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وذي قــار واالنــبـار) مــؤكــداً (حـرص
ـناسـبة الـوزارة عـلى توفـير الـبيـئة ا
لـلعمل في الـقطاع النـفطي والغازي).
مـن جـــانـــبه  اوضح وكـــيـل الــوزارة
لـشـؤون االسـتـخـراج كـر حـطاب ان
(النفط ومن خالل جهودها في تنظيم
قـد ارست منـاقشة جـولة الـتراخيص 
الـــتـــطـــويـــر  لــلـــحـــقل الـــغـــازي الى
هـا اوطا لـتقـد سـايـنوبك الـصيـنيـة 
الـعـطـاءات  وتـعـد احـالـة الـعـقـد الى
الـشـركـة الـفـائزة خـطـوة مـتـقـدمة في
عــمـلـيــات اسـتــثـمـار الــغـاز احلـر في
احلـقل) الفـتـا الى ان (العـقـد سيـكون
ئة لصـالح شركة نفط بـنسبة  51 بـا
ـثــلـة لــلـوزارة الــوسط  الــتي تـعــد 
ئة لـصالح الشركـة الفائزة) و 49 بـا
وتـابع ان (تطوير احلـقل ياتي لتام
احــتــيـاج مــحــطـات تــولــيـد الــطــاقـة
الـكـهـربـائـيـة من الـغـاز). بدوره  قـال
مـدير عـام دائرة العـقود والـتراخيص
فـي الـوزارة عــلي مــعــارج ان ( دائـرة
الــعـقــود قــامت بـاالعــداد والـتــهـيــئـة
لــتــنــظـيـم جـولــة تــراخــيص جــديـدة
نـصـورية الحـالـة عقـد تـطويـر حـقل ا
الــغـازي وفـق االجـراءات الــقـانــونـيـة
تبعة بهذا الشأن حيث جرت دعوة ا
الـــشــركـــات و تــاهــيل  8 شـــركــات
نافسة  وفازت شركة لـلمشاركة في ا
ـها عطاء بـقيمة  سـينوبيك بـعد تقد
 23.88 كــــنــــســــبــــة مـــشــــاركــــة في
المح الــــربـــحـــيـــة) مــــبـــيـــنــــا ان (ا
االسـاسـية لـعقـد تـطويـر احلقل تـؤكد
عـلى ملـكية الـثروات الـطبيـعية داخل
نتج منها لـلشعب وسيقوم احلـقل وا
ـقاول بـتمـويل انشـطة االسـتكـشاف ا
نصورية الغازيوالـتـقـو والـتـطـويـر واالنـتاج  وان hO∫  وزير النفط  ومسؤولو الوزارة خالل اعالن فوز سينوبيك الصيني بتراخيص لتطوير حقل ا «d
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فـازت شركة سينوبيك الـصينية بعقد
نـصـوريـة الـغازي في تـطـويـر حـقل ا
مـحـافظـة ديالى حـيث يـضمـن العـقد
انــتـاج تـعــظـيم االنـتــاج الـوطـني من
الـغـاز بـاضـافـة  300مــقـمق يـومـيـا 
فـــضال عن تـــوفــيـــر امــدادات الـــغــاز
حملـطات تـوليـد الطـاقة بـالبالد. ونقل
بـيان تلقته (الزمان) امس عن  الوزير
احـسـان عبـد اجلـبار اسـمـاعيل خالل
جــولــة الـتــراخـيـص الـتي نــظــمـتــهـا
ــتـنــافــسـة الــوزارة بــ الـشــركــات ا
الــــقـــول انه (مـن اولـــويـــات الـــوزارة
تـطوير الصناعة الغازية و االستثمار
االمـثـل لـلـغـاز بـاالضـافـة الى تـطـويـر
قـطاع التـصفيـة والتكـرير في البالد)
واضــــاف ان (اهـــمـــيــــة عـــقــــد حـــقل
ــنـصـوريـة الـغـازي  تــكـمن في  انه ا
يــســتــهــدف اســتــثــمــار الــغــاز احلـر
واالسـتـفـادة منـه في تعـظـيم االنـتاج
الـوطني بـاضافة  300مـقمق يـوميا 
ـتوقعـة واخملطط لها  وهي الـطاقة ا
فـضالً عن توفـير الوقود الـى محطات
تـولـيـد الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة) داعـيـا
عـنية في الـشركة الـفائزة واجلـهات ا
الــــوزارة الى (االســــراع بــــاجـــراءات
تـوقـيع الـعـقـد لـلـمبـاشـرة  بـعـمـلـيات
الــتـطــويـر لالســتـفــادة من الــطـاقـات
ـتاحة للـبالد من الغاز واسـتثمارها ا
لـتحقيق التنمية االقتصادية) مشيرا
الى ان (الوزارة تشجع االستثمار في
قـطـاع الغـاز ونعـمل عـلى ابرام عـقود
ــــيــــة اجـــنــــبــــيـــة مع شــــركــــات عـــا
لـتطويـرحقول غـازية وبنـاء منشاءات
لـتصـنيع الـغاز فـي البـصرة ومـيسان
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تـخلف يفترض تسن احلكومات قـوان عقابيـة بحق اجلندي ا
انهـا تـوازي حـقـوقه في اداء الـواجب. وتـتـحـمل احلـكـومات في
القانون الدولي العام مسؤولياتها الداخلية والدولية عن قرارات

احلكومات التي تسبقها.
مـلف احلـرب الـعـراقـيـة االيـرانـيـة (1980-1988) مـلف لم تـنـته
اثـاره لـلـيـوم ومـلف االسـرى هـو مـلف انـسـاني بـأمـتـيـاز سـواء
عندمـا تقـول ان اهداف احلرب و اسـمها حتـت مسمى قـادسية
صدام بحسب االعالم الـرسمي العراقي قـبال او جنگى دفاع
مقـدس بـحسب ايـران سـابقـا و لالن ومن االسـرى العـراقـي
من صار توابا وخرج فقـاتل وسلم و سافر او رجع ومنهم من
جـرى قـتــله و مـنـهـم من جـرى تـبــادله بـاكـرا او مــتـأخـراً ومن
هؤالء عاد الى العراق بعد تبادل حديث زمنا بحيث ان االسير
العائد امضى اربع سنة فـي معسكرات االسر نفس مدة تيه
بـني اسـرائـيل فـي سـيـنـاء لـيـجــد نـفـسه مـغـضـوبــا عـلـيه تـبـعـا
للغضب على النظام السابق وهو االن في اسفل سلم االهتمام

ان كان ثمة من يهتم المره رسميا...
اكان يفترض به ان يعارض فيجري قتله بتهمة التخلف عن امر

مصيره االعدام او في احسن االحوال السجن?
ام كان عليه ان يفر خارح البالد?

كال االمرين يصعب قبولـهما وفرضهمـا على كافة او نسبة اقل
من جنود العراق.

فـقـوديـن و اغـناء ال يـحـتـاج االمـر اال تـفعـيـل دائـرة االسـرى وا
حالة افراد كل ذنـبهم انهم عـراقيون اسـتوفتـهم شروط السوق

للمعارك انقيادا للقانون.
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كـشف الدكـتور عـبد احلـس شـعبان
ـدير العام للمركز الوثائقي للقانون ا
ــكـتب الــدولي اإلنــســاني وعـضــو ا
الـدائم الحتاد احلقوقـي العرب عن
ــــكــــتب الــــدائم في قــــرار اتــــخـــذه ا
اجـتماعه األخير في عمّان عام 2019
بـإقـامـة حـفل تـكـر خـاص لـألسـتاذ
ـنـاسبـة مرور الـكي وذلك  شـبـيب ا
 45 عــامـاً عـلى تـأسـيس االحتـاد في
بــغــداد عـام 1975  ولــكـن األوضـاع
الـعـامـة واجتـيـاح وباء كـورونـا حاال
اضي  دون تـنفيذ الـقرار في العام ا
وقـــد تـــأجّل االجـــتـــمـــاع إلى الـــعــام
2021 عــــــلى أمـل انــــــعـــــقــــــاده في

قبل.  اخلريف ا
وأشــار شــعــبــان في رســالــة تــلــقت
(الـــزمــان) امس الـى بــتــصـــريــحــات
رئـيس مـجـلس القـضـاء األعـلى فائق

زيــدان والــتي تــنـاول فــيــهـا أهــمــيـة
إعـالء شـأن الــقــضـاء واســتــقاللــيـته
ـنـصـفة ومـهـنـيتـه ودوره وإشارته ا
ـــالــكـي في دعم مـــعــهـــد الــقـــضــاء ا
ـساواة في االخـتـيار وحـرصه عـلى ا

والــتــوازن اجلــغــرافي. وســيــتــزامن
االحــتــفـــال الــذي ســيــنــظّم لــتــكــر
كتب الدائم الذي الكي مع انعقاد ا ا
اعـتـاد أن يـنظم نـدوة فـكـرية سـنـوية
أيــضـــاً تُــدعى إلــيــهـــا شــخــصــيــات
حـقـوقيـة من جـميـع األقطـار الـعربـية
وفـــروع االحتــاد الــبــالغ عــددهــا 16
فـرعـاً إضـافـة إلى شـخـصـيـات عـامة
وضـيوف من عـدد من الـبلـدان. جدير
ــالــكـي يــرأس حــالــيــاً بــالـــذكــر أن ا
االحتــاد ونـائـبه األول مــفـيـد شـهـاب
(مـصر) أما مـنصب األم الـعام فقد
تـــولّــــاه األســـتـــاذ عـــلـي الـــضـــمـــور
(األردن) وسـتـكون مـناسـبـة التـكر
فـرصـة جـديدة  لـتـواصل احلقـوقـي
ــنـاقــشـة وبــحث الـقــضـايـا الــعـرب 
ـهــنـيـة والـقـانـونــيـة الـتي تـهـمـهم ا
خــصـوصــاً في ظل الــتـطــورات الـتي
جـرت في العديد من البلدان العربية

في السنوات األخيرة.

الكي شبيب ا
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قـــــررت وزارة الـــــتــــربـــــيـــــة اجــــراء
ــعـدل امــتـحــانــات طـلــبـة حتــسـ ا
الــذين لم يــؤدوا امــتـحــانــات نـصف
الــسـنـة لـلـعـام الـدراسي اجلـاري مع
ـؤجــلـ الــتي سـتــنـطـلق الــطـلــبـة ا
ــقــبل .وقــال بـيــان لــلـوزارة االحــد ا
ــديـريـة تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (ا
الــعــامـــة لــلــتــقــو واالمــتــحــانــات
ــديـريـات أصــدرت تـعــمـيــمـاً يُــلـزم ا
الـعامة للتربـية في احملافظات كافة 
عـــدا إقـــلـــيم كـــردســـتـــان  بـــاجــراء
ــعـدل امــتـحــانــات طـلــبـة حتــسـ ا
لــلـذين لـم يـؤدوا امــتـحـانــات نـصف
ؤجل وذلك يوم الـسنة مع الطلبة ا
ـقـبل). واكــد وزيـر الـتــربـيـة االحــد ا
عــلي حــمــيــد الـدلــيــمي  اســتــمـرار
ـساعدة اجلـهود في تقـد العون وا
ــرضــيـــة واإلنــســانــيــة لــلـــحــاالت ا
لـلمالكـات التـربويـة. وذكر الـبيان ان
(اعـضـاء الـهـيـئـة اإلداريـة لـصـنـدوق
الـتـربـيـة صـادقـوا عـلى تـقـد الدعم
والـعـون لنـحو  584 حـالـة إنسـانـية
مـقـدمـة من قـبل مـوظـفي الـوزارة في

بـغـداد واحملافـظات  حـيث تضـمنت
عـونة  87 حـالة الـطلـبات شـمول بـا
ـرضى الـسـرطان وفـاة و  38 حـالـة 
وكـــذلك  441 حـــالـــة لــلـــعـــمــلـــيــات
ــتـنــوعـة  فـضالً عن 9 اجلــراحـيـة ا
حــاالت طـارئــة وحـالــتـ خُــصـصت
لـبراءة االختراع مع  5 حاالت حريق
بــاإلضـافــة حـالــتـ لــعـقــد الـزواج).
واعـرب الدليمي عن (تطـلعه لتوسيع
مـهام الصندوق واستخدامه في دعم
ــفــاصـــله كــافــة ـــلف الــتــربـــوي  ا
الكـات العاملة وتـقد اخلدمة الى ا
ؤسسة التربوية والتعليمية). في ا
مـن جـــــانب اخـــــر نـــــظـــــمـت دائــــرة
الـعالقات واالعالم في وزارة الـتعليم
الــعـالي والـبــحث الـعــلـمي نـدوة عن
لــقـاحـات كـوفـيـد  19 بــالـتـعـاون مع
دائـــرة الــصــحــة الـــعــامــة في وزارة
الــصــحــة.واســتــعــرض مــديــر قــسم
تــعـزيـز الــصـحـة في دائــرة الـصـحـة
الـعـامة هـيثم الـعبـيدي خالل الـندوة
الـتي حضـرها موظـفو مـركز الوزارة
أنـواع الـلـقـاحـات وآلـيـات تـوزيـعـهـا
ستـشفيات راكز الـصحيـة وا عـلى ا
فـي كل انــحـــاء الـــعــراق فـــضال عن

الـعوامل التي جتعل اللقاحات فعالة
للسيطرة على انتشار الوباء.

وأكـد الـعبـيدي أن (جـميع الـلقـاحات
الـتي أقرتـها وزارة الـصحـة آمنة وال
حتـــمل مـــخـــاطـــر أو مـــضـــاعـــفــات
ـواطـن مـوضـحا أهـمـية تـسـجيل ا
ـنصات االلـكترونيـة اخملصصة في ا
لـهـذا الـغـرض). وأجـاب فـريق وزارة
الـصحـة على أسـئلـة واالستـفسارات

ـــتـــعـــلـــقـــة بـــأنـــواع الـــلـــقـــاحــات ا
والـشـائعـات التي يـحـاول مروجـوها
ـواطن بـالتزامن مع الـتأثـير على ا
بــدء حـمالت الـتـلــقـيح. وفي اخلـتـام
سـجل احلاضرون شكرهم وتقديرهم
الـعـالي لـطواقـم وزارة الصـحـة التي
لم تـدخر جـهدا أو وقـتا في مـواجهة
الـوبـاء وتـعـزيـز الـوعي الـصـحي في

اجملتمع.
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مــدة الـعــقـد  25  عــامـا مـع امـكــانـيـة
الـتمـديد  5سـنوات اخـرى  وستـلتزم
الـشركة وفقا للعقـد الذي سيبرم معها
بـــتــطــويــر بـــئــرين  بـــاالضــافــة الى
تــعــهــدهــا بـتــوفــيــر فــرص الـتــدريب
والــتـكـنــولـوجــيـا احلـديــثـة  وفـرص
الــعــمل البـنــاء ديـالـى وشـراء الــسـلع
واخلـدمـات احملـليـة  ويـخضع الـعـقد

ـقاولـون الـثانـويون وكـافـة اطرافه وا
الـى القـانون الـعـراقي). من جته  اكـد
مـعـاون  مديـر عام شـركة نـفط الوسط
قـــــدوري عــــبـــــد ســــلـــــيم  ان (حـــــقل
ـهـمـة ـنـصـوريـة يـعـد من احلـقـول ا ا
ـؤمل ان ومـن ا النــتــاج الــغــاز احلـر 
تـصل الـطـاقـة االنـتـاجـيـة لـلـحـقل الى
 300مـليون قدم مكعب قياسي باليوم

راحل وان عملية االنتاج فيه تكون  
تبدء من  50مـقمق باليوم وصوال الى
ــتــحـدث ــنــشــودة). وعـد ا الــطــاقـة ا
الـرسـمي بـاسـم الوزارة عـاصـم جـهاد
ـهمـة النـها عـمـلـية تـطـوير احلـقل بـا
ســـتــوفـــر امــدادات الــغـــاز لــلـــطــاقــة
الكهربائية والصناعات االخرى. وقال
جــهـاد ان (الــوزارة جنـحت في اعـادة

عـملـية عرض تـطويـر احلقل للـتنافس
فـي جـولــة تــراخــيص جــديــدة وتـمت
عـمـليـة التـنافس بـعـلنـية  وشـفافـية 
حــيث فـازت شـركـة الــصـيـنـيــة بـعـقـد
تـطـوير احلـقل الـذي سيـوفـر امدادات
الــغـاز الـى مـحــطـات تــولـيــد الـطــاقـة
ـتـعـلـقـة الـكـهــربـائـيـة والـصـنـاعـات ا

بالغاز). 
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بــــحث رئــــيس حــــكــــومــــة اقـــلــــيم
كــردسـتــان مــسـرور الــبـارزاني مع
ـثلي االحتـاد االوربي في االقليم
 تـــعـــزيــز الـــعـالقــات والـــتـــعــاون
. وقال بـيان ـشتـرك ب اجلـانبـ ا
تـلقته (الزمان) امس ان (البارزاني
ـثلي دول االحتاد االوربي الـتقى 
فـي االقلـيم  ونـاقـشـا خـالل الـلـقاء
العالقة ب بغداد واربيل   وسبل
تـــعـــزيـــز الـــعالقـــات بـــ االقــلـــيم
واالحتاد األوربي). واكد البارزاني
ان (االقـلـيم مـلـتـزم بـتـنـفـيـذ قـانون
ــوازنـة لــلـعــام اجلـاري  ونــدعـو ا
احلــكــومــة االحتــاديــة إلى اإليــفـاء
بــالــتـزامــاتـهــا جتــاه كـردســتـان 
كــونـــهــا لم تــرسل أي رواتب مــنــذ
عـشـرة اشـهر) مـعـربـا عن أمله في
ـصـادقـة عـلى الـقـانون أن (تـكـون ا
بــدايــة جـيــدة إليــجــاد حل جـذري
لــلـقــضــايـا الــعـالــقـة األخــرى عـلى

أسـاس الـدسـتور والسـيـمـا تنـفـيذ
ـادة  140وتــطـبـيع األوضـاع في ا
ـنـاطق الكـردستـانيـة خارج إدارة ا
حـكـومـة اإلقـليم) مـضـيـفـا ان (ذلك
سـيكون له تـأثير إيـجابي على أمن
الــعــراق واســتــقــراره) مــؤكــدا ان
(االصـالحات احلكومـية في االقليم
تــهـدف إلى إعـادة تـنــظـيم مـصـادر
الـــــدخل وتـــــنـــــوعـــــهــــا وخـــــفض
ــــصـــاريـف غـــيــــر الـــضــــروريـــة ا
وتـرسيخ الشـفافيـة واحلد من هدر
الـثـروة الـعـامة) واشـار الـبارزاني
إلـى أن (حـكـومــته ســتـوفـر جــمـيع
الـتـسهـيالت الالزمة لـلـمسـتثـمرين
األجـــانـب واحملـــلـــيـــ لـــتـــطـــويــر
االســـتــثــمــار فـي اجملــاالت كــافــة).
واســـتــقــبل الــبـــارزاني  الــرئــيس
كـتب قنصـلية الـيابان في اجلـديد 
أربـــيل نــيــكــيـــهــيــرو أراكــاوا.وفي
مــسـتـهل الـلـقــاء هـنـأ الـبـارزاني 
كتب عـلى تسنـمه منصبه رئـيس ا
اجلـديد وأعرب البارزاني عن أمله

ا يـسـهم (بـنـجـاحه في مـهـامـه و
فـي تـعـزيــز الـعـالقـات بـ االقــلـيم
والـيـابـان في شـتى اجملاالت) كـمـا
وجـه خالل الــلــقـــاء الــذي حــضــره
(مــديـر مـكـتب الــوكـالـة الـيــابـانـيـة
لـلتعاون الدولي جايكا توياما كي
شـــكــره إلى الـــيــابــان عـــلى كل مــا
تـقدمه مـن مسـاعدات والسيـما من

خـالل جـايـكــا الـتـي تـقــدم خـدمـات
إنـــســانــيــة إلـى القــلــيـم مــنــذ مــدة
طــويـلـة مــجـدداً في الــوقت نـفـسه
اســـتــــعـــداد القـــلـــيـم الســـتـــقـــبـــال
). وكـان ــسـتـثــمـرين الــيـابـانــيـ ا
عـــنـــاصــر الـــبـــارزاني قـــد اكــد ان 
داعـش مــا زالـت تـــشـــكل تـــهـــديــدا
حــقـــيــقــيــا عــلـى مــنــاطق الــعــراق

وســــوريـــا . واوضـح الـــبــــيـــان ان
ـبعوث (الـبارزاني اسـتقـبل نائب ا
األمــــريـــكي اخلــــاص إلى ســـوريـــا
ديـفيـد براونـستاين  وبـحثا خالل
الــلـقـاء الــذي جـمـعـهــمـا في اربـيل
وحــضـره الـقـنـصل االمـريـكي روب
ـستـجدات فـي العراق وولـر آخر ا
وسـوريـا كـما جـرت مـناقـشـة سبل
ـــشـــتــرك مع تـــعـــزيــز الـــتـــعــاون ا
ـواجهة داعش) الـتحـالف الدولي 
مـشـيـرا الى ان (الـلـقـاء اسـتـعـرض
جـــــهـــــود احلـــــوار الــــذي جتـــــريه
األحــــزاب في ســــوريــــا لـــضــــمـــان
احلـقـوق الـقومـيـة لـلشـعب الـكردي
فـي إطار ذلك). ودعا البارزاني الى
(أهــــمـــيـــة مــــواصـــلــــة دعم قـــوات
البيشمركة للتصدي خملاطر تنظيم
داعـش الذي ال يـزال يـشكل تـهـديداً
حــقـيــقــيـاً في الــعـديــد من مــنـاطق
الـــعــراق وســـوريــا). كـــمــا الـــتــقى
رئــــيس االقــــلــــيـم نــــيــــجــــيــــرفـــان
بعـوث االمريكي الذي الـبارزاني ا

يـزور اربـيل حـالـيا   ونـاقـشـا آخر
ــســتـجــدات بــشــأن األوضـاع في ا
ســــوريــــا  ومــــهــــمــــة واشــــنــــطن
والـــتـــحــالـف الــدولـي ضــد داعش
ومـلفـات أخرى. واشـار البـيان الى
ان (الــلــقــاء بــحـث وجــود الــقـوات
الـــدولـــيــة واألوضـــاع في شـــمــال
شـرق سـوريا وأهـمـية االسـتـقرار
واحلـــــوار الـــــكـــــردي - الـــــكـــــردي
والـقـضـيـة الـكـردية) وجـدد رئـيس
إقـــلـــيم (الـــتـــأكـــيـــد عـــلى أن احلل
ـعقـد في سوريـا لن يأتي لـلوضع ا
بـسـرعة وأن الـسـبل الـعسـكـرية ال
تــــــؤدي إلـى احلـل بل يــــــجـب حل
ـشــكـلـة عـبـر الـطــرق الـسـيـاسـيـة ا
واحلــــــوار). من جــــــانـــــبه  شـــــدد
بـــراونــشـــتــايـن عــلى أن (داعش ال
ولـهذا ـثل تـهديـداً لـلعـراق  يـزال 
ســـتــواصـل أمــريـــكــا والـــتـــحــالف
الـدولي مـساعـدة ومـسانـدة الـقوى
واألطـراف احلـلـيفـة في سـوريا في

مواجهة اإلرهاب). 
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حــــدد مــــصــــرف الــــرافــــدين فــــروعه
ــنح الـسـلف لــلـمـوظـفـ ــشـمـولـة  ا
ومــنــتـســبي وزارة الــداخـلــيــة . ودعـا
ــكـتب االعالمي لـلــمـصـرف في بـيـان ا
ـــوظـــفــ ا تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس 
ومـــنــتــســبي الـــوزارة الى (مــراجــعــة
الــفــروع الـتي  حتــديــدهـا  لــتـرويج
مـعـامالت احلـصول عـلى الـسـلفـة بـعد
الي فيها) واشار تـوفر التخصـيص ا
نح السلف الـى انه ( ايقاف العمل 
في الـفرع الرئيس للـمصرف مع أتخاذ
االجـراءات الوقائية من كورونا  حيث
 تـعـويض ذلـك في الـفـروع االخرى)
وتــابع ان (الـفـروع الـتي  حتـديـدهـا
هـي الـــبـــاب الـــشـــرقي وحي الـــعـــامل
واخلـنــسـاء و بـراثـا والـقـصـراالبـيض
شتل واخللفاء واخلضراء ـعرفة وا وا
ــصـافي والــعـربي والــقـدس وسـبع وا
قـصـور واالعـظـمـيـة والـشـعب والـبـاب
ــعـظم). واعـلن مــصـرف الـرشـيـد عن ا
الـــغــاء شــرط رهن الـــعــقــار لـــلــســلف
ــكــتب ــمــنــوحــة لــلــقــضــاة ز وقــاال ا
االعالمـي للـمصـرف في بـيان مـتـقضب
ـصرف قرر تـقلـته (الزمـان) امس ان (ا

مـنح مـئـة مـلـيـون ديـنـار لـلـقـضاء دون
رهن الـعـقـار و بكـفـالـة قاضـي مسـتـمر
ـئة من بـاخلـدمة ويـغـطي راتبه 50 بـا
الـقـسط والـفـائدة الـشـهـرية  حـيث ان
مـدة تــسـديـد الـسـلـفـة عـشـرة سـنـوات
ـئـة). وتـشـرع بـفـائـدة وبـفـائـدة  5  بـا
ـهــجـرين بــتــوزيـع وزارة الــهـجـرة وا
ــلــيــون و 500  الــف ديــنـار مـنـحـة ا
ـــقـــبــل بـــ األســـر خــالل الــشـهــر ا
الـــعــائــدة.وقـــال مـــديــر عـــام دائــــرة
شـــؤون الـفـروع بالوزارة علي عـبـاس
جـهـاكـيـر في تـصـريح امس إن (قـاعدة
الــبــيـانــات الـتـي تــســتـعــد الـــوزارة
ــشـمــولـة لــعـمــلـهــا ســتـكــون لالسـر ا
ــنــحـة عالوة عـــلـى الــــنــــازحـــ بــا
الـــعـــائـــديــن إلــى مــنــاطـق سـكـناهم
االصـــلــيــة). وكــــانــت الـــــــوزارة قــــد
اعــلــنـت قـبـل ايــــام جنـاحهـا بإغالق
ئة من مخيمات النازح على  90 با
مـــــســـــتـــــوى الـــــبـالد من اصل 174
مـــــخـــــيــــمـــــاً وإعـــــــادة  577 الــف
أســـــــرة نـــــــازحــــــة إلــى مـــــــنــــــاطـق
ســكـنـاهـا االصـلـيـة بينما سيتم غلق
ـتـبـقـيـة خـالل الـعام اخملـيـمـات  28  ا
اجلـــاري.واكــد األمـــ الــعـــام جملــلس
الـــوزراء حـــمــيـــد نــعـــيم الـــغــزي ان

احلـكـومة جـادة في خطـواتـها إلشـاعة
روح الـتـعـايش الـسـلـمي ونـبـذ الـعنف
والـــتـــطـــرف وإدمـــاج الـــعـــائـــدين من
مــخــيــمــات الــنــزوح ضـمـن اجملـتــمع
بــالــتــنــســيق بــ األجــهــزة األمــنــيــة
والــسـلــطـات احملــلـيــة.وقـالت االمــانـة
الـعـامة فـي بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (الـغـزي التـقى بالـسفـير الـهولـندي
اني فـي بغـداد عبر ونـائب السـفيـر األ
حيث اكد غـلقـة الـدائرة الـتلفـزيونـية ا
أن مـلف الـنـازحـ يـعـد من أولـولـيات
عـمل احلـكـومة الـتي تـعـمل في الوقت
احلــــالي عــــلـى تـــوفــــيــــر اخلــــدمـــات
األســـاســيــة وســبل الـــعــيش الــكــر
ائي لأل بـالتـعاون مع البـرنامج اإل
ـنـظـمـات ـانـحـة وا ـتـحـدة والـدول ا ا
احملـلـيـة والدولـيـة). من جـانبه  اشـاد
الــسـفـيـر الـهــولـنـدي ونـائـب الـسـفـيـر
ــاني في بـغـداد (بـاخلـطـوات الـتي األ
تــتـخـذهـا احلـكـومــة واألمـانـة الـعـامـة
ستوى لـلمجلس  وتنسيقهما عالي ا
ـانـحـة واجملـتـمع الـدولي مـع الـدول ا
ـنـاطق إلعــادة جـهـد االســتـقــرار إلى ا
احملــررة والـتـركـيـز عــلى نـبـذ الـعـنف
والـــتـــطـــرف; من أجل عـــودة احلـــيــاة

ناطق). الطبيعية إلى تلك ا
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رصـــدت وزارة الــصــحـــة والــبـــيــئــة
 8208 اصــابــة مــؤكــدة بــفــايــروس
كـورونا وشفاء  6888 حـالة وبواقع
 34 وفــاة جــديــدة في الــبـالد. واكـد
ـــوقف الـــوبـــائي الـــيــومي  الـــذي ا
اطـلعت عـليه (الـزمان) امس ان (عدد
الـفحوصـات اخملتبـرية التي اجـرتها
مـالكـات الـوزارة امس  بــلـغت اكـثـر
من  43 الـف عـيـنــة حلـاالت مــشـتـبه

بــاصـابــتـهــا بـالــفـايـروس حــيث 
تـسـجـيل   8208 اصـابـة مـؤكـدة في
الــبالد) مـــشــيــرا ان (الــشـــفــاء بــلغ
 6888 حــــالــــة  وبـــواقع  34 وفـــاة
جـــديـــدة) وتـــابـع ان (اكــثـــر من 17
الـف شخص تـلـقـوا جرعـات الـلـقاح
ـضـاد للـجائـحـة في مراكـز الوزارة ا
ـنــتـشـرة في بـغـداد واحملـافـظـات). ا
واعـلنت محافظـة كركوك عن تقليص
ســاعـات احلـظــر اجلـزئي بــنـاء عـلى
تـوجيه من احملافظ. وقال بيان امس
ان (احملـــافظ راكــان اجلــبــوري وجه

بــتــمـديــد الــســمـاح بــالــتــجـوال الى
الـساعـة العـاشرة بـدال من السـاعة 8
مــســـاء لــكي يــكــون هـــنــاك مــتــسع
لــلــتــسـوق بــعــد الــصالة لــلــتــبـضع
وتــخــفــيف الــضــغــوطــات ومــراعـاة
الـسـكـان من بـيـنـهم أصـحـاب احملال
فـي عـمـوم كـركـوك) واكــد اجلـبـوري
ـقـتـرح الـتــخـفـيف عن كـاهل دعــمه (
ـواطن ونعمل مع قـيادة العـمليات ا
والـشرطـة واالجهـزة االمنـية والـفرق
الــصـحـيـة كـفـريق واحـد) وتـابع ان
(اغـالق احملـال الــتــجــاريـة ســيــكـون
فــعـلــيـا وبــشـكل شــامل في الــسـاعـة
الــعــاشــرة مــســاء). وتـوقــعت وزارة
الصحة في إقليم كردستان أن تتلقى
اجلـــــواب الــــنـــــهــــائـي من شـــــركــــة
أسـترازيـنيـكا بـشأن عـقد لـشراء مـئة
ـــضـــاد ألـف جـــرعـــة من الــــلـــقـــاح ا
لــكـورونـا. وقـال رئــيس جلـنـة شـراء
الـلـقـاحـات في الـوزارة  آرام رسـتم
فـي تـصــريح امس (نــحن بــانــتــظـار
اجلـواب الـنـهـائي من أسـتـرازيـنـيـكا

لشراء مئة ألف جرعة من اللقاح).
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توقـعت الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
ان يــــكـــون طــــقس الــــيـــوم الــــنــــقل 
ـنــاطق كــافــة غـائــمـا االربــعــاء في ا
جــــزئــــيــــا وال تــــغــــيــــر فـي درجـــات
احلــرارة. وقــالت الــهــيــئــة في بــيـان
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امـس ان (طــقس
ـناطق الـيـوم االربعـاء سـيـكـون في ا
كـافـة غـائــمـا جـزئــيـا الى غـائم  وال
تغير في درجات احلرارة) واضاف
ان (طـقس يوم غد اخلمـيس سيكون
نـطـقـة الـوسطى غائـمـا جـزئـيـا في ا
ودرجـات احلـرارة تــنـخــفض قـلـيال
ـنـطـقـة الـشــمـالـيـة فـيـكـون امـا فـي ا
غــائـمــا مع فـرصـة لــتـســاقط امـطـار
خـفيـفة في بـعض االماكن ودرجات
احلـرارة مقاربـة لليـوم السابق وفي
ــنـطــقـة اجلــنــوبـيــة يـكــون الــطـقس ا
صـحوا الى غـائم جزئـيا) مـيرا الى
قـبل يكون ان (طـقس يوم اجلـمعـة ا
غـائـما جـزئـيـا في الـوسط واجلـنوب
ــنـطـقــة الـشـمــالـيـة). وصــحـوا في ا
وافـاد مـركـز رصـد الـزالزل األوربي
ـتوسطي  بأن هزة أرضية بقوة 6 ا
درجـات على مقـياس ريخـتر ضربت
مـنطـقة نـيـاس في إندونـيـسيـا. وقال
ـركـز ان (الـهــزة وقـعت عـلى عـمق ا
 10كــيــلــومــتــرات وعــلى بــعــد 325
كـيـلـومــتـرا عن مـديــنـة بـادانغ و254
كـيــلــومــتــرا عن مــديــنــة ســيــنـابــانغ

 .( اإلندونيسيت
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ـا يـضـمن سـرعـة االجنـاز  والـزام
ـالــيـة بـإصـدار الـتــعـلـيـمـات وزارة ا
ـوازنــة  ومـعــاجلـتــهـا اخلــاصـة بــا
ـــــوضـــــوع االمـــــانـــــات اخلـــــاصــــة
اسـة للـمبالغ باحملـافظات لـلحـاجة ا

اخلاصة لدوائر احملافظة). 

وتعدد رغبـات وجهات مسـتفيدة من
ــــشـــــاريع او اجــــراءات عــــرقــــلـــــة ا
ـــوعـــدهـــا كل هــذه االنـــتـــخـــابــات 
ـشــاكل سـيـخـلـق نـوع من الـروتـ ا
لـكـنـنا ـشـاريع  , الـذي يـؤخـر عـمل ا
نــؤكـد بــأنــنـا لن نــســمح هـذا الــعـام
ـاضـيـة بـتـكـرار جتــارب الـسـنـوات ا
وســنــراقب بــشــكل مــبــاشـر تــنــفــيـذ
ـــقــرة ضــمن ـــشــاريع اخلـــدمــيــة ا ا

موازنة العام احلالي).
مـؤكـدا انه (جــرى خالل االجـتـمـاع ,
بــحـث الـــبـــنـــود الــتـي جـــاءت بـــهــا
ـــوازنــــــــة واخلـــاصـــة بــــتـــمـــويل ا
مـشــاريع احملـافــــــظـات واالســتـمـاع
الى مداخـالت الوزراء واحملـافـظ ,
الــذين اوضــحــوا ان هــنــاك مـشــاكل
ـــحــدوديــة الـــتــمـــويل واالنــفــاق ,
وهــــــــــــــنـاك مــتــطـلــبـات ضــروريـة
ـــوازنــة يـــجب تـــمـــويــلـــهـــا عـــبـــر ا

السنوية).
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وتابع ان (االجتماع خرج بتوصيات
عـدة و جرى االتـفـاق عـلى جـمـلة من
ـقـررات التـي سيـتم مـتـابـعـتـها من ا
قــــبـل رئــــاســــة مــــجـــــلس الــــنــــواب
ـشـكالت ـعـاجلــة اهم ا واخلـاصــة 
ـالـيـة والـتـخـطـيـطـيـة الـتي تـواجه ا
احملافـظات  مـنهـا تدقـيق متـطلـبات
ـــرســـلـــة من االدراج لــــلـــمـــشـــاريع ا
احملــافـــظـــات بـــشـــكل مـــنـــفــرد لـــكل
مــــحـــافـــظـــة  ووضع ســــقف زمـــني
تلكـئة منها شاريع سيـما ا الجناز ا
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وصف اخلــبــيــر الــقــانـونـي طـارق
حـرب خروج الـعراق مـن تصـنيف
ـــرتـــفـــعــة الـــدول ذات اخملـــاطـــر ا
,نصرا سـياسيـا واقتصاديـا كبيرا
ركزي العراقي. للحكومة والبنك ا
وقال حرب في بيان تلقته (الزمان)
امس أن (ســـنــــوات طـــوال مـــضت
عــــلى ادارج اسم الــــعــــراق ضـــمن
رتفعة قوائم الدول ذات اخملاطـر ا
مع مــا تـــرتب عــلـى هــذا االمــر من
آثـار سـيـاسيـة واقـتـصاديـة كـبـيرة
,لـعل أولـهـا وأهـمـهـا الـتـأثـيـر على
االســـتــثـــمــار وعـــزوف الــشـــركــات
االجـنـبــيـة عن الـعــمل في الـعـراق
واآلثار السياسية واالجتماعية).

Èd³  œuNł

وأضــاف ان (حـــكــومــة مـــصــطــفى
الكاظمي والبنك بذال جهوداً كبرى
 ,والسـيــمـا في مـجــال تـعـاونــهـمـا
بـاتـخـاذ ما يـلـزم بـشـأن اإلجراءات
اخلــــاصــــة فـي غــــســـــيل األمــــوال
وتمويل اإلرهاب فمنذ مدة ال تكاد
جـــريـــدة الـــوقــائـع تــصـــدر وهي ,
تـــــخـــــلـــــو من نـــــشـــــر اإلجــــراءات
والقرارات الدولـية التي تصدر عن
ـرتـبـطة الـلـجـنـة اخلاصـة بـذلك وا
ـــــجــــلـس األمن الــــدولـي في مــــا
ـكــافـحـة غـسـيل األمـوال يـتـعـلق 

الــعــراق ضــمـن قــوائم الــدول ذات
رتفـعة حسب القرار رقم اخملاطر ا

392 للعام اجلاري).
مؤكدا ان (لـندن اعتمـدت توصيات
ـــالي ,في مــــجـــمــــوعـــة الــــعـــمـل ا
تــــصـــنـــيـف الـــدول ذات اخملـــاطـــر
ـرتفـعة من حـيث تطـبيق مـعايـير ا
مــكـافــحــة غـسل األمــوال وتــمـويل
اإلرهاب ,وذلك بـعــد خـروجـهـا من

دول االحتاد االوربي).
 الفـــتـــا الى انـــهــا (عـــدت الـــعــراق
مــلــتــزمـــاً في مــواكــبـــة وتــطــبــيق
الـتـوصـيـات الـدولـيـة والسـيـمـا ان
عـدم إدراج الـعـراق ضـمن الالئـحـة
ـثل تـطورا إيـجـابـاً على تـسـهيل
األعــــمــــال الــــتــــجــــاريــــة ودخــــول
الــشـركـات بـ الــبـلـدين فـضال عن
ـاليـة بـ القـطاع دعم الـعمـلـيات ا
ـــمـــلـــكـــة ـــصـــرفـي الـــعـــراقي وا ا

تحدة).  ا
فيما اطلق مصرف الرشيد الدفعة
تـقاعدين وكذلك االولى من سلف ا
الــــدفـــعــــة اخلـــامــــســـة مـن ســـلف
مـــــنـــــتــــــســـــبي وزارتـي الـــــدفـــــاع
صـرف في بيان والداخـلية.وقـال ا
تــلـقــته (الـزمـان) امـس انه (يـدعـو
ن تــصـلـهم ــسـتــفـيــدين كـافـة , ا
رسائل نـصية  ,الى مراجـعة فروع
ــــــصــــــرف او مــــــكــــــاتب الــــــدفع ا

الكي شـخصية تنتمي الى.مجتمع.اجلمعـيات السرية.وهؤالء يخشون محيطهم ا
صالح الناس.احليوية ا  يتصل   مع انهم يعملون 

حـتى فـي اضـيق دوائـر احلـيـاة.لــكن عـنـدهم فـوبــيـا من وجـود االخـر.الن االخـر
رقيب مـتطوع ضدهم وقد اليـكون العامل بالـتنظيم عدوا او معـاديا.بل قد يكافح
من اجل حــيـاة افــضل جملــتــمـعـه.. اعـود.لــلــقـول انـه مـنــعــكس طــبـيــعي لــلــعـمل

السري.منذ عهود اجلمعيات السرية في التاريخ البشري.
انا كـعضو قد في حزب سري لم الـتزم بسريته ولم احضـر اي مؤتمر للحزب
ولم ارشح الي مـــوقع.فــيـه.مع هــذا الـــقــدم.وكــنـت خالفــا لـــلــتـــعــالــيـم اعــلن في
محـاضراتي وكـتابـاتي.عن انـتمـائي ولهـذا كنت اتـعـرض العتـقاالت كـلمـا حترك

الشارع فيما لم يعتقل مسؤولي احلزبي اال نادرا.
كــنت احــاجج رفــاقي ان االحــتـيــاط غــيــر مــبـرر لــلــعــامـلــ في حــقل االصالح
االجتـماعي والـسيـاسي النه سيـحول بـينـهم وب من يـسعـون للـدفاع عنـهم.وقد

يخشى االقتراب منهم .مجتمع يسعون لالخذ بيده.
لهـذا كان اسـمي معـروفا بل مـشهـورا وكأنـني مسـؤول احلزب االول في حـديثة
والرمـادي. فيما احلقيقة..انـني عضو عادي لم يدخل مؤتـمراً وال يثيره الصعود

في مدارج احلزب فيما يتثقف اكثر من جيل على  كتاباتي وكتبي .
عتقل يتعامل معي كقيادي في اعلى السلم احلزبي.وهكذا كان االمن كان امر ا

احمللي يعتقد.
اعـلن للرأي العام اننـي دخلت احلزب ما ب عامي 1953و
1954.ومـازلت بـعد اكـثـر من نـصف قـرن عـضـو قـاعدة
متـقاعد.وكاتبا ال يعترف بهدنةاحملارب.وهذا جواب على

دور نشر تطالبني بكتابة مذكراتي احلزبية.
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ان بـحث النـائب االول لـرئـيس الـبـر
حـسن كـر الـكــعـبي مع احملـافـظـ
ـاليـة والـتـخـطـيط  وعدد ووزيـري ا
من رؤساء الـلـجان الـنـيابـية ,تنـفـيذ
مـــــوازنـــــة الـــــعـــــام اجلــــاري ,واهم
ـاليـة والتخـطيطـية التي شكالت ا ا
ـعـدة تـواجه احملـافــظـات واخلـطط ا
للـمشاريع الـتي خصـصت لهـا مبالغ

في القانون. 
ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
الكعبي خالل ترؤسه اجتماعا دوريا
مــوســعـــا ضم احملــافــظــ ووزيــري
اليـة والتخـطيط القـول ان (الهدف ا
من هــذا االجـــتــمــاع ومــا حتــقق من
اجتـمـاعات سـابـقة ,هو ايـجـاد قـناة
اتـــصـــال مـــبــاشـــرة مـــا بــ إدارات
احملـافـظــات واحلـكـومـة االحتـاديـة ,
ومن خالل الــسـلــطـة الـتــشـريــعـيـة ,
وبــشــكل قــد يــتــجــاوز فـيـه اجلـمــيع
الــكــثـــيــر من الـــعــقــبـــات والــروتــ
واالشـــكــــاالت  واخـــتـــصـــار الـــزمن
نـفعة ـكن من ا لتـحقـيق اكبـر قدر 
ــشـاريع لــلــمـواطــنـ عــبــر اتـمــام ا
اخلـدمــيـة واالسـتـثـمــاريـة الـتي لـهـا

.( واطن عالقة بحياة ا
ــقــبـلــة او مـا ــرحــلـة ا مــؤكـدا ان (ا
وازنة تبقى من مـدة زمنية لـتنفـيذ ا
قــصـيــر جـدا وحتـديــدا حـتـى اقـامـة
ــدة لن تــكـون االنــتــخـابــات وهــذه ا
ســـهـــلــة عـــلى ادارات احملـــافـــظــات,
فــسـيـواجــهـون تــداخالت سـيــاسـيـة
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بــصــيــانــة كــابل ضــوئـي ســعـة (24
سـار (بـعـقـوبـة - الـطوز) شـعـيـرة) 
وتمت إعادة تـشغيل اجـهزة مشروع

Huawei ومشروع ciena  حيث 
إجناز أعمال الصـيانة بوقت قياسي

خدمة للصالح العام. 

وتمـويل اإلرهاب وإجـراءات أخرى
ــتـهــمـ تــتــعـلق بــحــجـز أمــوال ا
بـغـسـيل األمـوال وتـمـويل اإلرهـاب

.( حتى وإن لم يكونوا عراقي
 ومـــــضى حــــــرب الى الـــــقـــــول ان
ركزي انـشأ جلنـة عليا ,مهمـتها (ا
مـكـافــحـة غـسـيـل األمـوال وتـمـويل
اإلرهـــــاب وهـــــذه وغــــــيـــــرهـــــا من
إجـراءات كـتـفـعيـل قانـون مـكـافـحة
غسل األموال وتـمويل اإلرهاب رقم
39 لـعـام 2015 لـذلك صـدر الـقـرار
392 لــعـام 2021 مــتــضــمــنــاً رفع
اسـم الـــعـــراق من تــــصـــنـــيف ذات
رتفـعة وبذلك اسـتحقت اخملاطـر ا
ـدح والـثـناء ـركـزي ا احلـكـومـة وا
جلـهــودهـمـا في ذلك). وكـان الـبـنك
قـــــد اعـــــلن  ,رفـع اسم الـــــبـالد من
التصنيف الـبريطاني ذات اخملاطر

رتفعة.  ا
ــكــتب االعالمي لــلـبــنك في وقـال ا
بيان تلـقته (الزمان) امس انه ( في
إطار جهود البنك ومن خالل مكتب
مــكـافــحــة غــسل األمــوال وتــمـويل
اإلرهـاب في تـطـويـر بـيـئـة األعـمال
بضـمن مـعـايـيـر االمـتـثـال الـدولـية
ــكــافــحــة غـسـل األمــوال وتـمــويل
اإلرهـــــــاب  ,قـــــــامـت  اخلـــــــزانـــــــة
الــبــريــطــانــيــة في دائــرة حــكــومـة
ـتـحدة ,بـعدم إدراج اسم ـمـلكـة ا ا
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وانا اتـابع احداث منطقـتنا العـربية التي الشاغـل العالم العالم كله اال هي  لفت
انتـباهي  خبر تعرض احدى السفن اإلسرائيلية الستهداف بعبوة او لغم بحري
او شيء اخــر فـهــذا لـيـس هـو مــالـفت نــظـري فــقـد اعــتــدنـا عــلى حـرب الــسـفن
والـناقـالت في ميـاهـنـا اإلقـلـيـمـيـة مـنذ فـتـرة لـيـست بـالـقـصـيـرة  لـكن مـا دعاني
ـوضوع هو خط سـير السـفينة اإلسـرائيلـية التي انـطلقت من للـخوض في هذا ا
مـوانـئ الـكـويت بــإجتـاه مــيـنـاء الــفـجـيــرة  االمـاراتي  امــا عن مـيــنـاء الـفــجـيـرة
االماراتـي فال غرابـة في ذلك كون ان االمـارات قـد اعلـنت عن اتـفاقـية سالم مع
اسرائـيل وصار من الطـبيعي ان يحـصل تبادل جتـاري بينـهما لـكن السؤال هو
ماذا كـانت تعمل تلك السـفينة في مـوانئ الكويت رغم عدم وجود عالقـات معلنة

 ? ب اجلانب
اذاً صار واضـحا ان اسرائيل لـديها عالقات مـعلنة رسـميا مع ستـة دول عربية
ـغرب وعُمـان اضافة الى هي مصـر واالردن والبـحرين واالمارات والـسودان وا
الـسلـطـة الفـلـسطـيـنيـة الـتي تمـزقـها حـرب الكـراسي والـف  والـتي هي اسـاسا
حتت سلـطة االحتالل  بينما لديها عالقات سـرية اقوى من تلك العالقات العلنية
تبـقيـة ان لم تكن كـلهـا هذا بـاالضافة الى ان بكثـير مع مـعظم الـدول العـربيـة ا
واجـهة ـتحـدة قد امـنت جانـبهـا من جهـة دول ا سـاعدة الـواليات ا اسرائـيل و
عاهدات صداقة وسالم مع مصر واالردن و ساهمت وبالتعاون حيث ارتـبطت 
مع حـلـفاءهـا بـانـهـيـار سـوريا ولـبـنـان لـتـضـمن عـدم وجود أي تـهـديـدا مـبـاشرا

حلدودها برا وبحرا وجوا .
فـماذا بـقي لـلتـجـارة بقـضـية فـلـسطـ من قـبل االنـظمـة الـعربـيـة خصـوصا وان
القـدس واجلوالن قـد  ضمـهمـا رسمـيا وبـاعتـراف امريـكي إلسرائـيل و نقل
سـفـارة واشـنـطـن الى الـقـدس مـقـابل صـمت عــربي رهـيب وخـصـوصـا من قـبل
انـظـمة الـدول الـعـربـيـة التـي تدعي انـهـا حـامـيـة االمـة العـربـيـة واحلـريـصـة على

فلسط خاصة وسالمة هذه االمة عامة?
اال يــكــفي ضـحك عــلى الــذقـون  فــان احلـقــائق صـارت واضــحـة لــلـعــيـان وان
اسرائـيل قد وصلت لكل العواصم العربيـة سواء بشكل علني ام بعالقات سرية
 وقـد ان االوان العالن وفـاة القـضيـة الفـلـسطـينـية .فـان مـحتـليـها صـاروا دولة
ومعـترف بـهـا من قبل اغـلب حـكام الـعرب بل واصـبـحوا اصـدقاءً لـها .
فـلـيـبـحث حــكـام الـعـرب عن قـضـيـة يـتـاجـرون بـهـا ورغم ان
قـضيـة الـدين ال زالـت فعـالـة في جتـارتـهم بـعض الـشيء 
لكن يـبدو أنـها قـد بدأت تـتكـشف وتفـشل ايضـا لذا فمن
الضـروري إيجاد قضـية اكثر نـفعا وجناعـة الستمرارهم

في سلطتهم  والضحك على شعوبهم .
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تـصوم الـطـيـور بكل أنـواعـهـا مدة (20) يـوما  لـيـخف وزنـهـا استـعـدادا لـرحـلة
العـودة الطويلة والقاسيـة  إلى بلدانها شمال الـكرة األرضية في مثل هذه األيام
بـعد أن هـاجـرت لـبالدنا فـي بواكـيـر الشـتـاء لـتطـرز سـمـاءنا بـتـشـكيـالتهـا وفـقا
خلرائط الـسير  يـتردد لـيال صوت الطـائر الـدليل الـذي يتقـدمهن وهن يـصطفن
خـلفه  عـلى صورة رقم سـبعة (7) مقـلوبـة ليكـون من ب الـقوى احملركـة لوجود
الطـائر في الـسمـاء بحـثا عن مـيـاه األهوار ولـكي اليتـحولن إلى أسـراب تائـهة 
يتـلبس  هـيـأة الطـيور احلـذر الـشديـد ويـطوى كل شئ  حتت صـخب اجـنحـتهن
ـزاج لدى الصيادين قـابل يتحول ا وخالف ذلك سيـكون  احلتف مصـيرهن وبا

بشدة نحو رغبة الصيد وقراءة طوالعهم.
 يبـذل الصيادون جهدا في الـترقب ونشر شباكـهم اخلادعة  وال يفارق أذهانهم
هـتـاف شـبـحي وأقدار ال يـحل لـغـزهـا سـوى الصـيـادون الـذين مـارس أسالفهم
مـهــنـة الـصــيـد فـفي مـوسـم الـهـجـرة ال يــهـدأ لـهم بــال يـسـألـون الــعـون  نـادبـ
حظوظـهم ومتـطلـع لـطيـور السمـاء التي تـلمع كـأنهـا شهب تـخشى الـطيور من
ـبـاغـتـة سـيـمـا وهن في بـيـئـة غـادرة ومن شـأن ذلك أن يـحـفـز رهـاب الـصـدمـة ا
لـديـهن  حـاسـة الـشم بـصـورة فـائـقـة واكـتـشـاف رائـحـة الـبـارود عـبـر مـسـافات
دن مـقـتـولـة عـلى األرصـفة شـاسـعـة توخـيـا من الـصـيـد وقـبل أن تـعرض فـي ا

لبيعها.
تهـاجر الطيور من شمال الكرة األرضية من روسيا وآسيا وشمال أوربا وتصل
حتى خط األسـتواء بأنواعهـا اخملتلفة ومن الـبط بأحجامه وهناك (12) نوعا من
اء الدول األوربـية وحدهـا (مثل الكـوشر والبـربش واحلذاف والغـرنوق ودجاج ا
ـتلك ذكـره جماال ـلحـة واخلضيـري) الذي  وطائـر ابو سبـيله والـهربـان وطير ا
أخاذا تـستطـيع الطيـور الطيـران في طريق الـعودة قاطـعة أكثـر من عشرين الف
كـيلو مـتر تبيض من 5 الى10بيـضة أثنـاء العودة إلى مـوطنهـا في شهر نـيسان
حيث مـوسم التكاثـر في ح يعـمل لها الصـيادون في العـراق من أجل صيدها
مـسـاحـات مـائـيـة  اصطـنـاعـيـة تـسـمى ( الـبـركـة) بواقع 600 مـتـر لـكل (بـركة)
يـاه تنصب فـيها الـشباك وتوضع فـيها كـميات من احلـنطة والـشعير مغمـورة با
جلـلب الـطـيـور نـحــوهـا ومن ثم تـسـحب الـشـبـاك بـطـريـقـة
كـنة تـضـمن االنطـبـاق التـام علـيـها وصـيـد اكبـر كمـيـة 
مـنـهــا بـيـنـمــا في أوربـا فــإنـهـا تــشـعـر شــعـورا شـديـدا
بــاألمـــان وتـــعـــــــيـش وتــأكـل مع الـــنــاس مـن دون قــلق

وخوف .

ـالية الـنيابـية  على وردت اللجـنة ا
ــوازنـة. تــســاؤالتــنــيــابـيــة بــشــأن ا
وقالت اللجنة في بـيان إنها (اطلعت
عـلى بـعض الـبـيـانـات و مـا حتـتوي
من اسـتـفـهــامـات من بـعض الـنـواب
ــوازنــة  وتــود أن بـــشــأن قــانـــون ا

تـوضح إن هــنـاك نـصــاً واضـحـاً في
القانون يحمل احلرف زاي من البند
ــادة ثــانـيــا/ أوال يـنص رابــعـاً من ا
ـــالـــيـــة أن تـــلــتـــزم بـــســـقف عـــلى ا
الـتخـصـيـصـات الـواردة في اجلدول
ــــــعــــــدل و إعــــــادة تــــــوزيـع تــــــلك ا

التخصـيصات بشـقيها الـتشغيلي و
الـرأسمـالي و تـبـويبـهـا عـلى أساس
مــــســــتــــوى األبــــواب واالقــــســــام و
ــــواد و األنــــواع و الـــــفــــصـــــول و ا
تــــســـلـــسل الــــنـــوع في الـــوزارات و
اجلـهــات الـغـيــر مـرتـبــطـة بـوزارة و
ـــرفــقــة احملـــافــظـــات في اجلــداول ا

األخرى).
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وأضــاف إن (هــذا يــعـنـي أن مـا ورد
مـن ســـقـــوف و تــخـــصـــيـــصـــات في
ـــــرفق في ـــــعــــدل ا اجلــــدول بــــاء ا
الــقــانـون هي احلــاكــمــة عـلى بــقــيـة
ـاليـة مـلتـزمة بـإعادة اجلداول وإن ا
تـوزيع الـتــخـصـيـصـات فـيـهـا ,وهي
سقوف متـوافقة مع ما  إقراره في
مــ الــقــــــانــون و لــيس هــنـالك أي
خلـل مثـلمـا حـاول البـعض الـترويج

لذلك).
 مـــشـــيـــرا الى ان (مـــبــلـغ اإليــرادات
ـوازنـة ـذكـور فـي مـ ا الـنــفـطـيــة ا
شتقات يتضمن ما يتحقق من بيع ا
الـــعــرضــيــة الــنـــاجتــة من الــعــزل و
ــا الــتــكــريــر و غــيــرهــا بــاإلضــافــة 
يــتــحـــقق من بـــيع كــمـــيــات الـــنــفط
اخملـمــنـة و بـاسـعـارهــا الـتـوقـعـيـة),
ودعى الـبـيــان اجلـهـات الـتي لـديـهـا
بـعض الــتـسـاؤالت إلى (الــتـمـعن أو
تـخصصة السؤال من قـبل اللجـنة ا
للوقوف على أي تساؤل أو استفهام
أو ســـوء فـــهم فـي قـــراءة نـــصــوص

وازنة).  قانون ا
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 فتى يعثر على
مبلغ  25 الف
دوالر (دفترين
ونص) عصر
اليوم في سوق
زاخو.. ليقوم
مباشرة بتبليغ
الشرطة بذلك

بعدها تمت اعادة
بلغ الى ا
صاحبه. 

ــــبـــلغ), االلـــكــــتــــروني الســــتالم ا
واضــاف ان (الـعـمل مـســتـمـر عـلى
ـسـجـلـ ــبـالغ في ارصـدة ا رفع ا
عـلى الــســلف من خالل الــتـطــبـيق

صرف).  اخلاص با
lz«œË ÊUL{

وافـتـتح مــحـافظ الـبـنـك مـصـطـفى

غالب مخيف مقر الشركة العراقية
لـــضــمـــان الـــودائع اجلــديـــد.وقــال
مـخـيـف في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امس بيان ان (الشركة ستسهم في
ــصـارف اخلـاصـة إعـادة الـثــقـة بـا
الـعـامـلـة في الـبالد)  ,الفـتا الى ان
(الــبــنك ســيــولي االهــتــمــام بــهـذه

الــشــركــة كــونــهــا احــدى دعــامـات
ـــــصــــرفي) ,وتــــابع ان الـــــعــــمل ا
صـرفي العـام واخلاص (الـقطـاع ا
 ,اسهم بشـكل فاعل بتـأسيس هذه
الـــشــــركـــة لــــتـــصـــبـح واحـــدة من
ـــؤســـســـات الــــرائـــدة بـــالـــعـــمل ا

صرفي والداعمة له).  ا
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الكات الـهنـدسيـة والفـنية تسـتمـر ا
ــديــريــات الــتــابــعـة الــعــامــلــة فـي ا
لـــلــــشـــركــــة الـــعــــامـــة لـالتـــصـــاالت
ـعــلـومـاتـيــة بـجـهـودهــا الـرامـيـة وا
ــــقــــدمــــة ــــومــــة اخلــــدمــــات ا لــــد
ـؤسسـات احلـكومـية للـمـواطنـ وا
وحتـس جـودتـهـا فـأعمـال صـيـانة
الـقـطـوعــات جتـري عـلى قـدم وسـاق
دون كـــــلـل او مـــــلل وحتـت أصـــــعب
الـظـروف وحــرصت اتـصـاالت بـابل
ـــواطـــني عــــلى تـــقـــد اخلـــدمـــات 
الكـات مــحـافــظـتــهم حــيث قــامت ا
اخملــتــصـة بــأعــمـال صــيــانـة مــسـار
الكـابل الـضوئي (مـسـيب - كربالء)
وتـمــثـلت األعـمــال بـحـفــر ومـد كـابل
ضـوئي سـعة (24 شـعيـرة ) مـسـافة
ــســـيب بــاجتــاه (3 كم) مـن بــدالــة ا
كــــربـالء لــــغـــــرض حتــــســـــ واقع
شـاريع اجلديد اخلدمـات وتشغـيل ا

.(ciena) ومنها مشروع

كـــمـــا قـــامـت مالكـــات قـــسم الـــبـــنى
التحتية/ شعبة التراسل في مديرية
علوماتية في محافظة اإلتصاالت وا
كـركوك وبـاشـراف عـلي صالح مـدير
ـسار الـقسم بـاصالح عـارض عـلى ا
احلـلــقي الـذي يــربط بـدالـة تــسـعـ
بــبـدالــتي الــواسـطـي والـرشــيـد
ــســافـة حــيث  تــبــديل كــابل 
(1000 مــــــتـــــر) ذو ســـــعـــــة (24
شـعــيـرة) كـونـه تـعـرض لــلـقـطع
نـتـيـجـة اعـمـال بـنـاء نـفق سـاحة
االحـــتــفـــاالت ونـــفق اجلــامـــعــة
دة واسـتمـرت أعـمـال الصـيـانـة 
يــومـان حــتى عــادة اخلــدمـة الى

وضعها الطبيعي. 
وليس ببعيـد عن مديرية كركوك
الكات اخملـتصة في قسم قامت ا
ـديـريـة الـبـنى الـتـحـتـيـة الـتـابع 
ــعــلــومــاتــيــة في االتــصــاالت وا
مـحافـظـة ديالـى وبإشـراف أثـير
جــمـــيـل مـــهـــدي مــديـــر الـــقـــسم



فـي الــطــريق الى اهــوار اجلــبــايـش  هــنــاك مــســاحــة واســعــة من االراضي
حـافظة ذي قـار  اراضي تقدر ـثنى  الـصاحلة لـلزراعة  تـربط محافـظتي ا
ـبادرة زراعـية  لـو استـخدمت ـات ولم تشـاهد فـيهـا أي مـؤشر  بـاالف الدو
ـسـاحـة لـوحـدهـا لشـكـلت عـطـاءاً مـحـميـا حلـاجـة اجملـتـمع العـراقي من هذه ا
االغـذية اخملـتـلـفـة  واصبـحت كـذلك سـلـة االمن الـغذائي لـيس لـلـعـراق وحده
ا لـلـمنـطـقة الـعـربيـة  بـحكم كـون هـذه االراضي الشـاسـعة مـنـطقـة رخوة وإ
لالسـتثمار الزراعي واحليواني ومـصانع إعادة تكرير احلـليب وانتاج مختلف

االلبان واالجبان وغيرها من االغذية اخملتلفة . 
ـثـنى والـناصـريـة  التي لم هـذه االراضي الزراعـيـة الشـاسـعـة الرابـطـة ب ا
تـستـغل البـتة  هي وحـدهـا قادرة السـتيـعاب االف الـعـاطلـ من الشـباب من
مـختلف احملافـظات العـراقية  وكذلك مـعاجلة أزمـة الفقـر التي وصلت حسب
ئـة من مجـموع الـسكـان البالغ الـتقـارير الـوازنة الـوطنـية والدولـية الى 38 بـا

عددهم اكثر من 40 مليونا حسب تقديرات وزارة النخطيط .
ــتــحــدة حتــذر مــنــظـومــات دول الــعــالم من في االونــة االخــيــرة بــاتت اال ا
مسـألت اسـاسيت اولـهما الـنقص احلاصل في الـغذاء وزيادة حجـوم الفقر
ـيـاه وعـدم اكتـراث الـدول الـغـنـية ب الـشـعـوب بـسـبب قـلـة الزراعـة وشـحـة ا
بحـاجـة الـشعـوب الـفقـيـرة   والثـانـية عـدم اهـتمـام الـدول خاصـة في الـشرق
اسة لألمن الغذائي  هذا وافريـقيا الغربية باهمية الزراعة وحاجة الشعوب ا
ـنـظـمات الـدولـيـة ومـنـها مـنـظـمـة الـفاو الى الوضع خـلق قـلـقـاً مـتـزايداً لـدى ا

اصدار العديد من البيانات للتحذير من خطورة هذا االمر . 
وعـلى وفق ذلك البـد من االشـارة الى إن الـعـراق  ونتـيـجـة اخلـلل في الـقـيادة
الـسيـاسـة احلـاكـمة وانـعـدام الـتـخطـيط  لم يـسـتـغل االراضي الـصـاحلة ولم
ـكـنـنـة والـتـكـنـلـوجـيـا الـزراعـــــــيـة  وهـذا بـالــــــتـأكـيـد يـدخـل في سـيـاقـات ا
قـصورا واضـحـا واهـمـال اليـخـلـو من الـتـــــعـمـد جلـعل الـعـراق الـبـلـد الـغني
بـاالراضي الـزراعـيـة الى بـلـد مــسـتـورا لـلـمـواد واخلـضـراوات عـلى اخـتالف

انواعها .
نذكـر في مرحلة احلصار في بدايـة التسعينيات والـذي استمر اكثر من عشر
سـنوات  كان الـنظـام في ذلك الوقت اصـدر مجـموعة من الـقرارات االلـزامية
نـتج الـزراعـية  مـن ب تـلك الـقـرارات أي مزارع وفالح لم لـتطـويـر وزيـادة ا
نـتج  واصبح اجلـميع يـزرع ارضه فأنه مـلزم بـتركـها وتـسلـيمـهـا لالنسـان ا
ـنتـوج للـسايـلو ويـستلم ات أن يـزرع ارضه ويقدم ا لك ثالثـة دو حـتى من 

مكانها سعر منتجه .
ـزارعـ في الـزراعـة  والبـد من االعـتـراف إن هــنـاك هـمـة لـدى الـفـالحـ وا
ـاضيـة تـبشـر بـخيـر وتـعطى وكانت احملـاصـيل الـصيـفـية والـشـتويـة لـلسـنـة ا
ـزارع بـاهمـية الـزراعة كـونهـا منـتوج يـحمي االنـسان من تصـورا الهتـمام ا
العـوز واجلوع وكـذلك تعطي مـردودا مالـيا مجـزيا  ولـكن بالنـسبـة للسـلطات
ـركــزيـة وسـلـطـات احملـافـظـات لـم تـبـشـر بـخـيـر من حــيث االهـتـمـام الـفـعـلي ا
بـالزراعـة وقـيـمـتـهـا في حـمـايـة الـبـشـريـة من الـهالك  لـوكـان االمـر غيـر ذلك
ـزارعـون اهتـمام تـلك الـسلـطـات بالـبزول الـتي بـاتت على لالحظ الـفالحون وا
وشك الــهـالك نــتــيـــجــة تـــرسب االطــيـــان فــيــهـــا وانــســـدادهــا من االحــراش

والطــفيليات .
زارعـون الكثير من االراضي الـزراعية بسبب تـوسع السبخة في لـقد خسر ا
ـناطـق الوسـطى واجلـنـوبـية  ـيـاه خـاصـة في ا تـلك االراضي ونـتيـجـة لـقـلة ا
ناطق  إن هذا الوضع يستدعي ائي فـي تلك ا بـاالضافة الى فقدان النظام ا
ركـزية وسلطات احملـافظات  لكي يتم الى مراجـعة حقيـقية من قبل السـلطة ا

النهوض بالزراعية واعطاء االمل للفالح باهتمام الدولة بالزراعة .
إن األمـن الـغــذائي صــار من اولى اهــتـمــامــات الـدول  كــونه هــو الــضـمــانـة
لـلحفـاظ على حـياة الـبشريـة من الهالك  والـعراق واحـدا من اهم دول العالم
تـلك شطان تاريخيان هما دجلة والفرات واراضي شاسعة صاحلة للزراعة
البـد من استـغاللهـما بـغيـة خلق قـاعـدة أمنـة للـغذاء وان يـكون االمن الـغذائي

في اولويات السلطات تخطياً ودعماً مالياً .
نتـجات الزراعية من حـبوب احلنطة زارعون جنحـوا في زيادة ا الـفالحون وا
والـشعـير واخلـضـروات على اخـتالف انـواعهـا  لـكن السـلطـات لم تـنجح في
نـتـجات الـقـادمة عـيـر احلدود من ـنـتوج الـوطـني من ا الي وحـمـاية ا الـدعم ا
ـاتسـبب في منـافسـة غيـر متكـافئـة  منـتوج اجـنبي يـدخل عبر دول اجلوار 
مخـتلف الـوسائل الالمـشروعـة وليس خـاضعـا للكـمرك وال الـضريـبة ومـنتوج

وطني غير مدعوم ويعتمد على جهد الفالح .
هـذا الـوضـع دعـا الـفـالحـ الى ضــبط احلـدود ومــحـاســبـة اخملـالــفـ ودعم
ـعجون في كـربالء ودهوك لكي ـصانع مثل مـعمل ا ـنتوج الـوطني وتفـعيل ا ا

عـامل وغيرها يـتم شراء الزائد من مـنجات الفالحـ لهذه ا
ـنتـوجه بعـد تغـطيـة حاجـة السوق زارع  وال يـحتـار ا
احملـلي منـها. إن االمن الـغذائي ألي بـلد  واحدا من
أهم ضـرورات العـصـر والعـراق إذا ماوجـد القـيادة
الـسيـاسيـة احلريـصة عـلى مصـلحـة البالد والـشعب
ـنـطقـة يـتـمتع بـتـحـقيق االمن الصـبح من أولى دول ا

الغذائي لشعبه . 
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اعــلـــنت وزارة الــتــجـــارة عن فــتح
ــراكــز الــتــســويــقــيــة في ابــواب ا
مـــحــافـــظــات اجلــنـــوب و الــوسط
الـتـابـعـة لـلـشـركـة الـعـامـة لـتـجارة
احلـــبـــوب ايـــذانــــا بـــبـــدء مـــوسم
تـســويق احلـنــطـة لــلـعــام اجلـاري
وبـاشر سـايلـو السـماوة اخلـميس
اسـتالم اول كــمــيـات احلــنــطـة من
الــفالحـ  حـيث بـلـغت الـكـمـيـات
(140 سـوقة في اول يوم ( 220 ا

طن  . 
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ـــركـــزيـــة وقـــالت ان (الــــلـــجـــنـــة ا
لــــلـــتــــســــويق وجـــهـت فـــروعــــهـــا
ومــواقـعــهـا بــاسـتــقـبــال واسـتالم
سـوق احلـنطـة من الـفالحـ و ا

ن حصد ارضة) .
وقـال مــديـر عــام الـشــركـة الــعـامـة
لــتــجــارة احلــبــوب عــبــد الـرحــمن
اجلـويــبـراوي انه (مع اطاللـة يـوم
اخلامس عشـر من نيسان تـوجهنا
لـفـرع الـشـركـة في مـيـسـان لـتـكـون
راكز التسويقية التي نلتقي اول ا
فــيـــهــا مالكــاتـــنــا و مــجـــاهــدونــا
لـالطالع عـلـى االسـتــعــدادات الـتي
اعـــدت و اتـــخــذت  الســـيـــمــا وان
مـحـافـظـة مــيـسـان من احملـافـظـات
اجلـنوبـية الـتي تتـمتع بـغزارة في
االنتاج وتضم اربع مراكز تسويق
هـي ( ســايــلــو الـــعــمــارة و مــركــز

يساني) . التموينية للمواطن ا
ــديــر فــرع الــشـركــة في والــتــقى 
مـيـســان مـنـتـظــر صـفـاء الـذي قـدم
شـــرحــا مـــفــصـال عن عــمـل الــفــرع
ــتــخـذة بــخــصـوص واالجـراءات ا
الـزمالء الـعـامـلـ والـلـذين حـالـيـا
قــيـد الــتــحــقـيـق وحتـدث عـن عـمل
اجملــــرشـــة احلــــكـــومــــيــــة و عـــمل
ـتعاقدة ورصيد اجملارش االهلية ا
ـتــوفـر في الـشــلب ورصــيـد الــرز ا

وقع  واستمع حلديث مهندسي ا
وحـدة اخملـتـبـر الـلـذين بـيـنـوا الى
هنـاك الكـثيـر من النـواقص الفـنية
الـــتي مـن الــضـــروري ان تـــتـــوفــر
ستوى االداء . وخالل للنهـوض 
زيــــارته الــــتــــقـى اجلــــويــــبـــراوي
نتسبي الـفرع والتي بدء حديثه
مع فــاحـصي اخملــتــبــر و ضـرورة
الــــعــــمل مـن اجل تــــامـــ مــــوسم
تسـويقي نـاجح هـذا العـام و نريد

احلـرائـق الـكـبـيـرة الـتي سـتـقـضي
على مـا تبقى من اهم حـزام اخضر

في ديالى)  .
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مـن جــانــبـه قــال مـــديــر نـــاحــــــيــة
كنعـان مهدي عـبد الكـر الشمري
لـ (الــزمــان) ان  (حــريــقــا ً كــبــيـرا
نــشب في غــابــة كــنـعــان واســتــمـر
قرابة 3 ساعـات متواصـلة قبل أن
تــــنــــجح 3 فـــرق مـن االطـــفــــاء في
ــنع اخــمــاده بــعــد جــهــود كــبــيــر 
انـتـقـال الـنـيـرات الى وسط الـغـابة
فـــتــكــون الـــكــارثــة اكـــبــر) .  وبــ
الــشــمــري  أن  ( االحــصـاء األولي

يشير الى ان النيـران التهمت نحو
ـــــات بــــــالــــــكــــــامل دون اي 8 دو
اصــــابــــات بــــشــــريــــة) . واضــــاف
الشمـري ان (احلريق هو اخلامس
من نـــوعـه في االشـــهـــر االخـــيـــرة
وهــذا مـؤشــر خــطـيــر يــهـدد أكــبـر
غابـات ديالى)  داعـيا الـسياح الى
(االلـتزام بـاإلرشـادات والتـعـليـمات
الـوقـائـيـة في عـدم اضـرام الـنـيـران
الي سبب كان) . وأشـار  الشمري 
ــكن ان تـتـحـول الى ان  (الــغـابـة 
الى أكـــبـــر مــنـــتــجـع ســيـــاحي في
ديــالى كــونـــهــا حتــتــوي عــلى كل
ـــشــاريع الــســيــاحــيــة ــيــزات ا
ميز) .وفي باإلضافة الى موقعها ا
ســيــاق آخــر دعت عــضــو مــجــلس
الـنواب عـن محـافـظة ديـالى  اقـبال
اللهيبي  الى تدخل حكومي عاجل
ــثل إلنــقــاذ نــهـــر اســتــراتــيــجي 
شــريـان احلــيـاة في اكــبـر ريف في

ديالى.
ان وقــالت الــلــهــيـبـي لــ (الــزمـان) 
(نهر الوزير الـذي يغذي اغلب قرى
ريف نـاحـيـة بـني سـعـد يـعـاني من
جتـــاوزات كـــبــــيـــرة جـــدا من قـــبل
جـــهــات مـــتـــعـــددة)  مـــبـــيـــنــة أن
(التـجاوزات تـنذر بـكارثـة انسـانية
ات من كبيـرة في هالك االف الدو
صادر زارعـ  االراضي وفقـدان ا

رزقهم) .
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واضــافت الــلــهــيـبـي  ان (ظــاهـرة
الـــتــــجـــاوزات في ديـــالى تـــهـــديـــد
ـزارعـ وستـخلق مـباشـر حلـياة ا
مـشــاكل مـعـقـدة   مـا يـسـتـدعي ان
يـــكـــون هـــنـــاك اطـــار امـــني عـــالي
ــعــاجلــة الــتــجــاوزات ــســتـــوى  ا
وتـطـبـيق الـقـانون بـحـذافـيـره لدرء
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اعلنت مديـرية البيئـة  في محافظة
ديـالى  عن تــعـرض غــابـة نــاحـيـة
كـنـعـان الى حـرائق كـبـيـرة   فـيـما
دعت الى مـــوقف حـــكـــومي عـــاجل

إلنقاذها .
وقـال مـدير الـبـيـئة عـبـدالـله  هادي
الشمري لــ (الزمان) امس ان (غابة
كنـعان والتي تـعتـبر اكبـر غابة في
ديالى بالوقت احلالي تتعرض الى
حرائق مـتكـررة بسبـب عبث بعض
راهق كان اخرها يوم الشباب وا
ات امس وادى الى احتراق 8 دو
مــنـهـا في مـشــهـد مـأسـاوي ومـؤلم

لـلـغـاية لـغـابـة عمـرهـا اكـثر من 48
سنة ) .

واضـــاف الــــشـــمـــري  ان  (غـــابـــة
كـنعـان والـتي انشت مع  6 غـابات
اخرى في 1977 في اطـار مـساعي
لدعم البيئة في ديالى   حيث انها
تـشـكل حـزام اخـضــر كـبـيـر يـحـيط
بـاجلــزء الـشــرقي حملــافـظــة ديـالى
وتــكـرر احلـرائق سـيـبـيـد مـا تـبـقى

من اشجاره اخلضراء) .
ودعــا مـديـر الـبــيـئـة   الى (مـوقف
حــكـومي عــاجل إلنـقـاذ الــغـابـة من
خالل بـناء اسـيجـة حولـها او نـشر
ــنع تــكــرار مـآسي نــقــاط حـمــايــة 

.واشــــــــار الـــــــــعـــــــــزاوي   إلى أن
ـمـنـوحة ـشـاريع االسـتـثـماريـة ا (ا
ستوفر 219 فرصة عمل)  مـضيفا
أن  (هيـئة اسـتثـمار ديـالى صوتت
عــلى مــنح 3 فــرص اســتــثــمــاريــة
أخرى وهي مـجمع جتـاري وعمارة
جتارية ثالثـة طوابق في جلوالء  
اضـــافــــة الى مـــجــــمع جتـــاري في
قــضـاء بــلـدروز) .ولــفت الـعـزاوي 
الى ان  (دائـرته مـنـحت 7 اجازات
ـنـصـرم اســتـثـمـاريـة خالل الـعـام ا
2020 شـــمــلـت مــشـــاريع زراعـــيــة
وســكــنـــيــة وجتــاريــة في اقــضــيــة

ونواحي ديالى). دني يطفئون حريقاً في غابات كنعان UH¡∫ رجال الدفاع ا «

ÊUFM  W U  –UI ù q U  w uJ  n u  v ≈ u b  W O «

—ôËœ 5 ö  ∑ s  d Q  —UL ≈ «“U ≈ ≥  `ML  v U œ

 —bB « 5

Husseinalsadr2011@yahoo.com

 Ò‰ÓœË ÒÓqÓ  U

œ«d  r U

هلسنكي

dBF « …—Ëd{ W «—e «

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6947 Wednesday 21/4/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6947 االربعاء 9 من رمضان 1442 هـ 21 من نيسان (ابريل) 2021م

w Ë 5  ÂU

»uM'« w UB  W d  ÂU  d b

-1-
جاء في احلديث :

" انّ الله يقول يوم القيامة لِعَبْدٍ مِنْ عِبادِهِ :
ما مَنَعَكَ اذا مرضتُ أنْ تعودني ?

فيقول العبد :
سُبْحَانَكَ أنتَ ربُّ العبادَ ال تألم وال تمرض 

فيقول الله :
ـؤمن فَـلَمْ تَـعُـدْهُ  فـوعزَتِي وَجَاللِـي لو عُـدْتَهُ لَـوَجَـدْتَـنِي عـنده ثم مرضَ اخـوكَ ا

لتكفلتُ بحوائجكَ  وقضيتُها لك 
وذلك من كرامة عبدي 
وأنا الرحمن الرحيم "
غنيّة التفسير الكاشف 

ج/ 1 ص 444
من نافلة القول التذكير :

بانّ االنسان هو أعز مخلوقات الله عليه 
ولقـد كرّمه الله تعالـى أفضل تكر وخلـقه في أحسن تقو  وجعـلهُ خليفةً له
بـعد أنْ سـخّر له مـا في الـسمـوات وما في األرض وأنـاط به مهـمة في االرض 
إعـمــار األرض  وَرَسَمَ له مــنـاهج الــعـزة والـكــرامـة واحلــيـاة الــسـعـيــدة ولـكنّ
نـهج الـرباني الـعظـيم فظـلـمت نَفْـسَهـا وخانت البـشريـة لم تلـتـزم بحـدود ذلك ا

أمانَتَها وتخبطت كثيراً في مساراتها البعيدة عن رحاب السماء ...
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ـؤمن ــريض ا ــؤمن عـلـى الـله انه جــعل عَــيـادَةَ عــبـده ا ومن كــرامـة االنــسـانِ ا
مساوِقَةً لعيادتهِ في منحى بالغ الداللة على حُبّ الله لعبده وعنايته الفائقة به .
ـؤمن مِنْ إخـوانِه  فـهـو جـديـر بكل ثـال لِـمَـا يـسـتحـقهُ ا ومـا هـذه الـعـيـادة االّ ا
ألوان الـصلة والبـر واالحسان ولن تـبقى العنـايةُ االلهـية محصـورةً بحدود هذا
رض فالزم الفراش  بل تنعـكس مردوداتها االيجابية على العـبد الذي داهمه ا
كلَّ مَنْ يـنهض بـأداء ما يـلزم مِنْ ضـروبِ التواصـل والتـكافل والـبر االجتـماعي

....
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ـؤمن في توادهم كمثل اجلسد الـواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى انّ مَثَلَ ا
له سائر اجلسد بالسهر واحلمّى .

اني مرصوصاً دون أية ثغرة أو فجوة. وهكذا يجب ان يكون الصف اال
-5-

ــؤسف حـقــاً أنْ تـتــفـاقم االخــتالفـاتُ والــصـراعــاتُ بـ األخــوة فـيـؤول ومن ا
الصف الى التمزق والتشتت  والضعف بدالً من التالحم القويّ األكيد .

-6-                                           
بارك ليـجّدد التـذكير بـأهمية ويطل عـلينـا شهرُ الـلهِ ا
الــتــفــاهم والــتالحم بــ اخملــتــلــفــ ويــدعــوهم الى
ألى بـالتـشـنج واالحـتـقـان فهل مـراجعـة مـواقِـفِـهم ا

من مستمعِ واع ?

مــــــــــخــــــــــاطـــــــــر
وتـــــــداعـــــــيــــــات
ســـــلــــبـــــيــــة قــــد
حتـــــــصـل اذا لم
تـــعم الــــعـــدالـــة
واالنــصــاف في
الـــيـــات تـــوزيع

ياه). ا
واشـــــــــــــــــــارت
عـضـو مـجلس
الــنــواب  الى
ان (اعـــتـــقـــال
اي مــــخــــالف
ألنظـمـة الري
واحلـــــصص
هـو الـسـبـيل
الـــــوحـــــيــــد
الــــــــــــــــــــــذي
ســــيـــــمــــنع
تـــــــــفـــــــــاقم
ظـــــــاهــــــرة
التجاوزات
على االنهر

واجلداول الزراعية). واعلنت هيئة
استـثمـار ديالى مـنح ثالث اجازات
اســـتــثــمــاريـــة بــكــلــفــة 7108953
دوالرا خالل الـــعــام احلــالي 2021
كـــاشـــفــــة عن قـــرب مـــنح اجـــازات
جـديـدة. وقـال مــديـر الـهــيـئـة كـر
ذيــاب الـــعــزاوي لــ (الـــزمــان)  إن
(اســتــثــمــار ديــالى مــنــحت رخص
إلنــشــاء سـوق جتــاري في بــلـدروز
بــكــلــفـة 848248 دوالرا ومــجـمع
جتاري في خانق بكلفة 563464
دوالرا ورخـــصـــة اســـتــــثـــمـــاريـــة
لـتطـويـر مسـتشـفى الـشفـاء االهلي
والـعـيادات اخلـارجـيـة في بعـقـوبة
بـــكــــلـــفـــة 5597241 دوالر دوالرا)

rK∫ مراكز التسويق تتسلم احلنطة في السماوة

ر ان نـتجـاور حالـة االرباك الـتي 
بــهـا الــفـرع . مـخــاطـبــا مـهــنـدسي
وحــده  اخملـــتــبــر في الـــفــرع انــتم
ابـناء الـشركـة ونريـد ان نكـون عند
حـسن ظن اجلـميع . وحتـدث مـدير
اجملرشة احلكومية في العمارة عن
ـــكن نـــتـــجـــاوز من االلـــيـه الـــتي 
ـا يسهم في ـعوقات  خاللها كل ا
احملـافــظـة عـلـى الـشـلـب و الـسـعي
النـنـاح رز مـتــــمـيـز . واستـمع الى
حـديث مـديـر الـوحدة الـفـنـيـة واكد
(ضــرورة  تـوفـيـر كل االحـتـيـاجـات
ـسـتوى االداء لـسايـلو لـلنـهوض 

العمارة) .
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وبـــ ان (مــوظـــفي فــرع مـــيــســان
اليوم يقدمون مثال اخر  في الوالء
بـــاداء الـــواجب من خالل اعـالنــهم
بانتهاء كافة االستعدادات للموسم
الـــتـــســـويـــقـي الـــذي دخل الـــيـــوم
االفـــتــتــاح الــرســمـي و مــواقــعــهــا
مـهـيـئة لـالستالم الـفـعـلي للـحـنـطة
) . وخالل زارع من الفالحـ و ا
زيـارته لـفـرع مـيـسـان الـتـقى مـديـر
عـام الــشـركــة بـاصــحـاب اجملـارش
االهــلــيــة الــعــامــلــة فـي احملــافــظـة
وطــــالــــبــــهم بــــضــــرورة الـــســــعي
احلـقـيقي بـالـعمل ان يـكـون عمـلهم
داعم لــلـشـركــة .وطـالــبـهم بــتـقـد
تـبقي في تـعهـد بـاستالم الـشلـب ا
مـخــازن الـشــركـة وســيـتم تــوزيـعه

بـطـريـقـة قـسـمـة الـغـرمـاء شرط ان
يـتم االنـتــهـاء من تـصــنـيـعه خالل
خمس ايام حتى يـتم اجناز حصة
شــهـر رمـضـان الـتي تـتـابع بـشـكل
خـــاص مـن الــســـيـــد الـــوزيـــر الى
جـانب اهــتــمـام احلــكـومــة و عـلى
لــســان رئــيس الــوزراء الــذي وجه
بـاالهتـمام بـالـبطـاقة الـتمـوينـية و
الذي يـريد من خاللـها اعادة الـثقة
بــالــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة  و اكـد
ن اصــحــاب اجملـارش االهــلــيــة 
دير عـام الشركـة سنكون التقـوا 
همه عنـد حسن ظنـكم و سننـجز ا
بنجـاح ومطالـب بتـسهيل  االمر
ــصـــنع في خالل اســـتالم الـــرز  ا
اجملــــارش وان ال يـــكـــون تـــلـــكـــوء
بـاالستالم . كـما طـالـبهم بـضرورة
االهـتــمـام بــالـرز و ان يــكـون وفق
ـواصـفـات الفـنـية والـتـصـنيـعـية ا
وان اليـــــكـــــون هـــــنـــــاك خـــــلل في
واصفه . من جـانب اخر باشرت ا
ــثـــنى بـــاالســتالم مالكـــات فـــرع ا
الـــفــعــلي حملــصـــول احلــنــطــة من
الفالح لعام 2021 وبلغت اول
سـوقة  140.220طـناً الـكمـيـات ا
مـــوزعــة 240-196. طـن حـــنـــطــة
درجه اولى و 23.880 طن حـنـطة
درجه ثانيه. اجلدير بالذكر الى ان
ـوسم اول كــمـيــة  اســتالمــهــا ا
ـاضي كــانت قـد اســتـلــمت  يـوم ا

نيسان 2020 .

تــــســـــويـق اجملــــمـع اخملـــــزني في
الـــطــيب و مــركــز تـــســويق مــطــار
الـــبــتـــيـــرة و مــجـــمع االنـــتـــصــار
اخملــــــزني مــــــوزعـــــة فـي عـــــمـــــوم
احملافظة ).واضاف ان (مجاهدوي
الــشــركــة في مـيــســان يــواصــلـون
الـعــمل  رغم الـتـحــديـات الـكــبـيـرة
ة واصرار التي يـواجهونـها بعـز
عــــــــلـى اداء الــــــــواجـب االســــــــمى
تمثل بـايصال مفـردات البطاقة وا

ــــرقم (٦٤٥٦٦٩ في ٢٠٢١/٣/١٨) فـــقــــد الـــوصل ا
الصادر مـن مديرية بـلدية العـمارة اخلاص بدخول
ــواطن (عــلي عــبـد الــله ســمـاري) مــزايـدة بــاسم ا
ـبـلغ قــدره (٢٥٥٠٠٠٠) مـلـيـونـان وخــمـسـمـائـة و
وخـمسون الف دينـار فعلى من يعـثر عليه تـسليمه

الى جهة االصدار.

Ê«bIÊ«bI

ــرقم ( ٦٤٥٦٦٨  في ٢٠٢١/٣/١٨) فــقـــد الــوصـل ا
الصادر مـن مديرية بـلدية العـمارة اخلاص بدخول
ــواطـن (مــحـــمــد رحـــيم مــاضي) مـــزايــدة بـــاسم ا
ـبـلغ قــدره (٢٥٥٠٠٠٠) مـلـيـونـان وخــمـسـمـائـة و
وخـمسون الف دينـار فعلى من يعـثر عليه تـسليمه

الى جهة االصدار.

Ê«bIÊ«bI

ــــرقم (٦٤٥٦٥٠ في ٢٠٢١/٣/١٧) فـــقــــد الـــوصل ا
الصادر مـن مديرية بـلدية العـمارة اخلاص بدخول
ـواطن (عـدنـان جـواد عـبـد جـاعـد) مـزايـدة بـاسم ا
بـلغ قدره (١٢٧٥٠٠٠) مليـون ومائتـان وخمسة و
وسـبعون الف ديـنار فـعلى من يعـثر عـليه تسـليمه

الى جهة االصدار.

Ê«bIÊ«bI
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ـتــعــلــقــة بـكـم يـرجى بــخــصــوص الــدعـوى اعـاله ا
ـركـزيـة الـثـانـيـة حـضـوركم امـام جلـنـة الـتـضـمـ ا
صـارف لـلتـحقـيق معك وتـدوين افادتك اخلـاصة بـا
وبخالفه يتم السير باالجراءات ورفع التوصيات...

مع التقدير
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األنــديــة اإلجنــلــيـزيــة واإلســبــانــيـة
واإليـطـالـيــة الـكـبـرى الـتي انـضـمت
إلى دوري الـــســوبــر من الـــلــعب في
ــســابــقــات الــوطـــنــيــة ولم تــبــدأ ا
الـــــبــــــطــــــولــــــة اجلـــــديــــــدة حــــــتى
ــقــبل فــقــد تــكــون أغـــســطس/آب ا
هـنـاك مـكـاسب قـصـيـرة األجل لـتـلك

الشبكات".
وذلك ألن بــطـوالت الـدوري احملــلـيـة
تبث بـشـكل عام عـبر مـنصـات الدفع

شاهدة. مقابل ا
ــؤســسـة وجــاء في بــيــان األنـديــة ا
لـلبـطولـة "بـالنـظر لـلمـسـتقـبل تأمل
ـــــؤســـــســـــة فـــــتـح خط األنـــــديـــــة ا
احملــادثـات مع االحتــادين األوروبي
لكرة الـقدم (يويـفا) والدولي (فـيفا)
بـحـثـان عن أفـضل احلـلـول لـبـطـولة
دوري السـوبـر ومن أجل كرة الـقدم
ـيـة". وسـيـقـوم شـكل الـبـطـولة الـعـا
عـــلى مـــشـــاركــة 20 فـــريـــقــا الـ15
ؤسس للبطولة باإلضافة إلى 5 ا
أندية ستـتأهل سنويـا وفقا ألدائها

وكــان الـــيــويــفـــا قــد وجـه حتــذيــرا
صــارمــا لألنـديــة  وقــال ألـكــســنـدر
سيفرين رئيس اليويفا  إن الالعب
الـذين سيـشـاركوا في هـذه الـبطـولة
شـاركة مع سيـجـرى حرمـانهـم من ا
ــشــاركـة في مــنــتـخــبــات بالدهم وا

ا في ذلك كأس العالم. البطوالت 
Y « ‚uI

قــد يــتـســبب تــكـويـن بـطــولـة دوري
الـسـوبـر األوروبي بـدعم من بـعض
كبار أندية أوروبا في أضرار كبيرة
فــــيـــمـــا يـــتــــعـــلق بـــحــــقـــوق الـــبث
التليفزيوني لبطولة دوري األبطال.
ومـن احملــتــمل أن تـــزيــد الــبــطــولــة
ــاديــة عـلى ــســتــحــدثـة األعــبــاء ا ا
شغل وشـبكات التلـيفزيون التي ا
ستكون مجبرة أيضا على احلصول

على حقوق البطولة اجلديدة.
ووفقـا لتـقرير نـشره بـنك (باركـليز)
فــإن الـســؤال الـرئــيـسي هــو مـا إذا
ـــوقَــعـــة من قـــبل كــانـت الـــعــقـــود ا
شــبـكـات الـتــلـفـزيـون ومــشـغـلي بث
دوري األبــطـال تــسـمـح لـهم بــإعـادة
احلقوق إلى االحتـاد األوروبي لكرة
سـابقة القـدم (يويفـا) "إذا خسـرت ا

12 من أفضل أنديتها".
وبـخالف ذلك يـشيـر (بـاركـلـيز) إلى
ُـشغلـ "دفع مبلغ أنه ينبـغي على ا
كـبـيــر مـقــابل الـتــشـامــبـيـونــز لـيج
وتــقـــد عـــطـــاءات أيـــضـــا لــدوري

السوبر" وهو ما سيكون "مُكَلفا".
ويتم تـوزيع احلـقوق الـتلـيفـزيونـية
لـدوري األبـطـال بــشـكل يـخـتـلف من
بـلــد آلخـر حـيـث أنـهـا عــلى سـبـيل
ـلوكـة في إسـبانـيـا لشـركة ـثال  ا
(تيليفـونيكا) حتى 2024 بينما في
إجنــلـــتـــرا في يـــد شـــبـــكـــة (بي تي
سبـورت) وفي إيطـاليا بـ الثالثي

(سكاي) و(ميدياست) و(أمازون).
كمـا يـناقش الـتقـرير أيـضا إمـكانـية
ـؤسـسـة لـلـبـطـولة إقـصـاء األنـديـة ا
ا اجلديـدة من البطـوالت احمللـية 
ســــيــــســـــهم في هـــــذه احلــــالــــة في
اســتـفــادة شــبــكــات تــلـيــفــزيــونــيـة
مــفــتـوحــة مــثل (أتـريــســمـيــديـا) أو
(مـيـديـاست إسـبـانـيـا) من خـسـائـر
محتملة حلقوق البث التليفزيونية.
وأوضح الـتـقـريـر أنه "إذا لم تـتـمكن

األبطال ال أريدهم أن يشاركوا فيها
ألننا نريـد التأهل أيـضا لكني أحب
ـكـنني لـكـون فـرصة مـاذا  أنـهم 

أن أقول? األمر ليس سهال".
وانـتـقـد كـلـوب حـقـيـقـة أن الـقرارات
الـتي اتـخـذهـا الـنـادي تـؤثـر سـلـبـا
عــلى عـالقـة اجلــمــهــور بــالالعــبـ
وواصل: "مــــا أريــــد قـــولـه أيــــضـــا
ســـمــعـت بــعض األمـــور لــكـــنــني لم
أحـبـهـا نـادي ليـفـربـول لـكـرة الـقدم
أكــبـر بــكـثــيـر من أي قــرارات األمـر
األكــثــر أهــمــيــة فـي كــرة الــقــدم هـو
اجلـمهـور والـفريـق يجب أن نـتـأكد
أال يتضرر شـيئا بينـهما سمعت أن
هـناك الفـتـات مـعاديـة لـكن الالعـب
لم يــفــعـلــوا أمـرا خــاطـئــا يـجب أن
نـتمـاسك مـعا يـجب أن نـظهـر أحدا
ـشي وحـيدا فـي هذه الـلـحـظة لن 
هناك أمور يجب حلها لكن ال عالقة
بـهـا بكـرة الـقـدم نـفسـهـا أو الـعالقة

ب اجلمهور والفريق".
UH u  Íb%

أعـلن االحتـاد األوروبـي لـكـرة الـقـدم
ـشـاركـة يـويـفـا  زيـادة عـدد الـفـرق ا
في دوري أبـطـال أوروبا من  32إلى

 36فريقًا اعتبارا من عام .2024
وأوضح أن الـفـرق سـتـخـوض عـددا
ــبـاريــات وذلك في حتـد أكــبـر من ا
خلطط إطالق بطـولة منـفصلة حتت

مسمى "دوري السوبر األوروبي.
وتــــــقـــــضي اإلصـالحـــــات في دوري
ـــزيــد من ــنـح الــفـــرق ا األبــطـــال 

باريات في دور اجملموعات. ا
ـقـرر أن تـضـاف 100 مـباراة ومن ا
للبـطولة الـتي ستشـهد وضع جميع
الــــفــــرق فـي مــــجــــمــــوعــــة واحــــدة
وسـيـخـوض كل فـريق  10مـبـاريات
أمام فرق أخرى يحـددها التصنيف
فـــيـــمـــا يـــعـــرف بـــاسم "الـــنـــمـــوذج
الـــســويـــســري" بـــعـــدهــا تـــنـــطــلق

منافسات األدوار اإلقصائية.
وأعــــلن 12 نــــاديــــا من إجنــــلــــتــــرا
وإيطـاليـا وإسبـانيـا في وقت سابق
الـــيـــوم االثــنـــ عن خـــطــة إلطالق
بـــطـــولــة دوري الـــســـوبــر األوروبي
ـشـاركـة 20 فـريـقــا عـلى أن يـكـون

15 من هذه الفرق أطراف دائم
في البطولة.

لـكن األنـدية الـ 12 ومـنـها أتـلـتـيـكو
مـدريـد اإلسـبــاني أيـضـا قـالت إنـهـا
سـتتـخـذ إجـراءات قانـونـية حلـمـاية
ـسـابـقة مـصـاحلـهـا بـعـد تـأسـيس ا

اجلديدة.
وأدان الــرئــيس الـفــرنــسي مــانـويل
ماكرون ورئـيس الوزراء البـريطاني
بـوريس جــونـسـون اخلـطــة وأعـلـنـا
دعـمهـمـا للـيـويفـا الـذي هدد األنـدية
ـسـابــقـات احملـلـيـة بـاحلــرمـان من ا

والدولية.
»uK  W{dF

أبدى مدرب لـيفربـول يورجن كلوب
مـــعــارضــة خملــطـط دوري الــســوبــر
األوروبي الذي  اإلعالن عنه أمس
ــشــاركـة 12 نــاديــا مــؤسـســا من

بينها فريقه.
وتأمل هذه األندية تـأسيس مسابقة
ـكنـهـا احللـول مـكان دوري أبـطال
أوروبـــا مـن أجل زيـــادة أربـــاحـــهــا
التي تضررت بفعل جـائحة "كوفيد-

Æ19
وقـال كـلوب في تـصـريـحات لـشـبـكة
"ســـكـــاي ســـبــورتـس" قــبـل انــطالق
مــبـاراة فـريـقـه أمـام لـيـدز يــونـايـتـد
: "شـعوري لم يـختلف مسـاء اإلثن
آرائي لم تختـلف (سبق له مـعارضة
الــفــكــرة في تــصــريـحــات ســابــقـة)
ـوضوع سـمـعت لـلـمرة األولـى عن ا
يـوم أمس كـنـت أحـاول الـتـحـضـيـر

باراة صعبة".
ـعـلـومـات ـلك بــعض ا وأضـاف: "
لـيس كثـيـرا معـظـمهـا من الـصحف
إنه أمـــر صـــعب الـــنـــاس لـــيـــســوا
سعـداء بشـأنه أسـتطـيع تفـهم هذا
ـزيـد ألنـنـا لـسـنـا ال أسـتـطـيع قـول ا
مـــنـــخـــرطـــ في الـــعـــمـــلـــيـــة أنـــا
ـوضـوع والالعـبـ لـم نـعـرف عن ا
ســنـنـتـظــر حـتى نـرى كــيف يـتـطـور

األمر".
وتابع: "أبلغ من العمر 53 عاما منذ
وجـودي في كـرة القـدم االحـتـرافـية
كــان دوري األبــطــال مــوجــودا كـان
هـــدفي دائـــمـــا أن أدرب فـــريــقـــا في
ـسـابقـة ال تـوجـد لدي أي مـشـكـلة ا
مـع دوري األبـــطـــال أحـب الـــطـــابع
التـنافـسي لكـرة القـدم أحب حقـيقة
أن وست هـــام قـــد يــلـــعب في دوري
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أعلـنت احلكـومة اإلسبـانيـة موقـفها
من إقــامـة دوري الـســوبـر األوروبي
الذي أعلن عنه 12 من أندية أوروبا

الكبرى أمس األحد.
واتفق 12 ناديـا عـلى إنشـاء بطـولة
جـديــدة مـنـفـصـلــة عن يـويـفـا حتت
مـــســمى دوري الـــســوبــر األوروبي
وهي: بـــرشـــلــــونـــة ريـــال مـــدريـــد
أتلـتـيكـو مدريـد يوفـنتـوس ميالن
إنـتـر مـانـشسـتـر سـيـتي يـونـايـتد
تـشــيــلــسي لــيــفـربــول تــوتــنــهـام

آرسنال.
وعــارضت احلـــكــومـــة اإلســبـــانــيــة
إعالن األنـدية الـ 12 تـأسيس دوري
الــــســــوبــــر األوروبي وقــــال وزيــــر
الريـاضة اإلسـباني إن أي تـغيـيرات
في الــلـعــبـة يــجب أن تـتم بــاالتـفـاق

فقط.
وعــبـــر االحتـــاد األوروبي لـــلـــعـــبــة
(يويفا) وسياسـيون ومشجعون عن
رفضهم لـهذه اخلـطوة ضمن مـعركة
لـلـسـيـطـرة عـلى إيـرادات كـرة الـقـدم

الضخمة.
وقالت احلكـومة اإلسبانـية في بيان
عـــقب اجـــتـــمـــاع وزيـــر الـــريـــاضـــة
خوسيه مانويل رودريجيز أوريبس
مع يــــويـــفــــا ومـــؤســــســـات أخـــرى
ـــتـــمــــردة: احلـــكـــومـــة واألنـــديــــة ا
اإلسـبانـيـة ال تدعـم مبـادرة تـأسيس
دوري السوبـر األوروبي الذي تروج
له أنــديـة أوروبـيـة مـتــعـددة ومـنـهـا

أندية إسبانية".
وأشار أوريبس إلى أن أي تغييرات
يجـب أن تعـود بـالنـفع عـلى الدوري
نـتخب واألندية وحتى اإلسباني وا
الصـغيرة مـضيـفا: "ال نريـد أن يؤثر
ذلك عـلى كـرة الـقـدم اإلسـبـانـية وإن
حــدث ذلك فـيـجـب أن يـكـون تــأثـيـرا

ايجابيا".
وانـضمت رابـطـة الـدوري اإلسـباني
ـؤســســات الــرافــضــة لــفــكـرة إلـى ا

دوري السوبر.
وأعــلـــنت مــجـــمــوعـــة مــيـــديــا بــرو
اإلعالمــيـة اإلســبـانــيـة أن احملــطـات
الــتـلــفـزيــونـيــة لن تـفــسخ عــقـودهـا
احلــالـيـة مع يــويـفـا الـســاريـة حـتى
2024 لالنضمام إلى دوري السوبر.
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اصيـــــــب حـارس مرمى فـريق النـفـــــط مصـــــــطفى سـعدون بـجـــــــلـطة دمـاغــــــيـة خالل تدريـبات
فريقه .

ـنـسق االعالمي لنـادي الـنفط جـمـعة الـثامـر في تـصريـح صحـفي  ان زمالء احلـارس مصـطفى وقال ا
لعب  فوجئوا بسقوطه مغشيا عليه قبل الشروع بالوحدة التدريبية. تواجدين في ا سعدون ا

واوضح ان الكـادر الطبي سـارع باجـراء االسعـافات االوليـة وبعـدها  نـقله القرب مـستـشفى لـلوقوف
على حالته التي شخصت مبدئيا جلطة دماغية مفاجئة.

وتابع ان سعدون يرقد حاليا في مـستشفى مدينة الطب وادارة نـادي النفط تواصل جهودها الجل نقله
مكنة الحد مستشفيات مدينة السليمانية. بالسرعة ا
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بغداد- الزمان
تـداولـة أخـيرا نـفت إدارة نـادي الـشرطـة األخـبـار ا

درب الصربي ألكسندر إليتش. حول إقالة ا
ــنـــسق اإلعالمـي لــنــادي الـــشــرطــة وقــال ا
حـسـ اخلــرسـاني في تـصــريح صـحـفي
إن األخـــبـــار الــتي تـــنـــاقـــلــتـــهـــا وســائل

التواصل غير صحيحة.
ـدرب إلــيـتش مـســتـــــــــــمـر في وأكـد: ا
مهـمـته وقـاد اليـوم الـوحـدة التـدريـبـية
ــــــواجــــــهـــــــة األهــــــلي حتــــــضــــــيـــــــرا 
الـسعــــــــودي في اجلـولـة الثـالـثة من

دوري أبطال آسيا.
وبـ أن الفـريق يواصل حتـضيراته

وهناك استقرار باجلهاز الفني.
وأوضح: مــثل هـذه الــشــائــعـات لن
ــدرب كــمـا أن اإلدارة تــؤثـر عــلى ا
وضعت ثـقتـهـا فيه لـلتـعويض في

قبلة. باريات ا ا
يـــشــار إلى أن الـــشــرطـــة خــســر
مـــبــــاراتـي اجلـــولــــتــــ األولى
والــــــــثــــــــــــــــانــــــــيـــــــة  بـــــــدور
اجملـــموعـات من دوري أبطال
آسـيـا أمـام الـدحـيل الـقـطـري

0-2 وأمام االستقالل
اإليراني 3-0.

يورغن كلوب

بغداد- الزمان
ـدير الـفني درب سـامي بحت ا تقـدم ا
لـزاخو بـاستـقـالته الـرسمـية من قـيادة
الــفــريق بــســبب تــدخالت في قــراراته

الفنية.
وقـــال بــــحت فـي تـــصــــريح صــــحـــفي
جتربتي مع زاخو جـيدة جدا وناجحة

وسط الظروف التي يعيشها النادي.
ـهمة وأضاف: كـان طمـوحي مواصـلة ا
ــوسـم لــكـــني قــررت حــتى انـــتــهـــاء ا
االستقالة حملاوالت أحد أعضاء اإلدارة
الــتــدخل بـــاألمــور الــفــنـــيــة وهــذا مــا
ـكن قـبوله أرفـضه بـشـكل قـطـعي وال 

نهائيا.
ـدرب يعمل وفق إسـتراتيـجية وتابع: ا
ـتلك من أفـكـار فـنـية ـا  وخـطـة لـعب 

أمــا الـبــعض الــذي حتــكــمه الــعـواطف
يـحـاول من مـوقع مـسـؤولـيـته الـتـأثـيـر

على خياراتنا.
وواصل: رفضنـا هذا األمر ووضـعنا له
حـدا مـنـذ الـبـدايـة لـكن الـسـعي الـدائم
لـــلـــتـــأثـــيــــر عـــلى الالعــــبـــ دفـــعـــني

لالستقالة.
وشــدد عـلى أن قـرار االسـتـقـالـة رسـمي

وال عودة فيه.
وأردف: عملت بإخالص وحـققنا نتائج
ـيـزة وحـافـظـنـا عـلى تـوازن الـفـريق
ومــركـــزه في الئـــحــة الـــتـــرتــيب جـــيــد

السادس
ـدرب يــشـار إلى أن ســامي بـحـت هـو ا
الثاني الذي يقدم استقالته من الفريق

درب أحمد صالح. Í—Ëœ∫ احدى مواجهات فريق زاخو بالدوريحيث سبقه ا
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وســتــلــعب
ــبــاريــات ا

وسط األســـبــوع احــتــرامــا
جلدول مـباريـات البـطوالت احملـلية
بــيــنـــمــا ســـتــكــون شـــرارة انــطالق
الـــنــســخــة األول فـي أغــســطس/آب

قبل. ا
وسـيـتم تــقـسـيم األنـديـة الـ 20على
مــجـمــوعـتــ وسـتــخـوض بــيـنــهـا
مــــبــــاريـــات ذهــــاب وإيــــاب حــــيث
ـراكــز الـثالثـة ســيـتـأهل أصــحـاب ا
األولى تلقـائيا لربع الـنهائي بـينما
ـركزين الـرابع واخلامس أصحـاب ا
ســـيـــخــوضـــون دورا فـــاصال (بالي
أوف) من مـباراتـ بـيـنمـا سـيـكون
الـنـهـائـي في مـايـو/أيـار من مـبـاراة

واحدة على ملعب محايد.
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بغداد- الزمان
قـــررت جلــــنـــة االنــــضــــبـــاط في
الــهـيـئـة الــتـطـبــيـعـيــة عـدّ فـريق
الــــوديع خــــاســـــرا أمــــام فــــريق
اجلــيش بــنــتــيــجـة  3-0ضـمن
مبـاريات دوري الرديف لـلموسم
2020-2021 وذلك إلشراكه
العبا مسجال في كشوفات فريق

آخر.
ولـدى اطـالع الـلـجـنـة عـلى
اعـتـراض نـادي اجليش

ـسابـقات وبـعـد مفـاحتـة جلنـة ا
لتزويدنا بـكشوفات واستمارات
مـبــاريـات فــريق جـنــوب بـغـداد
تب لنا ان الالعب فارس محمد
مـســجل ضــمن كـشــوفــات فـريق
جــنــوب بــغــداد لــدوري الــدرجـة
األولى وقد اشترك في مباريات
الفريق

إضـــافـــة الى إشـــراكه مع فـــريق
رديف الــوديع أمــام فـريق رديف
اجلـيش بـتـاريخ 14/4/2021
وعـلـيه قـررت الـلـجـنـة: عـدّ فريق
الوديع خاسـرا أمام اجليش -0

 3استنادا للمادة الثامنة
/أوال مــســابـــقــات مع حــرمــان
الالعب فـــارس مـــحــمـــد ومــدرب
فــــــــــريـق رديـف الــــــــــوديـع ألربع
ــــــــــادة مــــــــــبــــــــــاريــــــــــات وفـق ا

الثامنة/أوال مسابقات.
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ـمـيـزة في واصل فـريـق احلـشـد الـشـعــبي نـتـائــجه ا
ـمتـاز بكـرة السـلة للـموسم بـطولـة الدوري الـعراقي ا

Æ2020/ 2021
واستطاع الشد الشعـبي ان يتغلب على مضيفه فريق
الـتضـامن الـنجـفي بـفارق 17 نـقطـة ضـمن منـافـسات

سابقة وبواقع 78-61. رحلة الثانية من ا ا
ـباريـات تغـلب فريق غـاز الشـمال بـفارق وفي بـقيـة ا

 18نقطة على فريق احللة وبواقع 85-67.
وفي مــبــاراة اخــرى فــاز نــفط الــبــصــرة عــلى فــريق

الكهرباء بفارق 5 نقاط وبواقع 78-73.
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بغداد- الزمان

حـقق الــعـراق رقـمــاً سـلــبـيـاً في
ــــوسم دوري أبــــطــــال آســــيــــا ا

احلالي .2021
وبــعـد انـتـهـاء اجلـولـيـ االولى
والــثــانــيـــة اصــبح الــعــراق في
صـــــــدارة دوري االبـــــــطــــــــال في
الـبـطـاقـات احلـمـراء فخالل 20
مــبـاراة من الـبـطـولـة كـان هـنـاك

حالتي طرد فقط.
وكـانت ضــد األنـديــة الـعــراقـيـة
حـيث تـلــقى هـمــام طـارق الـقـوة
اجلويـة البـطاقـة االولى وحسام

كاظم الشرطة البطاقة الثانية.

يـذكر ان الـفـريقـ لم يـحقـقا اي
انــتــصــار بـعــد مــرور جــولــتـ

فــالـــقـــوة اجلـــويــة خـــســـر أمــام
الشارقة وتعادل امام باختاكور
فـــيــــمــــا خــــســــر الـــشــــرطــــة في
مواجهتي الدحيل واالستقالل.
وفي سـيـاق منـفـصل أعـلن نادي
ن القوة اجلوية غياب العبه أ
حس حتى نـهاية دوري أبطال

آسيا .2021
وقـــال عــضــو الــهـــيــئــة االداريــة
لـنادي الـقوة اجلـويـة علي زغـير
فـي تــــــصـــــريـح صــــــحــــــفي   إن
ـن حـــــســـــ اصـــــبح الـالعب أ

ألكسندر إليتش

خـارج حـسـابـات الـقـوة اجلـويـة
في دوري ابــطـال اســيــا بــسـبب
مـضـاعـفـات اصـابـته فـي مـباراة

الشارقة.
واوضح ان الـالعب ســــيــــجــــري
تدخل جـراحي بسـيط  اخلميس
ـقـبل بـعـد ثـبـوت الـفـحـوصـات ا
الـطـبـية عن وجـود كـسـر خـفيف
في عظـمة الوجـنة وسـيغيب من
العب. أسبوع إلى ثالثة عن ا
يـذكر أن حـس تـعرض إلصـابة
خــطـيـرة في مـبـاراة فـريـقه امـام
الـــشــارقـــة بــاجلـــولــة االولى من

دوري أبطال آسيا. العب االسيوية حكم يشهر البطاقة احلمراء في ا

{ مــــلــــبـــورن (أ ف ب) - كــــشف
الـــســـويـــســــري ســـتـــانـــيـــسالس
ـتـوج عام 201 بـلقب فـافريـنـكا ا
ـفتـوحة أولى بـطولـة أستـرالـيا ا
البطوالت األربع الكـبرى اجلمعة
عن إصــابـــته بــفــيــروس كــورونــا
ـــــاضـي.وقــــال أواخـــــر الـــــعــــام ا
فــافـريــنـكـا ( 35عـامــا) الـذي تـوج
بـأول ألــقـابه الـثالثـة في الـغـرانـد
سـالم في مــلـــبــورن قـــبل ســـبــعــة
أعـوام إنه عــزل نـفـسه في مـنـزله
فـي سـويـسـرا.وأوضح فــافـريـنـكـا
ـركـز الـثـامن عـشـر ـصــنف في ا ا
ــيـاً أن اســتـعــداداته الـبــدنـيـة عـا
ألولى الــبـطــوالت األربع الــكــبـرى
تأثرت باإلصابة بفيروس كوفيد-
19. ومع ذلك قــــال في تــــصـــريح

لصحيفة "هيرالد صن" إنه "يشعر
بتـحسن".واضطـر فافريـنكا ولدى
وصـوله إلى أسـتـرالـيا لـلـخـضوع
ـدة 14 يــومـا إلـى حـجــر صــحـي 
عــــلـى غــــرار جــــمــــيـع الالعــــبــــ
اآلخــــريـن الــــقـــادمــــ مـن خـــارج
الـبالد وهي الـعـزلـة الـتي انـتهت
الــيــوم فــقط.وأضــاف فــافــريــنــكـا
تـوج بروالن غـاروس عام 2015 ا
وفـالشـــيــــنغ مــــيــــدوز عـــام 2016
"أحاول استعادة لياقتي البدنية.
ـيالد كـنت إيـجـابـيـاً خالل عـيـد ا

لذلك اضطررت للبقاء أكثر من 10
ـنـزل وبـالــتـالي فـقـدت أيــام في ا
تماماً كل الـعمل الذي بذلته خالل
ـوسم".وتـابع "كـنت فـتـرة تـوقف ا
أشعر بـاالستيـاء حقا خالل األيام

اخلــمـســة األولى لــكن األعـراض
حتتفظ بهـا وتشعر بـالتعب أكثر
كـل يــوم ويــســـتــمــر ذلـك بــضــعــة

أسابيع".
وأدرف قـــــائال "لم تـــــكن جتــــربــــة
جــــيــــدة. اآلن بــــدأت أخــــيــــرًا في
ـكن أن الـشـعـور بـتـحـسن ولـكن 
هم أن تكون يصيبك بشدة ومن ا

." حذراً حقاً
وقـبل انــطالق بـطــولـة أسـتــرالـيـا
ـــــفـــــتـــــوحــــــة في الـــــثـــــامـن من ا
ــقـبل ســيـكـون شـبــاط/فـبــرايـر ا
فـافـريــنـكـا مـصــنـفـاً أول في دورة
فـتوحة في ملبورن موراي ريفر ا
ـقـبـل.ويـبـحـث الـنـجم األسـبــوع ا
الــسـويـسـري عن لــقـبه األول مـنـذ
تتويجه بدورة جنيف عام 2017.
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ـسـلـمـ  فـيه بـدأ نـزول القـرآن إلى لـشـهـر رمـضان مـكـانـة خـاصـة في تـراث و تـاريخ ا
الدنيا كان ذلك في ليلة القدر من هذا الشهر  ثم نزل بعد ذلك في أوقات متفرقة ..

شهرُ رَمَـضَانَ هـو الشـهرُ الـتاسعُ في الـتقـو الهـجري والـذي يأتي بـعد شـهر شـعبان 
سلـم  ذو مكـانة خاصة عن بـاقي شهور الـسنة الـهجرية  يزًا عنـد ا ويعتـبر شهـرآ 
ـسـلـمون فـي أيامه عن ـتـنع ا هـو شـهـر الـصوم الـذي يُـعـدّ أحـد أركان اإلسـالم  حيث 
الطعام والشراب وعن احملظورات التي تبطل الصوم من الفجر وحتى غروب الشمس ..
صـري في كل مكـان عند مدفع اإلفـطار.. اضرب  جـملـة يعـشقـها ويـنتـظرهـا اإلنسـان ا
ـعظّم  حيث ارتبط بـاجتماع شـمل العائلة مغـيب شمس كل يوم من أيام شـهر رمضان ا
دفع في مكان و الدفء األسـري  فارتبط صـوته في األذهان بإفـطار رمضـان. وضع ا
قـطم محـموال مرتـفع حتى يـصل صوته ألكـبر مـساحـة من الـقاهـرة  واستـقر في جـبل ا
صري الـرمضانية على عـربة ذات عجالت ضخمـة و استمر صـوته أساسيًا في حيـاة ا
ذيـاع و شاشـات التـلفـزيون الـتي تعـتبـر من تراث ـصريـون عبـر ا  و إلى اآلن يسـمعه ا
وتـقالـيـد مـصـر الـرمضـانـيـة ..و يـرتبط شـهـر رمـضـان في الـدول اإلسالميـة بـالـعـديد من

الشعائر الدينية مثل : 
صالة التـراويح واالعتـكـاف في العـشر األواخـر  و دعوة األخـرين على اإلفـطار و إقـامة
ـصل من سـاجد با موائـد لإلفطار .. يـنطلق الـناس ألداء صالة التـراويح في مخـتلف ا
راحل العـمريّة حـيث تبدأ الـصالة بعد الـعشاء .. و يـوجد العـديد من العادات مختـلف ا

الـتـراثيـة الـتي ارتـبـطت بهـذا الـشـهر مـثل : الـفـانوس والـزيـنـة ومدفع
سـحراتي و مـأكـوالت احللـوى التي يـتم تنـاولهـا عقب رمضـان و ا
بـارك  أن به تفـتح أبواب اإلفطـار .. من أفضـال شهـر رمضـان ا
اجلـنـة و تغـلق أبـوابُ النـار و تـغلـغل الـشيـاطـ  فيـكـونُ للـمُـسْلِمُ
ـعـاصي و الـتـقــرب من الـله تـعـالى الـفـرصــة الـكـبـرى في جتـنـب ا

بالعبادات و الطاعات التي تقربه من اجلنة و تبعده عن النار .

ـعرفـة ايهـمـا اكثـر تأثـيرا بـاجلمـهور
من حيـث الكم والـنوع اذا مـا اعتـبرنا
ان اجلمهور ليس على مستوى واحد
سرح في متابعته للمسرح فجمهور ا
اجلاد نـخبـوي تمامـا ومتـابع شغوف
تلك ادوات سرحية ألنه  للعروض ا
منهج ويعرف كيف التلقي الواعي وا
يتعامل مع عناصر العرض وغالبا ما
يـخــرج من الــعـرض وهــو مـســتـوعب
للـمقتـرح الفكـري والبصـري وجتدينه
ا مفكـكا ومحلال برؤيـة نقدية عـميقة 
يـشـاهـده بـسـبـب انه جـمـهـور مـتـعـلم
سرح ومثـقف معرفـيا  امـا جمهـور ا
الـتـجــاري فـهـذا قـد يــأخـذنـا الى فـهم
رحلة الـتي ظهر فيـها هكذا نوع من ا
تعة الغرائزية تلق الباحث عن ا ا
ـــا يـــعــرض امـــامه من والـــشـــهــوات 
اســـفــاف يـــصل الى حـــد اســتـــبــاحــة

رئية. احملظورات ا
{ كـونك نـاقـد مـسـرحي كـيف تـقـيم الـنـقـد
ــسـرحي األن وهـل مـاتــزال ثـقــافـة الــنـقـد ا

البناء قائمة ? 
ــشــارب -الــنــقـــد شــأنه شــأن بــاقي ا
الـــفـــكـــريـــة تـــعـــرض الى الـــنـــكــوص
واالنــزواء في احـاينٍ كـثــيـرة السـبـاب
ـشـكالت الــواقع بـشـكل عـام تــتـصل 
ــتــدحـــرجــة من اعــلى وكــرة الـــثــلج ا
قـمتـها الى سـفحـها الـذي اضعف الى
حـد بعـيد تـلك العالقـة التـجاذبـية ب
الـنص ونـقده  والن الـنـقـد في اسمى
ـــتــلك االلــيـــات االجــرائــيــة مــهــامه 
ضـمر عـاني والنـسق ا لـلكـشف عن ا
في النصوص  وله مجسات حتسس
الروح التي تسـكن في النصوص وما
وراء مـتونـها الظـاهرة فـأنه يبـقى هو
الــنـافــذة الى تــقــو مـا انــتــجه عـقل
كن الفصل او التباعد ب نتج وأل ا
الـنــاقــد والــكـاتب الن فـي ذلك احـداث
فوضى في تمرير نصوص او عروض
نجز ليؤسس بأخطاء تشوه صورة ا

عــلـيه تـراكــمـات من االخـطـاء

w½UDK « q{U
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صـور العراقي نعته االوساط االدبية واالعالمية بعد ان ا
سـائلـ الله ـاضي اثر ازمـة صـحيـة وت االحـد ا غـيـبه ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

 ÊUDH  w UÝ

ـــمــثل الــعـــراقي يــشــارك في بـــطــولــة الــفـــيــلم اجلــديــد ا
ــــلـــيــــونـــيــــر) مع مــــحـــسـن اجلـــيـالوي و وداد هـــاشم (ا
بـاالشـــــــــــــتراك مع نـخـبــــة من فـنـاني بابـل . والفـيلم
قـصــة وإنـتــاج آسـر عـبــاس احلـيـدري ســيـنــاريـو فـاضل

شاكر.

dLÝ_« lOÐ—

ـطـرب الـلــبـنـاني اطـلق أغـنـيـة بـعـنـوان (شـمس احلـريـة) ا
كـرســالـة لألســيـر الــفـلـســطـيــني في يـومـه الـذي صـادف
الـســابع عـشــر من نـيـســان حـيث أدى شــخـصـيــة أسـيـر

فلسطيني يتذكر والدته احلزينة على فراقه.
wÝU³F « dOCš œULŽ

مخـتـار منـطـقة اجلالم في قـضاء
نـعـتـه االوساط سـامـراء بـالـعـراق
الـشـعـبـية اثـر اسـتـشـهـاده االحد
ــاضـي بــعــد نـــحــو ســـنــة عــلى ا

استشهاد اخوانه واهله.
 rO¼«dÐ≈ s¹b « œULŽ

االديب الـسـوري صـدرت له عن الـهـيـئـة الـعـامـة الـسـورية
للكـتاب مجموعة قـصصية بعنـوان(جتليات شهرزاد) تقع

توسط. في 116 صفحة من القطع ا
5 « 5 dOý

اجسـتير باللغة الفارسية الباحثـة العراقية نالت شهادة ا
من جـامـعـة كـردسـتـان عن رسـالـتـهـا الـتي تـنـاولت روايـة

(تسارع اخلطى) الحمد خلف.
WŠULÝ ‰Ë—U

ـوقع التواصل ـطربـة اللـبنانـية نـشرت عـلى صفـحتـها  ا
االجـتــمــاعي صــورة لـهــا في االســتــوديـو وهـي تـســتــعـد
ـا أثــار إعـجــاب مـتـابــعـيــهـا.وكـانت أللــبـومــهـا اجلـديــد 
سـمـاحة طـرحت أغـنـية (الـلي خـان) تـتر مـسـلـسل (ضد

الكسر).

أنت شــخـص مــحب لــشـــريك حــيــاتك لـــكــنك كــثــيــر
رقم الظ.9 الغيرة

qL(«

ـزيد من الـعطف واحلـنان لكن ال توقع من الـشريك ا
تستغل طيبته .

Ê«eO*«

يـجـب أن تـكــون واعــيًــا بــخــطــورة مــا تــقـوم بـه جتـاه
الشريك.رقم احلظ.2
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ال تتهـور ألنك قد تدفع الـثمن الحقـاً .التوجه إلى أحد
األندية الرياضية يريحك .
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حتـاول فـرض أرائك عـلى الشـريك  وهـو مـا يـشـعره
بأنه محاصر.

¡«“u'«

تـكــتـشف مـجـاالت جــديـدة عـنــد خـروجك من دائـرتك
الضيّقة الستطالع اآلراء واألجواء .

”uI «

حتـتاج إلى زيـارة طـبيب نـفسي لـشـرح ما تـمر به من
عدم التوازن.
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تـعمـد الى حتـسـ شكـلك اخلـارجي فـتلـفت األنـظار
وتأسر القلوب .رقم احلظ 6.

Íb'«

حـــاول أن تـــكـــون صـــريـــحًـــا مـع طـــبـــيـــبك وتـــلـــتـــزم
بالعالج.يوم السعد االربعاء
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ـتـازة إنه يـوم جـمــيل يـحـمل أخــبـارًا جـيّـدة وطــاقـة 
تساعدك على حتقيق ما تريد.
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بـعـد أشـهـر مـن االنـتـظـار والـتـرقب عـلـيك أن حتـسم
تردّد في العمل. موقفك ا
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حتـيط بك طـاقـة سـلـبـيّة تـؤثّـر في طـبـاعك وتـصـرّفاتك
.يوم السعد االربعاء.
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Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتــتـــوي هــذه الــشــبــكــة عــلى 9
مـربـعـات كـبـيــرة كل مـربع مـنـهـا
مــقـسم الى 9 خــانـات صــغـيـرة
هـدف هـذه الـلـعـبـة ملء اخلـانـات
بـــاالرقــــام الالزمــــة من 1 الى 9
شرط عـدم تكرار الـرقم اكثر من
مـرة واحــدة في كل مــربع كـبــيـر

وفي كل خط افقي وعمودي.
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انتظم في هو من مواليد بغداد 1958
العديد من الدورات الـثقافية والورش
الــــفــــنــــيـــــة وحــــصل عــــلـى عــــدد من
ـات والـشــهـادات الـتــقـديـريـة الـتــكـر
ولـديه ثالثة مـؤلـفات قـيـد االجناز عن
سـرح اجلاد ومـسرح الـطفل وكـتاب ا
ـتـلك قـريـحـة عن انـتـفـاضـة تـشـرين 
فـنيـة مسـرحية جـعلـته يتـخصص في
ــسـرح الــعــمل بــدائـرة الــســيــنـمــا وا
ألربـعـة عـشـر عـامـا تـمـكن خاللـهـا من
ـــضـــامـــ االبــداع ـــام الــكـــامـل  األ
ـســرحي وجـوانـبه وحـيـثـيـاته  انه ا
ومـعه كـان هذا الـفـنان ثـائر الـقـيسي 

احلوار: 
{ أطــلـــعت في نــشـــأتك عــلى الـــعــديــد من
ـــســرح ــســـرحــيـــة اجلــادة وا الــعـــروض ا
اجلـمـاهـيـري فـكـيف تـصف مـضـمـون الـفن

سرحي وأبعاده ?  ا
- في هـــــذا كــــانـت بــــدايـــــة عالقـــــتي
سرح خالل الـعقد السـبعيني الذي با
كـــان يــلـــتـــمع بـــإضـــاءات الـــعــروض
سرحـية اجلادة مـنها واجلمـاهيرية ا
الــرصـيــنــة والـهــادفـة اذ شــكــلت تـلك

الـفتـرة اخلصـبة وعـينـا الفـكري فـكان
ـــســرح الــعــراقي مـــتــوجــهــا آنــذاك ا
بـعـروض كـبـيـرة تـتـوزع علـى عدد من
ـســارح ولـفــرق عـديــدة كـان اهــمـهـا ا
واكـثـرهـا نـشـاطـا فـرقـة الـفن احلـديث
ورمـــوزهــــا من مــــخـــرجــــ وكـــتـــاب
ــثــلـ اذكــر مــنــهم فــاضل خــلـيل و
ويـــوسف الـــعــــاني وخـــلــــيل شـــوقي
وبـدري حسـون فريـد وغـيرهم الـكثـير
من فـنـانـ وجدنـاهم يـشـتغـلـون على
ـتـلقي ـثور لـذهن ا ـسـرحي ا الـفـكر ا
وكــنـت حــريــصـا عــلـى مــتـابــعــة تــلك
ـــتـــعــة الــعـــروض بـــعـــد أن وجــدت ا
والــفــائــدة بــعــد كل عــرض مــســرحي
احـضــره وكـذلك بـالــنـسـبـة لــلـمـسـرح
اجلــمـاهـيـري وعـروضه الـتي تـمـيـزت
بــالـكـومــيـديــا الـهـادفــة لـنـقــد احلـيـاة
االجـتـماعـية فـي كل مفـاصـلهـا وكانت
مجمل عروض تلك الفترة لفرق اهلية
سـرحية  ومن هـنا تعـلقت بـاألفكـار ا
ـعـرفي وصــرت اتـوسع بـاالكـتـسـاب ا
اكــثـــر من كــوني اتــابـع كــمــتــلــقي بل
عـكفت عـلى قراءة نـصوصـا مسـرحية
ألقـارن بـ الـنص مـكـتـوبـا واخـراجه

مـرئــيـا وبــشـغف كــبـيــر كـنت ال افـوت
عــلـى نـــفــسـي اي عـــرض يــقـــام عـــلى

مسارح بغداد آنذاك .
ـسـرحي وماهي { كـيف بـدأت في العـمل ا

انطالقتك احلقيقية فيه ? 
- بـدايـتي احلـقـيــقـيـة اكـثـر من كـوني
مـــتـــلق مـــتـــابع لـــلـــعـــروض اذ بــدأت
االشــتــغــال الــفــعـــلي بــعــد الــســقــوط
الـــنـــيـــســانـي ومع بـــدايـــتي لـــلــعـــمل
الـصـحـفي اذ عيـنت حـيـنـها في وزارة
الــثــقـــافــة و تـــنــســيـــبي الى دائــرة
ـسـرح الـوطني ـسـرح /ا الـسـيـنـما وا
ومن هـنـا بـدأت مـعي رحـلـة االحـتـكاك
احلـمـيــمي مع قـاعــات الـتــمـرين الـتي
تـعة احلـقيـقيـة وانا كـنت اجد فـيهـا ا
ادون مفردات اخملرج اثناء التمرين
ـمثـل فـيما بـينـهم وبتوالي وعالقة ا
الـــســنـــوات تــخـــصــصت بـــالــنـــشــاط
ــسـرحي مـن قـبل قــسم االعالم الـذي ا
ارتأت ادارته بـان اتولى انـا التـنسيق
االعالمي مـع قـاعـات الـتـمـرين وصـوال
لـــلــعــرض عــلى اخلـــشــبــة واعــد وفق
تـنسـيقـيات مع سـير الـتمـرين تقـاريرا
يوميـة اذكر فيـها تطـوراته وجهوزيته

كــــعـــرض مـــتـــكــــامل من نـــواح االداء
والـــرؤيــة االخـــراجـــيـــة ومــنـــظـــومــة
الــســيـنــوغـرافــيـا واســتــمـريت بــهـذا
االشــتــغــال وعــبــر جــمــيع الــعـروض
ــنــفـردة او ســواء مـنــهــا الــعـروض ا
ــهــرجــانــات الــتي اقــيــمت عــروض ا
بـحــضـور فـرقـنــا احملـلـيـة والــعـربـيـة
يـة وكانـت من مقـتـضيـات تلك والـعـا
الـعروض ان تـقام جـلسـات نقـدية في
اعـــقــاب كل عـــرض يــعـــرض لــغــرض
حتليل عناصر العرض ونقد ظواهره
الفكرية والبصـرية وبتقادم السنوات
حـــيـث قــضـــيت 15 عـــامـــا في دائــرة
ــســرح وتــعــامــلت مع الــســيــنــمــا وا
الـكـثيـر من الـكـتاب واخملـرجـ وكذل
ـي سـرح اكـاد اجـيـال من فـنانـي ا
او اصــــحــــاب مــــواهب حــــتى وجلت
ـا رحـبا بـاحـة الـنـقد حـ وجـدته عـا
ـنـظور بـإمـكـانه الغـوص فـيـما وراء ا

من بصريات اي عرض مسرحي .
ـــاذا ازداد ارتـــيـــاد اجلـــمـــهـــور نـــحــو  }
ــسـرح ــسـرح الــتــجـاري عــلى حــسـاب ا ا

اجلاد ?
ـسـألــة لـيـست مـعـادلـة - ال طـبـعـا ..ا

ـقـيم في لـنـدن صـدر له كـتـاب جـديد الـشـاعـر الـعـراقي ا
بعنوان (االرض اليباب وتالقحها مع التراث االنساني).
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واحلكم والـوصايا
وغـــيــــرهـــا من أدب
. في الـعـراق الـقـد
كـــلـــتـــا الــــلـــغـــتـــ
الــــــــســـــــومـــــــريـــــــة
والـبابـلـيـة وجاءت
بــــــعـض األمــــــثـــــال
مــزدوجـــة الــلـــغــة .
ا يـقـال عن هذه و
األمــثـال بــوجه عـام
ـهــا مــثل األمــثـال أنـَّ
األخـــــــــرى في آداب
الــشـعــوب يـصـعب
فـهم الـكـثـيـر مـنـهـا;
ألنــهـــا مــثـل ســائــر
األمـــــثــــال جـــــمل
قــــــــــصــــــــــيـــــــــرة
مــــقــــتــــضــــبــــة
ومــــــــــــركــــــــــــزة
ــــــــــعــــــــــنـى). ا

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـتـحفي أعـلن مـدير قـسم الـعرض ا
ـتـحف الـعـراقي جـنـيـد عـامـر فـي ا
عن إقامة  معرٍض افتراضيّ يسلط
الـــضــوء عـــلى أهم األمـــثـــال الــتي
يُــعــنى بــهــا في األدب الــرافــديــني
الــقـد من خالل تـوظــيف األمـثـال
لـــنـــشـــر الــوعـي احلــضـــاري حتت
شـعــار ( هـذا مــا دوّن عـلى الــطـ

بالقصب ). 
وقـال عــامــر (تـعــداألمــثـال من أهم
القـطع األدبيـة التي تـدخل في باب
احلـكـمـة وقـد خـلف أدبـاء الـعـراق
الــقــد نـصــوصــاً أدبــيــةً في هـذا
الـبــاب تـضــاهي مـســتـواهـا األدب
ــســائل الــتي الــفــني وآراءهـــا وا
ية عاجلتها ما أنتجته اآلداب العا
شهورة من هذا النوع من النتاج ا
ـعرض الفـكـري). وأشار  إلى أنَّ (ا
االفتـراضي فيه الـكثيـر من األمثال

الفجر : 3:57
الظهر :  12:06
غرب : 6:40 ا
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ـسـتـغـفـرين واجـعـلـنا فـيه من الـلـهم أجـعـلـنا فـيه من ا
ـتـق عـبـادك الـصـاحلـ واجـعـلـنا فـيـه من أولـئك ا
.الــلــهم قـونــا فــيه عـلي بـرأفــتك يــا أكـرم األكــرمـ
ذكــرك واوزعــنـا فــيه ألداء شــكـرك وأحــفـظــنــا فـيه
بـــــحــــفــــظـك وســــتــــرك يـــــاأبــــصــــر الــــنـــــاظــــرين .
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من الــعـادات والــتــقـالــيـد الــرمــضـانــيـة
تـناول احللويات بعد اإلفطار وهي من
أكــبـر األسـبـاب الــتي تـؤدي إلى زيـادة
الـوزن في رمضان كما يؤكـد خبراء التغذية
فـلـو اعـتـدلـنـا في تـنـاول احلـلـويـات فـلن نـفـاجـأ إذا
نـقـص وزنـنـا فــقط نـحــاول أن نـقـلل مــنـهــا بـشـكل
ارس بـعض الـتمـارين الريـاضيـة وسوف كـبيـر و

نقوم بحرق الدهون وتقليل وزننا في رمضان.
ـكنـنـا أن نلـجأ ولـكبـح الشـعور بـاحلـاجة لـلـسكـر 
ـلـيـئة بـالـسـكـر الطـبـيـعي فهي إلى تـنـاول الـفواكه ا
ـاء في تــمـنــحــنـا شــعــوراً أفـضل. وتــوفــر كـمــيــة ا

اجلسم وال تسبب زيادة في الوزن.
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{ تورنـتو  –وكاالت - ألول مـرة في تاريخ كـندا قـام العريف
ـلـكـيـة الـكـنـدية نـادر خـــــــــــــلـيل من قـوات شـرطـة اخلـيـالـة ا
غـرب في مسـجد أكـرم جمـعة اضـية  بـأداء أذان ا اجلـمعـة ا
باللغـة العربية مرتـديا زي شـــرطة اخليالة  وذلـك للتعبير عن
ـواطن ـســلـمـ الـكـنــديـ في الـدفـاع عـن كـنـدا وأمن ا دور ا
ـعــــــــــنــوي من قـوات الـكــنـدي و أيــضــا كـنــوع من الــدعم ا
الشـرطة الـكــــنـدية اإلحتـادية لـلمـسلـم الـكنـدي الـصائـم
وتـعـزيـزً ألواصـــــر وعـرى التـالحم بـ جـمـيع فـئـات اجملتـمع

الكندي الواحد .
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الـكــثـيــر مـنــهـا نـشــأ من وقـائع أو
حـوادث قـيـلت فـيــهـا تـلك األمـثـال
عـــلى نـــحـــو مـــا هـــو مـــألـــوف في

األمثال العربية وغيرها).

وأضاف  إنَّ  (األمثال التي طرحت
ـعـرض االفـتـراضي تـعـبّر عن في ا
جتــارب وحـاالت خــاصـة في
حــــيـــاة اجملـــتــــمع كـــمـــا أنَّ

{ لـــــوس اجنــــلــــوس- وكــــاالت -
تـعـتـبر الـفـنانـة األسـتـراليـة كـايلي
مــيــنـــــــــوغ من أكــثـــر الــفــنــانــات
جنــاحًـا فـي الـعــالم  فــقــد امــتـدت
ـهــنـيـة ألكــثـر من ثالثـة حـيــاتـهـا ا

عقود. 
وأثـبـتت كـايـلي أنهـا سـيـدة اعـمال
نـاجحـة في األعمـال الـتجـارية فـقد
بـاعت مـلـيـون زجــاجـة من الـنـبـيـذ

خالل سنة واحدة. 
بيعات تصل الى 85000 وكانت ا

شهريًا. 
وصــرحـت كــايــلي لــصــحــيــفــة (ذا

صن) (لم أتوقع هذا أبدًا. 
ليس لـدي أي فكرة عـن كيفـية عمل
كل شـيء  لــــكــــنـــــني كــــنـت عــــلى

اســــــتــعـداد لـطــرح أسـئـلــة غـبـيـة
حقًا. 

هـــنـــــــــــاك تــــفـــاعـل جـــمــــيل
تع). و

وعـادت مـيـنـوغ إلى
موطـنهـا أستـراليا
فـي وقـت ســـــــابق
من هـــذا الــــعـــام
وحــــــــــضــــــــــرت
مــؤخـرًا جــنـازة
مـــــــــــــــــــــــــــــروج
ـــــوســــــيـــــقى ا
مـــــــــــــايـــــــــــــكـل
جــوديــنــســكي
الـــــذي أطــــــلق
ألبومها األول.

تـسـتـمر طـويال مـا لم يـتـصدى الـنـاقد
لتلك االخطاء .

{ مــا هـــو ســبب غـــيــاب الــكـــيــروكــراف و
سرح العراقي? التراجيديا عن ا

- لم يـــغب هــكـــذا نــوع مــنـــهــجي من
مـسرح الـكيـروكراف اي مـسرح رقص
اخلـشــبـة الــذي يـعــتـمــد سـيــمـيــائـيـة
اجلــسـد في حــراكه الــدرامي ولــديــنـا
اكثر من فرقة عملت بهذا االجتاه مثل
اخملـرج مـحـمـد مـؤيـد الـذي قـدم خالل
الـسـنـوات االخيـرة عـروضـا تعـبـيـرية
بـازاحـة الــلـغـة واظـهــار مـجـامـيع من
ؤدين بـأنساق تفـاعليـة للتـعبير عن ا
قــضـــيــة من قــضــايـــا الــواقع في اهم
اعـمــاله وهي مـســرحـيــة (اتـلـو وتب)
وفـاز عـنـهـا بـأفـضل عـمل مـتكـامل في
ــســرح الــوطــني احــد مــهــرجــانــات ا
ـشاركـة عربـيـة ثم اعقـبه بعـمل اخر

بعنوان (سلوفان).
{ مـاهي اهم اعمـالك عـلى صعـيـد الكـتـابة

سرحي ?  واالخراج ا
-احلقيـقة انا لم اطرح نـفسي مخرجا
ـسـرحي كــونـهـمـا او كـاتــبـا لـلـنـص ا
ـــيــ يــعـــدان اخـــتــصـــاصـــ اكــاد
ويــحــتــاجــان الى صــفــة رســمـيــة في
مجاالت الفرقة الوطنية للتمثيل ولكن
ارسة نعني من  هذا االشتراط لم 
الـلـعــبـة عـلى مـسـتــوى كـتـابـة الـنص
واخراجه عبر عمـل مسرحي االول
(الرأس) مع مـجموعـة شبابـية ملـهمة
بـالـتعـبـير اجلـسـدي . والعـمل الـثاني
كــان عــمال تـــعــبــويــا بـــعــنــوان ( انــا
..وشيب امـي)  فضال عن مـساهـمتي
كمساعد مخرج مع اخملرجة نغم فؤاد
ســالم في مــســرحــيــة (اصــرخ ..فــأنـا
اصـم ) وكـــــذلك مـع اخملــــرج ســـــنــــان
الــعــزاوي في مــسـرحــيــة (بــوابـة 7 )
كــمــنـسق اعـالمي دائم وغــيـر ذلك من
سرحية واثناء هذه كبريات االعمال ا
االشـتـغـاالت كـان لـلـنـقـد االولـويـة في

سرحية . الكتابة ا
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{ لـندن (أ ف ب)  –يـواجه كـلب
الــراعي اإلنــكــلـيــزي (بــوبــتـايل)
ـــــعـــــروف بـــــوبــــــره األبـــــيض ا
والــرمـادي الــكــثــيف والـذي ورد
ذكـره في أغــنـيـة شـهــيـرة لـفـرقـة
(بــيـــتــلــز) خــطــر االنــقــراض في
بــريـــطــانـــيــا بـــحــسب حتـــذيــر
اجلـمعـيـة الـرئيـسـيـة لـلكالب في

ملكة. ا
وأوضـحت جـمــعـيـة (ذي كـيـنـيل
كلـوب) عبـر موقـعهـا اإللكـتروني
أن (أحـد أشـهــر أجـنـاس الـكالب
في بريطانيـا الراعي اإلنكليزي
صُنف لـلـمرة األولى كـنوع مـهدد
على قـائمة كـينـيل كلـوب بسبب

التراجع الكبير في شعبيته). 

قــد وكـــانـت فـــرقـــة “بـــيــــتـــلـــز ”
خصـصت سنة 1968 أغنـية عن
هـذا الــنـوع من الـكـالب بـعـنـوان
(مارثـا ماي ديـر) وقد ألـفهـا بول

ماكارتني عن كلبته.
أنــهـا وأشــارت اجلــمــعـيــة إلى( 
ــرة األولـى الــتي يُـــدرج فــيــهــا ا
(هــــذا الــــنــــوع) عــــلى قــــائــــمــــة
هددة مع ـستوطـنة ا األجناس ا
أقل من 300 تــســـجــيـل ســنــوي
جلـراء) كـمـا أنـهـا (تـواجه خـطـر
الـــــــــزوال عـن شـــــــــوارعـــــــــنـــــــــا

ومتنزهاتنا).
ولم يُسجل سوى 227 جروا من
كالب (بـوبـتايل) سـنة 2020 في
أدنى مـسـتـوى مـنـذ سـتـة عـقود

طـريق عمال تـوصيل على دراجات
هـوائـيـة ينـقـلـون بـضائع بـكـمـيات
أصـغر يـتم حتضيـرها في (مـتاجر
مـظلمـة) مغلـقة أمام الـعامة تـفاديا
النـتظار أيام طويلـة للحصول على
مــخـزونـات أكـبـر. ومـذاك اكـتـسب
كــثـــيــر من ســكـــان مــوســكــو هــذه
الـعادات اجلديـدة. ويقول احملامي
يـوري نيـكراسـوف البالغ 32 عـاما
(عـنـدمـا نـعـود من الـعـمل ونـبـحث
ــكـن أن نــطـــلب عـن شيء لألكـل 
طــبــقـا جــاهــزا أو مــنـتــجــات لـكي
نـحضر بها األطبـاق بأنفسنا). وال

وصل بارك في ا عراقيون يشترون احللويات في سوق في الهواء الطلق بعد اإلفطار خالل شهر رمضان ا
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تـتـوجه عائـلته إلى الـسوبـرماركت
سـوى مرة كل أسـبوع أو اثن إذ
ـشـروبات تـوصّل “الفـكـا ”أيـضـا ا
ـنـتـجـات ـعـلـبـات إضـافـة إلى ا وا
الـطـازجة. وأكـثـرية زبـائن اخلـدمة
هـم في أشـخـاص في سن الـشـباب
من هـــواة الــتــقـــنــيــات احلـــديــثــة
ـــــيــــســـــورين الـــــراغــــبـــــ في وا
احلـصـول على مـشتـريات مـحددة.
ــنـتـجـات أعـلى من وفــيـمـا سـعـر ا
ـوجـود فـي الـسـوبــرمـاركت ذلـك ا
ـــنـــتـــجــات ـــكن شـــراء بـــعض ا

األساسية بأسعار تنافسية. 

وخـالل الـــــربع الـــــرابـع من 2020
فـــاقـت إيـــرادات اخلـــدمـــة أربـــعـــة
مـــلـــيــارات روبل ( 52,4 مـــلـــيــون
ــئــة من مــجــمل دوالر) أي 18 بـــا
نــشـــاطــات (يــانــدكس) في مــجــال
األجـرة وتوصيل الوجبات. وباتت
“الفــكـا ”تــنــشط في مــدن روســيـة
كــبــرى عــدة. كــمــا تــقــدم الــشــركـة
خــدمـاتـهــا في تل أبـيب فــيـمـا من
ـقــرر أن تـطـلـقـهـا في بـاريس في ا
الــربع الـثـاني من الــعـام وبـعـدهـا

لندن.
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لــلـشــبـاب (الـذي كُــلّف عـلـى الـفـور
إعــادتـهــا من سـويــسـرا). وأوقـفت
الـــســلـــطــات الــســـويــســـريــة لــوال

إسـتـافـيـيه لـو الك (ضـمـن كـانـتون
فـريـبور) قـبل أن تـستـقـبلـهـا امرأة
فـي نـــوفـــشـــاتـــيل (و) تُـــودَع هـــذا

هجور في سانت كروا). بنى ا ا
وتـــولى ثالثـــة رجــال خــطـف مــيــا
الـثالثـاء بـإيـعـاز مـن والـدتـهـا لوال
مـونتـيمـاغي التي فـقدت حـقها في
احلـضانة. وكـانت الطفـلة تقيم مع
جـدتها ألمها في بوليير وهي قرية
ضمن منطقة فوج تقع على مسافة
نـحو ثالثـ كيـلومـتراً من إبـينال.
ــدعي الــعـام في وطــمــأن مــكــتب ا
نانسي إلى أن ميا “تتمتع بصحة
جيدة ”وسـتُسِلَّم إلى جـدتها ألمها
بـواسطة جهاز احلمـاية القضائية

مـونـتـيـماغي ( 28سـنـة) وشخـصاً
آخـر وال تـزال تـعـمل عـلى تـوقيف

آخرين في هذه القضية.

 ÆÆ „—u¹uO½ v ≈ uJÝu  s

WIO œ ±μ ‰öš qO u² «  U bš —U¼œ“≈ 

{ نــــيـــويـــورك-(أ ف ب)  –تــــوفي
رجـالن في تــــكـــســــاس في حـــادث
ســـيـــارة (تـــيـــسال)  لـم يـــكن عـــلى
ـقود األرجـح يقـودها أحـد خلف ا
عــلـى مــا أعــلــنت صــحــيــفــة (وول
ستريت جورنال) وقناة (كي بي آر
سي 2) الـتفلزيونية األحد. وذكرت
ركبة الـوسيلـتان اإلعالميتـان أن ا
كــــانت تــــســـيــــر بـــســــرعـــة عــــنـــد
اصـطدامـها مسـاء السبت بـشجرة
واحـتراقها. وعثرت السلطات على
جــثـتـ إحـداهـمـا بــجـانب مـقـعـد
ـقــاعـد الــسـائـق والـثــانـيــة عــلى ا

اخللفية.
ـسـؤول في وقــال مـارك هـيـرمـان ا
شـرطة مـقاطـعة هـاريس لصـحيـفة
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…œUOI « WOð«–حــــ كــــانت في أوج مــــجــــدهـــا
ــــــاركــــــة بــــــفـــــــضـل إعالنـــــــات 

(دولوكس) الشهيرة للدهانات.
وبـلغت كالب الـراعي اإلنـكـلـيزي
ذروتهـا سـنة 1979 مع تسـجيل
حـوالى سـتـة آالف جـرو من هـذا
الــنــوع مـــا جــعــله تــاسع أكــثــر
أجـــنـــاس الــكـالب شــعـــبـــيــة في

البالد.
وأشـــار الــنــاطـق بــاسم كـــيــنــيل
كـلـوب بـيل المـبـرت إلى أن (هـذا
ـــنـــحى قـــد يــكـــون عـــائــدا إلى ا
ط احلــيــاة ألن تــغــيــيــرات في 
هــذه الــكـالب تــتــطــلب “عــنــايــة
كــبـــيــرة وتــمـــارين ال تــتالءم مع

ساحات الضيقة). ا
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الطريق للتفاهم ب ايران والسعـودية طويل لكنه بالنتيجة
حتـمي والبـد من  تـفاهـمـات جتمع اكـبـر دولتـ مـحيـطـت
ي . يـنبغي باخللـيج الغـني بالـثروات وشـريان الطـاقة الـعا
ان تــتـــخــلى ايـــران عن ايــة عـــوائق عـــقــائــديـــة في ارســاء
سياسات السالم كما يجب ان تنظر الرياض بواقعية الى
موازين القوى االقليمـية واهمية تعـايش االقوياء بدل نظرية

تنافس االعداء.
ليس هـناك تـنافس سـعـودي ايراني في الـعراق فـالسـاحة
العـراقيـة محـسـومة لـلنـفوذ االيـراني ولـيس هنـاك بديل عن
هــذا الـنــفــوذ ســوى نــفـوذ الــشــعب الــعــراقي حــ تــقـوى
مــؤســســـاته وارادة قــواه الــســـيــاســيــة وتـــقف في ســاعــة
مصارحة مع الذات وهو يوم آت ألنّ بديله يعني االنهيار.
كما انّ السعودية ال تنافس االيراني في سوريا ولم يكن
للـيد الـسعـوديـة اي عامل تـأثيـر وحـسم في موازين الـقوى
في االرض السوريـة بالـرغم من انّ معـظم القوى االقـليـمية
كانت مشتركة في تلك احلرب الطويلة التي انتهت الى هذا

الهباء.
بقي مـلف واحد هـو الـيمن الـتي تعـدهـا السـعوديـة اجملال
احليـوي االسـتـراتـيجي لـهـا بـحـكم اجلغـرافـيـا والـعالقات
التاريخية والسكانيـة واإلرث الثقافي والديني القد وهنا
نقطة خالف متفجرة ب الرياض وطهران السيما بعد أن
تـمردين احلـوثـي االهـداف الـسعـودية أصابت ضـربـات ا
في الـــعــمـق وبــات الـــوصـــول الى اي هـــدف اقــتـــصــادي
اسـتـراتـيـجي يـخص الـصـنـاعـة الـنـفـطـيـة أمراً فـي مـتـناول
القـوة الـصـاروخـيـة احلـوثيـة الـتي تـقف وراءهـا االمـكـانات
ــلف ســتـكــون هـنــاك جــوالت طـويــلـة االيـرانــيــة. في هـذا ا
لـلــوصــول الى تـفــاهــمـات تــخص احلــكم في بــلــد ثـالث له

تحدة هو اليمن. سيادة وعضو في اال ا
 في اجلانب اآلخر يبقى الهاجس االيراني مرتبطاً في انّ
الــســعـوديــة قــد حتــرّك احلــلــيف االمــريــكي فـي أي ظـرف
عـصــيب لــضـرب ايــران عــسـكــريـاً او اســتــمـرار الــضـغط
بالـعـقوبـات. حـتى لو لـم يكن هـذا الـهاجس واقـعـياً إال انه
موجـود لـدى القـيـادة االيـرانيـة بـحسـب ما حتـدث لي اكـثر

من معني بالشأن االيراني .
اجلـغرافـيـا هي الـشـريك االسـاس بـ ايـران والـسـعـودية
وان حـامالت الـطـائــرات االمـريـكـيـة هي جــغـرافـيـا جـديـدة
مكن ان تنسف اي تفهمات اقليمية في وجهة مقحمة من ا
الـنـظـر االيــرانـيـة كـمــا انـهـا جـزء واضح مـن تـوقـعـات قـد
حتــدث .. لن تــكــون هــنــاك تــفــاهــمــات كــامــلــة بــ ايـران
والسعودية لـكن هناك مشـاركات  قد يكـون العراق طرفاً

ايجابياً فيها والبد من االشتغال عليها.
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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

لم يـكن الـفـلم بالـسـوء الـذي تخـيـلـته خالل الـدقائق األولى من
دورانه .

لم يـأت البطل الى الدنيا وهو أعمى . ثمة حادث ملفّق قد وقع
. مـاتت زوجـته ودفـنت عــيـنـاه خـلف زجـاج مـعـتم . هـو يـشـبه
سـعـد جـاسم لـكـنَّ سـعـداً بـحـاجـة الى أرطـال حلم أخـرى كي

يأخذ تمام صورة بطل الليلة .
ـتـوسـطــة كـان أعـمى أيــضـاً . لم يـكن ـدرســة ا مـعـلّــمي في ا
ودوداً لـكننا نحـن التالميذ األغضـاض لم نطعنه بـظهره ساعة
تـوزيع أسـئــلـة االمـتــحـان  وكـانت ظــهـورنـا مـحــدودبـة دائـمـاً
ووجـوهنا الـبريـئة مـزروعة بالـورقة الـبيضـاء  واإلجابـات تنام

قعد . كنا أنقياء حقاً. في جارور ا
أعـمى اللـيلـة كان رائـعاً ومدهـشاً  لـكنَّ أداءه لم يكن من ذلك
الـصـنف الـذي صـنـعه آل بـاتـشـيـنـو في شـريط (عـطـر امـرأة)
ـذهل  ومــحـمـود عـبــد الـعـزيــز في (الـكـيت كــات) عـلى حـد ا
ذاكـرتي . كـان روائـيـاً وقـد أعـجـبت جـداً بـتـفـريقـه الـناعـم ب
الـقصة الـقصيـرة والروايـة .. أحببت طـريقـته في شرب النـبيذ
ـقــاهي األحــمـر والــفــودكــا  ووصــفه لــبــاريس واحلــانــات وا
واألدبـاء والـفــنـانـ . كـان رحــيـمـاً ونـبــيالً في رسم وجـوهـهم

وسرد مجتزءات من حيواتهم الصاخبة .
لم يقل عنهم أبداً إنهم أوغاد وسفلة ونرجسيون .

ـرمدته  لـكـنه لم يـستـعـمـله حتى شـاهدت سـيـكـاراً ضخـمـاً 
الـنـهـايـة . الـسـيـكـار يـشـبه إصـبـعـاً بـاذخـاً من الـشـوكـوالتـة .
إنـتظرت طويالً كي يبدأ بإشـعاله وتدخينه بنـفس طريقة كلينت
ايـستوود لـكنه لم يـفعل . تـنطوي شـخصـيته عـلى جزء وضيع
قـليل غاطس فـي الظلـمة  وآخر نـبيل لـذيذ  شاسع مـعلن .أنا
دهش الذين مثل ا أحـببت القسم وهو ما أفعله مع كل ا
ـنـظـر قــد أكل قـلـبي حـقـاً . الـروائي الـسـاخط أحـبـهم . هـذا ا
ي مـور يشـغالن مائـدة زرعت بخـاصرتـها ـرأة الشـهيـة د وا
ديـنة احلـجرية زجـاجة نبـيذ ووردة حـمراء . احلانـة تصـطاد ا
ـغـنـيــة ال تـسـبب لي وبـحـرهـا وســاحـلـهـا الــرمـلي الـطــويل . ا
كـدمـات مثـل تلـك التي تـصـنـعـهـا الـسـيدة الـعـظـيـمـة أم كـلـثوم

بحانة الشرق السعيدة .
هـذا الوغد الكاتب في خزنته مال كثير
ي مـــور ومالبـس فـــخـــمـــة وروايــة ود

قوتها بئر نفط .
ليتني كنت أعمى !!

تــتـغـذى عـلــيـهـا مـاشــيـتـهم. وقـال
مــسـؤول مــحــطـة أبــحـاث احلــيـاة
الــبــريــة في الــدنــدر عــمــر مــحــمـد
لــوكــالــة فــرانس بــرس (مـثـل هـذه
االعـتـداءات تـمـثل خـطـورة كـبـيـرة
عــــــلـى احملــــــمــــــيــــــة). وأوضح أن
الـــزرافـــات تــقـع أيـــضــا ضـــحـــيــة
لـالعـتـداءات عـلى احملـمـيـة بـسـبب

(الصيد اجلائر).
ويـحاول الـقرويون حـسب قولهم
اتـبـاع الـقـيـود الـتي تـنـظم احلـياة
في احملــمـيـات الـطـبـيـعـيـة لـكـنـهم
لـحة إلى مزيد يـؤكدون حاجـتهم ا

من األراضي لتوفير الطعام.
ـزارع أبــو بـكــر إبـراهـيم ويــقـول ا
من قـرية ماي كـاراتو الواقـعة على
الـضـفة الـغربـية لـنهـر الرهـد الذي
يــــجـــري عـــبــــر احملـــمـــيـــة (نــــحن
نــســتــخــدم الــزراعــة الــطــبــيــعــيـة
ونــحــاول جــعل مـواشــيــنــا تـرعى
داخـل القر). إال أنه يـشكو صـعوبة
الـــبــقـــاء داخل حـــيــز الـــقــرى (ألن
ـساحة (في الـقرية) صـغيرة جدا ا

ونحتاج مساحات أكبر.)
ويــوضح إبـراهـيم أن (عـدد سـكـان

{ الــدنـدر —الــسـودان -(أ ف ب)
 –اعــــتـــاد الـــســــودان الـــتــــبـــاهي
ـحـمـية الـدنـدر الـطـبيـعـيـة التي
كـانت تضم الـكثـير من احلـيوانات
والـطيور والنباتات إلى أن أخذت
أعـداد هـذه األنواع فـي االنخـفاض
حــ بـدأ الــبــشـر يــزاحـمــون هـذه

الكائنات البرية حياتها.
تــمــتــد احملـمــيــة وهي األكــبـر في
الـسـودان عـلى مـسـاحـة تـزيـد عن
10 آالف كـيلـومتـر مربع وتقع في
واليــة ســنــار عــلـى بــعـد 400 كــلم
جـنوب شـرق اخلرطوم بـالقرب من

محمية أالتاش االثيوبية.
سـاهم موقع احملـمية ب األراضي
الــعـشـبـيـة الــشـاسـعـة فـي مـنـطـقـة
الـسـاحل والـغـابـات اجلـبـلـيـة على
مـــرتــفــعـــات إثــيــوبـــيــا في جــذب
احلـيـاة البـرية. واعـتبـرت احملمـية
ــهـاجـرة مــحـطـة هــامـة لـلــطـيـور ا
أيـــضـــا خـــصـــوصـــا مـع تـــواجــد
يـاه الـعذبـة الـتي تشق بـحـيـرات ا
مـــســارهــا بـــ غــابــات احملـــمــيــة
والـــســــافـــانـــا. ويــــقـــول الـــبـــدري
احلـسن مـسـؤول تـطويـر احملـمـية
لـوكالـة فرانس بـرس (الدنـدر فيـها
أغـنى حياة بريـة في السودان لكن
زيــادة االعــتــداءات تــهــدد بــضـرب

وقع). هذه احلياة في ا
وأُعـلنت الـدندر ألول مرة كـمحـمية
طـبـيـعـيـة عام  1935عـنـدمـا كـانت
مـــــصــــر والــــســــودان حتـت حــــكم
االحـــتـالل الـــبـــريـــطـــاني وكـــانت
ـنـطـقـة تـضم حـيـنـهـا الـقـلـيل من ا
الـــســكــان. نــهـــرلــكن فـي الــعــقــود
األخـيـرة ارتـفع عدد أهـالي الـقرى
ــنــتـشــرة داخل احملــمـيــة وحـتى ا
ـنـطقـة الـعـازلة احملـيـطة بـهـا ما ا
شـكّل ضغـطا كـبيرا احلـياة الـبرية
خـصوصـا مع بحث هؤالء الـسكان
عـن أراضي جـــــــديــــــدة لــــــزراعــــــة
مـــحــاصــيــلــهـم. من جــهــة أخــرى
تـزداد تعديـات الرعاة على أراضي
احملـمـية بـحـثا عن مـراع طـبيـعـية

قــريــتــنـا وحــدهــا يــقـرب مـن ألـفي
شـــخص) مـــضـــيـــفًــا أن (األراضي
الــتي تــبــلغ مــســاحــتــهــا خــمــسـة
كـيلومترات مربعـة تعتبر (صغيرة
جـــدًا) مــشـــيــرا إلى أن (احملـــمــيــة
شـاسعـة  لذا فـإن منـحنـا مسـاحة
أكـبـر لن يضـر). لـكن حمـاة الـبيـئة
لـهم رأي مـختـلف إذ يـقـول محـمد
إن (تـــوســيع الـــقــرى ســيـــكــون له
تـــأثــيــر ســلـــبي لــلـــغــايــة و ضــار
بــاحملــمــيــة ويــزعج احلــيــوانـات
ويــــقــــلل مـن مــــســـاحــــات الــــرعي
اخلــاصــة بـهــا). ويــرى مـحــمـد أن
(أفـضل شيء هـو نـقل الـقـرى التي
تـقع داخل احملـميـة إلى أماكن بـها
خـدمـات خارجـهـا .. لكن هـذا ليس
سـهال ألن الـنـاس سـوف يـرفـضون
تـــرك قــراهم). وال تـــقف تـــعــديــات
البشر عند الزحف على األراضي.
فـغالباً مـا يجمع القـرويون العسل
الــبـري مـن غـابــات احملـمــيـة لــسـد
جـوعهم عن طريق إضرام النيران
فـي األشــجــار وانــتــشــار األدخــنـة
إلبـعــاد الـنـحل في انـتـهـاك صـريح

لقواعد احملمية.
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{ لــنـدن (أ ف ب)  –أعــلــنت قــنـاة
(بـي بي سي) األحـــد أن أكـــثـــر من
13 مـلـيـون مـشـاهـد في بـريـطـانـيا
تــابــعــوا مــراسم تــشــيــيـع األمــيـر
ــلـــكــة إلــيـــزابــيث فـــيــلـــيب زوج ا
الــــثــــانــــيـــة الــــســــبت فـي قــــصـــر
ـــعــــدل خالل ويــــنــــدســـور. وفـي ا
راسم الـساعة الـتي استغرقـتها ا
تـابـع أكثـر من  11مـلـيـون مـشـاهد
احلـــدث عــــبـــر (بي بي سي) و2,1
مـــلــيــون عـــبــر (آي تي في) و450
ألــفـا عـلـى (سـكـاي نــيـوز) وفق مـا
نـقـلت (بي بـي سي) عن هـيـئة (بي
ـــــتــــخـــــصــــصـــــة في إيـه آر بي) ا
ــــشــــاهــــدة احــــتــــســـــاب نــــسب ا

الــتـلـفـزيـونـيـة. كــمـا نُـقـلت مـراسم
وداع دوق إدنــبـره الـذي تـوفي في
الـتـاسع من نـيـسـان/ابريل عن 99
عـاما عـبر مـنصـات كثـيرة بـينـها
صفحات (بي بي سي) اإللكترونية
الـتي سـجلت أكـثر من 7,5 مـلـيون
مشاهدة في العالم صباح السبت.
وفي 2002 تــابع أكــثـر من عــشـرة
مـاليـ مــشــاهــد مــراسم تــشـيــيع
ــلـكـة األم إلـيـزابــيث بـاوز-لـيـون ا
والـدة إليزابيث الثانية فيما حقق
تــشـيــيع األمـيــرة ديـانـا في 1997
مــســتــوى قــيــاســيــا إذ تـابــعه 31
مــــلــــيــــون مـــشــــاهــــد. وفي 2018
اسـتقطـب زواج األمير هاري 13,1

سـتـراسبـورغ (فرنـسا) (أ ف ب) –
عُــثِـــر في مــصــنـع مــهــجــور يــضم
مـقـيـمـ بصـورة غـيـر شـرعـية في
بــلـدة سـانـت كـروا ضـمن كــانـتـون
فـــود الــســـويــســـري عـــلى طــفـــلــة
فـرنسية تبلغ ثماني سنوات برفقة
أمـــهــا بــعــدمـــا كــانت اخـــتــطــفت
الــثالثـاء في فــوج (شـرق فــرنـسـا)
بـنـاء عـلى طـلـب والدتـهـا عـلـى ما
ـــدعي الـــعــام فـي مــديـــنــة أعـــلن ا

نانسي األحد.
ــدّعي الــعـــام فــرنــســوا وأوضـح ا
بــيـران أن (الـتـحـقــيـقـات بـيّـنت أن
لـوال مـونـتـيـمـاغي أمـضـت لـيـلـتـها
األولـى في سـويـسرا فـي فنـدق في
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مـلـيـون مشـاهـد عـبر (بي بي سي)
وكــــــانـت (بـي بي سـي) أعــــــلــــــنت
اخلميس تلقيها حوالى  110آالف
شــكــوى وهــو رقم قــيــاسي عــلى
ـكـثـفــة لـوفـاة األمـيـر تــغـطـيـتـهــا ا
فــيــلــيب. وكــانت الـهــيــئــة قــطـعت
بــرامــجــهــا لإلعالن عـن وفـاة زوج
ــلـكـة إلــيـزابـيث الــثـانـيـة عن 99 ا
عـاما. كما أن قنـواتها التلـفزيونية
واإلذاعـــيـــة بــاســـتـــثـــنــاء بـــعض
ـوسيـقـيـة عدّلت خالل احملـطـات ا
بــاقـي سـاعــات الــنــهــار وجــزء من
الــيـوم الـتـالي بــرمـجـتـهــا لـتـقـد
ا تغطية إخبارية ووثائقيات تكر

لدوق إدنبره.

نـــــيــــويــــورك) ,أ ف ب) - أوقـــــفت
الــشــرطـة األمــريـكــيــة رجال حـاول
غنية األمريكية الـتسلل إلى شقة ا
تـايـلـور سويـفت في نـيـويورك في
حـادثة جـديدة تضـاف إلى سلـسلة
مـضايقـات من هذا النـوع تعرضت
لــهـــا.وأعــلــنت شــرطــة نــيــويــورك
االثــــنـــ أنــــهـــا أوقـــفـت رجال في
الــثــانـيــة واخلــمــسـ من الــعــمـر
عــــــرّفت عــــــنه بــــــاسم هــــــانـــــكس
وجـونسون واتـهمته بـالتسلل إلى
ـتلـكات الغـير بـعدما اسـتدعيت
ـــغــنـــيــة فـي جــنــوب إلـى مــنــزل ا
مـانــهـاتن بـعـيـد الـسـاعـة الـثـامـنـة
والــــنـــصف مــــســـاء الـــســــبت.ولم
تـــوضح الــشــرطـــة مــكــان تــواجــد
ـــغــنـــيــة خـالل احلــادثـــة.وســبق ا
لسويفت (31 عـاما) التي أصبحت
أخـيـرا مع ألـبـومـهـا فـولـكـلور أول
فــنــانــة تــنــال ثـالث مــرات جــائـزة
غـرامي عن فـئة أفضـل ألبوم خالل
الــعــام أن واجـهت مــشــكالت عـدة
مـن هذا النـوع. فقد أوقف رجل في
الــثـانـيـة والـثالثــ من الـعـمـر في
تموز 2019 وبحوزته عدة للسطو
ــغـنــيــة في مـديــنـة أمــام مـســكن ا
ســــاحـــلـــيــــة بـــواليــــة رود آيالنـــد
الــــصــــغــــيــــرة في شــــمــــال شـــرق
نـيـويـورك. وفي آذار 2019  أوقف

{  مــــــــوســـــــكـــــــو (أ ف ب)  –مـن
احلـلـيب إلى الـبـيض مـرورا بورق
ـأل مــوظـــفـــون في ـــراحـــيض  ا
وسط مـــوســكــو بــســرعــة كــبــيــرة
أكـيـاس تـبـضع في مـشـهـد يـتـكرر
أيـضـا في نيـويورك… فـمع جائـحة
كـــــوفــــيــــد-19 حتـــــقق خـــــدمــــات
الـتـوصـيل للـحـاجيـات في غـضون
ربـع سـاعــة فــقـط جنــاحــا كــبــيـرا.
وحـقـقت هذه اخلـدمة اإللـكـترونـية
الــتي أُطــلــقـت في مــوســكــو ســنـة
2019 بــــاسم  (الفــــكـــا) عــــلـى يـــد
عـــــــمالق اإلنـــــــتـــــــرنت الـــــــروسي
وا كـبـيرا خالل فـترة (يـانـدكس) 
اإلغـالق الــــعـــــام في ربـــــيع 2020
وهـي ال تــزال آخـــذة فـي الــتـــوسع

حول العالم.
الي والتجاري في دير ا ويـروي ا
(الفـكـا) ماكـسيم أفـتـوخوف الـبالغ
30 عـاما قـبل اجلائحـة كنـا مجرد
أكـسسـوار للـتسـليـة. لكن كل شيء
تـغير بـعد اجلائحـة خصوصا في
بـدايتهـا ح كان الـناس في حال
تــوتـر شـديــد. وقـد رزحت خـدمـات
الـتوصـيل التـابعـة لكـبرى شـبكات
الــسـوبـرمـاركت حتت ضـغط هـائل
أدى إلى تـباطؤ كبيـر في سرعتها.
ودفـع ذلك بـــبــــعض الـــزبــــائن إلى
خــدمــات الـــتــوصــيل الــســريع عن

رجـل لـلــمــرة الــثــانــيــة في أقل من
عـــــــام أمـــــــام شـــــــقـــــــتـــــــهـــــــا في
مـانـهـاتن.ورغم صـدور قـرار سابق
ــنـعه من االقــتـراب من شـقــتـهـا
ضُــبط هــذا الــرجل واســمـه روجـر
ألــفــارادو بــعـدمــا حــطم الــنــافـذة

للدخول إلى مسكنها في غيابها.
الى ذلـك تـسـتـمـر مـعـركـة الـنـجـمـة
بـريتـني سبـيرز مع والـدها جـيمي
سـبيرز في قضية الـوصاية عليها
إذ سـيــطـلب مـحـامـو بـريـتـني مـرة
أخــــرى من مــــحــــكــــمـــة فـي لـــوس

ـقـبل أن يـكون أجنـلـوس الـشـهر ا
إســتــبـعــاد والــدهـا من الــوصــايـة
عـليهـا قراراً رسميـاً خصوصاً في
مـا يتعلق بالسيطرة على شؤونها
ـالية. وقـال محامي الـشخـصية وا
بـــرتـــيـــنـي صـــامـــويل إجنـــام في
جــلــســة قــضــائــيـة إنـه (ســيـطــلب
تـعــيـ جـودي مـونـتـغـمـري الـتي
اخـتيـرت عام 2019 وصـيـاً موقـتاً
عـــلى شــؤون بـــريــتـــني  بـــصــفــة
دائـمـة كـمـا سـيـقـدم اإللـتـماس في

جلسة 27 نيسان اجلاري).

(وول ســــــتــــــريت جــــــورنـــــال)  إن
(الـعـناصـر األوليـة لـلتـحقـيق الذي
لم يــنـته بـعـد تــظـهـر أن الـسـيـارة

كانت تتنقل من دون سائق).
ولـم يُـــعـــرف األحــــد مـــا إذا كـــانت
الـــوســادة الــهـــوائــيــة في مـــقــعــد
الـسائق فُتحت أو ما إذا كان نظام
ـساعدة على القـيادة في وضعية ا

تشغيل عند حصول االصطدام.
وحتــذر (تــيــسال) عــبــر مــوقــعــهــا
ساعدة اإللـكتروني من أن أنظمة ا
ــــوجــــودة في عــــلـى الــــقــــيـــــادة ا
مـركباتها ال جتعلها مستقلة تماما
وبـالـتالي يـبقى اإلشـراف البـشري
الــدائم عـلى مــسـار الـســيـارة أمـرا

الزما.
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