لن يفيد ا

”uI «

رقم تـواجه أمـوراً مـهـنـية تـتـطـلب طـرقًـا بـارعـة حلـلـها
احلظ .2

ÊUÞd «

لـديك حب مهم فـي حيـاتك حـافظ علـيه مـهـما تـتـطلب 
االمر .

Íb'«

قـد يؤدي انـفجار الـطاقـة البـدنيـة إلى قضـاء ساعات 
في التمرين اليوم.
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الــعـمـل يـحــتـاج الـى تـركــيـز اكــبـر مــنك.يــوم الـســعـد
. االثن
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تقرر جتـربة برنامج تمرين جـديد وطموح وقد يدفعك
ذلك إلى اإلرهاق.
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ة اترك ذلك و  انت في وضع قلق بسبب عالقات قد
تفرغ للمستقبل.

 u(«
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اكــتب مــرادفـات لــلــكـلــمـات
ــــذكـــورة أدنــــاه افــــقــــيـــا ا
لـــتـــحــصـل عــلـى الــكـــلـــمــة
الـــضـــائـــعـــة في الـــعـــمـــود
الـــــوسط رأســـــيـــــا: (دولــــة

امريكية):
 1-قفل

 2-جواهر
 3-زينة احلياة الدنيا
 4-البيت اجلبلي

 5-الثمن
 6-فالن من الناس
 7-مخبأ سري
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يـاحـســافـة من روائع الـفـنـان يــاس خـضـر الـيـوم بـدأ
ـا روج عن عـشـاقه يـرددون االغــنـيـة وبـحـرقـة تـنـديـدا 
ـا مـعـافى بـعد ـسـتـشفـى سا خـضـر الذي خـرج من ا
اجراء عـملـية جـراحيـة بسـيطـة وكانت ( الـزمان ) و(
ـتــابـعــ مـنــذ دخـوله الــشـرقــيـة) من بــ اول ا
ستشفى ولغـاية تماثله للـشفاء باذنه تعالى  ا
ويـقـيـنـا نـتـذكـر مـواقع الـتواصـل االجـتمـاعي
عـندمـا روجت الخـبـار كاذبـة سـابـقة عـنـدما
اعلن البـعض عن رحيل جنـوم فنـية وثقـافية
ورياضيـة ولم تتـوقف االشاعـات التي طالت
من قــبل فــنــانـ كــانت احلــصــة االكــبـر من
نصيب الراحلة امل طه عنـدما استنكرت تلك
ـفــبــركــة ومن ثم طــالت االخــبــار الــكــاذبــة وا
الــريــاضي الــكـبــيــر مــؤيـد الــبــدري وبــهـجت
اجلبوري وحسن حـسني وعدداً من االسماء
ـعـروفـة ويـقـينـا كـانت الـعـراقـيـة والـعـربـيـة ا
حـصـة الفـنـان الـكـبيـر يـاس خـضـر من تلك
االخبـار عـندمـا كان مـقيـمـا في سوريـا قبل
اعوام عـدة وروج بـعض االدعـيـاء عن وفاته
االمـــر الــذي اغـــضب الـــفــنـــان يــاس حــ
اتـصــلت ( الــزمـان ) به وهــو يـكــذب انـبـاء
وفــاته بل راح عــاتـبــا عــلى من يــروج مـثل
ـلفـقة الـتي يهـدف مروجـوها تلك االخـبار ا
ـتـابـعـة من احلـصــول عـلى الـتـعـلـيــقـات وا
والـيـوم وبــعـد تـمـاثـله لــلـشـفـاء الـتـام  بـدات
عجـلة تـرويج االخبـار الكـاذبة تـعيـد دورتها
لـيــسـتـغل مــرضى الـ(فـيــسـبـوك) دخـول
ــسـتــشــفى وبـداوا يــفـبــركـون خــضـر ا
اخـبـاراً كـاذبــة عن رحـيل خـضـر الـذي
كذب عـلى مواقـع التـواصل االجتـماعي
ــلـفـقــة مـؤكــدا احـتـرامه تـلـك االخـبـار ا
وحبه جلـمهوره الـرائع وعاتـبا في نفس
الــــوقت لـــيــــرد بـــاغــــنــــيـــته الــــكـــبــــيـــرة
ــديـد البي (يــاحـســافــة) الــعـمــر ا
مـازن والـصحـة والـعـافـيـة ومـزيدا

مـن الــــــــتـــــــــالق
والــــــــتـــــــــواصل
لـــتــقـــد اعـــمــال
تــســـعــد اجلـــمــهــور

العربي والعراقي.
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يـة أجنـليـنا ـمثـلـة العـا { لـوس اجنـلوس  –وكاالت - قـرّرت ا
جولي عـرض لوحـة رسمـها رئيس الـوزراء البـريطـاني السابق
غرب ديـنة مراكش في ا ـسجد الكـتيبة  وينـستون تشرشل 
في مـزاد علـني وجتـاوز سعـرهـا مالي الـدوالرات. وإبـتاعت
ـي بـراد بــيت لــوحــة أهــداهـا ــمــثل الــعـا جــولي وطــلــيـقــهــا ا

وينـستون تشرشل لـلرئيس األمريكي فـرانكل روزفلت
كــتـذكـار عن رحــلـتـهـمــا إلى مـراكش في عـام 2011
وســتـــعــرض الــلــوحــة من تـــوقــيع  ويــنــســتــون
ــــغــــرب تــــشــــرشـل خالل زيـــــارة له إلـى ا
بـعنوان (برج مـسجد الكـتيبة) في دار
كـريستي للمـزادات في حفل كبير

مـــخــــصص ألهـم الـــفــــنــــانـــ
ـعــاصـرين الــبـريــطــانـيــ ا
وقـدر قيمـتهـا بحوالى 3.4
مـليـون دوالر وهـو يعـتـبر
قـياسي بـالـنـسبـة ألعـمال

تشرشل الفنية.

وفاء الكيالني

عادل اديب

أجنلينا جولي

دوللي بارتون

{ واشـنطن (أ ف ب) - ال تزال مـلكة مـوسيقى
الـكـاونتـري األمـريكـيـة دوللي بـارتـون نشـيـطة
جـداً رغم بلـوغهـا اخلامسـة والسـبع إذا إن
ـغنيـة التي كشـفت أنها رفـضت مرت عرض ا
الـرئيس السابق دونالد ترامب منحها ميدالية
احلــريـة الـرئـاســيـة ظـهـرت
أخـــــيـــــراً في إعالن
ـناسـبة عُـرِض 
ـــــــــــبــــــــــاراة ا
الـنهـائيـة لكرة
الــــــــــــــقــــــــــــــدم
االمـــــريـــــكـــــيـــــة
(ســوبـر بـول).
بـــتــحــويــلــهــا
كـلـمات أغـنـيتـها
5 إلـى 5 إلـى  9
إلى 9  وفـــرت
ــــغــــنــــيــــة ا
األمــــركـــيـــة
زخـــــــمـــــــاً
إلعــــــــالن
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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

بـالـرغم من أنّـهـا مـسـألـة غـيـر مـتـداولـة في االحـاديث
العلنية لكـال الطرف في بغداد وأربيل  إالّ أنّ حسم
لـفـات الـكبـيـرة للـخالفـات الـقائـمـة منـذ الـعام 2003 ا
تبـقية ولـغاية الـيوم لن يـتم في عهد الـفترة الـوجيـزة ا
للحكومة احلالية مهما كانت النيات ايجابية وحسنة.
هذا من جـهة  ومن جهـة أهم وأكبـر لن حتل مشاكل
بنيـوية هيكـلية جوهـرية في تصمـيم  وضع العراق ما
ـواقف االمــريـكــيـة لالدارة بـعـد 2003 مـالم تــتـضـح ا
اجلـديـدة على نـحـو مسـتوف فـي تفـاصيـله ويـبلغ الى
ـثـابـة خارطـة طـريق ال اجلـانـبـ في بـغـداد وأربـيل 
حـيـاد عـنـهـا وهـذا أيـضاً لـيـس نـهائـيـاً من دون رأي

ايران.
لـيـست هـنـاك مـشـكـلـة كـبـيـرة واحـدة اسـتـطـاع طرف
ـعيـة أطراف عـراقيـة أخرى حـلها عـراقي بنـفسه أو 
أو التوافق عليها طوال ثـماني عشرة سنة فهل يعقل
أنّ مـشــكــلـة الــعالقــات الـتـي اتـخــذت لـذاتــهــا شـكالً
تـاريخـياً حـتى لو كـان وهمـياً بـ العـاصمـة واالقليم
سـتـجـد طـريـقـهـا لـلـحـسم أمـام هـذا الـوضع الـدولي

واالقليمي القلق.
ثمّة مواويل دفينة لكنها برغم صمتها تخرم األذن ال
تفـاوض كلما سحـبتهم من معاقلهم تفارق رؤوس ا
ازمــات ظــرفــيـــة تــخص الــرواتب والـــنــفط ومــواعــيــد

االنتخابات واستحقاقاتها .
الـية  كلّ شيء يـجـعلـونه مؤجالً حـتى تـمر االزمـات ا
كالـعادة من دون أن يـعوا أنَّ الـعراق لن يـكون عالج
ـسـكـنـات. في االسـاس كـلـمـة الـتـفاوض مـصـيـره بـا
التليق بأطراف تنتمي الى بلد واحد وحتت علم واحد
ــتــحـــدة والالئق هـــو الــتـــحــاور من أجل فـي اال ا
صير وال شيء آخر في التعايش األبدي فذلك هو ا
األفـق حـتى لــو كـان الــرئــيس الـيــوم هــو جـو بــايـدن

وليس سواه.
قتـربات وبناء الثقة والسعي تاح هو توافق على ا ا
واطنـ ومصادر معـيشتهم و من لتيـسير مـصالح ا
علّقة على جدران اآلخرين ثم ّ التفكير بأنّ احلـلول ا
دى الطويل لن تكون أمالً في استقرار البالد على ا

توسط . بل ا

خذلهمْ سور الوطن
وخــدعــتــهم تــصــريــحـات

احلكومة
! باألمانْ

أيَّةُ جريرةٍ اقترفوها
حتى تكونَ بيوتهم

الــتي شــيَّــدوهــا من عـرقِ
جباههم

وكـــــــــدح  أحــــــــــزانــــــــــهم
وحرمانهم

على ح غرَّةٍ
مجرَّد ذكرى
وقبض ريح
بيوتهم

 الــــتي كـــانت مـــضـــيـــئـــة
بأحالمهم

أمستْ على ح غزوةٍ
مـــوطـــنـــاً لــــلـــخـــفـــافـــيش

والظالم
همُ اآلن سبايا

في خــيـام ال تـسـتـر حـتى
أنينهم

ودمعهم الذي ينهمر على
تشردِّهم

أكثر من وعودِ الساسة  
ومن غيث الشتاء
تائهون في وطنهم
مثل أسراب قطا
في عصف ريح

مهملون في العراء
 مثل قبور بال أسماء 
ونسوتهم وكهولهم
 بعد ذاك العز

رور عند إشارات ا
وقرب اجلوامع
أصبحوا للقوتِ

يشحذونْ 
سؤول  ومواكب ا

من خــلـف زجــاج مـــظــلَّلٍ
بالسواد كقلوبهم

ترى أطفالهم يتسوَّلونْ
 لـــــكـنَّ ضـــــمــــــائـــــرهم ال

تتحسَّر
وال يأبهونْ

وكيف يأبهونْ?
مادام للدوالر يكنزونْ
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ـــهـــاجم { رومـــا-(أ ف ب)  –ســـجل ا
الـــــــســـــــويـــــــدي اخملـــــــضـــــــرم زالتـــــــان
إبــراهـيــمــوفـيــتش الــهـدف رقم  500في
مـسـيرته عـندمـا أحرز هـدف التـقدم -1
باراة صفـر لناديه ميالن اإليـطالي في ا
الـتي ال تـزال قـائمـة مع كـروتـوني ضمن
رحـلة احلـادية والـعشـرين من الدوري ا
احمللي. وبـعد معانـاة في النصف ساعة
بـاراة في مـحاولـة الوصول األولى من ا
إلى مرمى اخلـصم استلم إيبرا تمريرة
بينـية عـلى طبق من فضـة من البـرتغالي
رافايل لياو ليسكنها بتسديدة رائعة في
ـقـص األيـسـر لـلـحارس 30 وبـالـتالي ا
بـات إبـراهـيـمـوفـتش بـرصـيد  13 هـدفـاً
ـركـز ـوسم احلـالي في ا فـي الـدوري ا
الثـالث إلى جانب هداف التسـيو تشيرو

وبيلي. إ
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{ رومــــــا-(أ ف ب)  –تـــــوفـي مـــــديـــــر
الـتــصــويـر اإليــطــالي جـوزيــبي روتــونـو
الـــذي عـــاون أســمـــاء كـــبـــرى في عـــالم
اإلخراج بينهم فيديريكو فيليني ولوكينو
فـــيــســـكــوتـي وســيـــدني بــوالك عن 97
عـــامــا عـــلـى مــا أعـــلـــنت وســـائل إعالم
إيـطـالـيــة األحـد. وكـان بــيـبـيــنـو روتـونـو
ـولود سنة  1923 في روما دخل عالم ا
الـسيـنمـا في سن العـشرين بـعدمـا طلبه
روبرتو روسـيليني لتصوير ذي مان ويذ
إيه كـــروس. وعـــمل بـــعـــدهـــا مـع كـــبــار
اخملـرج اإليـطـاليـ أبرزهم فـيـديريـكو
فـيــلــيــني إذ تــولى إدارة الــتــصـويــر في
ثمـانية من أفالمه بيـنهم كازانوفا 1976
وسـاتيـريكون 1969 إضافـة إلى لوكـينو
فـيـسـكـونـتي وفـيـتـوريـو دي سـيـكـا. كـما
كـانت لـروتـونـو مـسـيـرة في اخلـارج إذ
تـعــاون مع أســمــاء شــهــيــرة من أمــثـال
جـون هـيوسـ ومـايك نـيكـولـز وسـيدني
بوالك وتـيري غيليام. ورُشح لنيل جائزة
أوسـكـار كمـا حصـل على جـائـزة بافـتا
ــوازيـة في بــريـطـانــيـا لألوســكـار في (ا
ـتحـدة) سـنة  1980عن فـيلم الواليـات ا

آل ذات جاز.
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ومنتجعات في اخلليج
يشترونْ

ولـلــبـيـت األبـيض بــخـوراً
يحرقونْ
وقصورهم

غرقى بالسرور
والهم يحزنونْ

هجرون من منازلهم ا
النازحون من سعادتهم

تراهم عند الفجر
بـــــــطــــــابــــــور أطـــــــول من

أعمارهم 
أمـــام شُــبَّـــاك احلــكـــومــة

البخيل
يقفونْ

أمـالً بـــاحلــــصــــول عــــلى
معونةٍ

تسدُّ رمقهم
ومــنــهــا جلــراح غـربــتــهم

وذلَّتهم
 عسى أنْ يرتِّقونْ
 في وطنٍ خدعهم 

من الوريد إلى الوريد
النازحون أمسوا

فــضــائــيــ في ســجالت
النفوس!

ميتون على قيد الوهم
ألنَّ األمــل مــــــــــــــــــات فـي

مآقيهم
وفي مخاضِ مجاعتهم

واستغاثتهم
ـــعـــونـــات الـــتي وحـــتى ا

انتظروا وصولها
 من خلف احلدود

سرقتها أحزاب الساسة
رائ   وكُتل ا

هجَّرونْ  ا
النازحون

في كل عشية حرمان
وذبول ضحى
إلى الله يبتهلونْ
أنْ تبيدهم صاعقة
حتى ال يتعذَّبونْ

  اجلحيم أهون لهم
من بـــقــائـــهم عـــلى أرض

السواد
مجرد أشباح 

فال هم مثل باقي البشر
وال هم

 ذات سرابٍ إلى منازلهم
.  سيعودونْ
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قرر أن { دبي-(أ ف ب)  –من ا
يــصل مــســبـار األمـل اإلمـاراتي
ــريـخ الــثالثــاء مــا إلى مــدار ا
يـــجــعـــله أول مـــهــمـــة من أصل
ثالث تصل الكـوكب األحمر هذا
الــشــهـر حملــاولــة الســتــكــشـاف

مناخه وأسراره األخرى.
ـــســبــار مـن الــيــابــان وأطــلق ا
اضي في خـطوة تـمثل العـام ا
تـــقـــدمـــا كـــبـــيـــرا في بـــرنـــامج
اإلمــــارات الــــطــــمــــوح بــــشــــأن
الفـضاء. وهو أول مـهمة عـربية
ــدار الــكــوكب اســتـــكــشــافــيـــة 

األحمر.
فـي اآلتـي بــــــعض احلـــــــقــــــائق
واألرقــام حـول مـشــروع الـدولـة

الغنية بالنفط:
تـــــمــــــلك اإلمـــــارات  12قــــــمـــــرا
اصـــطــــنـــاعــــيـــا في الــــفـــضـــاء
ـعــلـومـات لـالتـصـاالت وجــمع ا
ولــديـــهــا خــطـط إلطالق أقــمــار

أخرى في السنوات القادمة.
ـاضي في أيـلــول/سـبــتــمـبــر ا
ـــنــصــوري أول أصــبح هــزاع ا
رائــــد فـــضـــاء إمــــاراتي يـــقـــوم
برحلة الى الفضاء وكان ضمن
فـــريق مـــكــوّن مـن ثالثـــة أفــراد
انـطـلقـوا عـلى صـاروخ سـويوز
من كـازاخـســتـان نـحــو مـحـطـة
ـنـصـوري الـفـضـاء الـدولـيـة. وا
أول عربي يزور مـحطة الـفضاء

الدولية.
لــكـن طــمـــوح اإلمــارات األكـــبــر
يــقــوم عــلى بــنــاء مــســتــوطــنـة
ــريخ خالل مـئـة بــشـريـة عـلى ا

عام قادم بحلول سنة 2117.
2017 ووظّـــــــــــــــــــــفــت دبــي فــي 
مهندس وتقني لتصوّر كيف
ـــكن أن تُــبـــنى مـــديــنـــة عــلى
الــكـوكب األحـمــر. وفي انـتـظـار
ريخ ذلك تخطّط إلقامة مدينة ا
لــلــعـلــوم في صـحــراء اإلمـارات
بتكلفة تبلغ حوالى  500 مليون
درهم ( 135مــــــلــــــيــــــون دوالر)
والـهـدف مـنـهـا مـحـاكـاة ظروف
ــوجــودة عـلى ــاثـلــة لــتــلك ا

ريخ. ا
وجب استـراتيجيـة الفضاء و
الوطنية الـتي  إطالقها العام
اضي تـتطـلّع اإلمارات أيـضا ا
إلى تنفيذ مشاريع أخرى بينها
سياحة الفـضاء ووقّعت مذكرة
تفـاهم في هذا اإلطـار مع شركة
لـكها فيـرج غـاالكتـيك التـي 

لياردير ريتشارد برانسون. ا
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انطـلقت رحـلة مـسبار األمل من
مركز تـانيغـاشيمـا الياباني في

 20 من تموز/يوليو2020 .
ويـبـلـغ وزن مـسـبـار األمل اآللي
 1350 كـيـلوغـرامـا وهـو بـحجم

ســيـارة ربـاعـيّـة الـدفع تـقـريـبـا.
وقـــــد اســـــتـــــخـــــدم مـــــنـــــصــــة
مــيــتــســوبــيــشي لــلــصــنــاعـات
الـــثــقـــيـــلــة لـالطالق من مـــركــز
تانيغاشيما الفضائي الياباني.
وأكـد مـسـؤولـون إمـاراتـيون أن
مــنـاورة الــثالثـاء لــدخـول مـدار
ـــريـخ هي األكــــثــــر أهــــمــــيـــة ا
وتعقيدا. وسيكون إبطاء سرعة
ـركــبــة الـفــضـائــيــة إلى احلـد ا
الذي يـسمح بـإدخالـها في مدار

اجلاذبية أمرا دقيقا للغاية.
وستبدأ الـعمليـة مساء الثالثاء
في الــسـاعـة  19,30 بــالـتــوقـيت

احمللي ( 15,30تغ).
ـــســبـــار إلى احلــد وســيـــدور ا
الـذي يـسـمح بـإدخـاله في مـدار

االلتـقاط وتسـتمـر عملـية حرق
الـــوقـــود بـــاســــتـــخـــدام ســـتـــة
مـحـركات لـلـدفع الـعكـسي (دلـتا
دة  27 دقيقـة ليقـوم ذاتيا في) 
بــخــفض ســرعــته من  121 ألف
كيـلومـتر إلى  18 ألف كيـلومـتر

في الساعة.
ـعـقدة وستـسـتـهـلك الـعـمـلـيـة ا
ـسـبـار مع نـصف الـوقـود في ا
 11دقـــيــقـــة لـــتــصـل إشــارة من

مسبار األمل إلى األرض.
وفي حـال جنـاح ذلك فإن دورة
واحــدة حــول الــكــوكب األحــمـر

ستستغرق أربع ساعة.
وسـيبـقى مسـبـار األمل في هذه
ــدة شـهـرين تــقـريـبـا ـرحـلـة  ا
وسيـتم خاللهـا إجراء مـزيد من

االختبارات حتى يصبح جاهزًا
لــدخــول مــدار الـعــلــوم مـع بـدء
عمـليـة جمع البـيانـات. وسيظل
ــدة ســنــة ــدار  ــســبــار فـي ا ا

مريخية كاملة أي  687 يوما.
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ـرحلـة العـلمـية سـيدور خالل ا
ـسـبـار حـول الـكـوكب األحـمـر ا
دورة كل  55ســــاعـــــة في مــــدار
بيضـاوي يراوح ما ب  20ألف
كيلومتر و 43ألف كيلومتر كما
ســيـكــون تـواصل فـريـق الـعـمل
سـبار عـبر محـطة الـتحكم مع ا
األرضية مـرت إلى ثالث مرات

أسبوعيا.
وســتـنـقـل ثالث وسـائل تــقـنـيـة
ــســبــار صـورة مــثــبــتــة عــلى ا

كــــامـــلــــة عن أجـــواء الــــكـــوكب
ريخية. األحمر طوال السنة ا
وسيحلل جهاز لقياس األطياف
احلـراريـة يعـمل بـاألشـعة حتت
احلـــــمــــــراء الـــــغـالف اجلـــــوي
السفلي وهيكلة احلرارة بينما
يوفّر جـهاز تصويـر عالي الدقة
مــعــلــومــات حــول مــســتــويــات
األوزون. وأخيـرا يـقيس جـهاز
بــاألشــعـة فــوق الــبــنـفــســجــيـة
مـــســـتـــويـــات األوكـــســـيـــجـــ
والهـيدروجـ من مسـافة تصل
إلى  43000 كــــيـــــلــــومـــــتــــر من

السطح.
شروع سؤولـون عن ا ويقـول ا
إنّ فهم أجواء الـكواكب األخرى
ــنـاخ ســيــســمح بــفـهـم أفــضل 

ـشــروع مــصــمم األرض. لــكـن ا
ــنــطــقــة الــتي أيــضــا إللـــهــام ا
تــــعـــــانـي من االضـــــطـــــرابــــات
واحلــروب ولــلــتــذكــيــر بــذروة
الـتـقـدم العـلـمي خالل الـعـصور
ـشروع الـوسـطى. وقـال مـديـر ا
عـمــران شــرف لــوكــالــة فـرانس
بـــرس أرادت اإلمــارات تـــوجــيه
رســالـة قـويـة لـلـشـبـاب الـعـربي
اضي بـأنـنا كـنّا وتـذكيـرهم بـا

مصدرا للمعرفة.
فـي حـال جنــحت مــهـمــة دخـول
ـريخ فسـتكـون اإلمارات مدار ا
خامس دولـة تصل إلى الـكوكب
على اإلطالق فـي حدث يـتزامن
مع احـــتـــفـــاالتـــهـــا بـــالـــذكـــرى

اخلمس لوالدتها هذا العام.

عـلى النهر واشارت السلطات إلى
أن اجلـــزء األكــبـــر من اخلــطــر زال
مـــســاء األحـــد.وأظــهـــرت عــشــرات
ــصــورة عــبـر مــقــاطع الــفــيـديــو ا

الــــهـــواتف احملـــمــــولـــة والـــتي 
تــداولــهــا عــلى وســائل الــتــواصل
االجـتماعي تدفقا هائال للمياه عبر
واد ضــيق أســفـل مــحــطــة تــولــيـد
الـــكـــهــربـــاء مــا أدى إلـى تــدمـــيــر

الطرق واجلسور.
وأكّـــد رئـــيـس الـــوزراء نـــاريـــنــدرا

مودي أنه يتابع عمليات اإلغاثة.
وقـال على تويتـر إنّ الهند تقف مع
اوتـاراخُـنـد واألمـة تصـلي من أجل
سـالمة اجلميع هـناك. ويطل أربعة
عـشـر جبالً جـليـديًا عـلى النـهر في
حــديــقـــة نــانــدا ديــفي الــوطــنــيــة.
وتـخـضع لدراسـات علـمـية بـسبب
ـناخ تـزايـد اخملاوف حـيال تـغـير ا

وانحسار الغابات.
وأكـــد مـــديـــر مـــركـــز اوتـــاراخُـــنــد
لــلـتـطــبـيـقــات الـفـضــائـيـة لــوكـالـة
فـــرانس بـــرس تــعـــد االنــهـــيــارات
اجلـليدية ظاهرة شائعة في منطقة
ـــصب مـــضـــيــفـــا أن االنـــزالقــات ا

األرضية الضخمة شائعة أيضًا.

هـيـمـااليـا. ونـهـر داولـيـجـاجنـا هو
أحـــد روافــد نـــهـــر الــغـــاجن. وقــال
مــسـؤولــون إن الـســلـطــات أفـرغت
ســدين في مـحــاولـة لـوقف وصـول
مـياه الفـيضان إلى نـهر الغاجن في
بـلدتي ريشيـكيش وهاردوار حيث
مـــنـــعت الـــســـلـــطـــات الـــنـــاس من
قدس. االقتراب من ضفاف النهر ا
وأخــلت الــشـرطــة عـددا من الــقـرى
طلة غـالبيتها عـلى سفوح التالل ا

بــــاحلــــطــــام مـع جــــرف الــــطــــريق
الـرئـيـسي. وجلأ رجـال اإلنـقاذ إلى
اســتـخــدام احلـبــال لـلــوصـول إلى

دخل. ا
وأرســـلت الـــســـلـــطـــات مــئـــات من
الـقـوات والـقـوات شبه الـعـسـكـرية
بـاإلضـافة إلى مـروحيـات عـسكـرية

نطقة. وطائرات أخرى إلى ا
وتـقع واليـة اوتـاراخُنـد الـتي يـنبع
مـنها نهر الغـاجن في سلسلة جبال

ذكـــر قــائـــد الــشـــرطــة فـي الــواليــة
أشوك كومار.

وأوضـح قـائـد الـشـرطـة كـان هـنـاك
 50 عـامال في مـحـطـة ريـشيـغـانـغا
ولــيس لــديــنــا أي مـعــلــومــة حـول
وضــعـهم راهـنــا. فـيـمــا كـان هـنـاك
 150عــامـال في مــحــطــة تــابــوفــان
مــضـيـفـا هـنـاك نـحـو  20 شـخـصـا
عـلقوا داخل نفق وسـنحاول إنقاذ
. امــتأل الــنـفق الــعــمــال الـعــالــقــ

{ نــيــودلــهي- الهـاي -(أ ف ب) –
فـقـد  200شـخص عـلى األقـل األحد
في شــمــال الـهــنـد بــعــدمـا تــسـبب
انــهــيـار جــلــيــدي في الــهـيــمــااليـا
بـفيـضان نـهر غمـر محـطتي تـوليد

كهرباء وجرف جسورا وطرقا.
وذكــر مـتـحـدث بــاسم الـشـرطـة في
ـنكوبة بـوالية اوتاراخُند ـنطقة ا ا
لـوكالة فرانس برس عـثرنا على ما
ال يــقل عـن ثالث جــثث في مــجـرى

النهر.
وأظـهـرت مـقـاطع فـيـديـو الـتـقـطـها
ســكـان مــذعـورون الــتـدفق الــهـائل
لـلــمـيـاه الـتي اجـتـاحت وادي نـهـر
دالــيــغــانــغــا وجــرفت كل شيء في
طـريـقـهـا وغـمرت مـحـطـتي تـولـيد

كهرباء وجرف جسورا وطرقا.
وقـال أحد السكان احمللي ويدعى
أوم أغــاروال لـلـتـلـفــزيـون الـهـنـدي
كـانت هـناك سـحابـة من الغـبار مع
ــيـاه. اهــتــزت األرض مـثل تــدفق ا

الزلزال.
فقـودين كانوا موجودين ومـعظم ا
في مـحطتي تولـيد الكهـرباء اللت
ـيــاه بـعـد ســقـوط جـزء غــمـرتـا بــا
كـبيـر من اجلبـل اجلليـدي وفق ما

عـاما لـوكالـة فرانس بـرس قلت  62 
كنني القيام باألمر ا  لـنفسي ر
نـفــسه مـعـربـا عن سـعـادته إليـجـاد
طــريـــقــة لــتــحــقـــيق الــتــوازن بــ
الـنـشـاطـ العـقـلي والـبـدني أثـناء

جائحة كوفيد- 19.
وإجنـاز هذه األعمـال يتطلب تـقنية
ـجـرد أن تـطـبـع أثرا خـاصـة ألنه 
ـــكــنك مـــحــوه. إن فـي الــثـــلج ال 
االمـر لـيس مـثل الرسـم على قـطـعة
مـن الـورق. ويـوضح اجلـزء األكـثـر
أهـمـيـة هـو مـعـرفـة الـطـريـقـة الـتي
ــشي مـن خاللــهـا عــلى يــجب أن 
الثلج. عليك أن تذهب ذهابا وإيابا
لـتجـميع الـثلج. ويـشرح أسـموسن
أبـدأ برسم شـكل معـيّن مسدس أو
مــربع أو مـثـلث ثم أرسم خـطـوطـا

أو دوائر تتقاطع معها. 

{ اوتـــــــــاوا-(أ ف ب)  –جــــــــــذبت
لـوحات ضخمة مرسومة في حقول
وبــحــيـرات مــغــطـاة بــالــثــلـوج في
أونــتـــاريــو انــتــبــاه مـــســتــخــدمي
اإلنترنت أخيرا… فقد أجنز متقاعد
كـندي هـذه األعمـال بأحذيـة ثلـجية
فـــيــمـــا كـــان يــســـعى لـــلـــهــرب من
التأثيرات النفسية لتدابير اإلغالق
جـــراء تــفـــشي فـــيــروس كـــورونــا.
راودت كــيم أسـمــوسن وهــو مـديـر
دارس فكرة إنشاء سـابق إلحدى ا
هـذه األعمال الفـنية العـمالقة العام
ــــاضـي. فــــأثــــنــــاء الــــبـــــحث عن ا
مـنحوتات ثلجية اكتشف إبداعات
فن الــثـلج الـضـخـمــة بـأحـذيـة ثـلج
ون بيك في بانف بارك الفنان سا

(غرب كندا). 
ويـروي أسمـوسن البـالغ من الـعمر
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ـــألـــوف. وأوضح في اخلـــارج عن ا
أجـزاء كــثـيـرة من لـنــدن يـسـتـخـدم
ربع كمعيار تر ا األشخاص سعر ا
لـتحديد قـيمة العـقارات لكن األمر ال
يـعمل دائما على هذا الـنحو. عندما
ـقدار من يـكـون لـديك عـقـارا بـهـذا ا
الـفـرادة يــجب أن يـنـعـكس الـسـعـر
عــلــيـه. وفــقــا لـــلــوكــيـل الــعــقــاري
تـسببت جائـحة كوفيد- 19 في دفع
الــعـديــد من األشـخــاص وال سـيــمـا
الــعـــائالت إلى مــغـــادرة لــنــدن من
أجل شــراء عـــقــارات أكــبــر مــا قــد

يعوق بيع هذا العقار بالذات.
وأوضح في حـالة مثل تفشي كوفيد
ـشتـرين حتى ال يـوجد الـكثـير من ا
أن هــنــاك مــشــتــرين أقل لــعــقــارات
ـيزة كـهذه. لكـنه ختم إنه فـريدة و
أنـيق وجمـيل ولـهذا الـسبب سـيتم

نزل!. بيع هذا ا

ـســاحــة الـفــريـدة يـتــمــيـز بــهــذه ا
ــلّــاك الـســابــقـ مــضـيــفــا أن كل ا

تــركـوا بــصـمــتـهم اخلــاصـة عــلـيه.
نزل بـاهظـا بالنـسبة يـعتبـر سعـر ا
إلى مـعـظم سـكـان بـريـطـانـيـا حـيث
ـنزل  256ألف يـبلغ مـتوسط سـعر ا
ـوذجي جـنــيه اسـتــرلـيـني لــكـنه 
لــسـوق الــعــقـارات فـي لـنــدن. وقـال
مــايــرز إنه أغــلى ألنه يــوفــر كـل مـا
حتـتاج إليه. من نقطـة مثل شبيردز
ـــكــنـك أن تــكـــون في قــلب بــوش 
(لــنــدن) في غــضـون  10دقــائق إلى
 15دقــيـقــة. وإذا عـثــر عــلى مـشــتـرٍ
طـروح فـسـتـكـون قـيـمة بـالـسـعـر ا
ـنزل قد تضاعفت منذ العام 2006 ا
عـنـدمـا بـيع مـقـابل  488500 جـنـيه
إســتـرلـيـني ( 557 ألـف يورو). لـكن
ديـفـيـد مـايــرز يـعـتـقـد أنه يـسـتـحق
أكــثـــر من ذلك بــســـبب تــصـــمــيــمه

إلى غـرفـة نـوم ومـكـتب ثـمـة شـرفة
تــوفـــر إطاللــة خالبـــة عــلى أســطح
داخن في غـرب لندن. في ـنازل وا ا
الـطابق الثـاني يوجد حـمام وغرفة
اســتــحــمـام وفـي الــطـابـق الـثــالث
غــرفــة الـنــوم الــرئــيــسـة الــتي يــتم
الـوصـول إليـها مـن خالل فتـحة في

ساحة. األرض لإلفادة من ا
بـالــنـســبـة إلى ديــفـيـد مــايـرز هـذا
ــنــزل يـنــاسب زوجــ شــابـ أو ا
شــخـصــا واحـدا. وبــفـضل مــيـزاته
الــفـريــدة من نــاحـيــة تــاريخ بــنـائه
واالبـتــكـارات االنـتــقـائـيــة لـلـداخل
ــنــزل وفــقــا له أن يــجـذب ــكن ا
مـــشـــتـــرين يـــهــــتـــمـــون بـــالـــفن أو
. وأوضح مايـرز ال يوجد بـوهيمـي
مـنزل آخر في لندن يبلغ عرضه 1,7
مـتر. هـناك منـازل أخرى من خـمسة
طـــوابق لـــكن ال يـــوجـــد أي مـــنـــزل

سـؤولة عن ـبـيعـات في الوكـالـة ا ا
ـبــنى فـإن هـذا الــسـعـر بـيـع هـذا ا
ـنـزل يـفــسّـر من خالل حـقــيـقـة أن ا
الــذي  بــنــاؤه في نــهــايــة الــقـرن
الـــتــاسـع عــشـــر أو بـــدايـــة الـــقــرن
الـعــشـرين يــشـكل جــزءا فـريـدا من
تـاريـخ لـنـدن. وقـال لــوكـالـة فـرانس
بـــرس إنه جـــزء من ســـحـــر لـــنــدن.
تـخـتلـف أبعـاد الـغـرف بشـكل كـبـير
طـبخ من ركـن إلى آخـر. وإذا كـان ا
ـــوجـــود في الـــطــــابق الـــســـفـــلي ا
األضــيق فـهــو يـؤدي إلى مــسـاحـة
لـتـنــاول الـطـعـام يـســاوي حـجـمـهـا
ـطبخ. وتـقع حـديـقة ضـعف حـجم ا
بـــعـــرض  2,5 مـــتـــر خـــلف نـــوافــذ
زجاجية. الطابق األرضي حيث كان
ــتــجــر الــقــد والـذي حتــوّل إلى ا
مــدخل والـطـابق األول من احلـجم
نـفسـه. في الطـابق األول باإلضـافة

لــــنـــدن) -,أ ف ب)  –طــــرِح أضــــيق
مـنزل فـي لنـدن مع عرض يـبلغ 1,7
مـتر لـلـبيع بـأكثـر من مـليـون يورو
وهــو يـقع بــ صـالــون لـتـصــفـيف
الـشــعـر وعـيـادة طــبـيب. وكـان هـذا
ـؤلف من ـثـيـر لـلـفـضـول ا ـبـنى ا ا
خـــمــســـة طــوابق والـــواقع في حي
شـبــيـردز بـوش في األصـل مـتـجـرا
لــــلـــقـــبـــعــــات الـــفـــيـــكــــتـــوريـــة مع
مــســتـودعــات لــتــخــزين الــبـضــائع
ومـسـاكن في الطـوابق الـعلـيا. وفي
ـنـزل إشـارة إلى مــاضـيه احـتـفظ ا
ـصـبـاح بـنـافــذة صـغـيـرة مـزيــنـة 
عـلى شـكل قـبـعـة مسـتـديـرة. وتـقدر
قـيــمـة هــذا الـعـقــار الـعــجـيب الـذي
ـكن ـلك واجــهـة زرقـاء وبـالـكـاد 
مالحـظـة وجـوده بـ 950ألـف جنـيه

استرليني ( 1,1مليون يورو).
بـالـنــسـبـة إلى ديـفــيـد مـايـرز مـديـر
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