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طبعة العراق 
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ــوطــنــة ــوظــفــ ا بــدفـع رواتب ا
رواتبهم لديه الذين وصلت صكوك
تـــمــويل رواتـــبــهـم الــيه.  واوضح
ـــصــرف فـي بــيـــان ان (بــإمـــكــان ا
ـوظـف من حـملـة بـطاقـات الدفع ا
االلــكــتـروني نــخــيل مــاسـتــر كـارد
وكـي كارد تسلم رواتبهم من شبكة
ـــنـــتــشـــرة في بـــغــداد فـــروعـــنــا ا
واحملــافــظــات او من احــد مــكــاتب
ـعتـمـدة حال نـخـيل مـاستـر كـارد ا
تــسـلــمـهم رســالـة اشــعـار حتــمـيل
الــراتب) .من جـهــتـهـا اكـدت وزارة
ـباشـرة بـاطالق الـتـمويل ـالـيـة ا ا
اخلــاص لــرواتـب شــهــر حــزيـران.
وقــــال بــــيـــــان لــــلــــوزارة امس انه
ـالـية (بـتـوجـية مـبـاشـر من وزير ا
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ديـر اجلديد لـهيـئة التـقاعد اعـلن ا
الـعامـة اياد مـحمـود البـدء بتوزيع
ـتــقــاعــدين امس الــسـبت رواتـب ا
وفـــيــمـــا أكــد مـــصـــرفــا الـــرافــدين
والــرشــيـد مــبـاشــرتــهـمــا بــتـوزيع
وطـنة رواتبـهم لديـهما ـوظفـ ا ا
الية لـشهر حزيـران  قالت وزارة ا
انـها باشرت باطالق تمويل رواتب
ــاضي . حــزيــران مــنــذ االربــعـاء ا
وبـحـسب بـيـان مقـتـضب حملـمود 
ـصـرف فــإنه ( ارســال الـبــودرة 
الرافدين على ان يتم صرف رواتب
ـتـقـاعـدين امس الـسـبت) . ونـفى ا
الــبــيـان صــحـة مــا يــتـردد (بــشـأن

توزيع الراتب كل  40 يـوما وعدها
اشـاعات عارية عن الصحة). اال ان
ــتـقـاعــدين لم يـتــسـلــمـوا رسـائل ا
نــصـيــة تـدعـوهم الـى الـذهـاب الى
مـنـافذ الـصرف لـتـقاضي رواتـبهم.
ــكـــتب فـي ســيـــاق مـــتـــصل قـــال ا
ـــصــــرف الـــرافــــدين في اإلعـالمي 
ــبـــاشــرة بـــيــان امـس إنه (تـــمت ا
بـــتـــوزيع رواتـب مــوظـــفي وزارات
ومـــؤســـســــات الـــدولـــة من الـــذين
وصــلت صـكـوك وتـمـويل رواتـبـهم
صرف). الي لدى ا والتخصيص ا
وأشــــار الـى ان (صــــرف الــــرواتب
ــاسـتـر يــكـون عن طــريق بـطــاقـة ا
كـارد والدفع الـيدوي). بـدوره اعلن
ـبـاشـرة مـصــرف الـرشـيـد ايـضـا ا

شـاكـر جـودت في تـصريح امس إن
(احلـــكـــومـــة أخــرت صـــرف رواتب
مــوظــفي الــدولــة لــشــهــر حــزيــران
ـاضي بـسـبب عـدم توفـر سـيـولة ا
لــدفع تـلك الـرواتب). وأوضـحت أن
(احلـكـومـة كانت تـسـعى للـحـصول
عـلى قروض داخلـية لغـرض تأم
الـــرواتـب وحتـــقق ذلك واطـــلـــقت
الـــرواتـب) . واوضــحـت جــودت ان
(احلـكومة  تمكنت حالياً من خالل
الـــقــروض الــداخــلـــيــة من تــأمــ
رواتـب ثالثــة اشــهــر هي حــزيــران
وتــمــوز وآب)  مــؤكــدة أن (صــرف
الـــرواتب لن يـــتـــأخــر في األشـــهــر
ـقـبلـة فـهي مؤمـنـة منـذ اآلن بـعد ا
احلــصــول عـلى قــروض داخـلــيـة)
مـستـدركة انه (بـعد انـتهـاء األشهر
ذكورة سنـرى ما ستفعل الـثالثة ا
احلــكـومــة لـتــأمـ رواتـب االشـهـر
ــقــبـلــة) مـضــيــفـة ان (الــله كـر ا
ـدة). وأعـلـنت حلــ انـتـهـاء تــلك ا
نـافذ احلـدودية أنه بـالرغم هـيئـة ا
من تــصــفــيـر الــرســوم الــكـمــركــيـة
لـــلــمــواد الـــغــذائـــيــة والــصـــحــيــة
والـزراعية  فقد حقق منفذ ميناء أم
قـــصـــر الــشـــمــالـي في مـــحــافـــظــة
البصرة ايرادا مالياً خلزينة الدولة
ـبلغ  23  مـلـيارا و 498  مـلـيون
اضي وذلك ديـنار لـشهـر حزيـران ا
ــتـحـقـقـة من عن قــيـمـة اإليـرادات ا
ـركز الكمركي والوحدة الضريبية ا
واحلــجــر الـزراعـي والـنــقل الــبـري
نـتـيـجـة حـركة الـبـضـائع والـتـبادل
نفذ احلدودي. وقال الـتجاري في ا
اعالم الـــهــيـــئــة فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الـــزمـــان) امس ان (مــا حتـــقق من
ارتـفـاع اإليـرادات نـتـيـجـة لـتـشـديد
اإلجــراءات الـرقـابـيـة والــتـدقـيـقـيـة
ــشـتــرك بـ الــدوائـر والــتـعــاون ا

عــلي عــبـد االمــيـر عالوي بــاشـرت
دائـرة احملـاسـبـة بـاطالق الـتـمـويل
اخلــــــــــاص لــــــــــرواتـب شــــــــــهـــــــــر
حــزيـران).ونـقـل الـبـيــان عن  مـديـر
عـام دائرة احملاسـبة في الوزارة ان
(الـدائرة باشـرت بتمشـية معامالت
تـمـويل الـرواتب مـنـذ يـوم االربـعاء
ـصادف االول من تـموز) ـاضي ا ا
مـضيفـة انها (مسـتمرة بـذلك لغاية
اكـــمــال مـــعـــامالت تــمـــويل رواتب
حــزيــران كـافــة).وفي شــأن مــتـصل
اكـدت جلـنة االقـتصـاد واالسـتثـمار
الــنـــيــابــيــة ان صــرف الــرواتب لن
ـقبـلـة جراء يـتـأخـر خالل األشهـر ا
قــــيـــام احلــــكـــومــــة بـــاالقــــتـــراض
لـتأمينـها.وقالت عضو الـلجنة ندى
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هاجموا الوفد العراقي خالل اجتماعهم
طاعم مع نـظرائهم اللبنـاني في احد ا
بـبـيروت).واكـدت وزارة النـفط استـمرار
دعـمــهـا واســنـادهـا لــلـقـطــاع الـصـحي
ــواجــهــة جـــائــحــة كــورونــا من خالل
راكـز الصـحية ستـشفـيات وا جتـهيـز ا
ستـلزمات بـاحتيـاجاتـها من الوقـود وا
الــطــبــيـة واالوكــســجــ والــكــرفــانـات
ـولـدات الـكـهـربـائـيـة وغـيـرهـا. وقال وا
ــشـاريع الــنـفــطـيـة مــديـر عـام شــركـة ا
مـحمـود عباس انه (بـتوجـيه من الوزير
قــامت مالكــات هـيــئــة مـشــاريع بــغـداد
بــنــصـب مــولــدة كــبـــيــرة بــطــاقــة 1.6
ـسـتشـفى الـعـطاء في مـديـنة مـيـكاواط 
احلـبـيبـيـة  ببـغـداد والتي  حتـديـدها
صـاب وتـأهـيلـها  كـمـركز السـتقـبـال ا

بـفايـروس كورونا) . واضـاف عباس ان
(عـمـلـيـة الـتجـهـيـز شـمـلت نـصب خزان
وقـود وتـسـلـيك القـابـلـوات وربـطـها في
ـنظـومة الـكـهربـائيـة الوطـنيـة  فضالً ا
عن قـــيــام الـــشــركـــة بــتـــدريب مالكــات
ــســتـشــفى اخملــتــصـة عــلى تــشــغـيل ا
ولـدة في تأمـ جتهـيزها واسـتخـدام ا
بـالـطاقـة الـكهـربـائيـة  الـتي سوف  في
. ( ــواطــنـ الــتــخــفـيف مـن مـعــانــاة ا
ـشــاريع الـنـفــطـيـة قـد وكـانـت شـركـة ا
جـهـزت مـسـتـشفى الـبـصـرة الـتـعـلـيمي
ومـستشفى الزبير بالكرفانات فضال عن
اجنــازهـا اعـمــال الـتـأهــيل والـصــيـانـة
واألمــور الـلـوجــسـتـيــة الـتي تــضـمـنت
اعـمال الـصبغ والكـهربـاء والتأسـيسات

ائية وأعمال الصرف الصحي.  ا
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نــفت وزارة الــنـفـط وقـوع هــجــوم عـلى
حـقل احلــلـفـايـة الـنـفـطي وقـال مـصـدر
ا تردد في لـ(الزمان) امس ان (ال صحة 
بـعض مـواقع الـتواصل االجـتـماعي من
وقـوع هجوم على حقل احللفاية وفرض
حـصار شامل على مداخله ومخارجه او
ـنـظـومـة تـولـيـد وقـوع اضـرار حلــقت 
الـطـاقة الـكهـربـائيـة والـغازيـة مـعا كـما
ـصدر (انه اشـيع). وردا عـلى ذلك قـال ا
 االتـصال بـشركة نـفط ميـسان واكدت
ــعـلـومـات الــتي تـداولـتــهـا مـواقع ان ا
الـتواصل غـير دقـيقـة وان ما حـدث هو
تـظاهـرة للعـاملـ في الشركـة الثـانوية
االجـنبـية بسـبب تقـليص حـجم االعمال
واالســـتـــغـــنــاء عـن عـــدد من الـــعـــمــال
) واشـار الى انه (تمت تسوية الـوقتي
االمـــور بــــ شـــركــــة نـــفط مــــيـــســـان
( ـقـاولـة واعـادة الـعـامـل والـشـركـات ا
ــصـدر (اي تـدخل لـلـعـشـائـر او ونـفى ا
الـهجـوم عـلى الشـركة). واوضح مـصدر
في وزارة اخلــارجـيــة مـا حـصل لــلـوفـد
ـصـدر في الــعـراقي في بــيـروت.وقــال ا
تـصـريح امس ان (مـاحـصل فـي بـيروت
كـان هـجـومًـا عـلى الـوزراء الـلـبـنـانـيـ
الـــذين اقــامـــوا دعـــوة عــشـــاء لــلـــوفــد
الــعــراقـي) الــذي يــرأسه وزيــر الــنــفط
احـسـان عـبـد اجلبـار  . وكـان نـاشـطون
قـــد تــنـــاقــلـــوا عــلى مـــوقع الـــتــواصل
االجــتـمـاعـي مـقـاطع فــيـديــو قـالـوا ان
ــتــظــاهــرين الــلــبــنــانــيـ (عــددا من ا
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عــزّى رئــيس حــكــومــة إقــلــيم كــردســتـان
مسـرور البارزاني برحيل مـرشد الطريقة
الـقادريـة الـكسـنـزانيـة الـشيخ مـحـمد عـبد
الكـر الكـسنـزاني في أحد مـستـشفـيات
تحـدة إثر مرض عـضال. وقال الواليـات ا
في بـرقـيـة (بـبالـغ احلزن واألسى تـلـقـيـنا
نـــبـــأ وفـــاة شـــيخ الـــطـــريـــقـــة الـــقـــادريــة
الـكـسنـزانـيـة الـشـيخ اجلـلـيل مـحـمـد عـبد
الـكـر الـكـسـنـزاني وإذ نـتـقـدم بخـالص
التـعازي إلى عـائلـته احملتـرمة واتـباعه من
الـطريـقة الـقـادرية الـكسـنزانـية ومـريديـها
فـإنــنـا نـتــضـرع إلى الــبـاري عـزّ وجلّ أن
يــتـغـمـد الـفــقـيـد بـواسع رحـمــته ويـسـكـنه
فسيـح جناته وأن يـلهـمنـا جميـعاً الـصبر

والسلوان).
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سـجـلـت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة  امس
2334 اصــابــة بــفــايــروس كـورونــا في
ــوقف عــمـــوم الــعـــراق . وقــال بــيـــان ا
ـوذجاً الـوبائي  انه   فحص  9516 
في كـافـة اخملـتـبـرات اخملـتـصـة  وبـذلك
فحوصة يكون اجملموع الكلي للنماذج ا
ـرض في الـعـراق مـنـذ بـدايـة تـسـجـيل ا
 589377. وسـجـلت مـختـبـرات الوزارة
  2334 أصـابة  موزعـة كالتـالي:  بغداد
/ الـــرصـــافــة  357 بـــغـــداد / الـــكــرخ
الـنـجف األشرف مـدينـة الطب  44  393
247 الــسـلــيــمـانــيـة  143 أربــيل 39
دهـــوك  5 كــــربالء 114 كــــركـــوك 61

بـــــــابل  78 ديـــــــالى 28 واسـط  221
الـبصرة 110 مـيسان  105 الـديوانـية
صالح 127 ذي قـــار  132 األنـــبـــار 7
ـثنى  25. وبـلغ عـدد حاالت الـدين 98 ا
الـشفاء    1477حـالة  وكمـا يلي: بغداد
الــرصــافـة    339 بــغـداد الــكـرخ 418
الــنـجف 64 الــسـلـيــمـانـيـة 47 أربـيل 
   41 كـــركــوك 27 كـــربالء 35 ديـــالى
37 الـبصرة 46 مـيسان 53 بابل  20
ـثنى 24 الـديوانـية  11 ا ذي قار  182
نـيـنوى 32. امـا  الـوفـيـات فبـلغ عـددها
 106حـــالــة  وكـــمـــا يـــلي  في بـــغــداد
الـرصـافة 14 بـغـداد الـكرخ 11 مـديـنة
الـطب 5 الــنـجف  4 الــسـلـيــمـانـيـة 8
كـربالء  2 كـركوك 7 ديـالى 3 واسط 4

 الـــبــصــرة 10 مـــيــســان 3 بـــابل  1
ــثــنى  1 الــديــوانــيـة 7 ذي قــار 22 ا
صـالح الدين 4. وبـذلك يـصـبح مـجـموع
األصـابات :   58354 ومـجـمـوع حاالت
الــشــفـاء :  31077 والــراقــدين الــكـلي:
  24909 والـــراقــــدين في الــــعـــنـــايـــة
ــركــزة:   333 ومــجــمــوع الــوفــيـات: ا
 2368. الى ذلـك قـررت خـليـة األزمـة في
مــحـافــظـة الــبـصــرة الـســبت تـطــبـيق
احلــظـر اجلـزئي في احملــافـظـة بـدءاً من
الــيــوم.وقــالت اخلــلــيـة فـي بـيــان امس
(سـيـكـون هـناك حـظـر جـزئي يـوم االحد
في الـبــصـرة والـسـمـاح بـاحلـركـة من 6
صـــبــاحــا الى 7 مـــســاء). واضــافت أن
(تـطـبـيق احلـظر اجلـزئـيس سـيـمـتد من

االحــد الى االربـعــاء فــيـمــا تـكــون ايـام
اخلــمــيس واجلــمـعــة والــســبت حــظـرا
شـامال للتجوال في الـبصرة). كما قررت
خـلـيـة األزمـة في مـحـافـظـة األنـبـار رفع
حــظـر الــتـجـوال الــشـامل والــعـودة إلى
احلـظر اجلـزئي الذي يـبدأ من اخلـامسة
مـسـاء وحــتى الـسـادسـة صـبـاحـاً.وقـال
رئــيس اخلــلــيــة مــحــافظ األنــبــار عــلي
فـرحان الـدليمي في بـيان مـقتضب امس
إن (اخلـليـة قررت تقـليص ساعـات حظر
الـتـجـوال والـعـودة إلى احلـظـر اجلـزئي
الـذي يـبدأ من الـسـاعة اخلـامـسة مـساءً
إلى الـسـاعـة الـسـادسـة صـبـاحـاً).وأفـاد
مــصـــدر طــبي في ذي قــار بـــتــســجــيل
احملـافظة  132 إصـابة جديدة بفايروس
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طـالبت جلنـة االقتصاد واالسـتثمار
الـنيابـية احلكـومة باتـخاذ خطوات
ســريـعــة لـلــسـيــطـرة عــلى ايـرادات
ــــنـــافـــذ احلــــدوديـــة مـــؤكـــدة ان ا
ـتحصل الفعلي من هذه االيرادات ا
ـلـيار دوالر سـنـويا من ال يـتـجاوز ا
مـجـمـوع عـشـرة مـلـيـارات دوالر في
األقـل. ووقـال عـضـو الــلـجـنـة مـازن
الـفـيلي في بـيـان  امس (نشـدد على
اتـخــاذ احلـكـومـة خـطـوات سـريـعـة
واجـراءات فاعلة لـتحصيل ايرادات
ـــنـــافــذ الـــتي يـــشـــكل مـــقـــدارهــا ا
الــــواقـــعي مــــا ال يـــقل عـن عـــشـــرة
مـــلــيــارات دوالر في األقـل ســنــويــا
ــتــحــصل مــنـهــا فــعــلــيـا ال ولــكن ا
يـتـجـاوز مـلـيـار دوالر) مـشـيرا الى
ـــرفق ان (ايـــجـــاد حـــلـــول لـــهـــذا ا
االقـتـصـادي ال يقـتـصـر على تـوفـير
ايــرادات كـــبــيــرة ومــهــمــة تــنــعش
ـوازنـة الـعـامـة فقـط بل تسـهم في ا
تـنشيط القطاع الصناعي والزراعي
نـتوج الوطني وما يالزم وحـماية ا
ذلـك من توفـيـر فـرص عمل إضـافـية
لــلـشـبــاب الـعـراقي وإيــقـاف  تـدفق

مـن جـانب أشـخـاص وجــهـات غـيـر
فروض ان مـشمولة بها قانونا  وا
كن  تـقلل اإلعـفاءات ألقـصى حد 
وان يـتم استيفاء الرسـوم الكمركية
ـــنـــافـــذ وبـــعـــد مـن اجلـــمـــيع فـي ا
ـــركـــز من صـــحـــة الـــتـــحـــقـق في ا
شـمـولـهم بـاإلعـفـاء الـقـانـوني تـعاد
لــهـم نــســبــة الــرســوم الــكــمــركــيــة
ـسـتـقـطـعـة  وأن تـتم عـمـلـية دفع ا
ستـوردة ورسومها كـمارك السـلع ا
وضـريبـتهـا عنـد عمـليـة التـعاقد أو
حـال شراء الـتجار الـعمـلة الصـعبة
من مـزاد العـملـة لتـصل هذه الـسلع
ـنفذ وهي مستـوفية شروطها الى ا
كـافـة وتـنـظـيم إجـازات االسـتـيـراد
ومـطـابـقـتـهـا مع الـبـضـائـع الواردة
ـنع الـتالعـب في نـوعـيـة السـلع أو
تـــبـــديـــلــهـــا فـي مــعـــامالت الـــرسم
ا يترتب على ذلك تقليل الكمركي 
وربط ـفـروضـة عـلـيـهـا   الـرســوم ا
ــركـز مــراقـبـة ــنـافـذ جــمـيــعـهـا  ا
وطـني في بغـداد بواسـطة منـظومة
كـــامــيـــرات تـــغــطي عـــمل ونـــشــاط
ـنافذ لـلكشف عن اي ـوظف في ا ا
تـالعب يــــــحـــــصـل في تــــــمـــــــريـــــر

البضائع.

ـنـافـذ احلـدوديـة وتــمـكـنت هـيـئــة ا
مــنـفــذ مـيــنـاء أم قــصـر االوسط في
مـحافظة البصرة من ضبط وتدقيق
مــعـامــلـة كــمـركــيـة لــبـضــاعـة مـادة
سـبـيـكـة الـسـيـلـيـكـون مـحـمـلة عـلى
حـاويـات عدد  12 إجـازة اسـتـثـمار
مــنـتــهـيــة بـعــد إجنـاز مــعـامــلـتــهـا
الــكـمـركــيـة من قــبل جلـنــة الـكـشف
الــــكـــمـــركـي في مـــنــــفـــذ أم قـــصـــر
الـشمالي. وقال بيان تلقته (الزمان)
امـس انه (تـمت عـمـليـة الـضـبط من
قـبل شعبة البحث والـتحري هيأتنا
وداخـل احلـرم الـكـمــركي  تـدقـيق
ـعامـلة الكـمركيـة للـبضاعـة وتب ا
انـتـهاء اإلجـازة الـصادرة من هـيـئة
اســـتـــثــمـــار مـــحــافـــظـــة كــربالء) .
واضـــاف ان (ذلك يـــعـــد مــخـــالـــفــة
قــانــونــيــة وتــهـربــا من دفـع رسـوم
االســتــثـــمــار حــسب مــانص عــلــيه
قـانون االستثـمار الوطني الرقم 13
لـــــــعــــــام 2006 ). واكـــــــد (ضـــــــبط
الـعجالت وإحالة اخملالفة إلى مركز
شــرطــة كــمـرك أم قــصــر الــشــمـالي
لـغـرض عرضـها أمـام أنظـار قاضي
حتــقـيق مــحـكـمــة أم قـصــر التـخـاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها

الــعـمــلـة الــصـعــبـة الســتـيــراد تـلك
ــواد). ورأى ان (جنـاح احلــكـومـة ا
فـي فــرض ســلــطــة الـــقــانــون عــلى
ــنــافــذ ســيــعــيــد الــثــقــة لــبــقــيــة ا
مــــؤســـســــات الـــدولــــة ودوائـــرهـــا
ويــحــفـزهــا عـلـى اعـتــمــاد أنـشــطـة
رقـابيـة حازمـة في مواجـهة الـفساد
والـــفــــاســـدين فـي مـــواقع الـــدولـــة
اخملـتلفة). واجمل الفيلي اخلطوات
ـطـلـوبـة لـلـسـيـطـرة عـلى ايـرادات ا
ـنـافذ بـاعـتـماد احلـوكـمة الـنـظام ا
اإللـــكـــتــــروني جلـــبـــايـــة الـــرســـوم
اجلـمركيـة في إدارة شاملـة جلميع
ــنــافــذ لـنــضــمن مــراقـبــة دقــيــقـة ا
ومــتـابــعـة مــسـؤولــة في اسـتــيـفـاء
اإليــرادات بـشـكل كـامل  واخـضـاع
ــنـــافــذ إلدارة الـــســلـــطــة جـــمــيـع ا
ـا فـيـهـا مــنـافـذ اقـلـيم االحتــاديـة 
كـردسـتـان  وتـعـيـ إدارة مـيـدانـية
نزيهة وكفوءة لكل منفذ تدعم بنشر
نافذ قـوات أمنية نخبوية وإغالق ا
ـرخصـة التي تـعمل ـعـابر غـير ا وا
خـــارج ســيـــطـــرة ســلـــطــة الـــدولــة
والــقـانـون واعـادة الـنـظـر في مـنح
اإلعــفـاءات من الـكـمـارك  اذ تـشـيـر
الـتـقـارير الـرقـابـية الى اسـتـغاللـها

مازن الفيلي
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من مـــهــامه وتــعـــيــ إيــاد مــحــمــود
اجلـــبــوري بــدال عــنـه.ورأى اخلــبــيــر
الـقانون طارق حرب ان اغلب مناصب
ــســتــشــارين الــدرجــات اخلــاصــة وا
يــشـغــلــهـا اشــخـاص بــالـوكــالـة   لم
ـان لــلـتـصـويت يــعـرضـوا عـلـى الـبـر
عـــلـــيــهم   مـــشــيـــرا الى ان الــتــدرج
الوظيفي ال يالءم االحزاب وال يتوافق
مـع احملاصصة. وقال حرب لـ(الزمان)
امـس ان (اي تعي لـدرجة خاصة في
الـدولة يـحتـاج الى تصـويت مجـلسي
الــنــواب والــوزراء   وبــالــتــالـي فـان
ن ــســؤولـــيــ احلــالــ  جـــمــيع ا
يـشغـلـون منـاصب علـيا ومـستـشارين
ـنـاصب بـالوكـالة) هم يـديـرون هذه ا
واضـاف ان (التغـييرات الـتي جتريها
احلـكومة احلالية في ما يخص تبديل
ــســؤولــ وتــكـلــيف اخــرين مــواقع 
واعـفاء بعضـهم قانونيـة ودستورية)
ــنـاصب وتــابع ان (اسـتــمـرار ادارة ا
بــالـوكـالـة خـطـأ فـادح   لــكن الـتـدرج
الـوظيفي ال يـالئم رغبات االحزاب وال
يـتـوافق مع احملـاصـصـة الـتي تـعاني
مـنـهـا البالد مـنـذ سـنوات وانـعـكست
بــظاللــهـا عــلى اجملــاالت اخملــتـلــفـة).
ــلف ورأى خـــبــراء اخـــرون ان هــذا ا
ـشـاكل كــثـيـرة عـلى الـواقع تــسـبب 
نـتــيـجـة تـقـاعس مـجـلس الـنـواب عن
سن الـتـشـريـعـات الـضـروريـة وانـهـاء
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واصـل رئـــيـس الـــوزراء مــــصــــطـــفى
ناصب الـكاظمي عملية التغيير في ا
والـدرجـات اخلاصـة بالـدولـة باعـفائه
كلف امـس مستشار االمن الوطني وا
بــشــؤون جـهــاز االمن الــوطــني فـالح
الـفـياض من مـهامـه واستـبدال عـضو
ـفـوضـ بـهـيـئة االعالم في مـجـلس ا
واالتـصـاالت. وجـاء في أوامـر صادرة
عن رئــاســة الـوزراء اطــلــعت عــلـيــهـا
(الــزمـان) امس : إنـهـاء تــكـلـيف فـالح
فـــيـــصل فـــهــد الـــفـــيـــاض من مـــهــام
مـستشار االمن الوطـني وتعي قاسم
محمد جالل االعرجي مستشارا لالمن
الـوطني. وكـذلك انـهاء مـهام الـفياض
مـن تـــســـيـــيـــر شـــؤون جـــهـــاز االمن
الـوطني  وتكليف اخلبـير عبد الغني
عـجـيل طاهـر االسـدي بادارة اجلـهاز.
وبــشــأن هــيــئــة االعـالم واالتــصـاالت
تـضمـنت االوامر انهـاء تكـليف جاسم
مــحـمـد فــرج الالمي من مـهــام عـضـو
ــــفـــوضــــ  وتـــكــــلـــيف مــــجـــلس ا
عـبدالوهاب معد عـبد الوهاب الصفار
ــهــامه. وكــان الــكـاظــمي قــد بــاشـر
اجــراء تـغــيـيـرات مــهـمــة في عـدد من
ــنــاصب والــدرجــات اخلــاصـة لــعل ا
ابـرزهـا اعـفـاء رئـيس هـيـئـة الـتـقـاعـد
الـعـامة أحـمـد عبـداجلـليل الـسـاعدي

ـنع من أن تعـي رئـيس وأعضاء ال 
الــهـيـئــة يـكـون بــاقـتــراح من مـجـلس
الـوزراء حتى اجلامـعات لهـا استقالل
مـــالـي واداري)  واضــافـــوا (أمـــا من
نــاحـيــة نص الـدســتـور عـلـى ارتـبـاط
نع ـجـلـس الـنواب   فـال  الـهـيـئـة 
مـن تدخـل مـجلـس الـوزراء في تـعـي
رئـيسـها وأعـضائـها ايـضا   فـديوان
ــالـيــة الــذي يـتــسـاوى مع الــرقــابـة ا
الـهـيـئـة في هـذا االرتـبـاط يخـضع في
مـسألـة تعيـ رئيـسه إلى آلية تـعي
ـوظفـ لقـانون ديـوان الرقـابة كـبار ا
الية رقم 31 لسنة 2011 الذي نص ا
ادة 22 اوال مـنه عـلى أن رئـيس فـي ا
الديوان يع باقتراح مجلس الوزراء
ومــوافــقـة مــجـلـس الـنــواب اي بـذات
اآللــيـة الـتي يــعـ وفـقــهـا اي رئـيس
جـامعة)  مـؤكدين ان (مـسألـة اشغال
ــنـاصب بـالــوكـالـة هـي الـتي جتـعل ا
االمور مختلطة لكن االفضل ان يصدر
األمـر باسم مـجلس الـوزراء وان يذكر

فيه كلمة وكالة).
 ووجـه رئـيس الـوزراء الــقـائــد الـعـام
ـسلـحـة مصـطـفى الكـاظمي لـلـقوات ا
بـحـسب وثيـقـة صادرة من مـكـتبه في
وقــت ســـــــــــــــابـق الــى الــــــــــــــوزارات
واحملـــافـــظـــات كـــافـــة بـــعـــدم اجــراء
تـــغــيـــيــرات في مـــنــاصـب الــدرجــات

. ديرين العام اخلاصة وا

ناصب بـالوكالة. وقال ظـاهرة ادارة ا
ــراقـــبــون ان (الــقــول بــأن مــجــلس ا
الـوزراء لـيـست له سـلـطـة اداريـة على
هـيئـة االتصـاالت غيـر دقيق   فـهي ال
تــــتــــســــاوى مـن حــــيث االســــتــــقالل
ــفـوضـيـة الـعـلـيـا لالنـتـخـابـات أو بـا
هــيـئـة الـنـزاهـة أو مــفـوضـيـة حـقـوق
ـا تــتــسـاوى بــديـوان االنــســان  وا
ـالـية ودواويـن االوقاف من الـرقـابـة ا
ـــالي واإلداري) حـــيـث االســـتـــقالل ا
ــالي واشـــاروا الى ان ( االســتــقالل ا
واإلداري ال يـــعـــصــــمـــهـــا من تـــدخل
سؤول عن تخطيط مـجلس الوزراء ا
وتـنفيـذ السياسـة العامة لـلدولة الذي
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ــــنـــجــــزين ــــقــــصــــرين ا وبــــحق ا
ـنــفـذ لــلـمــعــامـلــة الـكــمـركــيــة في ا
احلــدودي). الى ذلك اكـدت الــهـيـئـة
عدم امتالكها أي حساب على موقع
الــتــواصل اإلجــتــمـاعي فــيــســبـوك
وكـافة صـفحـات السـوشيـال ميـديا.
وقـال بـيان تـلـقته (الـزمان) امس ان
ثـل وجهة الـهيأة (كل مـا ينـشر ال 
ـوقع الـرسـمي عـلى الــرسـمي وان ا
ـــوقـع  الـــوحــــيـــد الــــكــــوكل هــــو ا
ـنـافذ والـنـافـذة احلقـيـقيـة  لـهـيأة ا

احلدودية).

كـــورونـــا و 22 حـــالـــة وفـــاة.وقـــال في
تـصـريح إن (ذي قـار سـجلت   22 حـالـة
وفــاة جـديــدة بــفـيــروس كــورونـا كــمـا
سـجلت  132 إصـابة جـديدة). وأصدرت
خـــلــيـــة األزمــة في الـــنــجـف أمس عــدة
قــرارات اهــمــهـــا رفع حــظــر الــتــجــوال
وجـعلـة جزئيـا يبـدأ من الساعـة الثـامنة
مـسـاءً حـتى الـسـادسـة صـبـاحاً . ودوام
ـئة دوائـر الـدولـة يـكون بـنـسـبة   30بـا
ويـــتــحـــمل مــديـــر الــدائـــرة األجــراءات
وظفـ  من لبس الـوقائـية اخلـاصة بـا
الـكمامة والكفوف وتوفير مواد التعقيم.
وتـشكـيل غرفـة عمـليـات برئـاسة الـنائب
الــثـاني لــلـمـحــافظ طالل بالل لــتـنــفـيـذ

إجراءات خلية األزمة .
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واعيد امتـحانات طلبة أصدرت وزارة الـتربية امس السبت بـياناً يتعـلق 
. وقـالت إن (هيـئة الرأي السـادس اإلعدادي وامتـحانـات الطلـبة اخلـارجي
قـررت أن تـكون االمـتـحانـات التـمـهيـديـة لطـلـبة الـسـادس اإلعدادي بـفروعه
كافه اخلـارجيـون بـعد االنـتهـاء من امـتحـانات الـدور األول لـطلـبة الـسادس
وعد يحدد الحقاً من قبل اللجنة الدائمة لالمتحانات اإلعدادي الـنظامي 

العامة).
ـرحلـة الـسادس  وأكـدت هـيئـة الـرأي في قـرارها أن (االمـتـحانـات الـعامـة 
االعدادي بـكافة فروعه سـتجري في موعـدها احملدد (تبـدأ في الثامن شهر

قبل).  آب ا
ـتوسط باعتماد وكانت الـوزارة قد حسمت ملف امتـحانات الصف الثالث ا
درجة نـصف السنـة معيارا لـلنجاح فـيما حدد 9 من اب مـوعدا المتـحنات

الصف السادس االعدادي بفروعه كافة.
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قـــتل شـــخص واصـــيب اثـــنـــان اخــران
ـشــاجـرة عـشــائـريـة فـي بـغـداد. وقـال
مـصـدر في  تـصـريح امس إن (مـشـاجرة
بـ عشـيرتـ ضمن حي االمـ تطورت
الى اســتـــخــدام االســلـــحــة اخلــفـــيــفــة
ـتـوســطـة اسـفـرت عن مـقـتل شـخص وا
واصـــابــة اثـــنــ اخـــرين). واضــاف أن
(قــوات الــشـــرطــة االحتــاديــة ودوريــات
الـنـجــدة تـدخـلت عـلى الــفـور واعـتـقـلت
اربـعــة من الـعــشـيـرتــ مع اسـلــحـتـهم
ــراكـز). واشـرف وايــداعـهم فـي احـدى ا
نـشآت قـائد شـرطة مـحـافظـة النـجف وا
الـعميـد فائق فليح الـفتالوي على عـملية

فض نـــزاع عــشـــائــري  كــان قـــد انــدلع
صــبـاح اجلــمــعــة  بـ عــشــيــرتـ في
نـاحــيــة الـعــبـاســيـة مــنـطــقـة جــسـر أم
ديرية عـباسيات شمال الكوفة . وقالت ا
في بــيــان امس أن (الــقــوة الــتي نــفـذت
ـراتب الــواجب مـؤلـفــة من الـضــبـاط وا
ــنـــســوبـــ آلمــريــة أفـــواج الــطــور ا
ومــديـريــة مـكــافــحـة األجــرام ومـديــريـة
شــرطـة الــكــوفـة) مــضــيـفــاً ان (جــمـيع
ـشاركـة بـأمـرة قـائـد شـرطة الـقـطـعـات ا
احملـافـظة ومـعاونه  وتـمـكنت الـقوة من
فض الـنـزاع وإلقـاء الـقـبض على سـبـعة
ـتــســبـبــ بــاحلـادث  ــتـهــمــ ا من ا
وسـتتم إحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم
ؤسف نتيجة الـعادل ). مشيراً الى أن (ا
هـذا الـنـزاع مـقـتل طـفل عـلى مـسـافة من

مـنطقة النزاع نتـيجة الرصاص الطائش
). من جـانـبه حـذر الـفـتالوي (مـن تـكرار
هـكــذا أفـعـال تــسـتـهـدف الــسـلم األهـلي
والــنـظـام الــعـام) مــتـوعــداً (بـأجـراءات
رادعـة جداً وقويه بقوة القانون). واضح
الــفـتـالوي أن (الـنــجف مــديـنــة إشــعـاع
فــكـري وحــضـاري ومـديــنـة اإلمــام عـلي
والـعـلم والعـلـمـاء  واليلـيق ولن نـسمح
أن تـكون فـيـها حـوادث من هذا الـنوع) .
داعـيـاً إلى (األحــتـكـام لـلـقـانـون والـعـقل
ودعـــاة اخلـــيـــر في حل اخلـالفــات  وال
يـلـيق بنـا ونحن نـتـوسل إلى البـاري عز
وجل  للتخلص من جائحة كورونا التي
تـفــتك بـاألرواح  وان النـلـجـأ إلى هـكـذا
أعـمال بـعـيدة عن الـدين والعـقل  وليس

ة ). لنا في مكافحة كل أشكال اجلر

ــنـــفــذ احلــدودي  الـــعــامــلـــة في ا
ـتـوجـهـة واسـتـراتـيـجـيـة الـهـيـأة ا
لـتعظيم اإليرادات الـساندة خلزينة
ـــالــيــة الـــدولــة لــتـــخــطي األزمــة ا
ر بها واالقـتصادية الراهنة التي 
بــلــدنـا الــعـزيــز).  وكــشـفـت هـيــئـة
الـنزاهة العـامة عن تفاصـيل عملية
الــضـبط الــتي نــفـذتـهــا في تــربـيـة
مـحافظة ديـالى مبينة أنـها تمكنت
مـن ضبـط مـسـتـندات صـرف مـبـالغ
مــالـيـة تـسـلــمت بـطـريـقــة مـخـالـفـة
لــــــلـــــقــــــانـــــون. واشــــــارت دائـــــرة
الـــتــحــقــيـــقــات في الــهـــيــئــة وفي
مـعرض حديثها عن تفاصيل عملية
ـوجب مـذكرة الـضـبط الـتي تـمت 
قـضائية صادرة عن محكمة حتقيق
بـعقوبة اخملـتصة بقضـايا النزاهة
فـي بيان تـلقـته (الزمان) امس  إلى
(تـــمـــكن مالكـــات مـــكــتـب حتــقـــيق
الــهــيــئــة في احملــافــظــة من ضــبط
أصل مـستنـدات صرف مبـالغ مالية
) موضحة أن قـاول عـائدة ألحد ا
(حتـريـاتـها قـادت إلى تـسـلم الصك
دير بالغ من قـبل ا اخلـاص بتـلك ا
الـعـام لـتـربـيـة احملافـظـة شـخـصـيا
وبــطــريـــقــة مــخــالــفــة لــلــقــانــون).
كتب وتـابعت الدائرة إن (مالكات ا
نــظــمت مــحــضــر ضــبـط أصــولــيـا
ضـبوطة وعرضه على برزات ا بـا
الـسـيـد قاضـي التـحـقـيق اخملتص;
بـغـية اتــخاذ اإلجـراءات القـانونـية

الالزمة).
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جنـاحها سيتم توزيعه مباشرة) ,وتابع
ـرحـلـة اجلـمـيــلي ان (الـلـقـاح اآلن في ا
األخـيـرة من اإلقرار بـالنـسـبة لـلشـركة).
وتـسـلـمت بغـداد دفـعـة من السـمـاعدات
عدات الوقـائية من االمارات الـطبيـة وا
. واسـتـقبل رئـيس الدائـرة الـعربـيّة في
وزارة اخلــــارجــــيــــة أســــامــــة مــــهـــدي
الــرفــاعـيّ الــوفــد اإلمــاراتيّ الــذي زور
الـعـراق حامالً مُـسـتـلزمـات طـبّيـة تُـقدّر
بــنحو  10.5 أطـنان مُقدّمة من اإلمارات
إلى بـغداد وذلك الستخدامها في جُهُود

مــكـــافــحـــة فــايـــروس كــورونـــا.واعــرب
الـــرفــاعـي عن ( شـــكــره وتـــقـــديــره إلى
ُـبادَرة اإلمـارات حكُـومـة وشعـباً لـهذه ا

الطيّبة).
‚UH½ù« …œU¹“

مــؤكــدا أنّـــهــا (تــعــكس عـــمق الــتــرابط
والـتالحم بـ الـبـلـدين). ونـفت الـعـتـبة
الـكاظمـية التقـارير التي افـادت باصابة
جــــمــــيع مــــوظــــفــــيــــهــــا بــــفــــايــــروس
كـورونــا.وقـالت الـعـتــبـة في بـيـان امس
ــســؤولــيـــة الــشــرعــيــة (انــطالقـــاً من ا

و 107 حـــاالت وفـــاة وهــو رقـم مــرتـــفع
لـلوفـيات في حـ اعلـنت ارتفـاع حاالت
الـشـفاء الى  1237 حـالـة. وكـشف وكيل
الــوزارة حـــازم اجلــمــيـــلي عن تــواصل
الـعـراق مع شـركـة أسـترازيـنـيـكـا بـشأن
لـــقـــاح كـــورونــا. وقـــال اجلـــمـــيـــلي في
تـصـريح سـابق ان (الـعـراق تـواصل مع
ثـليـها و االتـفاق الـشركـة من خالل 
عــلـى آلــيــة لـــغــرض حـــجــز كــمـــيــة من
الـلقاح) ,الفـتا الى ان (الـشركـة بانـتظار
الـــدراســـة األخـــيــــرة لـــلـــقـــاح في حـــال
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ــهــنــيــة واألخالقــيــة تــعــلن األمــانــة وا
الـعامـة لـلعـتـبة مـتمـثـلةً بـأميـنـها الـعام
حـيـدر الـشـمري إن  الـتـصـريـحـات التي
افــادت بــاصــابـــة مــنــتــســبـي الــعــتــبــة
بــكــورونــا عــاريــة عن الــصــحــة). واكـد
عـضو جلـنـة الصـحة والـبيـئـة النـيابـية
وسوي ان زيادةُ االنفاقِ عـبد احلس ا
وحـدهـا لن تُـوقفَ الـتـدهـور في الـقـطاع
ــوســوي  ,رئـــيس الـــصــحي. وطـــالب ا
الـــوزراء (بــايـــجـــاد حـــلــول جـــوهـــريــة
ؤسـسـات الـصـحـية وشـجـاعـة تُـخـرج ا
من حـالـة الـتـدهـور الـسـريع فـي عـمـلـية
تـقـد اخلـدمـة الـصـحـية) ,مـشـددا عـلى
(ضـرورة دعم مـجهـود الـوزارة للـوقوف
عــلـى مــوارد صــرف االمــوال في دوائــر
احملـافـظــات كـافـة وحتـريـرهـا من حـالـة
الــــقـــرصــــنــــة الــــتي تــــديــــرهـــا إرادات
وواجـهات معلومة التي تستهدف حياة
الـنـاس في هـذا الظـرف الـعـصـيب وقبل
ُــثــقَل ذلك تــســـتــهــدف ثـــقــة الــشـــارع ا
بـامـكانـيـة وقـدرة احلكـومـة عـلى تغـيـير
واقع احلــال الـبــائس واالنــتـقــال لـواقعٍ
افـضلـوفي اقليم كـردستان  ,دعت وزارة
ـواطـن الى عـدم الـتوجه الـداخـلـية  ,ا
ـعنـية للـدخول لـلمحـافظة لـلسـيطرات ا
ألن الـقوات و الفرق االمنية ملزمة بعدم
تــرخـــيــصــهم فـي الــدخــول). وأصــدرت
خلية األزمة في محافظة النجف قرارات
عــدة بـشــأن حـظــر الـتــجـوال الــصـحي.
واشــار رئـــيس خــلــيـــة األزمــة مــحــافظ
الـنـجف لـؤي الـيـاسـري في بـيـان تـلـقته
(الــزمــان) الى (فــرض حــظــر الــتــجـوال
ـدة أسـبـوع الـتــام من الـيـوم الـســبت و
ـتـزايـدة لـفـايروس نـتـيـجـة األصـابـات ا
كـورونا والوفيات) ,واضـاف ان (اخللية
اســتــثــنت أصــحــاب األفــران واخملــابــز
واألســواق ومــحـال بــيع اخلــضـروات).
واعــلـنت دائــرة صـحــة الـنـجـف اصـابـة
مــعــاون مــديــر الــدائــرة حـسـن هــلـوس
احلـاتـمي بـكورونـا. وذكـرت الـدائرة في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ( تـأكـيـد
اصـابــة احلـاتـمي بــفـايـروس كـورونـا).
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بعد اسبوع من جتاوز عدد االصابات
بــوبــاء كــورونـا االلف اصــابــة  يــومــيـا
سجلة ضمن تتضاعف اعداد احلاالت ا
ـوقف الـوبـائي الـيـومي مـا يشـكل ذلك ا
قـلقا مـتزايـد من صعوبـة السيـطرة على
االزمـــة الــصـــحــيـــة وسط مـــخــاوف من
شكلة اسـتمرار غيـاب احللول لتفـادي ا

قبل تفاقمها . 
فـقد أعلنت وزارة الصـحة والبيئة امس
االول تــســجــيل  2437 إصــابــة جــديـدة

WO uO « WKOB(« b¹«eð jÝË U½Ë—u   UÐU SÐ W u³  dOſ …eH

ÎUOÝUOÝ q UA*« qŠ v ≈ …dI½√Ë œ«bGÐ uŽb¹ s _« fK−

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

‚uÞ uÐ√ wÝd  ≠ „—u¹uO½

ـتحـدث باسم وزارة اخلـارجيـة  أحمـد الصـحاف بـاحتـمال جلوء الـعراق إلى لوّح ا
اسـتــخـدام الـسالح االقـتــصـادي والـتـجــاري إلجـبـار تـركـيــا عـلى إيـقـاف هــجـمـاتـهـا

العسكرية دخل االراضي العراقية.
وقـال الـصـحـاف في تـصـريح ان (هـناك
شـتركة تـواصال ب قـيادة الـعمـليـات ا
واألخـوة في سلطـة اإلقليم حول كـيفية
ـوقف األمني) مضيفا الـتنسيق بشأن ا
ان (هـنـالك مـصـالح يلـوح بـهـا الـعراق
ومـيـزانًــا جتـاريًـا بـ الــعـراق وتـركـيـا
لـصالح تـركيا بـقيمـة أكثر من  16مـليار
دوالر سـنـويـا وهـنـاك مـئـات الـشـركات
الـتجارية واالقتـصادية التركـية العاملة
في الــــعــــراق ونــــحـن نــــضع كل هــــذه
ــــعـــايـــيــــر في دائـــرة مـن الـــتـــقــــيـــيم ا
الـعاجل).وأكد (ضرورة إجـراء مضمون
لــلــحــلــول الــســيــاســيــة لــتــجــاوز هـذا
الـتـصـعــيـد الـعـسـكـري أحـادي اجلـانب
والـــذي لن يــــكـــون مــــؤكـــدا لــــعالقـــات
مـسـتـقـرة بـ الـبـلـدين) مـشـيـرا الى أن
(هـنالك إمكانية عـالية وواردة بأن يلجأ
الــعـراق إلى مــجـلس األمن الســتـصـدار
قـــرار إلدانـــة هــــذا االعـــتـــداء الــــتـــركي
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وكـان اجلـيش الـتركـي قد أطـلق الـشـهر
ـاضي عمـليتـ عسـكريـت بشم وفي ا
الـشـأن نـفـسه طـالب اخلـبـيـر الـقانـوني
ـواجهة طـارق حرب بعـدم التدخل في ا
بـ الـسلـطـات التـركـيـة وحزب الـعـمال
عارض ألنـقرة. وقال في الـكردستـاني ا
تـعــلـيق تـلـقــته (الـزمـان) امس (دعـوهم
يـنــتـقم الـله من ظــالم بـظـالم فـاالراضي
الــعــراقــيــة الـــتي حتت حــزب الــعــمــال
الــتـركـي واضـحــة ولــيس بــهـا ســلــطـة
عـركة بـ تركـيا حلـكومـة بغـداد لذا فـا
وبـ حزب العمال الكردي التركي ليس
لـنــا عالقـة بــهـا فــعـلــيـنــا ان نـتــركـهم)

مــســتــدركـا (عــلى األقـل أنـا ال أعــلم إال
ض عــلى رئــاســتي جملــلس أنــني لـم 

األمن سوى  14 ساعة).
 U¹b% WNł«u

واشــاد مـحــافظ كــركـوك راكــان سـعــيـد
ـبـادرة رئـيس اجلـمـهـورية اجلـبـوري 
التركية رجا الطيب اردوغان في ارسال
مـساعـدات طبـية للـعراق ومـنهـا كركوك
ــواجـهــة حتـديــات فــيـروس كــورونـا .
وقـال خـالل اسـتـقــبـاله بـحــضـور نـائب
رئـيس اجلبهة التركـمانية حسن توران
الكـات الــطـبـيــة وقـيـادات  ,وعــدد من ا

اجلـبـهة  ,وامـر قـاعدة كـركوك اجلـوية ,
لـــطــائـــرة شـــحن ايـــر بــاص  400وهي
الــطــائــرات الــكــبــيــرة الــتي تــهــبط في
طار كـركوك بعـد اكمال االعمـال الفنـية 
كـــركــوك وجـــاهـــزيــته) ,نـــشــكـــر بــاسم
مـواطــني كـركــوك والـكــوادر الـصــحـيـة
مـبادرة اجلـمهـورية الـتركـية في ارسال
مـساعدات لـلعراق وعـدد من احملافظات
ومـنـها كـركـوك لـدعم الـكوادر الـصـحـية
وتــخـــفـــيف حـــجم الـــتــحـــديـــات جــراء
فـيـروس كـورونـا).. واضـاف ان (تـركـيـا
دومـا كـان لـهـا مـسـاهـمـات ومـسـاعدات

في عالج جـرحـى الـعـمـلـيـات االرهـابـيـة
واغـــــاثـــــة الـــــنــــازحـــــ .. مـــــؤكــــدا ان
ــسـاعــدات الـتي وصــلت عــبـر طــائـره ا
ــطـار شــحن تــركــيـة كــبــيــرة هــبــطت 
دني ,و هي مـسـتلـزمات طـبيه كـركـوك ا
ووقـائـية لـدعم الـكـوادر الطـبـية) ,وثـمن
جـهـود اجلـبـهـة الـتـركـمـانـيـة الـعـراقـيـة
وجــمـــيع اجلـــهــات الـــتي ســاهـــمت في

ساعدات).   ايصال ووصول هذه ا
الى ذلك حتــدث الــنــائب كــاظم فــنــجـان
احلــمـــامي عن مـــزاجـــيــة وزارة الـــنــقل
ـدني في التعامل (غير سـلطة الطيران ا

مـضيـفـا ان (هذا احلـزب التـركي ظـلمـنا
وتـركيـا ظـلمـتنـا فـاتركـوهم يـنتـقم ظالم
من ظـالم فال فرق بـ ظلم حزب الـعمال
الـتركي لـلعراق  وبـ ظلم  دولة  تـركيا
لـلـعـراق). وتـابع حـرب(أتـركـوهم يـنـتقم
مـنـهـم الـله) مـشـيـرا الى ان (االمـر ذاته
يـطبق على ايران واحلـزب الكردي الذي
يـعارضهـا فجـميعـهم ظلـمة ال تتـدخلوا
بـينـهم فقـتل اي واحد من ايـة جهـة هو
قـتل ظـالم لظـالم وليـس للـعراق نـاقة او
ـ تركـيـا ومـعـارضـها جـمل بـ الـظـا
وايـران ومعارضهـا). وفي نيويورك دعا
رئــيـس مــجـــلس األمن الـــدولي الـــتــابع
ـتحـدة العـراق وتركـيا إلى حل لأل ا
مـشاكلهمـا سياسياً ولـيس عسكرياً في
تـعــقــيب عـلى الــعــمـلــيـات الــعــسـكــريـة
لـلقوات التركيـة في شمال العراق. وقال
كـريـستـوف هـيوسـكن في تـصريح  أنه
(ال تـوجد أي معـلومات حـول ما إذا كان
الـعراق قـد طـالب باجـتمـاع خاص بـتلك
الـعمليـة). وبدأت تركيا في  15مـن شهر
ـاضي عـمــلـيـة عـســكـريـة في حـزيــران ا
ـنــاطق في إقـلــيم كــوردسـتـان بــعض ا
ــــســـؤولــــون األتـــراك إنــــهم ويـــقــــول ا
يــســتـــهــدفــون مــواقع حلـــزب الــعــمــال
الــكـردسـتــاني. وتـوفي  4 مـدنـيـ عـلى
األقل نـتـيجـة الـقصف الـتـركي وأصيب
آخـرون بـجـروح وأفـرغت بـعض الـقرى
من سـكـانــهـا.وشـدد هـيـوسـكن عـلى أنه
(يــجب أن تـقــوم تـركــيــا والـعــراق بـحل
مـشــكالتـهم بـشــكلٍ سـيـاسي) مــضـيـفـا
(نـحن ننـظر بـقلق لـهذا الـوضع لم تكن
ـوضوع هـناك مـطـالبـة بأن يـكـون هذا ا
جـزءاً مـن جـدول اعـمـال مـجـلس األمن)

الـعـادل) بـ مـطـاري الـنـجف وكـركوك.
وقــال في تــغــريـدة انه (عــلى الــرغم من
اكـتمال مشـروع مطار كركـوك منذ العام
ــاضـي وعــلى الـــرغم من انه يـــحــقق ا
عـظم مؤسسات اليـة اجملزية  ـوارد ا ا
الـدولـة ويـوفـر فـرص الـعـمل لـتـشـغـيل
اكــثـــر من ثالثـــة آالف شــاب مـن ابــنــاء
كــركـــوك لـــكن وزارة الـــنــقـل وســلـــطــة
دني هي التي اوقفت تشغيل الطيران ا
طـار احليوي بـينـما تـغافلت عن هـذا ا
مـوارد مطار الـنجف الـتي ال تعلم عـنها

شيئا).

وكـشف احلـشد الـشعـبي عن موقف دفن
ــتـوفــ بـكــورونــا.وقـال اعالم جــثث  ا
احلـشـد في بـيان تـلـقـته (الـزمان) امس
عـاونـيـة شؤون ان (مـديـريـة الطـبـابـة 
قـاتلـ في الهـيئـة تواصل الـشهـداء وا
توف بكورونا من بغداد نقل جثام ا
واحملـافـظـات الى الـنـجف حـيث مأواهم
األخــيـر) ,مــضـيــفـا (اذ بـلـغ عـدد اجلـثث
الــتي  نــقــلــهــا  98جــثـة تــوزعت بـ
بـــغــداد وعـــدد من احملـــافــظـــات).وافــاد
مــــــصــــــدر امــــــني بــــــوصــــــول رتـل من
ـسـاعـدات الطـبـيـة من جـهاز مـكـافـحة ا
االرهـــاب  الى مـــســـتـــشـــفى احلـــســ
صدر في الـتعـليـمي في ذي قار. وقـال ا
تـــــصـــــريـح امس ان (رتـال من جـــــهـــــاز
مـكـافـحـة االرهـاب وصل الى مـسـتـشفى
احلـس الـتعـليـمي  في  ذي قار مـحمل

واد الطبية).  با
…b¹bł  UÐU ≈

واكـد مصـدر طـبي في ذي قار بـتسـجيل
 117 إصــــابـــــة جــــديــــدة و 11 حــــالــــة
صدر إن (احملـافظة سجلت وفـاة.وقال ا
 117 إصـابة جديدة إضافة إلى تسجيل
 11 حـالــة وفـاة نـاجـمــة عن الـفـايـروس
الــتــاجي). وســجــلت خــلــيــة االزمــة في
ثنى حالة وفاة جديدة لرجل سبعيني ا
مـصاب بفايروس كـورونا. وقال الناطق
توفي بـاسم اخللـية محـمد حـاجم ان (ا
من سـكـنـة مـديـنـة الـسـماوة) ,مـبـيـنا ان
(دائـرة الصحـة تعمل على الـتنسيق مع
هــيـــئـــة احلــشـــد في احملـــافــظـــة لـــنــقل
اجلـــثــمـــان واكــمـــال إجـــراءات الــدفن),
وتـابع ان (عدد حاالت الـوفاة ارتفع إلى
 21 حــالـــة مــنــذ انــتـــشــار كــورونــا في
احملـــافــظــة). فـي غــضــون ذلك  ,عـــلــقت
وزارة الــعـدل عـلى الــتـصـريــحـات الـتي
افــادت بــاصــابـة  500 الـف مـعــتــقل في
ســجـون الـعــراق بـكـورونــا. وقـال بـيـان
امس انـه (ال صــــحـــــة لالنـــــبــــاء الـــــتي
تـنـاقـلتـهـا مـواقع التـواصل االجـتـماعي
بـــشــأن اصــابــة  500 الـف مــعـــتــقل في

السجون العراقية بكورونا).
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) هذه هي العـبارة األخيـرة التي تفـوه بها قـاومة بدون اوكـسجـ (ال أستـطيع ا
قدوره البقاء الدكـتور معن جاسم قبل أن يلـفظه أنفاسه األخيرة كـان يظن ان 
على قـيد احلـياة عـندمـا قـرر حجـر نفـسه في منـزله لـكن الهـواء شح علـيه برغم
ـسـتشـفى بالـرغم من ضعف بنـيته الـشبـابيـة وسالمـة جسـده فتـقرر نـقله الى ا
ستشفياتنـا مع انها تزدحم بالكوادر الطبية الكفوءة تنامي لدى الناس  الثقـة ا
ـسـتـعـدة لـلـتـضـحـية مـن أجل صـحـة اجملتـمع والـعـنـاصـر الوطـنـيـة اخملـلـصـة وا
وسمـعة البلد ولـكن ما يفعل طبـيب عندما ال يجد أبـسط األدوات التي تمكنه من
الـتـصـدي لــوحش كـاسـر يـسـرق األبــنـاء من بـ األحـضـان بــيـسـر وسـهـولـة ?
ـئـات ويخـلف الـصـدمـات ويـهدر جـهـدا ومـاال ووقـتا ـحـو تـاريخـا ويـنـكب ا و
ـفكريـن ويحرم رتـبة الـعلـماء وا ـا أنفـقته الـدولة لـتأهـيل شبـابهـا ليـكونـوا  لـطا

عرفية. أجياال من خبرتهم وحصيلتهم ا
سـؤول عن هـدر ثرواتـنا الـبـشريـة التي حتـصـد أرواحهـا احلروب الـعـبثـية مَنْ ا
وااليـديـولـوجـيـات الـظالمـيـة واألوبـئـة الـقـاتـلـة والـنـظـرات الـقـاصـرة واالنـفـعـاالت
ر به من كوارث الطـائفية ? كل من يتـصدى للمشـهد السياسي مـسؤول عما 
ـطـالبـتـهم بدولـة مـدنيـة ال مـكان فـيـها عـقـول أن يـقتل 700 شاب  واال من غـيـر ا
ـتطـفـلـ علـى السـيـاسـة واالدارة وضعـفـهم في مـجزرة لـلـفـاسدين واالمـيـ وا
(سبـايكر) جراء عدم التحسب واآلآلف في احملنة الطائفية عندما أهملنا شبابنا
ـالي الذين تنهش الـبطالة في أجسادهم ليـذهبوا ضحيـة التضليل واألوهام وا

وعقولهم.
دنية هي احلل فهي وكان عـارفون قالوا منذ حلـظات التغيير االولـى ان الدولة ا
ــوت دكـتـور مـعن جـاسم وأحـمـد ـقـدورهــا تـوفـيـر االوكـسـجـ لـكي ال  الـتي 
راضي وغيـرهما من الـذي أفنوا أعـمارهم في خدمـة هذه الدولة الـتي فشلت في
توفـير االوكسج لـتستجديه من بـلدان لم يخطر في بـال أحد من العراقي أن
يأتي يـوم أسود يتحول فيه العراق من العطاء الى االستجداء. ويستجدي رواتب

موظفيه وتُكبل أعناق األجيال الالحقة وترهنها لديون الصناديق الدولية.
ومع ان الـكل مــسـؤول لـكـن الـكل يـرى نــفـسه غـيــر مـسـؤول وبـحــمـاس تـراهم
ألون الفـضائـيات بكالم يـظنونه نـيرا وما هـو كذلك أبدا يصـدرون البيـانات و
ومن فشل الـى آخر ورغم ذلك يـشـدون األحـزمة اسـتـعدادا النـتـخـابات مـبـكرة
ـقدور الـتركـيز ومـاذا سـتقـدمون وقـد تـشابـكت اللـحى بـأفعـالكم حـتى لم يـعد بـا

سالك اآلمنة للخروج من مستنقعات آسنة. عرفة ا
تـعـرفـون ونـعـرف انـكم غـيـر قـادرين عـلى اصالح اخلـراب الـذي مـضى عـليـه ما
يقـرب العـقدين من الـزمن وتدركـون حجم الـتعـقيـد الذي بـلغـته مصـيبـتنـا فإلى
ماذا يـتطلع الراغـبون بالـفوز في انتخـاباتنـا القادمة وهم أنـفسهم الـذين فشلوا
ـسارات واالرتـقـاء بأحـوال النـاس والـوطن فيـمـا مضى فال يـفوز في تصـويب ا

ا السالح منتشر في عرض البالد وطولها. غيرهم طا
ـتاريس ـصالـح الشـخـصـيـة وتـمـتـ ا  أكـاد اجـزم ان اجلـمـيع ذاهب لـتـأمـ ا
ـواصـفات حلمـايـة الـنفس من تـقـلـبات األوضـاع امـا االصالح فـيراد لـه قادة 
مـختـلـفة تـمامـا عـما هـو موجـود أمـامنـا وأولـها االسـتعـداد لـلتـضحـيـة بالـنفس
والعـراقـيون والـتـاريخ يسـتـحـقان ذلك لـكن الـفاسـدين ومن ارتـمى في أحـضان

الغرباء ال يعني لهم التاريخ شيئا على االطالق.
ـســتـشـفـيـات لـست بـخـاســر يـا دكـتـور مـعـن فـفـيك أرى جـمــيع الـراقـدين في ا
ـوت تتسع يـوما بـعد آخـر فمـا عليك والبـيوت والذيـن ينهـشهم الـقلق فـدائرة ا
ـكن لـطالبك وزمالئـك أن يـنـسـوا وطـنـيــتك الـتي جـسـدتـهـا قـمت بـه وزيـادة ال 
بأفـعال ملـموسة ولـيس بشعـارات كمـا يفعل الـذين يصفـون أنفسـهم بــ(القادة)
لـقـد حُـرمت االسـتـمـتـاع بـنـهـاراتك كـان الـلـيل يـأتي بك ويـأخـذك من الـبـيت الى
الكـلـية وفي أقـسى الـظروف وأعـقـدها مـضـحيـا بنـفـسك وراحتك
من أجل طـالبك ولم تـشــتك يـومــا او تـتــذمـر وبــابـتــسـامـة
هادئـة تستقبلهم فاتصلوا بهاتفك برغم انهم متأكدين من
خبر وفاتك لكنهم ال يريدون التصديق ولألسف لم يأت
رد كـنت الدرس الـذي يقـول (ان األوطـان تبـنى بالـهدوء

وليس بجعجعة السالح) كما يفعلون. 

قد يـبدو العـنوان الذي وضعـته لعمـودي الصحـفي هذا االسبـوع صادما بعض
ثل حقيقة وواقعاً معاشاً الشيء عـلى الصعيد الرسمي لكنه عند الصحفي 
فالـصحافـة العراقـية الورقـية التي مـر على سنـييها 151 سـنة منـذ صدور العدد
االول من صحـيـفـة " زوراء" وحتى الـيـوم لم تـشهـد وضـعـاً مأسـاويـاً مـثل الذي
ـنــصـرمـة وحــديـثي ال عالقـة له بــظـروف كـورونـا عـانـته في الــسـنـ الـقــريـبـة ا
ـا احتـدث عـن مـدة بـدأت مالمـحــهـا تـتــضح مـنـذ بـدايــة الـعـقـد وتـداعـيـاتــهـا ا
ـاضي حـيث بـدأت عـنـاقـيـد الـصـحف الـرصـيـنـة تـتـسـاقط واحـدة أثـر اخـرى ا
بـسـبب شح مــواردهـا وابـتـعـاد احلـكـومـة عن شـواطـئـهـا من خالل غـيـاب مـورد
االعالن احلكـومي وعدم وجود مـؤسسة رسـمية تـختص بالتـوزيع حيث حرمت
احملافـظات من وصول الـصحف الـيها وبـقيت حـبيسـة التـوزيع الفردي الـبسيط
داخل بـغــداد وتـوزيع خــجـول في مــراكـز احملــافـظــات بـواسـطــة وسـائط الــنـقل
االهـلـيـة تـنــطـلق من كـراجــات بـغـداد بـاجتـاه مــراكـز احملـافـظــات فـيـمـا غـابت
ـكــتـبـات الـتي كـنـا الـصـحف في االقـضــيـة والـنـواحي نـهـائــيـا وبـذلك اخـتـفت ا

نعرفها..
مـا الـذي دعــاني لـكـتــابـة هـذه الــسـطـور واثــار مـواجـعي.. انه الــبـلـد الــشـقـيق
الي ويعيـش اضطرابا اقتـصاديا معروفـا نتيجة غـرب) الذي يشكو الـعوز ا (ا
انعـدام الوارد الـسيـاحي الـذي يعـتمـد عـليه بـالكـامل خـصص يوم اجلـمعـة قبل
ـقـروءة ـاضـيـة (26 حــزيـران) اكـثـر من عـشـرين مـلـيـون دوالر الى الـصـحف ا ا
الصـادرة في العاصـمة ومـحافـظات القـطر الـشقـيق دعمـا للصـحافـة والعـامل
دنية ضيـئة في احليـاة ا غرب ان الـصحافـة هي الواجهـة ا ان دولـة ا فيـها إل
للـمجتـمع ونحن الـبلد الـذي بدأت فيه الـصحافـة قبل نـحو قرن ونـصف جندها
ـان وامـام رئـيس الـدولـة دون ان تـمـوت بـبطء امـام انـظـار احلـكـومـة وامـام الـبـر
يلـتفت الـيهـا احد منـهم ناسـ إن ذلك هو مـوت مجـتمـعي بالـكامل وانني االن
ـوت الــزؤام يـتـجه بــقـوة الى الــصـحف الـشــجـاعــة الـتي تـواصل اشـاهـد هــذا ا
الصدور بعناد االبطال لكني احس انها ستتعب يوما ( ال سامح الله ) في ظل
ـا قـريـبـا تــرفع رايـة الـتـوقف حـكـومـات مـتــعـاقـبـة ال تــعي دور الـصـحـافــة ور
باعـتبـاره آخر الكي بـعد مـعانـاة طويـلة واسـتنـزافات لم يـقو عـلى استـمرارها
اصــحـابـهـا فــاجتـهـوا مــرغـمـ الى تــشـريـد مـئــات الـعـامــلـ من الـصــحـفـيـ
.. هم اآلن بال عمل واظن ان عـددا آخر سـيلـتحق بـقافـلتـهم.. لقـد قلت والفـنيـ
سابـقا واعيـد قولي : ان الـكثيـر من الصحف قـلصت اعـداد موظفـيها الى اقل
من الـنـصف وهي ايضـا تـتلـكـأ بدفـع رواتب البـقـية الـبـاقيـة من الـعامـلـ فيـها
عنـية من اجل وضع األصبع ؤلم لم يـرف جفن للـجهـات ا وازاء هذا الـواقع ا
ـا يـأتي يـوم نـرى فـيه الـعـراق خـالـياً مـن الصـحف عـلى اجلـرح الـنـازف.. فـر
بسـبب فـقدان الـرعـاية والـدعم من كـافة اجلـهات الـتي يـنبـغي ان تـكون من اولى

مهامها تشجيع الصحافة..! 
وبيـأس اقول لندرس هذه الـظاهرة قبل فوات األوان ونقف عـلى ابرز اشكالها
واعــمق مـحـطـاتـهـا فـحـالـة الـبـطـالـة فـي صـفـوف الـصـحـفـيـ الـعـراقـيـ بـلـغت

شَأواً..خطيراً !
فـهل يتـعظ من يجـلس على كـراسي الدولـة قول الـشاعر
واالديب االيـرلندي " اوسـكار وايلـد" ( في أمريكـا يحكم
الــرئـيس ألربـع سـنــوات بــيـنــمــا حتـكـم الـصــحــافـة إلى

األبـــــــد) !
حتية للمغرب الشقيق.. 

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6701 Sunday 5/7/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6701  األحد 13 من ذي القعدة 1441 هـ 5 من تموز (يوليو) 2020م

‚«dF « qš«œ W¹dJ F «  UL−N « ·UI¹ù ÍœUB² ù« Õö UÐ ÕÒuKð WOł—U)«

عــبــد اجملـيــد الــتـهــنــئـة حلــرب بــصـدور هــذا اجلــهـد
التـأليـفي الذي يـقع كل جـزء من اجزائه في نـحو الف
صـفـحــة من الـقـطع الــكـبـيـر كــمـا هـنـأه عــلى نـشـاطه
الــفـكـري وهـو يــخـوض في الـسـادســة والـسـبـعـ من
الـعـمـر. وقـد جاء اجلـزء االول حتت عـنـوان مـنـمـنـمات
بغـدادية ويتـولى احلديث عن بـغداد من الـبنـاء على يد
ـلكي واعالن ـنصـور الى نهـاية العـهد ا ابي جعـفر ا
اجلـمــهــوريـة في  14 تــمـوز 1958 فــيــمـا جــاء اجلـزء
الثـاني حتت عنـوان حكايـات بغـدادية والـثالث حوادث
ـدة الزمـنـيـة ذاتـهـا. وقـدم حرب بـغداديـة ويـغـطـيـان ا
مـقـدمـة مـوجـزة جــدا في اجلـزء االول فـقط جـاء فـيـهـا
(هذا كـتاب يبـحث في تاريخ بـغداد من مـرحلـة بنـائها
ـغولي واجلالئـري وعهدي مرورا بـالعهـد العـباسي وا
القره واالق قـونيـلو والصـفوي والـعثمـاني واالنكـليزي
ـلـكي). وكـان هذا اجلـهـد الـضـخم قد صـدر لـلـمرة وا

االولى في كانون االول 2019. 
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ـعـروف طــارق حـرب امس زار اخلـبــيـر الـقــانـونـي ا
جـريـدة (الزمـان) وقـدم ثالثـة اجزاء من مـؤلـفه الكـبـير
(مـوسوعـة الـتراث الـبغـدادي) هديـة لـرئيس مـجمـوعة
سـتقل سعـد البـزاز. وعرض حرب االعالم العـراقي ا
بــعض رؤاه بـشــأن جــهـود تــنـاول الــتــراث الـبــغـدادي
ومــســعـاه الظــهـار اجلــوانب االجــتـمــاعــيـة والــتـراثــيـة
والثقـافيـة منه بوصـفه يعنى بـالتراث تـاركا اجلوانب
ـــــيــــ االخــــرى الصـــــحـــــاب اخلـــــبـــــرة من االكـــــاد
واالقـتــصـاديــ لـتــنـاولــهـا. وحــمل حـرب حتــيـاته الى
الـبـزاز الـذي كــتب ثالثـة اهــداءات له تـتـسم بــالـبالغـة
الـلـغويـة التي عـرف بهـا حرب في مـناظـراته وكتـاباته
ـوسـوعة وكـشف عن نـيـته اصـدار اجلـزء الـرابع من ا
الـذي يــخـتص بـتــاريخ بـغــداد وبـيـوتــاتـهـا وحــوادثـهـا
الـغريـبـة وعالقـاتـها االجـتـمـاعـية الـراسـخـة في اواخر
ـلـكـيـة. وقـدم رئـيس حتـريـر (الـزمـان) احـمد احلـقـبة ا
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ـسيحية أربعة. وأشار القائمون على دفون من الديانة ا ستـجد  ليصبح عدد ا ا
ـتوفي  الذي الدفن فـي بيان أمس أن (اجلـثمان  دفـنه بحـضور واشراف جنل ا
ـقبـرة  بعـدأن  فرز ـسيح في ا تـوف ا قام بـأجراء بـعض الطـقوس اخلـاصة بـا

جزء منها للمتوف من الديانات غير اإلسالمية) .
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قام الـفريق التـطوعي التـابع الى فرقـة األمام علي الـقتالـية الـلواء الثـاني التابع الى
ـسـيـحـيــة في مـقـبـرة وادي احلـشــــد الـشـعــبي  بـدفن مـتــوفي رابع من الـديـانــة ا
تـوفـ بـفايـروس كـورونا الـسالم اجلـديدة بـالـنـجف واخملصـصـة لـدفن جثـامـ ا
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محمد شياع السوداني

وكـــمــركـــيــة قـــبل ان يـــصــرف الــدوالر
لـضـمـان احلـصـول عـلى حق الـدولة?)
ــمـكن ان مــشــددا عــلى انه (من غــيــر ا
نـــبـــيـع الـــدوالر من دون عـــائـــدات الى
خــزيــنـة الــدولــة ومن دون اسـتــقــطـاع

رسوم وضرائب). 
ولــــفـت الــــســــودانـي الى أن ( هــــنــــاك
مـنـظـورا اقـتـصـاديـا اخـر وهـو تـأكـدنا
مـن عــدم نـــهـــوض الـــقـــطـــاع اخلــاص
الـــزراعي والــصـــنــاعـي في ظل دخــول
االسـتـيرادات من مـنـافذ رسـمـية وغـير
رســمـيـة وفي ظل عــدم وجـود سـيـطـرة
نافـذ وعدم وجود تقييس كـاملة على ا
وسـيـطرة نـوعـية عـلى الـسلـع الداخـلة
وفـي ظل عــدم اســـتـــيــفـــاء الـــضــرائب

والــرســوم مـــنــهــا) مــضــيــفــا انه (من
ــنـتـجـات ــوكـد أن اسـعــار الـسـلع وا ا
ـنــتج الـوطـني ــسـتـوردة ســتـزاحم ا ا
وهــــذا كــــله يــــحــــتــــاج الى خــــطـــوات

اصالحية لتعظيم االيرادات) . 
ــشـتـقـات ونــوه  الـسـوداني الى أن  (ا
ستخرج الذي النفطية والنفط اخلام ا
ـصـافي يــعـطى لــشـركــات الـتـوزيـع وا
شـتـقـات الـنفـطـيـة  يـوفران انـتـهـاء بـا
امــواال طـائــلـة كــانت تـذهب الى وزارة
الــنـفط سـواء عـلى تـوزيع االربـاح بـ
شاريع ذات نفع ـوظف أم بالقـيام  ا

اجتماعي.
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ـــالـــيـــة وعـــلــــيه وفي ظـل الـــظـــروف ا
احلـــالــيــة; يــجـب ان تــســتـــثــمــر هــذه
االمـوال الـتي تـصل الى  8 تـرلـيـونـات
ديــــنـــار فـي حـــال الــــســـيــــطــــرة عـــلى
االيـــرادات الــنــفــطـــيــة من خالل وضع
نــســبـة % 10 كــلف االســتــخـراج و 8
دوالرات لـــلـــتــصـــفـــيــة وبـــحــدود 5%
لـلتوزيع مع منح احلوافر) مشيرا الى
ـكن ان (هــنـاك 8 تــرلــيـونــات ديـنــار 
ــشـــتـــقــات تـــوفـــيــرهـــا من ايـــرادات ا
نـتـجات الـنـفـطيـة من دون رفع سـعـر ا
ـواطن وهي ايـرادات الــنـفـطـيـة عــلى ا
مـتاحة ولم تـكن موجهـة للمواطن ومن
ـمـكن ان تـوفـر ايرادات سـريـعـة يزاد ا
عــلــيـهــا تــخـفــيض رواتب الــرئــاسـات
الــــثالثـــة مـن وزراء ونـــواب ودرجـــات
خــاصـة وايــقـاف صـرف اخملــصـصـات

 .( منوحة خارج القوان ا
وتـابع ان (هـناك اوامـر قـضائـيـة بحق
شـركـات الـهـاتف الـنـقـال - اسـيـا سيل
واثـــيــر وكـــورك -  لــتـــســديـــد مــا هــو

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

ــســتـقل مــحــمـد شــيـاع دعــا الــنـائب ا
الـسـوداني احلكـومة الـى اتخـاذ جمـلة
مــن االجــــــــــــــراءات واالصــالحــــــــــــــات
االقـتـصـاديـة الـعـاجـلـة وفي مـقـدمـتـهـا
اسـتـيــفـاء رسـوم الـتـعـرفـة الـكـمـركـيـة
نـتج والسيطـرة على نافذة وحـماية ا
ـركــزي لـكي بــيع الـعــمـلــة من الـبــنك ا
تـتـمكن مـن االيفـاء بالـتـزاماتـهـا. ونقل
بــيــان لـلــمــكــتب االعالمي لــلــسـوداني
تـلقـته (الزمـان) امس قوله أنه (في ظل
الـتحـديات التي تـواجه البلـد فإن امام
احلـكومة جملـة من االجراءات العاجلة
ـكـنـهـا من االيـفـاء بـالـتـزامـاتـهـا ـا 
ـتـقـاعدين ـوظـفـ وا وحتـديـدا أمـام ا

والــرعـــايــة االجــتــمــاعـــيــة ومــعــاجلــة
الـبطاقة التموينية واستحقاقات خلية
واجهـة فايروس االزمـة فيمـا يتعـلق 
ـهم من كــرون) مـوضـحــا أن (اجلـزء ا
االصالحـات االقـتصـادية هـو اسـتيـفاء
رســوم الـتـعـرفــة  الـكـمـركــيـة وحـمـايـة
ـنــتج مع الـسـيـطـرة عـلى نـافـذة بـيع ا
ـركـزي التي وصل الـعـمـلة مـن البـنك ا
فـيها البيع الى ارقـام كبيرة منها 240
مــلــيـون دوالر بــيــعت في يــوم واحـد),
ن وجــهت هــذه االمــوال? مــتـــســائال (
ـمـكن ان تـأتي وايــة اسـتـيـرادات مـن ا
لـلعراق في ظـل  االنكمـاش االقتصادي
اذا ال نـطقة باكـملها? و الـذي تمر به ا
تــكـون هـنــاك اسـتـقــطـاعـات ضــريـبـيـة

بــحـدود تــرلـيـون ديــنـار ويــفـتـرض ان
تــنـفـذ هـذه االجـراءات الســتـيـفـاء هـذه
االمـــوال نـــاهــيك عـن وجــود عـــقــارات
لــلــدولـة مــسـيــطــر عـلــيـهــا من جــهـات
سـيـاسيـة يـفتـرض أن تتـخـذ احلكـومة
قــرارات سـريــعــة بـحــقـهــا عـبــر اعـادة
ـبـالغ تـأجـيـرهـا الـرمـزيـة أو الـنـظـر  
بـيــعـهـا بـسـعـر الـسـوق الـسـائـد وهـذا
يـزيد واردات خزينـة الدولة) الفتا الى
ان هــــنـــاك (اجــــراء مـــطــــلـــوبــــا وهـــو
اليـة لدوائر الـسيـطرة على االرصـدة ا
الــدولـة وعـدم اطالق اي مــبـلغ اال عـلى
وفق الــتـوجــهـات االخـيــرة لـلـحــكـومـة
بــخــصــوص تــرشــيــد االنــفـاق). ونــبه
الــــســـوداني الى (احلــــاجـــة ألن نـــدفع
بـاجتاه خطوات فـاعلة وحقيـقية بشأن
تـشجيع القطاع الزراعي والصناعي
ـنـهـاج االسـتـيـرادي عـلى عـبــر وضع ا
ــنــتـــجــ احلــكـــومــيــ من طـــاولــة ا

شركات وزارة الصناعة وكذلك شركات
الـقـطاعـ اخلـاص واخملتـلط وحتـديد
ـكن انـتـاجهـا لـيـتـسنى الـسـلع الـتي 
ــــنع لــــلــــحــــكــــومــــة  اصــــدار قــــرار 
اسـتــيـرادهـا فـضال عـلى اعـادة الـنـظـر
ــا يــضــمن بــالــروزنـــامــة الــزراعــيــة 
ـنــتـجــات الـزراعــيـة احملــافـظــة عــلى ا
احملــلـيـة وجتــنـيب الــفالحـ االضـرار
نـافذ والـسيطـرة علـيهـا بشكل وغـلق ا
تــام). مــشـــددا عــلى (اهــمــيــة تــفــعــيل
ـــركـــزي في مـــنح خـــطـــوات الـــبـــنـك ا
الـــقــــروض لـــلـــمـــصــــارف الـــزراعـــيـــة
والــصـنـاعــيـة والـســكـنـيــة فـضال عـلى
اقـراض الـشـبـاب البـاحـثـ عن الـعمل
مـع تـــــخـــــفـــــيـف شـــــروط الـــــقـــــروض

شروع).  وحتديدها بضمانة ا
وبـــــيّن الـــــســــودانـي ان (االقــــتــــراض
ـوظفـ اما الـداخـلي سيـؤمن رواتب ا
االقــــتــــراض اخلــــارجـي واحملـــدد بـ 5
مــلــيـارات دوالر فــيــجب ان يــسـتــثــمـر
ــشــاريع الــتــنــمــويــة مــنــهـا الكــمــال ا
مــشـــاريع اســتــثــمــار الــغــاز احملــروق
وتــطــويــر مــشــروع غــاز الــبــصــرة مع
شـركة شيل والذي يسـهم في توفير ما
حتــتـاجه مـحــطـات الـكــهـربـاء بـدال من
ــبــالغ تــرهق شــراء الــغــاز االيــراني 
ـوازنـة ما يـوفـر واردات اخرى كـاهل ا
لــلـمـوازنـة  وهــنـاك  مـشـاريـع تـتـعـلق
بــالــبـتــروكـيــمــيـاويــات واالســمـدة من
ـــمــكـن ان تــدر امـــواال طــائـــلـــة عــلى ا
خــزيـنــة الـدولـة نــاهـيك عن مــنـافــعـهـا
لــلـمـجـتــمع عـبـر دفع عــجـلـة الـتــنـمـيـة
االقـــتـــصــاديـــة) مـــؤكـــدا ان (تــوجـــيه
شاريع سيضع عملية الـقروض لهذه ا

االصالح في اإلجتاه السليم ). ½jH∫ ناقالت نفط عند احلدود التركية
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ـقـراطـيـة تـراث وثــقـافه و اسس واعـراف وقـيم واخالق تــتـعـلـمـهـا الـشـعـوب الـد
قراطيـه شراً على الشـعوب حيـنما يُـساء استـخدامها او تتبـناها  قـد تكون الـد
ـقراطـيه في تاريخ بعض ا تـأهب او حتضيـر و ادت الد حيـنمـا حتل عليـهم دو
اال الى تفكيك دول متطورة  الى دويالت بسبب التباينات اللغويه او العرقية او
ـاضي الـقــريب تـفـكك االحتـاد الــسـوفـيـتي الــسـابق واصـبـحت الــطـائـفـيـة فــفي ا
ـرء في ضوء ذلك تـشـكوسـلـوفـاكيـا دولـت ويـوغـسالفـيا دول كـثـيرة وقـد يـدرك ا
قـراطـية وخـصـوصيـتـهـا وخطـورة تـطبـيـقهـا في اي مـجـتمع من دون طـبيـعـة الـد
ـقراطـية مـستوردة ناسـبة لـها وتـهيـئة اجملـتمع فمـا بالـنا في د حتـضيـر البـيئـة ا
ومفـروضة على بـلد محـتل متـعب ومنهك مـثل العـراق بسبب مـا مر به من حروب
منذ عقد السبعينات  حيث ال قاعدة بيئية وال قاعدة جماهيرية مهيأة للتعامل مع
قـراطية جـرى التـركيز قـراطيـة كمصـطلح او كـتطـبيق عـملي ومصـطلح الـد الد
علـيها في األونـة االخيـرة بشكل مـلحوظ في الـعالم الـعربي و في العـراق حتديدا
قراطـية حديـثا وذلك بـعد احتالله باعـتبارة من الـبلـدان التي خاضت جتـربة الـد
وتـغييـر نظـام احلكم فـيه اي بعد  9 نـيسان2003 وتـغييـر كل االنظمـة والقوان

التي كانت سائدة فيه 
واجملــتـمع الـعـراقي يـعــيش بـعـد نـيـسـان   2003 جتـربـة االنـتـخــابـات واخـتـيـار
ان من مـجموعة من الشخصيات ومن مختلف الشخـصيات التي تمثلهم في البر
ـشاركة بـاالنتخـابات الـتي جائت مع وبعـد االحتالل وهـذه التجـربة قد االحزاب ا

تكون جديدة على البعض وغريبه على البعض االخر 
ـفـهوم من مـحـيـطـهم او عـبر و مـفـهـومه لـدى القـله من خالل سـمـاعـهم عن هـذا ا
وسـائل االعالم اخملـتـلـفه والـتي تـمـتـاز بــتـنـوعـهـا وكـثـرتـهـا والـتي دخل بـعـضـهـا
وبايل) وكانت هناك ثالثه قنوات محليه و قناه فضائيه قبل (كاالطـباق الالقطه وا
االحـتالل االمـريـكي لـلـعـراق اضـافه الى  20 قـنـاه مـختـاره يـتـم اسـتالمـهـا عـبر
واطن يـتابع في الـشارع جهـاز الرسـيفـر واما االن وفي لـيلـه وضحـاها اصـبح ا
وفي اماكن بـيع الصـحف واجملالت عشرات الـصحيـفه  كل منـها تعـبر عن توجه
ـتـعدده بـتـجارب ـتـابعـة وسـائل االعالم االخرى ا مـخـتلـف عن االخر  كـمـا كان 
قراطيه قراطـيه دور اخر في تقـد مفهوم الـد الدول االخـرى التي تمارس الـد
ـقــراطـيه ــواطن الـعــراقي ومع كـل مـا  االشــاره الـيه فــان مــفـهــوم الــد لــدى ا
ـصدر السياده قراطـيه اجتماعـيه فاالولى تهتم  السـياسيه يبـقى ناقص دون د
ـواطن الــسـيـاســيه ومـسـاهــمـته في االنــتـخـابـات وتــشـكـيل والـســلـطه و حــقـوق ا
اديه واطن ا االحزاب وابـداء الراي ونشره امـا الثانـيه فتهتم بـتحسـ اوضاع ا
عن طـريق حتـقــيق الـعـداله االجـتـمــاعـيه من خالل تـوزيع خــيـرات الـبـلـد عـلى كل

واطن حق شرعي بنصيب عادل من ثروات بلده . واطن الن ا ا
ـنـظـمه تسـتـنـد بـشـكل اسـاسي عـلى هذه ـسـاواه بـ االفراد فـي اجملتـمـعـات ا ا
كن العـداله االجتمـاعيه اما بـالنـسبه لالفراد الـفقراء و قـليـلي الثقـافه والذين ال 
ان يسـاهم بشـكل جدي في احليـاه السـياسـيه والتي تتـطلب مـعرفه بـامور الدوله
وتسـييرها وامور السلطه ومـداخالتها فانه اولى اولوياتهـم هو ان تتوفر لهم لقمه
ـسـاواه وبـذلك تـكـتمـل صوره الـعـيش الـكـر عن طـريق تـطـبـيق مـبـدا الـعـداله وا
ـقراطـيه احلقـيقـيه والـشمـوليه والـتي يعم خـيـرها عـلى كل افراد الـشعب من الد
خالل تطـبيقـها بشـقيهـا السيـاسي واالجتمـاعي ومن هنا نـود ان نقف الى جانب
ـقـراطـيـه وهـو مـعـرفه الـصـوره الـتي مـهم واسـاسي عـنـدَّ تـنــاولـنـا مـوضـوع الـد
ـقـراطـيه في الـعـراق بـشكـل خاص وعن تـبـلـورت لـدى اجملـتمـع العـراقي عن الـد
ـقـراطـيه في الـعـالم بـشـكل عـام و ال سـيـمـا ان اجملـتـمع الـعـراقي مـر بـعدت الـد
تغيـرات سياسيه واقـتصاديه واجتـماعيه وباالخص بعـد سقوط النـظام حيث عانا
اجملتـمع العراقي من العديد من التغيرات في احلكم وتنوع االشخاص واالحزاب
الـتي تـسـلـمت زمـام االمـور فـي الـبالد ابـتـداء من الـفـتـره الـتي حـكم بـهـا احلـاكم

ر وصوالً الى األن  دني االمريكي بول بر ا
ـقـراطـيه عـند  والـذي يـتابـع احلركـه السـيـاسـيه في الـعـراق وعـمـليـه تطـبـيق الـد
الـسـيـاسـيـ في احلـكم  سـوف يـرى بــان صـراعـا سـيـاسـيـا مـحـتـدمـا يـدب بـ
قراطـيه وفق مفهومه ومرجعيته صفوف الـساسه العراقي وكل منـهم يفسر الد
ـواطن الـعـراقـي  صورا الـسـيـاسـيه والـديـنـيه والـعـرقـيه وبـسـبـبهـا فـقـد  تـلـقى  ا
واطن الـعراقي ـقراطـيه  فتـارة يكـون  ا ـصطـلح الد مـختـلفـه و مفـاهيم مـتغـيره 
ـواطـن الـعـراقي ــعـادله الــسـيــاسـيه وتـارة اخــرى يـتــلـقى ا ـهم في ا الــعـنـصــر ا

قراطيه وفق وجعه جراء تـنفيذ اليـات عمل الد الضـربات ا
مـفــهـوم الــسـاســة الــعـراقــيـ ووفق تــوجـيــهـات االداره

االمريكيه وتاثير التغلغل االيراني  
قراطيـة منقوصة وبالـتالي يعاني شـعبنا من جتربـة د
االركان في الـتـنـفيـذ ومـشـوهه الـصورة النـهـا تـخضع
الرادات خــارجـيـة واهــواء داخـلــيـة تــسـبــبت في فـشل

قراطي برمته في العراق . شروع الد ا
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وجـه رئــيـس ائـــتالف دولـــة الـــقـــانــون
ـالــكي دعـوة لــلـحــوار بـهـدف نــوري ا
إصـالح النظـام السـياسي الـذي أفرزته
ليء الـعمـلـية الـسيـاسيـة بعـد العـام (ا
بـالثغرات القانـونية واخللل النُظمي) 
ودعـا الى تعـديل الـدستور لـسد جـميع
الـثـغرات كـمـا طرح نـظامـ سـياسـي
ـالـكي في بـيـان تـلـقـته . وقـال ا بـديـلـ

(الزمان) امس ان (األفكار والتصورات
ـطـروحـة هـنـا بـشـأن إصالح الـنـظـام ا
الـــســـيــاسـي الــعـــراقي هي لـــلـــتــداول
والــــبــــحث واحلــــوار بــــ أصــــحـــاب
االخــتـصــاص واالهـتــمـام مـن أسـاتـذة
األنـــظـــمــة الـــســـيـــاســيـــة والـــقـــانــون
الــــدســـتــــوري ومـــراكــــز الـــدراســـات
واألحـزاب السيـاسية الـعراقية من كل
األطــــيـــاف واالجتــــاهـــات الــــديـــنــــيـــة

ـذهبـية والـقومـية والـفكـرية; بـهدف وا
ــوضـوع عــلـمــيــاً لـكي يــخـرج إثــراء ا
الــتـصـور الــنـهـائي مــدروسـاً بـعــنـايـة
ومــعـــبــراً عن إجــمــاع وطـــني نــســبي
ولـيس مجـرد قرار سـياسي) الفـتا الى
ـاني الذي ان (الـنـظـام الـسيـاسي الـبـر
أفـرزته الـعمـليـة الـسيـاسيـة بـعد الـعام
2003 وكـــرّسه دســتــور الــعــام 2005
مــليء بـالــثـغــرات الـقــانـونـيــة واخلـلل

ـسـارب الـشـلل والـفـسـاد الـنُــظـمي و
قـراطـية الـتوازنـية والـفـشل. وما الـد
الــتـوافـقــيـة واحملــاصـصـة الــطـائــفـيـة
والــقـومــيـة والــسـيــاسـيــة إلّـا نــتـاجـاً
شوّه طـبيعياً لـهذا النظام الـسياسي ا
) مــسـتــدركـا (صــحــيح أن هـذا والديــاً
ـــثل فـي أفـــكــاره الـــعـــامــة الـــنـــظــام 
وآلـــيــاته طـــفــرة نــوعـــيــة في الـــنــظم
الـسياسـية العـراقية مـنذ العام 1921

اال أنـه أخفق في تمـثيل الطـموح الذي
كــان يـنــتـظــره الـشـعـب الـعـراقـي بـعـد
إسـدال الـستـار على الـنـظم العـسكـرية
الــدكـتـاتــوريـة الـدمــويـة الــتي حـكـمت
ــالــكي ان الــعــراق 45 عــامــاً). ورأى ا
(مــشـكـلـة هـذا الـنــظـام ال تـتـوقف عـنـد
شـكله وهـيكـله وال في األسالـيب التي
تــعـارفت عــلـيــهـا الــقـوى الــسـيــاسـيـة
الـعـراقيـة في تشـكيل احلـكومـة وباقي
سـلطـات الدولة; بل تـمتد الى الـقواعد
الــدســتـوريــة الـتـي يـقف عــلــيـهــا هـذا
الــنـظــام. ولـذلك; فــإن اخلـطـوة األولى
بـاجتاه التـغييـر احلقيـقي في العراق;
ـا يحقق تـتمـثل في تعديل الـدستور 
ســد جـمــيع الـثـغــرات وإنـشــاء نـظـام
سـياسي جديد أكثر فاعلية وجناحاً)
مــنــوهــا الى ان (هـذا الــتــعــديل كــفـله
دســـتــور الـــعــراق احلــالـي - دســتــور
الــعـام 2005 مـع الـتــأكــيـد أن خــطـوة
تـــعــديل الــدســتـــور وإصالح الــنــظــام
الــسـيــاسي يــنـبــغي أن تــتم في إطـار
حـزمـة إصالحات دسـتوريـة وقـانونـية

وسياسية وإدارية واحدة ). 
ــالــكي نــظـامــ ســيــاســيـ وطــرح ا
لـلــدراسـة; كـخـيـارين بــديـلـ لـلـنـظـام
ـاني العـراقي احلالي الـسـياسي الـبر
هــمـا(الـنـظـام الـرئــاسي الـذي يـطـبـقه
أكــثـر من أربـعـ دولــة عـلى مـسـتـوى
ــوذجه الــنــاجح الــنــظــام الــعــالـم و
الـســيـاسي الـبـرازيـلي والـنـظـام شـبه
ـــاني الـــرئـــاسي  –الـــرئـــاسي الـــبـــر
اثل من اخملـتلط - الـذي يطبـقه عدد 
ــوذجـه الــنـــاجح الــنـــظــام الـــدول و
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ـــالــكي قـــائال (أرى أنـــهــمــا ومـــضى ا
األكــــثـــر انـــســــجـــامــــاً مع األنــــظـــمـــة
اجلـــمــهــوريــة ومع الـــواقع الــعــراقي
اط والـكفـيلـ بالقـضاء عـلى أغلب أ
احملــاصـصـة الــسـيــاسـيـة واحلــزبـيـة
واجـتثاث أغلب جذور الـفساد والفشل
واخلــــلـل والــــشــــلـل وإلــــغــــاء آلــــيــــة
ـقـراطـيـة الـتـوازنـيـة الـتـوافـقـيـة الـد
ـقــراطـيـة األغـلـبـيـة وتـطــبـيق آلـيـة د
الــســيـاســيــة) مـوضــحــا ان (الـنــظـام
الــرئـاسي يــسـتـنــد الى قـواعــد الـنـظم
ـقراطـية نـفسـها من اجلـمـهوريـة الد
نــاحـيـة وجـود الــسـلـطــات األسـاسـيـة
ـسـتـقـلـة الـثالث لـلـدولـة: الـتـنـفـيـذية ا

والتشريعية والقضائية. 
ويــتـــمــيــز هــذا الــنـــظــام عن الــنــظــام
اني والـنظام شـبه الرئاسي بأن الـبر
رئـيس اجلـمـهـوريـة هـو الـذي يـتـرأس
الـسـلطـة التـنفـيذيـة ومجـلس الوزراء
وهــو أيــضــاً الــقــائــد الــعــام لــلــقـوات
ـــســـلــحـــة. ويـــتم انـــتـــخــاب رئـــيس ا
اجلــمــهـــوريــة في الــنــظم الــرئــاســيــة
ـقـراطــيـة انـتــخـابـاً مــبـاشـراً من الــد
الـشعب ألربع أو خمس سنوات جتدد
ـــرة واحـــدة فــقـط. ويــقـــوم الـــرئــيس
ـنـتـخب بـاخـتـيار كـابـيـنـته الـوزارية ا
نـحهـا الثـقة ـان  وعـرضهـا على الـبر
سـواء لـكل الـكـابـيـنـة دفـعـة واحدة أو
لــكل وزيـر بـشـكل مـســتـقل. كـمـا يـعـ
الـرئيس نـائبـاً له ويسـتعـ بعدد من
) مــشـيـرا الـى انه (في بـلـد ــعـاونـ ا
كـــالـــعـــراق عـــانـي طـــويالً من نـــظـــمه

الــدكــتــاتــوريــة الــفـرديــة الــتي حتــمل
مـسمى الـنظـام الرئـاسي زيفـاً; ينـبغي
تــكــثــيف عــمـلــيــة الــتــوعـيــة بــالــفـرق
الــــشـــاسع بــــ الـــنـــظــــام الـــرئـــاسي
ــــقـــتــــرح والــــنـــظم ـــقــــراطي ا الــــد
الـرئـاسيـة الـدكـتاتـوريـة الفـرديـة التي
حكمت العراق أكثر من أربعة عقود. 
ــكن وضع كـــوابح دســتــوريــة كـــمــا 
وقـانونـية حتـول دون حصـول أي لون
مـن ألـوان الـتـفـرد من جـانب الـرئـيس
وال سـيما القـوان التي تفـعل الرقابة
واحملـاسبـة من السـلطتـ التـشريـعية
والــقــضــائــيـة). وتــابع ( أمــا الــنــظـام
ــاني اخملـتـلط  شـبه الــرئـاسي ـ الـبـر
الــرئــاسي فــإنه يــســتــنــد غــالـبــاً الى
قـاعدة تـقـاسم السـلطـة التـنفـيذيـة ب
نـتـخب إنـتخـاباً رئـيس اجلـمهـوريـة ا
شـعبياً مبـاشراً ورئيس الوزراء الذي
انية. تـرشحه األغلبية السياسية البر
وهــــذا الــــتــــقــــاسـم الــــتــــكــــامــــلي في
صالحــيـات الـسـلـطـة الــتـنـفـيـذيـة بـ
رئـــيس الـــدولـــة ورئــيس احلـــكـــومــة
يـحول دون تفرد إي منـهما في القرار.
أي أن الــــنــــظــــام الــــســــيــــاسي شــــبه
الـرئاسي يجمع ب إيجابيات النظام
اني الرئاسي وإيجابيات النظام البر
ويـتـجنب سـلـبيـاتـهمـا. ولـكن ال بدّ من
حـــسم أي احـــتــمـــال لــلـــتـــعــارض في
الـصالحيات والقـرارات التنفـيذية ب

رئـيس اجلمهوريـة ورئيس احلكومة).
مـن جــهــة اخــرى دعــا حتــالف الــفــتح
رئيس  الوزراء مصطفى الكاظمي الى
االيــفـاء بــتــعـهــداته في ارجــاع هـيــبـة
الـدولـة. وقـال النـاطق بـاسم الـتـحالف
الــنــائـب أحــمــد األســدي في تــصــريح
امس ان (مــهــمــة حــكــومــة الــكــاظــمي
تــقــتــصــر عــلى اعــادة هــيــبــة الــدولـة

بكرة) . واجراء االنتخابات ا
وفي مـسار آخـر اكد اخلبـير الـقانوني
عـلي الـتـمـيمـي حق حكـومـة الـكـاظمي
بـالـغـاء تـعـيـيـنـات الـدرجـات اخلـاصـة
الــتي حــصــلت فـي مــرحــلـة تــصــريف

األعمال. 
وقـال الـتمـيمي في رأي قـانـوني تلـقته
(الــزمــان) امس ان (تــعـيــ الــدرجـات
اخلــاصـة وفق الـدســتـور الـعـراقي في
ـــادة ـــواد 61 فــــقـــرة خــــامـــســــا وا ا
80فـقرة خـامسـا  تضـمن أن يقـترحـها
مـــجــلس الـــوزراء ويــصـــوت عــلـــيــهــا
ادة ـان وايضا ا ويـصادق عليـها البر
76مـن الــــــدســــــتــــــور ..أكــــــدت ذلك )
مــوضـحـا ان (من  تـعــيـيـنـهم خـارج
هـــذه الــــصـــيـــاغـــات أو فـي مـــرحـــلـــة
تـــصــريف األعـــمــال فــإن لـــلــحـــكــومــة
اجلــديـدة ان تـلــغي هـذه الــتـعـيــيـنـات
بـذات طـريقـة الـتـعيـ ولـلمـتـضرر من
اإللــغـاء الـلـجــوء إلى الـقـضـاء اإلداري
والـطعن في ذلك وهي جـهة الطعن في
قــرارات حــكــومــة تــصــريـف األعــمـال)
وكـضى قائال (اما التعيـينات بالوكالة
فـال يــوجــد نص قــانــونـي يــتــيح ذلك
ــان ان يــشــرع قــانــونـا ــكن لــلــبــر و
خــاصـا بـذلك يـبـ لـنــا مـدة الـتـعـيـ
بــالـوكــالــة كـان تــكـون شــهـرا وايــضـا
يحدد من هي هذه الدرجات اخلاصة.
ــان ان يـكــون له الــقـول ــكن لــلـبــر و

وضوع). الفصل في هذا ا
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أخبـارُ اندالع احلرائق في الغابـات في العديد من دول العـالم معروفة وإنْ كانت
ـتاجـر والبـيوت مـعروفة ـصانع وا مؤسـفةً مـحزنة  وأخـبار احلـرائق في بعض ا
هم .. حيث ال ايضـا  وفي الغالب لن تكون مصحوبة بخسائر بشرية وهذا هو ا

كن تعويض اخلسائر باالرواح بأيّ حال من األحوال .
-2-

واذا كان سـببُ بعض تلك احلرائق مرتبطاً (بتماس كهربائي) فانّ بعضها اآلخر
قـدور جلـان الـتـحقـيق اخملـتـصـة ان تكـشـفه وتُـظـهر وراءه بُـعْـد كيـديّ تـخـريـبي 

احلقيقة ..
-3-

ولكـنا اليوم أمام ظـاهرة مرعبـة خطيرة للـغاية وهي ظاهـرةُ العنف األسري الذي
امتـد الى حرق أجسـاد بعض االزواج لزوجـاتهم  وبعـضهم األخر ألوالدهم في
منـحى بالـغ اخلطـورة يشي بـارتـفاع مـنسـوب العـنف األسـري وهو آفـة اآلفات 
وواحِد مـن أعظم مؤشرات الهبـوط االنساني واالخالقي واحلضاري  فضالً عن

قدسة. االرتطام بانتهاك احلُرُمات الدينية والقيّم ا
-4-

ــتيْ عـنفٍ أســريّ حـارق لألجـسـاد  قــام بـأُوالهـمـا لم تـفــصل االّ أيـام بـ جـر
أحدهم باحراق جسد زوجته بتحريض من أمه واخته ..!!

والثـانية قام بها اخر حيث أقـدم على حرق اجساد أوالدِهِ االربعة بسبب اخلالف
القائم بينه وب أمهم ..

اّن االحراق بـالنار للزوجة واوالده هو من أفـظع ألوان اجلرائم الكاشفة عن موت
الضـمير وانـعدام احلس االنسـاني واألنقيـاد األعمى لـلنوازع اخلـبيثـة في النفس

بال هوداه ..
ـطلوب انّ هذه الـنزعـة الضاريـة تهـدد األمن االجتـماعي وتـعصف بـاالستـقرار ا
داخل كـيـان األسـرة وتـشعل فـتـيل األحـقـاد بـيْن مـختـلف األطـراف الـتي تـصـلـها

شظايا احلريق .
-5-

قال تعالى :
عروف) النساء / 19 (وعاشروهن با

ـودة والــرحـمــة  واالحـتـرام انّ الـعِـشــرةُ الـزوجــيـة البُـدَّ ان تــقـوم عــلى أسـاس ا
تبادل  بعيداً عن صيغ القسوة والغلظة واالمتهان فضالً عن العدوان . ا

لقد استمعتُ الى احد مراجع الدين األعاظم وهو يقول :
انـني حـيــنـمـا أعـطـش أطـلب من (أبـنـتـي) ولـيس من (زوجـتي) ان تــنـاولـني كـأس

اء..!! ا
واسـتـمـعتُ الى فـقيـه آخر وهـو يـروي لـنـا قـصةَ الـفـقـيهِ الـذي زاره بـعض مـحـبيه

وظلوا عنده حتى حان وقت الظهيرة فاستبقاهم عنده ليتناولوا طعام الغداء .
ولقد سمعوه ينادي أهل بيته ويقول : 

هل ثمة من غداء عندكم ?
وما أسرع ما بعثوا بالطعام .

فقيل له :
اذا لم تأمرْ بانَّ يُقـــدّموا الطعام ? أليست اآلمرَ الناهي في هذا البيت  

فقال :
ـثل عـلى أتـعابـهـا في تهـيـئة الـطـعام ألنـها انّ من حق الـزوجـة ان تطـالب بـأجر ا
لـيسـت ملـزمـة بـاعداده شـرعـاً  ولـكنـهـا حـ تـأتي به تطـوّعـا ومن تـلـقاء نـفـسـها

يسقط عني الضمان ..!!
رأة ريحانة وليست قهرمانه . نعم ان ا

وهـكـذا البُدَّ ان تـبدأ الـتـوعيـة واالرشاد والـتـذكيـر بوجـوب الـتعـايش الـسلـمي ب
ـرسومة لعالقـة اآلباء باألبناء بـعيداً عن كلّ أساليب الزوجـ واحلدود احلانية ا

الطغيان والعدوان .
-6-

وال نذيع سرّا اذا قلنا :
ردوداته ان اخـتالل النظام األُسـريّ واضطرابه يـنعكسُ 

السلبية على اجملتمع كله ..
انّ الــتــوتـر فـي داخل االسـرة ال يــبــقى مــحــصـوراً في
ـا يـنـطـلق مـنـهـا الى الـفـضـاء االجـتمــاعي نـطـاقـهـا وا

العام .
وهذه هي الكارثة العظمى .

wF½

بسم الله الرحمن الرحيم
ا لِــلَّهِ وَإِنَّـا إِلَـيْهِ ذِيـنَ إِذَا أَصَـابَـتْــهُمْ مُـصِـيــبَـة قَـالُــوا إِنـَّ (( وَبَــشـرِ الـصَّــابِـرِينَ الـَّ

رَاجِعُونَ × أُولَئِكَ َعلَيْهِمْ صَلَوَات مِنْ رَبهِمْ وَرَحْمَة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )) 
صدق الله العلي العظيم

تنعى قبيلة خزاعة في العراق والوطن العربي فقيدها الراحل  
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ولـهـذا ونظـراً للـظروف الـوبـائيـة السـائـدة وتمـاشيـاً مع مـرجعـيـتنـا الرشـيدة
وديـنـنـا احلنـيف إلبـعـاد األذى عنـكم وحـرصـاً منـا عـلى سالمـة اجلمـيع فـإنـنا
عـزين جتـنبـاً خلـطر نـعـتذر عن إقـامـة مـجلس الـعـزاء ونعـتـذر عن إسـتقـبـال ا
الـوباء والـتجـمعات واإلخـتالط   جزاكم الـله خيـر اجلزاء وال أراكم مـكروهاً
في عزيز لديكم وغفر إلمواتكم جميعاً  نسأل الله تعالى أن يتغمد فقيدنا في

مستقر رحمته وإنا لله وإنا اليه راجعون .
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"عروس الـفرات" رواية اجتـماعيـة سياسيـة ملحمـية لصـيقة بالـواقع العراقي. حتـكي بأسلوب كالسـيكي وقائع سـنوات اجلمر الـعراقية األربع  1979 الى
.1982

تنوع بعاداتها وتقاليدها وانتماءاتها. لتزمة الفاعلة من اجملتمع العراقي ا وذجاً مصغراً للشريحة ا قصة عائلة عراقية مثّلت أ
زرعت أجيـال الـعائـلة الـثالثـة في كل مكـان قادهـا الـيه القـدر; إشراقـات الـفكـر ومظـاهـر الكـدح وصور الـبطـولـة والصـمود والـتـحدي ومـضامـ احلب واحلرب

والسالم والتضحية.
سلح وتذوّق أطفالها طعم الرعب واليتم والفراق والقتل. تنقّل رجالها ونسائها ب خنادق العمل التغييري واحلركي والكفاح ا

شـهد االجتماعي ـؤلف ان حوادث الرواية ليـست من نسج خيال كـاتبها بل هو الـواقع الذي عاش تفاصـيله ودوّنه كما تـلمّسه.تراجيـديا ملحمـية تعكس ا يقول ا
والسياسي العراقي بكل مشاكله وعقده وبكل جمالياته وألقه.

صدرت الرواية في  270 صفحة عن دار روافد في بيروت.

رسالة بغداد
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شيخ اخلطاط العراقي يوسف ذنون في لقاء سابق مع (الزمان):

فـكــنت أقـلــدهـا رســمـا ولـيـس خـطـا
بــاحلـقــيــقـة هــذا مــا جـعــلــني اهـتم
بـاخلط ورافـقنـي حب اخلط الـعربي
فـي فــتــرة الـدراســة اإلعــداديــة وفي
ـعـلـم حـتى أصـبح عـندي مـعـهد ا
اســتـعـداد وقـدرة وكــنت أحـوز عـلى
اجلـــوائــــز األولى في مــــســـابـــقـــات
الوسـائل التعـليـمية الـتي تقام ألني

كنت اشترك في الرسم واخلط.
{ كـيف تقـيّـمون تـطـور فن اخلط الـعربي
ـــوصل و والــــزخـــرفـــة اإلسـالمـــيـــة فـي ا

العراق ?
- في الـــبــدايــة هـــنــاك حــقـــيــقــة 
إغـفـالهـا و لم يـسلط الـضـوء علـيـها
بـكــون حــركــة اخلط الــعــربي كــانت
قـــويــة وزاخـــرة بـــالــنـــشـــاطــات في
اضي وصل في ستينيات القرن ا ا
دون أن يـــذكــــر من كــــان رائــــد تـــلك
احلــــركـــــة ومــــا هي أســــبــــاب تــــلك
الـنـهـضـة في فن اخلط الـعـربي فـلي
ـــيـــ في هـــذا عـــتب عـــلـى األكـــاد
وصل لم يـكن هناك وضـوع .في ا ا
مالمح واضــحـة لـفـن اخلط الـعـربي
بل كان هنـاك خطاطـ اثن عـندما
بـدأت مــسـيـرتي ســرت في مـسـارين
األول تـــعــلـــمـت أنــا اخلـط الــعـــربي
والـــثــاني هــو أن أصل إلى طــريــقــة
لــتـعـلم وتـعـلــيم اخلط تـكـون سـهـلـة
وبـسـيـطـة ونـاجـحـة وبـعـد دراسـات
قـصـيــرة وطـويـلـة وصـلت إلى طـرق
جديـد لتـعلم اخلط الـعربي فـتعـلمت
اخلـط بـالــطـريــقـة الــذاتـيـة أرى
اخلـــطــوط ثـم أقـــلـــدهــا
وتــــــوصـــــلـت إلى
طـرق سـهـلـة في
ـــيـــدان هــــذا ا
.وهـــنــا ولــدت
لي طـــــريــــقــــة
ونــــقــــلــــتــــهـــا
لـــــــــآلخـــــــــرين
فــــــــــصـــــــــارت
وصل مدينة ا
اخلـط بـــــعــــد
تــنـــظـــيــمـــنــا
مـــــــــعـــــــــرض
جماعي للخط
العـربي وقد

{ كــيف أســهـمت الــبــيـئــة و األسـرة في
التـكـوين الفـني والـثقـافي لـشيخ خـطاطي
الـعراق وشـيخ مـدرسـة اخلط الـعربي في

وصل? ا
- كـانت األســرة والــبـيــئـيــة ديـنــيـة
وهــيـئت لي األســبـاب في الــتـكـوين
الـفـني والـثـقافـي حيث كـان ذلك في
عــمــر اخلـمـس ســنــوات أدخـلــتــني
عـائـلتي الـكـتـاتيب ولـم اخرج مـنـها
حتى حفظت القـران الكر التحقت
ـدارس .وكان لألسرة دور بعدهـا با
كبـير في تـكويـني وعنـد مالحظـتهم
ـال واســتـــعــدادي تـــمــيـــزي عـــنــد ا
لــلــحــفظ الــســريع ومن هــنــا بــدأت
مسيرتي العلميـة والفنية والثقافية
بعـد دخـولي للـمدارس كـان ترتـيبي
األول عـلى صــفي كل سـنـة وهـو مـا
دفــعــني لــلــتــمــسك بــالــتـفــوق ومن
النـاحية الـفنـية فـقد عرفت في وقت
مبكر أن لإلنسان عـمرين عمر عقلي
وعمر زمني فكـان عمري الزمني في
تـلك الـفــتـرة ســبـعـة ســنـوات ولـكن
عــمـري الــعـقـلـي كـان قـد ســبـقه ذلك
العمر بـكثير في الـصف الثاني كان
زمالئي في الصف يـطلـبون مني أن

ـــلك ارسم لـــهـم صــورة ا
فــيـصل الــثـاني

مـــــــلك

الـعـراق عـلى أغـلـفـة دفـاتـرهم فـكنت
ــــلك بـــصـــورة ارسم لــــهم صـــورة ا
متكـاملة ومن تـلك اللحـظة عرفت إن
عـمري الـعـقلي سـبق عـمري الـزمني

بكثير . 
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{ من اكـتشف موهبة اخلط عند استاذنا
يوسف ذنون?

- موهبة اخلط
لم يـكـتـشـفـهـا
احـــــد فــــأني
مـــنـــذ كـــنت
طــفـل اهــتم
بــاخلــطـوط
ومـــــــدّرسي
كان عناوين
الـــــــــكـــــــــتب
ومـــطــالـــعــة
اخملطوطات

ــوصـل الــثــقـــافــيـــة والــعــلـــمــيــة ا
والتاريخية والفنية ثم اخذه مدير
ــــركــــز الى غــــرفــــة االدارة الــــتي ا
إحــــتـــــوت عــــلى ابـــــرز خــــطــــوطه
ــيـاً وعــربـيــا وقـدم ــشـهــورة عـا ا
شــرحــا لـــلــصــورالــتي اخــذهــا مع
اخلـطـاط الــكـبـيـر واســتـاذه حـامـد
االمــدي ولــوحــاتـه الــتي اجــازهــا
االمـــــدي ومــــــنـــــحـه اجـــــازة اخلط
العـربي عليـها وجتـول في الصور
لـرمــوز في اخلط واالدب والـثـقـافـة
ومـراحل تــطـور مـوهـبـته في اخلط
العـربي والكــــــــتب التي الـفها عن
ـــوصـــــــل نـــشـــأة اخلـط وتـــراث ا
االدبي والتاريخي واالجتماعي ثم
ودع احملــافـظ من قـــبل عـــــــــائـــلــة
اخلطاط وجمهور ومحبيه االستاذ
يـــوسـف مـــتـــمـــنـــيـــا له الـــشـــفـــاء
ــركــز ومــعــاودة الــنــشــاط وفــتح ا
الستـقبـال مثـفقي ومفـكري نـينوى
ــــوصـل الــــيـــــوم فــــجـــــعت إالّ ان ا
ـوصل حـزناً بـرحـيله مأل شـوارع ا
على فقدان ابرز رموزها العاليــــــة
الـتي تفـخر بـها  لـقد تـرجل فارس
اخلط الـعـربي وامـيـره وايـقـونـته 
وتــرك إرثــاً كـــبــيــرا غــطى جــمــيع
جــوامع ومـســاجـد الـوطـن الـعـربي
والـــــــــــــدول االوربــــــــــــيــــــــــــة ومـأل
ــــؤلــــفـــات مــــكــــتـــبـــــــــــاتــــهــــا بـــا
واخملطوطـات في فن اخلط العربي
وجـذوره الــتــاريـخــيــة … رحم الـله
اسـتـاذنا وفـخر مـديـنتـنـا وعراقـنا
ي يــوسـف ذنـون  اخلــطـاط الــعــا
االلق الــســـرمــدي فـي ذاكــرة اخلط

ي. العربي والعا
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وبــاحملــاضـــرات الــتي يـــقــيـــمــهــا
ووعـده بحـضـور احملاضـرات حال
زوال خــطـر كــورونـا وبــعـد حـوار
قصير من أبنـة اخلطاط الدكتورة
عـن وضــــعه الــــصـــــحي وحتــــسن
حالته إستـأذن احملافظ وتمنى له
الـشــفـاء الــعــاجل ووعـد بــزيـارته
بـعــد شــفـائه الــتــام ثم جتـول في
مــركـــز يــوسـف ذنــون لـــلــبـــحــوث
مبدياً والندوات الثـقافية واالدبـية
ا يـحـتويه من إعـجبـه الشـديـد  
شـــهــادات ومـــخـــطــوطـــات وكــتب
ومؤلفات لالستاذ يوسف  واطلع
والــلــواحــات ـــركــز  عـــلى قــاعــة ا
ـركز والـصـور التي عـلـقهـا مـدير ا
البـــرز رمــوز ــركـــز لــنـــشـــاطـــات ا

ح كـان مـسـاءً مـوصـلـيـاً خـالـصـاً
أتــفـقــنـا أنـا وعــلي مــحـمــود مـديـر
اعالم احملـافــظـة عــلى طـرح فــكـرة
ي  الــعـراقي زيـارة اخلــطـاط الــعـا
عــــلى ــــوصــــلـي يــــوسف ذنـــــون ا
مـــحــــافظ نـــيـــنــــوى الـــســـيـــد جنم
اجلــــبـــــوري فــــوافـق مــــبــــاشــــرة
وإصطحبنا بسيارته الى دار شيخ
اخلطاط  بعد أن ابلغت االستاذ
نـبيل احلـريثـي مديـر مركـز يوسف
ذنـون  بــالـزيــارة وطــلـبت حتــديـد
الـوقت فـكـانت الــسـاعـة الـتـاسـعـة
ـوقـع الـكـائن في مـسـاء وصــلـنـا ا
حـي االنــــــدلس فـي اجملــــــمــــــوعـــــة
وصل وإستـقبلنا ابنه الثقافـية با
ركز وبعض الكبير أسامة ومدير ا
ـديـنـة  ومـحـبـو وعـائـلـة مـثـقـفـو ا
االســتـــاذ يــوسف وقــد قـــدمــنــا له
ابنه الـكبـير  فرحب بـنا رافـعا يده
لنـا حتية تـرحيبـا وجلس احملافظ
قـربه واشـاد بشـخـصيـته الـعربـية
ــيــة وذكــر له وهــو يــسـمع والــعـا
ويـــنـــصـت أن اخلـــطــــاط عـــبـــاس

قيم االن في امريكا قد البغدادي ا
ســـأله عـــنه وارسل لـه سالمه ثم
تــطـرق احملــافظ واشـاد بــبـرنـامج
ومــــــــــركــــــــــز يــــــــــوسـف ذنــــــــــون

وهناك أمثالهم في اجلزائر وتونس
ولـبـيـبـا ومـصـر ودول اخلـليـج.و قد

بلغ عدد اجملازين منهم عدد كبير.
{ ســـاهـــمـت وثـــلـــة خـــيـــرة من رجـــاالت
ـــوصل في تــأســيـس جــمــعــيــة الــتــراث ا
ـوصـل كـيف تــنــظـرون إلى الــعــربي في ا
تلك الـتجربة وماذا كان سـيكون حالها لو
كتب لـها االسـتمـرار إلى يـومنـا هذا? وما
تـقـيـمـكم لـتـجـربـة جـمـعـيـة اخلـطـاطـ في

وصل ? العراق وا
ؤسس - جـمـعيـة الـتـراث الـعـربي ا
احلـقــيـقي لـهـا هـو الـفـقـيـر لـله وعن
طريقي اسـتطعنـا جمع كل اخليرين
ديـنة فهي لم تكن جـمعية من هذه ا
لـلـخطـاطـ بل جـمـعيـة عـامـة كانت
جتمع األوساط في التاريخ والتراث
واخلط وغـيـرهـا وكـان نـشـاطـهـا من
عــــام 1973م إلى 1983م وهي وان
ازدل الستار عليها كجمعية إال أنها
تعيـش في الوقت احلاضـر بشخص
الـفقـيـر لله وتالمـيـذه واحملبـ .أما
عن جـمعـية اخلـطـاط فـلم تسـتطع
هـذه اجلمـعيـة التـي افتـتح لهـا فرع
ــــوصل أن تــــعــــوض عن تــــلك في ا
ــصــالح اجلــمــعــيــة حــيـث لــعــبت ا
قر اجلمعية الشخصية و حتكمت 
ـولى في بـغــداد ولـعـلـنـا أذا سـهل ا
عز وجل في الـقابل من األيـام العمل
عـلـى إعـادة الــتـجــربــة بـاعــتـبــارهـا

مستمرة بصورة أو أخرى .
ــوصل الــعــربــيـة { تــعــد مــخــطــوطــات ا
ـيز مـدينتـنا كيف اإلسالميـة من أهم ما 
تـرون الــعـنــايـة بـهــا وهل تـدعــون إلنـشـاء
قــسم لــدراسـة اخملــطــوطــات في جــامــعـة
ـوصل لـلـعـمل عـلى حتـقـيـقـهـا والـعـنـايـة ا

بها?
ـعــتـمــد في جـمع - كـنت اخلــبـيــر ا
ــتــوفـرة فـي جـوامع اخملــطــوطـات ا
ـوصل مـنـذ عـام  1974والزلت من ا
احـرص الــنـاس عـلى االهـتـمـام بـهـا
والــقـضـيــة لـيـست ســهـلـة ولـكن إذا
صــلـحت الـنـيـات الـطـيـبـة والـعـزائم
طـلوب هو خالـصة لوجه الـله فان ا
الـــعــمل في شـــتى الـــتــخـــصــصــات
لـلـنهـوض بـهـذه اخملطـوطـات سواء

عن طريق األوقاف او غيرها .
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{ كــانت قـد تــعـرضت تــلك اخملــطـوطـات
لــلــســرقــة واإلهـــمــال فــبــمــاذا تــوجــهــون
ــسـؤولــ حـتى ال يــتـكـرر مــا حـدث في ا

السابق? 
سألـة ال حتتاج الى توجيه - هذه ا
وكـمـا ذكـرنـا فيـمـا سـبق بـان الـعمل
ـــعــروف الـــصـــحـــيح واألســـلـــوب ا
بـالـعـنـايـة باخملـطـوطـات واالهـتـمام
بــهـا ســوف يــســاعــد عــلى احلــفـاظ
عـــلــيـــهـــا وإنـــني واثق أن فـي هــذه
ـديـنـة نـخب طـيـبـة تـسـتـشـعـر بان ا
الـكــتـاب اخملـطـوط هـو كـتـاب تـعـود
مــلـكـيــته لـلـبـاري عــز وجل ويـرتـبط
ـديـنـة بـصـورة أو بـأخرى بـتـاريخ ا
ولـذلك تــكـون مــسـؤولــيـة االهــتـمـام

بذلك اخملـطوط مـسؤولـية جـماعـية
تـــقـع عـــلى احملــــافـــظـــة واألوقـــاف
واآلثـار وجــمـيع أفــراد الـشـعب في

دينة . هذه ا
{ ال تــزال حتــتــفظ الــعــديــد من األســر
خـطـوطات نـادرة وقـيّـمة هل وصـلـيـة  ا
أنت تـــؤيـــد أن يـــقـــومـــوا بـــأهــداهـــا إلى
كتبات العامة أم االحتفاظ بها لديهم? ا
- اخملـــطــوطـــات احملـــفــوظـــة لــدى
ـوصــلـيـة تــعـتـز بــهـا هـذه األسـر ا
األســر ولــكـــنــهــا تــبــقى حــبــيــســة
أدراجـهــا واألصح أن تـقـوم الـدولـة
بـعـمل دار للـمـخـطوطـات تـوفـر فيه
كل األســــبـــاب لـالحــــتـــفــــاظ بــــهـــا
ـومــتـهـا وعـنـدهـا في تـقـديـري ود
ــديــنــة اخلــيــريـ فـان أهـل هـذه ا
مسـتعـدين إلهداء مـا بحـوزتهم من
مخـطوطـات لهذه الـدار ألنهـا تكون

أهل لصيانتها واحملافظة عليها.
وصل ما { عنـدما تـكونون بـعيـدا عن ا
ــوصل كــمــكـان أم الــذي حتــنــون إلــيه ا

الناس في مدينتكم?
- اإلنسان تبقى جذوره في موضع
مــولــده وفي مــحــيط تــكـويــنه وفي
بـيــئــة نـشــوئه وكل هــذه الــعـوامل
ــكــان جتــعل اإلنـــســان يــرتــبـط بــا
برابطة ال تفصل عراها مهما كانت
األسـباب ويـزيدهـا الـزمان رسـوخا
ــا تـخــلــفه من ذكــريـات وتـمــسك 
مهما كـانت هذه الذكريـات فحياتي
دينة ألنـني منها ومسيرتي بهذه ا
نهل لي في فيها وحبي لها وهي ا
جــمــيع مــا قــمـت به وتــبــقى كــذلك
وفــيـهــا الـنـاس الــذين عـرفــتـهم هم
مـــثـل لـــســـمــــو اخلـــلـق الـــعــــظـــيم
والقدرات الفـذة والوفاء الذي ليس
له حدود وإذا كان هنا بعض اآلثار
الـتـي تـعـكس غـيـر ذلك فـهي قـلـيـلـة
ولــيـسـت ذات تـأثـيــر في االهــتـمـام
ــديــنــة ومـا ــا عــشـتـه في هــذه ا
تـعــامـلت به ومـا تــعـودت عـلـيه من
ـتـبـادل احلب الــكـبـيـر واالحـتـرام ا

واخللق العالي والتدين احلميد.
من أهـم أصــدقــاء األسـتــاذ يــوسف
ذنون وكيف كنت تنتقي أصدقائك?
ــعـارف كــثــيـرون وال األصــدقــاء وا
حتتاج العمليـة إلى محاولة انتقاء
الن تــعــامــلي األســـاسي هــو حــبي
ا جلميـع الناس ولـيس لي مأرب 
لـديــهم فــهـذه فــلـســفـتـي جتـعل كل
الناس حتبني ومن ال يحبني فاني
أحــــبه واحلـب لــــله هــــو مــــذهــــبي

اني . وإ
{ عـملتم في اجملـال التربـوي على مدى
أكـــثـــر من ثـالثـــ عــامـــا فـــمـــا هي أهم
ــعـــلــمي ومـــدرسي اخلط نـــصــائـــحــكـم 

العربي والزخرفة اإلسالمية اليوم?
- أنت تــســال عن شيء مــفــقـود او
في أحــسن األحــوال شيء مــحـدود
سـائل تقـوم على الوجـود وتبـقى ا
مـنطـلقـات ذاتيـة تعـلمـها الـكثـيرين
مــــنـــا وهـم عـــلى مــــا نـــحن عــــلـــيه

ـوضوع فـنصـيـحتـي لهم في هـذا ا
الـــعـــمل بـــإخـالص واالســـتـــقـــامــة
والـتـضـحـيـة والـعـمل الـذي يـرضي
الـله ورسـوله وبـعـد ذلك كل األمـور

تهون.
{ ما هـو أكثر معـرض يعتز به  ذنون و
ما هـو أكثـر تكر تـعتزون به مـنذ بدأ

مشواركم إلى يومنا هذا?
- األمـور الـتي تـسـأل عـنـهـا كـثـيرة
ـــعــارض واالعـــتــزاز بـــهــا جــدا وا
واحـد فـهـي كـاألوالد هي جـمـيـعـهـا
مـوضع مـعـزة وحـسن تـقـديـر وأمـا
ات فهي كـثيرة جدا يصعب التكر
حـــصــرهـــا وإحــصـــائـــهــا ويـــبــقى
الـتكـر األكـبـر تكـر اخلـيرين لي
هــنــا وفي كل مــكــان وهــو مــصــدر
واصلة اعتزازي وتـقديري وحافـز 
ـســـــيـرة الـتي جتـاوزت الـسـتـ ا

عام .
WO öÝù« W dše «  

{ زر مصر عام 1963م والتقيتم مع
اخلطـاط محمـد إبراهيم واخلطـاط محمد
حــســـني كــمـــا زر تــركــيـــا والــتــقـــيــتم
ـي حـامــد االمـدي الـذي بــاخلـطــاط الـعـا
أجــازك عــام 1966م مــا هي ذكــريــاتك

عن هذه اللقاءات ?
- لقائـي ليس مع هؤالء اخلـطاط
فــقط بل مع مـعــظم اخلـطــاطـ في
الــــوطن الــــعــــربـي وخــــارجه وهي
ذكـريـات حـمـيـمـيـة يـصـعب الـتـكـلم
عنهـا فكلـهم مصدر لـلخيـر والبركة
ن تـوفي مـنهم لـهذا الـفن ودعـائي 
ــولى عـز وجل فــسـيح أن يــدخـله ا
جــنــاته ويـحــــــــفظ مــا بـقي مــنـهم
ويــد مــواصــلــتـهـم في هــذا الـفن

شرف. ا
{ زر الـــكــثـــيــر من الـــبالد الــعـــربــيــة
واألجـنــبـيـة بـرأيك أي بـلـد اهـتم بـصـورة
اكــــبــــر بـــاخلـط الـــعــــربـي والـــزخــــــرفـــة

اإلسالمية ?
- الــصــحـوة الــتي حتــتـضن اخلط
الــعــربي في جـمــيع أنــحـاء الــعـالم
نــشـيـر إلى أن جــمـيع الــبالد تـهـتم
بـــــاخلط الـــــعـــــربـي والـــــزخـــــرفــــة
اإلسالمــيــة ولــهــذا نــرى ان هــنــاك
حــركـة كــبـيــرة في فن اخلط وأقـول
الن هذا الـزمن هو األوفـر حظـا لفن
اخلط الـعـربي فـجـمـيع البـالد التي
زرتها تهتم بـاخلط العربي وجميع
ـــــــــعـــــــــارض الـــــــــبـالد أقـــــــــامـت ا
ــــلـــتــــقــــيـــات ــــهـــرجــــانــــات وا وا
ـــــســـــابـــــقـــــات واحملـــــاضــــرات وا
ــنـتـديــات وهـنـاك تــنـافس خـفي وا
فــيــمـا بــيــنــهـا فــهي حــركــة دائــبـة
ومـــســتـــمـــرة وصـــاعــدة فـي نــفس

الوقت. 
{ مــاذا تـقــول فـيــمـا يــأتي:  ذنــون عـلم
نـفــسه بــنــفـسـه اخلط الـعــربي ابــتــكـر
طـريــقــة مـخــتــزلـة في تــبــسـيـط وتـدريس
اخلـطــوط الـعــربـيـة اســتـطــعت أن تـوجـد
بــعض خـصـائص مـدرسـة مـوصـلـيـة في

اخلط العربي ?

- هــذا الـقـول صـحــيح وتـؤيـده
الــوقــائع واآلثــار الـــتي تــشــكل
عالمــات فـــارقــة في مـــســيــرتي
وكـلــمــة مـدرســة مـوصــلــيـة في
اخلط الــعـربي هي كــبـيـرة جـدا
واألجــدر الــقــول ابــتــكــار طـرق
جــــديــــدة فـي تــــعــــلــــيم اخلـــط

العربي .
{ مـــــا هي أخـــــر مـــــعـــــارضـــــكم و
شـروع احلقيقي مؤلـفاتكم ?مـا هو ا
الــــذي يـــــشــــغــــــــلـك أالن ومــــا هــــو
ــشــروع الــذي حتــلم بــاجنــازه ولم ا

تبدأ به بعد?
ــــعــــارض األخــــيــــرة الــــتي - ا
اعتبـرها باقيـة إلى ما شاء الله
هي كتـاباتي في اجلـوامع ألنها
مــعـارض دائـمــة فـقـد كــتـبت مـا
يــــزيـــــد عـــــلى 200 جـــــامع في
مــــخــــتــــلـف أنــــحــــاء الــــعــــراق
وغــيـره.أمــا مـؤلــفـاتـي األخـيـرة
فـــهي كــــتب ثـالثـــة األول حـــول
نــشـوء اخلط الــعـربـي وتـطـوره
طـوال الـعـصـور وفـيه نـظـريـات
جـــــديـــــدة فـي نـــــــــشـــــأة اخلط

العربي .
والــثــاني كـتــاب لـتــعــلـيم اخلط
الـعــربي وهــو أيــضـا يــتــضـمن
ـسيـرة بطـريقـة تعـليم جـديدة ا
ــؤلف الــثـاني إلى ويــتــعـرض ا
كن إن نعـتمدها األسس التي 
لــتــعــلـيم اخلــطــوط األخـرى إذا
اسـتـطـاع الـدارس اسـتـيـعـابـهـا

والعمل بها .
أما الـكتاب الـثالث فهـو حتقيق
خملــطــوطــة ابن الــبـصــيص في
شرح قـصيـدة ابن البـواب وهو
اخملــطـوط الـذي كـان يــقـال عـنه
انه مـفـقـود اال أن الـله سـبـحانه
وتـعـالى يـسـر لي الـعـثـور عـليه
ـشروع وحتـقـيـقه ونـشـره أمـا ا
احلقيـقي الذي يـشغل بالي اآلن
فـهـو دراسـة اخلط الـعـربي قـبل
اإلسـالم وأثــــــره في كــــــتــــــابـــــة

صحف الشريف . ا
شاريع التي احلم بها ولم أما ا
ابـدأ بـهــا بـعـد فــالـله ســبـحـانه
وتــعــالى فــتح لي فــيـهــا أبـواب
كـثـيـرة وحتـتـاج إلى أجـيال من
اجل حتــقـيـــــــقـهـا ولــعـلـني في
فــــــــــــضل الــــلـه أحــــاول فــــتح
األبــواب لـــتــطـــرقــهـــا األجــيــال

القادمة .
{ كــلــمـة أخــيـرة لــلـخــطـاط الــكـبــيـر

يوسف ذنون? 
- كـــلـــمـــتي األخـــيـــرة أن اخلط
الــــعــــربـي فن شــــريف ولــــهــــذا
يـــقــتــضـي لــلـــعــامــلـــ فــيه أن
ا أمرهم الله يكونوا ملتزم 
تعالى من اخللق القو والدين
الــســلـيـم والــتــواضع احلــمــيـد
ــســـتــد ومـن الــله والــعـــمل ا

التوفيق.

تعـيد الزمان) نـشر اهم حديث صـحفي ادلى به اخلطـاط الكبيـر والفقـيه العالمة يوسف
ذنون  خـصهـا به وقد بـلغ الثـمانـ من عمـره حيـنهـا . ويقـول محاوره فـي العام 2012
و بعـد محاوالت عـدة أشهـر للقـاء شيخ اخلـطاطـ العراقـي والـعلم االوضح عـربياً في
هذا الـفن الـعـربي االصيل يـوسف ذنـون لـكن سفـره إلى اخلـارج حـال دون إجراء ذلك
الـلقاء ,وشاءت أرادة الـله أن التـقي به صـدفة فـطلـبت منه أجـراء حـوار معه فـقبل طـلبي
بـكل رحـابـة صـدر وتـواضع و كـان لي ذلك في الـيـوم الـتـالي اسـتـقـبـلـني في داره بـكل
ــوصل. وفــتح ذنـون مع الـ (الــزمـان) ـعــهــودة عـنــد أهـالي ا حــفـاوة وكــرم الـضــيـافــة ا
صفـحات خفية من ملفه الزاخر بعـطاءات نصف قرن من اخلبرة مع اخملطوطات واآلثار

وتعليم االجيال عبر هذا احلوار: 

الـهــنـديـة . وله وجـهــة نـظـر ايـضـا
خـــاصــــة في نــــظـــريــــة الـــشــــاعـــر
واخلطاط الـبصري سـعيد الـصكار
في محاولته تقليص عدد االبجدية

العربية
ولـلـراحل مــؤلـفـات عـديـدة مـنـهـا -
دروس الـــتــربـــيــة الـــفــنّـــيــة 1385
1965)م).- خالصــــة قــــواعـــد خطّ

الرقعة 1971) 1391م).
- اخلط الكوفي 1972) 1392م).-
مباد الزخرفة الـعربية (التوريق)
1972) 1392م).- كـرّاسـة حتـس

الــــكـــتــــابــــة االعـــتــــيــــاديـــة 1398
1978)م).- قـــواعـــد خط الـــرقـــعـــة
1978) 1398م).- قـــــواعـــــد اخلطّ
الـــــــــديــــــــــواني 1978) 1398م).-
الـعـمـائـر الـسـكـنـيـة واخلـدمـيـة في
وصل (مـشـتـرك) الـكـتـابة مـديـنـة ا
وفنّ اخلطّ الـــــعــــربي : الـــــنــــشــــأة

والتطوّر .
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احدى لوحات يوسف ذنون
ـوصل وهو عضو في العربي في ا
جــمــعــيـة اخلــطــاطــ الـعــراقــيـ
وعـضـو فخـري في جـمـعـيـة رابـطة
اخلــريــجــ لــتــحــســ اخلــطــوط
العـربيـة في مصـر وقد حـاضر في
تـاريخ اخلـطــاطـة اإلسالمـيـة وعـلّم
ـوصل ومن تالميذه هذا الفنّ في ا
عــــــلي حــــــامــــــد الــــــراوي وأيـــــاد
احلــــســـيـــني وطــــالب الـــعـــزاوي
وبــــاسم ذنّــــون ومــــروان حــــربي
وعـــمـــار عـــبـــد الـــغـــني وعـــبـــاس
الطائي وعلي حسن وعلي أحمد
وعبـد الـغـالي عبـد الـرزاق وحسن
قـاسم حـبـش وفـرح عـدنـان وجـنـة

عدنان.
ــغــربي ــؤرخ ا وله مــنـــاظــرة مع ا
الـكـبـيــر عـبـدالـهـادي الـتـازي حـول
ـتداولة بـشكلـيها االرقام العـربية ا
الـــعـــربـي واالنــكـــلـــيـــزي ان كـــانت
اصــول كـــتـــابـــتـــهـــا مــأخـــوذة عن
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ــاضـــيــة كــبــيــر رحـل   اجلــمــعــة ا
اخلــطّــاطــ الــعــرب والــعــراقــيـ
وشيخهم اخلطّاط الفنان والباحث
ـؤرخ الكـبـيـر يـوسف ذنون عن  وا
تسعـة وثمانـ عاماً قـضى معظم
حـيــاته مـخـلــصـاً لـلـمــعـرفـة والـفن
الراقي والبحث الـتاريخي والفني
خــطّــاطــاً وبـاحــثــاً ومــعـلــمــاً. كـان
نــــبــــراســـــاً لــــثالثـــــة أجــــيــــال من
اخلـطّـاطـ الـكـبـار الـذي تـخـرجوا
فـي مــدرســتـه ونــهـــلــوا من عـــلــمه
واصـــبـح مـــنـــهـم االعالم  في هـــذا
الـفن الـرائع .ولـلـراحل تـراث كـبـير
مـن االعـــمـــال الــفـــنـــيـــة فـي انــواع
اخلـــــطـــــوط فـــــضـال عن دراســـــاته
ـتخـصصـة . والراحل التـاريخـية ا
ّت به جـــلـــطــة لم تـــمـــهــله الـــذي أ
طـــويالً  مــدرســة لــهـــا مالمــحــهــا
وشـخـصـيـتـهـا الـبـارزة في اخلط 
ثـابرة أسّسـهـا باجلـد والـتعـب  وا
سنـة بعـد أخـرى منـذ ان كان شـاباً
اضي  لتنير فياربعينيات القرن ا
ـوصل  أبـرز مـراكـز عـبـر مـديـنـة ا
الـــتــنــويــر والــثـــقــافــة في الــشــرق
الـعـربي لـعـدة قـرون. وكـان   ذنـون
باحـثاً في تـاريخ اخلط وفـنونه له
مؤلفـات عالـية القـيمة وأصـيلة في
جـــدّتــهــا وحـــداثــتــهـــا. وحــمل عن
جـدارة لــقب فــقـيه اخلط الــعـربي 
وحتـظى احـدى لـوحـاته الـعـظـيـمة
كـان بـارز مـنذ في اخلط الـعربـي 
ثالثـة عـقــود  في مـركـز بـومـبـيـدو

لـلـفـنـون في الـعـاصـمـة الـفـرنـسـيـة
بـاريس . والـراحـل أبـحـاث ريـاديـة
ورؤى مــســتــكــشــفــة في اخلــطـوط
ـسـجـد االقـصى وقـبة الـتي تـزين ا

الصخرة في القدس الشريف .
رحل ذنون  ولكن صـفحة اجنازاته
الـفـنـيـة والـفـكـريـة لن تـطـوى ابـدا:
ولـد ذنـون في مــحـلـة بـاب اجلـديـد
ـــــــوصل 1931-05-07 درس فـي ا
الـقــرآن في الـكــتّـاب ومن بــعـد ذلك
درسة االبتدائية في مدرسة دخل ا
ابن األثـيـر لـألحـداث واسـتـمـر ذلك
لــغـايــة الـصف الــثـالث االبــتـدائي
وبـــعـــدهــا نـــقل إلـى مــدرســـة بــاب
الــبـيض لــلـبـنــ ثم لـلــمـتــوسـطـة
الـــغـــربـــيـــة وبـــعـــدهـــا اإلعـــداديــة
ركزية وتخرج منها سنة .1950 ا
علم في (ذات ودخل بعدها دار ا
السنة الواحدة من بعد اإلعدادية)
وتــخــرج مـنــهــا ســنـة  1951وع
معلـما في قريـة (احمللبـية) التـابعة

وصل. لقضاء ا
ـارسته لـلخط اعتـمد   ذنّـون في 
ّـا أخـذه من خـطـوط عـلى نـفــسه 
صبري الـهاللي وهاشم الـبغدادي
وقد قال عن نـفسه : )أحـد العوامل
الرئيـسة الـتي قادتني لـتعلّم اخلطّ
هـو كتـابـتي الـرديـئـة والـسبب في
تـأخّـر دراسـتي لــلـخطّ هـو نـشـأتي
في عائـلة فقـيرة اضـطرّني ظـرفها
االقـتـصـادي لـلـعـمل أثـنـاء مـتـابـعة

الدراسة منذ الصغر).
شارك في تـأسيس جـمعـية الـتراث

يوسف ذنون

ـــــــا جـــــــعل أذهــــــلـت اآلخـــــــرين 
ــســؤولـــ في بــغـــداد من أعــلى ا
سـالة تعليم ستويـات يهتمون  ا
اخلـط فــأقــيــمـت عــدد من الــدورات
ــركـزيــة لــتــعــلـيـم فن اخلط بــعـد ا
الــتــعــلــيم الــفــردي وأقـمـت أربــعـة
دورات في كل محافظة تخرج منها
مـا ال يقل عـن خمـسـة عشـر خـطاط
في كـل مـــحـــافـــظـــة عـــلى اثـــر ذلك
انــــتــــشـــــر فن اخلط الـــــعــــربي في
الــعـراق وبــدأت دول أخــرى وعـلى
نـافسـة في ميدان رأسهـا تركـيا بـا
فـن اخلط الــــعـــــربي فــــأصـــــبــــحت
عــمـلــيــات االرتــقــاء بــاخلط هــنـاك
نـتـيجـة لإلهـمال الـذي عـانى مـنهم
ـسـابـقات لـفـترات طـويـلـة وكانت ا
هي الــوســـيــلــة فــنـــهض فن اخلط
ــســـتــوى الــدولي الــعــربـي عــلى ا
ـوصل باحلصول على واستمرت ا
ي سـتوى الـعا عدة جـوائز عـلى ا
وهـنـاك أرقـام وحـقـائق كـتب عـنـها
الـدكـتـور حـامـد الـسـويـدان وهـكـذا
ـــيــة لـــفن اخلط بـــرزت حــركـــة عــا
ــديــنــة الــعــربي أســـاســهــا هــذه ا
وكثـير من يـريدون إغـفال ان الدور
كان هـو لـشخص واحـد وان بعض
الـــتالمــيـــذ لم يــكـــونــوا بـــقــدر من

الوفاء. 
{ كـيف تـقـيم جتـربـة تالمـيذك ومـن هو
األكـثــر بـيـنـهـم الـذي تـأثـر بـك فـانـعـكس
عــلى أعــمـالـه وتـفــتــخــر به من بــ هـذه
األســـمـــاء الــــشـــيخ عـــلي الـــراوي إيـــاد
احلــسـيــني طــالب الــعــزاويــبــاسم ذنـون
مروان حـربيـعـمار عـبد الـغـنيـجنـة وفرح

عدنان احمد ?
- واقـع احلــــــــال أن تـالمــــــــيــــــــذي
أصــبـحـوا بـإعـداد كــبـيـرة يـصـعب
حــــصـــرهـــا فـي الـــعــــراق والـــبالد
العربيـة وغيرها ولكن الـذي يهمنا
من هـــؤالء الــتـالمــيـــذ وقـــد ذكــرت
بـعـضــهم وهـنـاك غــيـرهم كــثـيـرين
مثل عبـاس حس ومـحفوظ ذنون
ـوصل وفي وعـمــار الـفـخــري في ا
اربــيل احـمــد عـبـد الــرحـمن وزيـاد
ـهـنـدس وبـزار وصـبـاح االربيـلي ا
وهــــنــــاك مـــثـال من تـالمـــيــــذي في
األردن مثل الدكتور نـصار منصور
واالسـتـاذ مـنـتـصـر فـتـحي حـمـدان
وغـيـرهـم وفي الـيـمن اخلـطـاط
نــصــار الــنــصــاري وعــبـد
الرقيب وعبد الرحمن
وغــــــيــــــرهـم وفي
غرب حميدي ا
بــلـعــيـد الـذي
انـــتــــقل إلى
مصـر وهو
مــــــقـــــــيم
هـــــنــــاك
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قـاسـيـة.والـثاني:ان تـفـكـيرهم
هــذا يـــقــودهم الـى مــا يــؤمن
لــهـم الــبـــقـــاء في الـــســلـــطــة
ويــضـــمـن لــهـم مـــصــاحلـــهم
االقـــــــــــــتــــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة
واالعتبارية..وهذا يفسر احد
اســبــاب فـشـل احلــكـومــة في

ادارة شؤون الدولة.
 UO u² « 

 في ضوء النتائج
نوصي باآلتي: اعاله

أوال: لــلـمــعــنـيــ بــالـشــأنـ
السياسي واألعالمي:

- اصــدار تــشــريـع او قــانـون
يـــــرتّب عـــــقــــوبـــــات مــــاديــــة
ـا فـيـهـا السـجن ومـعـنـويـة
ضــد كل ســـيــاسي تـــتــضــمن
خطاباته حتـريضا طائفيا او
تعصبا عنصريا او عشائريا.
- قـــــــيــــــــام وســـــــائـل االعالم
ــؤسـسـات ورجــال- الـدين وا
التـربويـة ومنـظمـات اجملتمع
ــــدني بــــاشـــــاعـــة ثــــقـــافـــة ا
ـواطنـة والتـسامح والسالم ا
بــــ مــــكــــونـــــات اجملــــتــــمع

العراقي.
- اجــراء اســـتـــفــتـــاء بـــشــأن
اصدار قـانون مـلزم ال يـسمح
ـن يـحــمـل جــنــســيــتـ فــيه 
الـتــرشـيح لـعـضـويـة مـجـلس
او تــولي مـســؤولـيـة الــنـواب
ـنـصب مـديـر عام حـكومـيـة 

فما فوق.
- اشـاعــة الـوعي االنــتـخـابي
بـ الـنـاس وافـهـامـهم بـأنهم
كــــانــــوا أحـــد األســــبــــاب في
تــوالي اخلـــيــبـــات واحلــيــاة
الـبائسـة التي عاشـوها ألنهم
جــــاءوا بــــاشـــخــــاص اتــــفق
اجلــمـيع عــلى ان غـالــبـيــتـهم
وان الـطـريق حلـيـاة فـاسـدين
ــة يــكــون بـــاعــتــمــادهم كــر
مـعــايـيــر الـكــفـاءة والــنـزاهـة
والــــــــوالء لــــــــلــــــــعــــــــراق في

االنتخابات القادمة.
- قـيــام الــقــوى الــعـلــمــانــيـة
والــــــوطــــــنـــــيــــــة وشــــــبـــــاب
التظاهرات بـتوحيد صفوفها
عـــلـى وفق اســـتـــراتـــيـــجـــيــة
سياسيـة واضحة منطلقة من
حـــقــيــقـــة ان قــوة الــســـلــطــة
احلـاكمـة تـكمن فـي فرقـة هذه
وان تــوحـدّهــا يـشـّكل الــقـوى

ضـغــطــا عـلى ســلـطــة فـاشــلـة
ســيــاســيــا ألنــهــا مــؤلــفــة من
احـزاب ال تـمـلك اسـتراتـيـجـية

لبناء دولة.
- اقامة دورات ثقافية ألعضاء
مـــجـــلـس الـــنــواب تـــتـــضـــمن
مـوضوعـات في سـيـكـولـوجـيا
الــتـعــامل مع االزمـات واخـرى

في الصحة النفسية.
ثـانيـا:خاصـة بحـكومـة السـيد

الكاظمي:
ــا - فــرض ســلــطــة الــدولــة 
يــــــؤمـن امـــــتـالكــــــهـــــا األرادة
الـوطنـيـة وقـرارهـا الـسـياسي

واعادة الهيبة للعراق.
-اعـتمـاد احلكـمـة في التـعامل
مع مـرحــلـة حــرجـة وخــطـيـرة
مـفـتـوحة عـلى كل االحـتـماالت
ــا فـيــهـا مــواجـهــة مع قـوى
خــارجــيــة واحــتــراب طــائــفي

سياسي.
- دعـوة الـسـيـد الـكـاظـمي الى
ـستشارين في احاطـة نفسه 
يـقـولون االخـتصـاصـات كـافـة
له احلـــقــيـــقــة ال مـــا يــحب ان

يسمعه.
- تــأمــ انــتـخــابــات نــزيــهـة
تحدة وشفافـة باشرف األ ا
واألحتــاد األوربي ومـنــظـمـات
بوصـفـها هي حـقوق االنـسـان
طــــريق اخلالص مـن االزمـــات

وتوالي اخليبات.
- و..الـقـيـام بـاصالحـات تزيل
الـتـشـكـيك وتـولـد الـيـقـ لدى
ـا فـيـهـا تـشـكـيل الـعـراقـيـ
مـحـكـمـة من قـضـاة مـسـتـقـل
حملــاكـــمــة الـــفــاســـدين الــذين
ـــــرجـــــعـــــيــــة وصـــــفـــــتـــــهـم ا
واســــتــــرجـــاع بــــاحلــــيــــتـــان
وتأم ليارات التي نهبوها ا
ـتـلك ــة في وطن  حـيـاة كـر
ـقـومـات ألن يـعـيش أهـله كل ا

برفاهية.
 ملحوظة:

يـتقـدم الـباحث بـجـزيل الشـكر
واالمـتـنان لـكل الـذين شـاركوا
فـي االجـــــــابـــــــة عـــــــلى هـــــــذا
2016 االســـــــــــــــــــتــــــــــــــــــطـالع
و2020..فــبــدونـــهم مــا كــانت

هذه الدراسة.

{ مؤسس ورئيس اجلمعية
النفسية العراقية

والـثـروة.  الـسـبـب األول يـفـيد
بــان الــســـيــاسي الـــعــر اقي ال
بل هو ـتلك ارادته الـوطنـية 
يــعـــمل او يـــخــضـع او يــنـــفــذ
تـــوجــيـــهــات دولـــة خــارجـــيــة
يرتبط بها سـياسيا او مذهبيا
او قـومـيا او مـصلـحـيا.ويـتفق
احملللـون السـياسـيون على ان
اقـوى ثـالثـة دول كـان لـهـا دور
رئـيس في العـملـية الـسيـاسية
الــعـراقـيـة هـي امـيـركـا وايـران
والـســعـوديـة.واذا اسـتــثـنـيـنـا
اميـركـا بوصـفـها دولـة مـحتـلة
ــوقع تــهــمــهــا مــصــاحلــهـا وا
االستـراتيـجي للـعراق بـوصفه
الــدولــة االولـى الــتي ســـيــبــدأ
مـنــهـا تـغـيـيــر خـارطـة الـشـرق
وانهـا هي التي جاءت األوسط
بهم وال تهمها هوية السياسي
فان ايران والسعودية العراقي
يـذكـيان الـصـراع الطـائـفي ب
الـــــســـــنـــــة والـــــشــــيـــــعـــــة في
وان السياسي العراقي العراق
اضطر الى ان يسند ظهره الى
الدولـة التـي حتمـيه في اوقات
االزمـات.ويـعـني هـذا ان غـياب
االرادة الــسـيــاسـيــة الـوطــنـيـة
الـــســـيـــاديــــة كـــانت احـــد اهم
اســــبــــاب فـــشـل الــــعـــمــــلــــيـــة
والسبب السياسية في العراق
الــرئــيس في اعــادة انـتــاجــهـا

لألزمات.
 امـــا الـــســـبب الـــثـــاني فـــهـــو
اذ يـرى ســيــكـولــوجي خــالص
الـسـيـاسـيون الـذيـن كانـوا في
ـــــــنـــــــافـي زمن الـــــــنـــــــظــــــام ا
ان من حـــقـــهم الــدكـــتـــاتـــوري
االسـتـفـراد بالـسـلـطـة والـثروة
تـعويـضـا لهم عن الـتـضحـيات
الـــتي قـــدمـــوهـــا ســواء كـــانت
تـصـفـيـات جـسـديـة ألقـربـاء او
اعـــضـــاء فـي تـــكـــتل او حـــزب
او مادية معارض ينتمون اليه
تـرتب علـيـهـا مـعـانـاة حـيـاتـية

قاسية.
وفــي هــــــــــذا خــــــــــطــــــــــئــــــــــان
األول: انـهـم يـنـظـرون كـبــيـران
الى الــــنــــاس اآلخـــــرين انــــهم
كـــــانـــــوا من اخلـــــانـــــعـــــ او
الراضـ عـلى النـظام الـسابق
ا طـالبة  الذين ال يـحق لهم ا
ســكـــتــوا عـــنه من ظـــلم وهــدر
كـــــــــــــرامـــــــــــــة وحـــــــــــــيـــــــــــــاة
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ذهب أحـمد راضي إلى دار حقه وذهبت معه كرتُه الذهبية وقميصه
األخـضر وذكريـات كروية صـنعت مجـده مثلـما صنع مـجداً لها في
احملـافل الدولـية فـقد صنع جلـمهـوره فرحاً أثـناء األزمـات واحلصار
واجلـوع ووحّـدهم عـراقيّـاً وقـلع طائـفـيتـهم وقـومـيّاتـهم وأديـانَهم من
خــرائط الـوطـن لـيــجـمـعــهم عــراقـيّــاً كـان هــدافـاً لــلـفــرح وأسـطـورة
لـلـتـضـامن اجملـتمـعي ودولـة لإلبـداع الـكـروي وسفـيـرًا وطـنـيّـاً لرفع
الـعـلم الـعـراقي خـفاقـاً في سـاحـات الـعالم ومـسـوّقـاً بـارعاً لـلـنـشـيد
الـوطني العـراقي الذي أطرب جمـهور العالم بـكلمات الـرافدين والنغم
الـعـراقي كأنه دولـة حتـكم بالـكـرة وكرة حتـكم بـالدولـة في وطن كاد
أن يـــخــرج من خــرائـط الــوجــود لــوال أهـــداف راضي األســطــوريــة
وتـوقيتها الذهبي في زمن عطش العراقي للزهو والفرح واألمل! ذهب
ــشـروعــة وهـدوئه راضي مــرضـيّــاً بـأخـالقه وإبـداعــاته وطـمــوحـاته ا
الـعــجـيب فـقـد صـنع مـحـبـة لـشــخـصـيـته بـ زمالئه وأسـطـورة من
احلب جلـمهـوره فقد كـان هدافاً بـارعاً في مالعب الكـرة مثلـما كان
هـدّافاً لـلـمحـبة ونـكران الـذات والتـسامح قـلـبُه يتـسع عشـقاً لـلجـميع
بـقدر مـساحـات مالعب العـالم وعذوبـته التـلقـائيـة تنـساب بـلطف ب
الـناس كان روحـاً حتلق وليس العـبًا فقط كان بـلسم الصـبح العليل
عـذوبة كان حاضراً معنا بهدوء وغادرنا بهدوء غريب! لست رياضيّاً
العب وطريـقة لعبـه وتكتيـكه الفني حـتى أحلل براعـته الكرويـة في ا
لــكــنـنـي هـنــا أحــاول أن أحتـدت عن (قــضــيـة) و(مــوقف) بــعــيـداً عن
الـشـخـصـنـة والـصـنـمـيـة فـقـد غـادرَنـا رمـز ريـاضيٌّ عـراقـيٌّ بـاجلار
ـعـلـول مـثــلـمـا غـادرتـنـا رمـوز عــلـمـيـة وثـقـافـيـة واجملـرور والــعـلـة وا
وسـياسية وفنية ورياضيـة في كل حقب تاريخ العراق بعضُهم دفنوا
حتت تـراب العراق لكنـهم ذهبوا وكأنهم ليـسوا من أبناء هذا الوطن
فـقط نـتذكـرهم بـاألسمـاء أوقاتَ ضـجـيج االحتـفاالت وأزمـنـة النـفاق
وآخـرون دفنـوا بعـيداً عن الـوطن ظلـماً وقـسوة وحـقداً ومـعهـم غصة
الـعراق وذكريات مكان الوالدة واألهل واألصدقـاء. ومرضُنا أننا كنا
ـاته. فـلم نـرحـمـهم نـظــلم من كـان يـصـنع مـجـد الـوطن فـي حـيـاته و
أحـياءً بكلمـة طيبة ولم نعِـدْ االعتبار لهم بـعد موتهم فقـد صنعنا لهم
تـمـاثيل خـيـانة وكـشـفنـا عـيبـوهم زوراً وأحـلـناهم إلى الـطب الـعدلي
!   آخـر عنـقود بـدع لـتشـريح حـياتـهم كأنـها سـاديّة لالنـتقـام من ا
الـرموز الـوطنيـة نورس الـعراق القـضيـة قبل االسم لم يـسلم من هذ
الـتشريح السـاديّ فقد أثيـرت زوابع احلقد حوله أثـناء العالج وبعد
ـوت بالعـلن والسر  حـيث حروب التـشهيـر والتنـكيل ولـغة الطـائفية ا
ـريـضـة الـتي صـنـعت لـنـا أجـواءً مـشـحـونـة بـلـغط صـبـيانـي منـافق ا
وبـروائح عـفنـة أفـرزها الـبـعض نـفاقـاً وتـعصـبـاً وحقـداً ومـرضاً فـما
الـذي فعله الرجل سوى أنه أدخل الفرح في نفوس العراقي وشغل
الـدنـيا بـالعـراق وعطـر أرض الرافـدين بـرياحـ اإلبداع وأسس لـنا
إمـبـراطــوريه لـلـحب والـهـدوء فـمـا شـأنُـنــا بـحـيـاته وطـائـفـته ورغـبـاته
وحـقوقه الشخصية! وما شأنـنا إذا اختار طائفة معيـنة يعتنقها وهو
الــعـراقي الـذي يـلـعـب بـاسم الـعـراق ولــيس بـاسم طـائـفــته وقـومـيـته
ـزخـرف بكـلـمـة (الله أكـبـر) وألـوانه اجلمـيـلة في ويـرفع عـلم الـعراق ا
ـالعب ولـيس أعالم إيـران وتـركــيـا وال أعالم الـطـوائف واألحـزاب ا
اخلــضــر والــصــفــر والــزرق واألرجــواني?!  أنــا أفــهم الــشــخــصــيـة
الـعراقـية في ثورتـها وتطـرفهـا وطيبـتها لـكننـي لم أجد تطـرفاً طائـفيّاً
فــيـمـا كــتب وقـيل بــالـصـورة وأعــرف مـدلـوالت االنــتـهـازيــة والـنـفـاق
سامح فجر ـريض وازدواج الشخصـية لكن هذا الالعب الهـاد ا ا
لـنا أصواتاً منـبوذة ونتنة بفـكرها وكشف لنـا كم هم الصغار صغار
ـرض الـسـاديّ الذي يـنـخر في الـسـلـوك واحليـاة والـعـقل وفي قوة ا
في نــفـوسـهم. يـا لـلـمــفـارقـة أن يـنـبش أحــدهم الـقـد ويـكـتـشف أن
راضي كـان صـديقـاً لـعُدي صـدام! وهو نـفـسه كان قـد كـتب قصـيدة
بـعنـوان (صدام يـا سيـد النهـرين) !! وكان رفـيقـاً فتـحول إلى موالي!
وآخـر يفرز سموماً طائفية ويفتخر بطائفته أكثر من عراقيته وينشر
رائـحـتـه الـعـفـنـة عـلى الـفـضـائـيـات يـومـيّـاً ويـدافع عن أوطـان أخـرى
وكـأنهـا مـكان والدته ومـوطن ذكراه! فـأين االنحـطاط يـا سيـد النـفاق?
أن يـغـيـر اإلنــسـان طـائـفـته كـحق شـخـصي أم الـذي يـسـتـبـدل وطـنه
ا بـوطن آخـر ويـصـبح عـمـيالً?! الـقـصـة ال تـنـتـهي بـاألقـوال فقـط وإ
رحوم بـأفعال التنـكيل والتشويه واإلهـمال والقيل والقـال فقد كان ا
واقف فـاخلدمة الصحـية كما قيل ـستشفى يـعاني مزدوجات ا في ا
من رجـال الطب كانت مـلتبـسة في طريـقة اخلدمـة والعالج واألجهزة
لـيست على ما يرام وبرتوكـوالته الصحية متناقـضة وال تأخذ طبيعة
ريض حـالته الصحية ودرجة اإلصـابة وقوتها بع االعـتبار وطبلة ا
ـزقـة ومـخـجــلـة مـكـتـوبـة بـخط مـسـمـاري بـالـيـد كـمـا كـانت طـريـقـة
رتفعة ستـشفى ا وجة تتصـدرها نرجسيـة مدير ا الـدعاية مرعبـة و
يّاً ال يسمح تعارف علـيه عا بـحرارة العظمـة مع أن القانون الطـبي ا
ريض لـلمدير وكـادره الطبي أن يعـقدوا جلسـة مناقشـات في غرفة ا
وكـأنها مـؤتمرات صحـفية وهـو يتحـدث عن ضالل اإلعالم وتشويهه
لـلحـقائق ويـبرز بـطوالته اخلـائبـة ويحـاصر راضي غـير الـقادر على
الـتنـفس لـكي يتـكلم عـنهم بـإيجـابيـة رغم أن ما حـدث في الغـرفة من
أخـطاء قاتـلة ال يغـتفر طـبيّاً فـهل يعقل أن يـكون معـه مرافقـاً والغرفة
ـرض يـرافـقه ويـتـابع تـتــعـطـر بـالـفـيـروس الـقـاتل وأن يــتـرك بـدون 
حـالـته فـكـان الـهدف الـقـاتل األخـيـر عنـدمـا ذهب أحـمـد إلى احلـمام
لـوحـده ورفع قنـاع األوكـسجـ دون مرافق صـحي فـحدث مـا حدث!
هـناك الـشيء األخطـر فقـد كانت صـورة راضي كمـا رأيته في وضع
نفسي سيئ ألسباب كثيرة بسبب الضغوط التي تعرض لها من قبل
ـسـتشـفى وزيـارتهـا الـدعائـيـة له وكامـيـرات اإلعالم اخملـتلـفة إدارة ا
وهي تـتـجول بـحريـة وعامـل اخلوف بـسبب شـخصـيـته الرقـيقـة التي
فـاجئ  وبـوفاة زمـيـله الـكابـ الـراقي علي ـرض ا تـأثـرت بصـدمـة ا
هـادي بالـفـيروس  وبـعده عن عـائلـته وشعـوره بالـوحدة وعـدم األمان
سـتشفى بـدونهم وقـلقه من اخلدمـات الصحـية الذي جـعلته يـغادر ا
خـطـأً وتوجـسه من الـقتل الـطـبي اخلفي بـعـد الرسـائل الـسريـة التي
وصـلت لـه من هـنا وهـنـاك  أو مـررت له من خـالل وسائـل التـواصل
االجـتـمـاعي بـتـعـمـد أو حـسن نـيـة. وكـلـهـا خـفـضت مـنـاعتـه وانتـهت
بـتــراجُع حـالـته الـصـحـيـة إلـى أدنى مـنـسـوب! غـادرنـا أحـمـد راضي
أيـقـونـة الـكــرة الـعـراقـيـة وهـو يـنـصـحـنـا بـصالة الـصـبح ومـسـاعـدة
الـفـقـراء بصـوت وطـني ال يـقـبل القـسـمـة كان هـدّافـاً ضـد الطـائـفـية
وعـابـراً لهـا وسـاحراً كـرويّاً عـاشـقاً لـلـكرة واحلـياة والـنـاس مانـحاً
الـفرح والـسعـادة لعـراق األزمات واحملن فـكانت كـرته الذهـبيـة تتألّق
بـعـراقيّـتـها زهـواً من أجل عـراق كان يـعـشقه وعـراق يـعشق وطـنـيته
بدعـة. أحمد راضي قضـية وطن قبل أن يـكون رياضيّاً وأسـطورته ا
ورمـزاً عراقيّاً خدم العراقَ أكثـر من األصوات الناعفة احلاقدة. كان

عراقاً بصفاته وعمقه التاريخي وطيبته وتسامحه.
 !! سالماً أبا فيصل حبيب الناس والرافدين.. فقدناك قمراً وقضيةً
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شهق الناس

حـمـايـة تـلك اجلـهـة له.ويـكون
الـوالء هـنـا مـرتـبـطـا بـالـهـوية
ــــصــــحــــوب بــــنــــوعــــ من ا
حـ تـكون الـشعـور:الـتـبـاهي
اجلهة متمتعة بالهيبة والقوة
وبـنقيـضه..التباهي واالعـتبار
الــعـــصــابي حــ تـــكــون تــلك
اجلـهــة ضـعـيـفـة.وطـبـيـعي أن
االنـتمـاء جلهـت في آن واحد
يــكـــون اقــوى لـــلــجــهـــة الــتي
تـتـمـتع بــاالعـتـبـار والـتـبـاهي
واقـوى للـجهـة التي بـهويـتـها

تؤمن له حاجته الى البقاء.
هــــــذا يــــــعــــــنـي ان مــــــعــــــظم
الـســيــاسـيــ الـعــراقــيـ من
الســيـمـا مـزدوجي اجلــنـســيـة
ـــــــــــــريـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــا امـــــــــــ
يكون السـويد كـندا بريطـانيا
مقارنة والؤهم للعراق ضعيفا
بـسـيـاسي عـراقي وطنـي ليس
او جنـسـيـتان. لـديه انـتـمـاءان
ــســتــجــيــبــ فــضال عـن ان ا
اشـاروا الـى ان الـســيــاســيـ
يــعــانــون من عــقــدة الــدونــيـة
النــهم عــاشــوا عــلى الــرعــايـة
االجـنبـية والـعـيش على فـتات
وانـهم  ما ان مـوائد اسـيادهم
حـــدثت االزمــة احلـــالــيــة فــان
مـــعــظـم الــنـــواب ذهـــبــوا الى

اوطانهم البديلة.
ـــرتــــبـــتـــ الــــرابـــعـــة   فـي ا

واخلامسة جاء السببان:
 -اشـــــخــــــاص يــــــأتــــــمـــــرون
بـتعـلـيـمـات دول قويـة امـريـكا

وبريطانيا واخرى اقليمية.
- قضـية اشخـاص اضطهدهم
النـظام الدكـتاتوري ويرون ان
من حـقهم االستـفراد بالـسلطة

الـذين يـضـخـمـون سـلـبـيـاتـها
ويـــغـــمـــضـــون عــيـــونـــهم عن
ايـجـابـيـاتـهـا..وتـبـادل األدوار
بـينهمـا على مدى سبـعة عشر

عاما.
ـطـلـقة من ومـع ان الغـالـبـية ا
الــســـيـــاســـيــ الـــعـــراقـــيــ
فـانـها مـصـابـون بـهـذه الـعـلّـة
مـــتــــضـــخــــمـــة اكــــثـــر عــــنـــد
الــسـيـاســيـ من الـطــائـفـتـ
الــســنـيــة والــشــيـعــيــة.وبــهـذ
عـنى فأننا نـصف السياسي ا
بـانه سـيـكــولـوجـيـا الـعـراقي 
احـول عقل..وهـو خلل ادراكي
يــــؤدي الى اســــتـــقــــطــــابـــات
تـعـصـبـيـة تـعـمل عـلـى اشـاعة
الكراهية ب افراد اجلماعات
الــطــائــفــيــة والــقــومـيــة عــلى
وخـلق االزمات صعـيد الـناس
وتغليب على صعيد السياسة
مـصالح الـطـائفـة او اجلمـاعة
على  صعيد الثروة الوطنية.
واحـــــــتـل عــــــــدم او ضــــــــعف
الشـعور باالنتـماء الى العراق
ـــســـؤولـــ الـــذين من قــــبل ا
يـحـمـلـون جـنـسـيـات اجـنـبـية
ــــــرتـــــــبــــــة الــــــثـــــــانــــــيــــــة. ا
يـتـفق عـلـمـاء وسـيـكـولــوجـيـا
الــــنـــفس عـــلـى ان الـــشـــعـــور
باالنـتماء حاجـة اساسية لدى
ألنـهـا تـمـنـحه األمان االنـسـان
واحلــمـايـة وجتـنــبه الـشـعـور
بــــــاالغـــــتــــــراب الــــــنـــــفــــــسي
واالجـــــــــــــــــتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاعـي
والـــســيـــاسي.ويـــتــرتـب عــلى
االنـتـمــاء الـتـزام مــتـبـادل هـو
والء الفرد للـجهة التي ينتمي
دولة...مـقابل طائـفـة لـهاأسـرة
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يعـدّ فشل الـعمـلية الـسيـاسية
في العـراق هي السبب في كلّ
مـــا اصـــاب الــــعـــراقـــيـــ من
فـواجـع ومـا حـلّ بـالــوطن من
وان مــن واجــب خــــــــــــــــــــــراب
ــــيــــ تــــشــــخــــيص األكــــاد
قـاالت تميل ليس  اسـبابهـا 
الى الــــــذاتــــــيــــــة وان كــــــانت
بل بدراسات تستوفي رصينة
ــنـــهج الــعـــلــمي من شــروط ا

وضوعية. حيث الصدق وا
تناولت احلـلقة األولى حتليال
لـــنــــتـــائج دراســـتـــ 2016و
2020..ونـــــــخـــــــصـص هــــــذه
ــنــاقــشــة الــنــتــائج احلــلــقــة 
والتوصيات التي تهم حكومة
الـســيــد مـصــطـفـى الـكــاظـمي
ـعـنـي بـالـشأن الـسـياسي وا
بــهــدف دعم عـمــلــيـة األصالح

وتأم جناحها.
ZzU²M « WA UM

احــــتل الـــــتــــعــــصب او عــــدم
ــرتــبـة الــنـضـج الـســيــاسي ا
االولـى فـي اســــــبــــــاب فـــــــشل
الــعـــمــلــيـــة الــســيـــاســيــة في
وهــــو تــــشـــخــــيص الــــعـــراق
صـائب.ولـفـهم ذلك نـوضح ان
ــعـنـى الــعـلــمـي لــلـتــعــصب ا
تدنية جلماعة يعني النظرة ا
او خـفض قـيـمـتهـا او قـدرتـها
او سـلوكـها او صـفـاتهـا ليس

له اساس منطقي .
ومـــا حــــصل بــــعـــد  2003ان
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية صـنـفت
العراقيـ الى نحن - الشيعة
التي تبالغ وتعظّم ايجابياتها
وتـــــغـــــمض عــــــيـــــنـــــهـــــا عن
وهم  –الــســنّــة ســلـــبــيــاتــهــا
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ـــــــــــــؤسـف ان بــــــــــــعـض مـن ا
الــفـضــائـيـات تــسـتــقـدم انـاس
ليـسوا ذا اخـتصـاص للـحديث
في مـــاال مـــعـــرفـه لـــديـــهم به ,
ويـبدئـون بـالـتنـظـيـر و كـا نهم
خــبــراء فـيــمــا يـتــحــدثـون به ,
يـدعـمـهم مـواقـعـهـم الـوظـيـفـية
والسـيـاسـيـة والنـيـابـية  ’وقد
كـان هـذا الـتـنـظـيـر  اثـر االزمـة
ـالـيـة الـتي  عـصـفت بـالـعـالم ا
وبـــــــــالــــــــعــــــــراق عــــــــلـى وجه
اخلــصـوص  الـنــاجت عن ثالثـة

اسباب هي :
ـال الـعـام - نـهب وسـرقــة ا
عبـر اكثر مـن سبعـة عشـر سنة
اذ رغم حـجم الـثـروة الـتي كان
مــصـــدرهــا  بـــالـــدرجــة االولى
االيــرادات الـــنـــفــطـــيـــة والــتي
جتـاوزت ترلـيون دوالر دون ان
تــكــون هــنــاك مــخــرجـات عــلى
االرض  ,اذ ليس هـنـاك مـصنع
جــديـد او مــصــنع قــائم يــعـمل
ولـيس هـنــاك مـشـفى جـديـد او
مشـفى يـشـار الـيه بـالـبـنان من
ـتشـفـيـات  الـقائـمـة او جـسر ا
جــــديــــد او شــــارع جــــديــــد او
مـدرسة واختـصارا ال شيء في
االعـــمــار كـــمــا ال صـــنــاعــة وال
زراعـــة  وال لــلـــكــهـــربــاء وكــان
االجندة الدولية واإلقليمية هي
ابـــــقــــاء الــــعــــراق فـي تــــراجع
مــــســــتـــــمــــر فـي كل اجملــــاالت
وابـــرزهـــا اجملـــاالت االمـــنـــيـــة
والــزراعــيـــة الــتي هي ضــمــان
االمن الــغــذائي  والـصــنــاعــيـة
والـصــحـيــة والـتــعـلــيـمــيـة مع
غيـاب القانون  وشـيوع ظاهرة
ـــنـــفـــلت  والـــدولـــة الـــسالح ا

العميقـة تساندها اذرع رسمية
 واخــــرى غــــيـــر رســــمــــيـــة بل
واجـنــبـيـة . ادى ذلك الى  هـدر
ـــال الــعــام وشــيــوع ظــاهــرة ا
الـفـسـاد حــيث صـنف  الـعـراق
مـن الــدول االكــثــر فــســادا  في
العالم حـسب تقاريـر الشفـافية
الـدولــيـة ,واال لــو كـانت هــنـاك
ادارة رشــــيـــدة وعــــقالنــــيـــة ال
اسـتـثـمرت الـثـروة الـتي هدرت
في بنـاء القطاعـات االقتصادية
غــيـر الـنــفـطــيـة والدي ذلك الى
الــتـقــلــيل  مـن االعــتـمــاد عــلى
الـنــفط بــنــسـبــة كــبــيـرة  اذ لم
ـــصــدر يــكن الـــنـــفط يــشـــكل ا
ـعـنى اخر الـرئـيس سـابقـا  و
نسبـة مساهمته لـيس كالنسبة
ـوازنــة الـعــامـة احلـالــيــة في ا
وبـالــتـالـي لـكــانت هـنــاك قـدرة
لـدى احلـكـومـة  عـلى مـواجـهـة
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- انـــخــفـــاض اســـعــار الـــنــفط
بــســبب اخلـالفــات بــ الــدول
ــنـتـجــة لـلــنـفط وبــالـتــحـديـد ا
روســيـــا والـــســعـــوديـــة حــول
خــفض  االنــتـاج لــدعم اســعـار
الـــنــفط  وهــذا مـــوضــوع اخــر

سيتم تناوله  في مقال قادم .
ي كـورونـا التي - الـوباء الـعـا
شلت  احلـركـة االقتـصـادية في
الـعالم وفي الـعراق كبـلد ضمن
هـذا الــعــالم وبـا الــتــالي لـيس
هـنـاك نـشاط اقـتـصـادي  يـدعم
ولــو جــزئــيــا احلــالــة الــعــامـة
االقـــتــصـــاديـــة بــســـبب فــرض
احلـجر  الـصـحي   ,نـعم لـيس
هـناك زراعة كـما ينـبغي وليس

هــنـاك انـتــاج صـنــاعي بـسـبب
عدم االهـتـمـام والـتـشـغيـل لكن
هــنــاك قــطــاع خــاص مــشــلـول
يــعــمل وهــنــاك اعــمــال فــرديـة
للـناس الـتي توفـر قوت يـومها
ــــا الـــقـــاريئ يـــوم بـــيـــوم  ,ر
الكر وحلـ وصوله الى هنا
ــــقـــــال يــــقــــول اين فـي هــــذا ا
ــــضــــمـــون مـن الــــعــــنـــوان , ا
وجـــوابي لـــلـــقـــراء الـــكــرام ان
دعــاة خـفض الــعـمــلـة  طــبـلـوا
لـهـذا الـتخـفـيـض دون الـعروج
عـلى االسـبـاب وعــلى مـا يـجب
الـــعــــمـل عـــلــــيه مـن اجـــراءات
قـــضـــائـــيـــة ضـــد الـــفـــاســـدين
واستعادة االموال التي سرقت
وهدرت وهذه االموال موجودة
ال ذات االمنة في مـا يسمى بـا
في مـصـارف اوربيـة واسـيـوية
وبعض دول اجلوار  ,فبدال من
الدعوة الى محاسبة الفاسدين
ـنــهـوبـة واسـتــعـادة االمــوال ا
يـدعو هـذا الـبـعض الى خفض
الــعــمــلــة  ,لــذلك وجـب تــنـاول
ـوضــوع من اصــله والــسـبب ا
عدم الـدعوة للمـحاسبة  هو ان
اجلــمــيع مـتــورط وهــذا الـكالم
جـاء علـى لسـان نـائب مـعروف
واجلمـيع سمـع واطلع عـلى ما
قــــال هــــذا الـــســــيــــد الـــنــــائب
مـشـكـورا ولـكن هل من عـلق او
حتــــــرك او عــــــمـل شيء مــــــا ,
بــالــطــبع كال لم يــعــلـق احـدا .
وخــفض الــعــمـلــة  تـلــجــا الـيه
الــدول احــيــانــا ولــيس دائــمــا
لغـرض احـداث توازن لـلمـيزان
الــتـجــاري  في  حــالــة الـعــجـز
فتخـفض العمـلة لتـكون اسعار

ـنـتج الــوطـني زهـيـدة الـثـمن ا
ولــيــكــون هـنــاك اســتــيـراد من
عنى اخر هو منتوجاتها اي 
 زيــادة الــصـــادرات والــســؤال
هنا يادعاة  خفض العملة ماذا
يــــــصـــــدر الـــــعـــــراق اي مـــــاذا
تــــســـــتـــــورد الــــدول لـــــتــــزداد
الـــصـــادرات الـــعـــراقـــيـــة  ’بل
احلـاصل يــتم اسـتـيــراد مـنـتج
وســلع هي تــنـــتج في الــعــراق
وهــنـاك مــافـيـات  مــصـره عـلى
االسـتيـراد رغم االكتـفاء الذاتي
منها و يصرون على االستيراد
فــمــاذا تــصـدرون   ,ان خــفض
قـيــمــة الــعــمــلــة ال يــؤثـر عــلى
ــهـدورة ــلــيـان من الــثـروة  ا ا
والــــذي ســـاهـم في نــــهــــبــــهـــا
وسـرقـتـهـا  ,بل ان  ذلك يـلـحق
ـرضى الذين الضـرر الكـبيـر با
ال يــجـدون مـشـفى  في الـعـراق
قــادر عــلى مــعــاجلــة االمـراض
الـتي يـعـانـون مـنـهـا ويـتـضـرر
منها الطـلبة الذين لم يحصلوا
عـلى البـعثـات التي تـقاسـمتـها
االحــــــزاب فـــــاضــــــطــــــروا الى
الـدراسـة عــلى الـنـفـة اخلـاصـة
ويـتضـرر منـها  الـسيـاح الذين

ال يـــجــدون فـي بــلـــدهم مـــكــان
جـــاذب لـــلـــتـــرويح مـن هـــمــوم
االجــــواء الـــــعـــــامــــة فـي هــــذا
الــصـــيف الالهب مع كـــهــربــاء

مل . بالتقسيط ا
d U  Y¹bŠ

 حدثني احـدهم بانه سافر الى
تركـيـا وبـلـغاريـا والـيـونان في
ــدة شـــهـــر عـــسل مـع زوجــتـه 
شهر واشار عليه اصدقائه بان
يـــضع دولـــة الــيـــونـــان ضــمن
الـدول التي سـيزورها والـقصد
من ذلك هو تصريف الف دينار
الن تـركـيا وبـلـغاريـا ال يـصرف
لهـا الف دينـار ال نـها اقل غالء
وبــالـتــالي يــجب اضـافــة دولـة
رأسـمـالـيـة  وكـان اخلـيـار دولة
الـيـونان   ,فـكـيف   تـصريف
االلـف ديـــنـــار   ,لــــقـــد  وفق
االجراءات االتية   ,اوال  تقد
االمـر االداري بـاإلجـازة  خـارج
الـعـراق من دائـرتـه لـلـتـأكـد من
الـسـفـر  وثـانـيـا  تـقـد  جواز
الـسـفـر مـؤشـر فـيه الـفـيزا و
ذلـك واســــــــتــــــــلم  3333دوالر
مـقابل الف ديـنـار كـان ذلك عام
 ,1980اي ان ســـــعـــــر صــــرف

الـدينـار كان  3.333دوالر  ,في
ـــركــزي حـــ يـــبــيـع الـــبــنـك ا
ــلـــيـــارات من الـــدوالرات الى ا
جـهات لم يـتم التأكـد من صحة
مـا تـقـدمه من وثـائق يـؤيد ذلك
سـتورد ال يـعادل ما ان حـجم ا
يـــــتم بـــــيــــعه مـن مــــلـــــيــــارات
الدوالرات خالل الفترة التي بد
ــركـزي ء فــيــهــا مــزاد الــبــنك ا
ويــــقــــول الــــرجل ال حــــظت ان
الـتــصـريف ال يـتم اال من فـروع
ــصــارف في تــلـلـك الـدول مع ا
وجود سـوق موازيـة لـكن االمر
لـيس مــنـفـلـت كـمـا هــو عـلـيه ,
وختام ما نقول مهال بالطبقات
الـكـادحـة الــتي اصـبح الـعـيش
عــلــيــهــا في بــلــدهــا في غــايــة
الـصـعـوبة  ,ال دخل مـجزي وال
مــنـــاخ مـــنـــاسب وال كـــهـــربــاء
تــخـفف من احلــرارة الـقــاسـيـة
في صــــيف ال هب  ,ان خـــفض
قيـمة الـعمـلة الوطـنيـة سيؤدي
ايـضــا الى الـتـضــخم وارتـفـاع
االسعـار فمـهال بالـناس واالهم
محاسـبة الـفاسدين واسـتعادة
سروقة واالبتعاد عن االموال ا

مل .  التنظير ا
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pÝU³ « WF u  w  tL$ d ¹ b¹—b  ‰U¹—

Õö Ë “d×  5Ð »dF « d  Ÿ«d  qFA¹ w²OÝ d² A½U

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ستجد كوفيد 19 اصيب مدرب فريق كرة السلة بـنادي نفط ميسان احمد عـبد االئمة بفيروس كورونـا ا
وقال امـ سر احتـاد الـسلـة خالـد جنم في تـصريح صـحفي ان الـفـحوصـات اثبـتت اصـابة احـمد عـبد
االئمـة كاظم مـدرب نـادي نفط مـيسـان بـكرة الـسلـة. واوضح ان االحتـاد يعـبر عن تـضامـنه ودعـمه لعـبد
االئمة الذي يخضع للحجر الصحي االن وااللتزام بالتعـليمات الصحية للتخلص من الفيروس. يذكر ان

فيروس كورونا تسبب بوفاة العديد من الرياضي من بينهم احمد راضي وعلي هادي.

»Ò—b  VOB¹ U½Ë—u  ”Ëd¹U

ÊU O  jH½ WKÝ

{ لـندن- وكـاالت: كـشف تقـرير صـحفي
كــتـــالــوني عن نــيـــة زين الــدين زيــدان
ـديــر الـفـني لـريـال مــدريـد اسـتـبـعـاد ا
العــبه من مــواجــهــة مــضــيــفه أتــلـتــيك
ـقبل عـلى مـلـعب سان بـيـلبـاو األحـد ا
مـاميـس ضمن مـنافـسات اجلـولة الـ34
ــدافع من الــلــيــجــا. ويــتــعـلـق األمــر بـا
الـدولي الـفرنـسي رافـائيل فـاران الذي
تــــعــــرض إلصــــابـــــة في الــــرأس خالل
مــواجـهــة خــيـتــافي األخــيـرة أمس 1-0
وغـاب عن مران الفريق الـيوم. وبحسب
صــحــيــفــة "مــونــدو ديــبــورتـيــفــو" من
ــتــوقع أن يــواصل فــاران الــراحـة في ا
مـنزله حيث لن يـعتمد زيـدان عليه ضد
الـــفـــريق الـــبـــاســـكي. وأشـــارت إلى أن
ــــدافع االجتــــاه حـــالــــيــــا أن يــــعـــود ا
ـقـبل لكي يـكون لـلـتدريـبات األسـبوع ا

واجـهـة ديبـورتـيفـو أالفيس مـسـتعـدًا 
يـوم  10يــولـيــو/تـمـوز اجلــاري ضـمن
اجلـــولــة الـ 35مـن الــدوري اإلســـبــاني.
ويـتفوق ريال مدريد بفارق  4نـقاط على
بــرشــلــونــة في الــصــراع عـلـى صـدارة
الـليجا الـتي وصلت محطـاتها األخيرة.
وأشـعل مـانـشـستـر سـيـتي صـراع لقب
(فــخـــر الــعــرب) بــ العـــبه اجلــزائــري
ـصـري مـحـمد صالح ريـاض مـحـرز وا
جنم لـيفربـول. ونشر احلـساب الرسمي
ـانــشـســتـر ســيـتي بــالـلـغــة الـعــربـيـة
تـغـريـدة نـشـر خاللـهـا صـورة حملرز في
لــقـاء لــيــفـربــول والـذي فــاز به ســيـتي
بـرباعية دون رد في الدوري اإلجنليزي.
وكــتب حـــســاب ســيــتي "فــخــر الــعــرب
احلـقـيـقي" وهو مـا أثـار تـفـاعلًـا كـبـيرًا
بـ اجلــمـاهـيـر خــاصـة أن لـقب (فـخـر

الـــعـــرب) مـــشــهـــور به صـالح. وشــارك
ة الـريدز على يـد سيتي صالح فـي هز
بـرباعيـة نظيفـة بينـما حل محـرز بديلًا
ــبـاراة بـعـد مـرور  58دقــيـقـة عـلى في ا
حــســـاب جــابـــريل جــيـــســوس. وحــقق
لــيـــفــربــول لــقـب الــدوري اإلجنــلــيــزي
وسم بعد غياب 30 عامًا. ـمتاز هذا ا ا
ـــيـــريك يـــبـــحث اجلـــابـــوني بـــيـــيــر إ
أوبــامـيــاجن جنم آرســنـال عن حتــقـيق
ــيـــز في الــدوري اإلجنــلــيــزي إجنــاز 
ـلك أوبامـياجن  19هـدفًا في ـمـتاز. و ا
ـــــيــــرلــــيـج قــــبل مـــــواجــــهــــة الــــبــــر
وولـفرهـامبـتون في إطـار اجلولة الـ 33
ـمـتـاز. ووفـقًـا من الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
ـيـرلـيج على لـلـحـساب الـرسـمي لـلـبر
مـوقع التـواصل االجتمـاعي تويـتر فإن
أوبـــامــيـــاجن عـــلى بـــعــد هـــدف واحــد

لـيـصـبح ثـاني العب فـي تاريـخ آرسـنال
ـيــرلـيج يــصل إلى 20 هــدفًـا فـي الـبــر
خالل مــواسم مـتــتـالــيـة. وأشـار إلى أن
تـيـيـري هـنري أسـطـورة آرسـنـال سبق
أن حــقق هـذا اإلجنـاز بــدايـة من مـوسم
. يــذكـر2006-2005 وحـتى 2001-2002
أن أوبـــامــيــاجن جنـح في تــســـجــيل 22
يرليج خالل هـدفًا مع آرسنال في الـبر
ـاضي. وكشف تـقـرير صـحفي ـوسم ا ا
إجنــلــيــزي أن الــنــجم الــفــرنـسـي بـول
ـدد عـقـده مع مـانـشـسـتـر بـوجـبـا قـد 
يــونـــايــتــد خـــاصــة بـــعــد حتــسن أداء
ـاضـية. ونـتـائج الـفـريق خالل الـفتـرة ا
وارتـبط اسم بوجبا ( 26عـامًا) بالرحيل
عن أولـد ترافـورد هذا الـصيـف خاصةً
ـوسم في ظل انــتـهــاء عـقــده بـنــهـايــة ا
ـقبـل ورغبـة يوفـنتـوس وريال مـدريد ا

في ضـمه. لكن بحسب صحيفة "ميرور"
الـبريطانـية فإن بوجـبا بعد عودته من
اإلصـــابـــة أصـــبح راضـــيًـــا بـــشـــكل ال
يُــصــدق عن الــفــريق وهــو مــا يــدفــعه
لـلـبـقـاء. كـمـا سـاهم الـبـرتـغـالي بـرونـو
فــيـــرنــانــديـــز الــوافــد من ســـبــورتــنج
اضي لـشبـونة في يـنايـر/كانـون ثان ا
في حتسن أداء مانشستر يونايتد وقد
جــرى احلــديث كــثــيــرًا حــول شــراكــته
ــسـتــقـبــلـيــة مع بــوجـبــا. وكـان أولي ا
ــديــر الــفــني جــونــار ســولــســـكــايــر ا
ـانشسـتر يـونايتـد قد دعم أيضـا بقاء
الـدولي الـفـرنسـي مع الفـريق وتـفـعيل
وسم ـده  ـوجـود في عـقـده  الـشـرط ا
إضـافي. ولم يتلق الشـياط احلمر أي
ـة فـي آخر  14مــبـاراة خـاضـوهـا هـز
سابقات احمللية والقارية. WÐU∫ زيدان يقود تدريبات الريال رغم اإلصابات لبعض العبيهفي جميع ا ≈
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Í—Ëœ∫ فريق القوة اجلوية في إحدى مبارياته بالدوري

ـوسم احلالي ولعب الدخول في دوري ا
ــــيـــنـــاء ثالث مـــبــــاريـــات تــــعـــادل مع ا
البصري من دون أهـداف قبل الفوز على
الكـهربـاء بهـدف ثم على األمـانة بـهدف
وتوقف الدوري في وقتها بسبب اتساع
االحتجاجـات الشعبيـة ومتوقع ان جلنة
سابـقات تلـجا للـتأجيل مـباشرة وذلك ا
ــفــاجـأ امــام الــتـنــظـيم لم يــكن بــاألمـر ا
رتبك للمسابقة عـبر مواسمها الكثيرة ا
الـتي شـهدت تـعـثـرا كـثيـرا رغم مـطـالـبة
الفرق فـي حتقيق دوري مـنظم ومـتكامل
لـكـن دون جـدوى وهــو مـا دفع اوديــشـو
ـســابـقـات بــسـبب عـدم النــتـقـاد جلــنـة ا
تمكـنهـا من األخذ بالـدوري الى النـاحية
التـنظـيـميـة الطـموحـة الى أخر مـسابـقة
انتهت من دون تتـويج من دون االعتماد
ــــوقف الـــفــــرقي واجلــــويـــة حل عــــلى ا
وصـيـفا بـعـشـر نـقـاط من اربع مـبـاريات
ـتـصدر بـإحدى واقل مبـاراة من الـنفط ا
عــشـــر نــقــطـــة وكــان يــنـــتــظـــر الــفــريق
استـئـناف الـدوري بـعد الـتـوقف بسـرعة
وقف الذي واجه لكن دون جدوى امـام ا
اجلـمـيع بسـبب اتـسـاع كـورونـا من فـتة
الى اخـرى بـحـال أسوء مـن حال مـا دفع
بالـلجـنة الـتطـبيـعيـة الى إلغـاء البـطولة
بعـدما لـعب الـفريق أربع مـباريـات حقق
يناء سلبيا الفوز في ثالث وتعادل مع ا
ليفشل مرة ثـانية بتخطـيه بعدما انتهى

اضي ما جعل من اإلدارة ان وسم ا ا
تــهــتم بــاألمـور مـن هـذه األوقــات رغم
صعـوبـتهـا ومهم ان يـسـتعـيد الـفريق
ـنـافـسـات احملـلـيـة وضـعه ودوره في ا
واخلارجيـة عبر االعتـماد على مـجموعة
العـبـ وأسـمـاء مـعـروفـة وهـو ما يـدعم
ــطـلـوبــة  قـادرة لــلـدفـاع عن ــشـاركـة ا ا
ــــقـــبل ـــوسم ا مـــشـــاركــــات الـــفـــريـق ا
ــاضي ــوسم ا لــتـــعــويض إخــفــاقـــات ا
وسم والعمل بـفتـرة مناسـبة الستـقبل ا
اجلديد عبر تشكيل فريق يناسب وحجم
وســـمـــعـــة الـــقــــوة اجلـــويـــة وعـــراقـــته
واجنــــــازاته والزال احـــــد أهـم الـــــفـــــرق
احملــلــيـة ومــهم االنــتــقـال الى مــســتـوى
اعـلي عـبـر إعــادة الـثـقـة بـنـفـوس العـبي
الفـريق الذي اكـثر مـا يخضع فـي اللعب
لضـغط األنصـار وتـطلـعاتـهم الى موسم
مـثـمـر ومـنــتج ونـاجح ولـو احلـديث عن
ـوسم الـقـادم آمــر مـبـكـر ويـخـضع الى ا
ـقبـلة وكيف سـتسـير لكن ظروف الـبلد ا

مهم ان يأتي التعامل مع الفرص.
w{U*« rÝu*« 

ــــاضي في ــــوسـم ا وفــــشـل الــــفــــريق ا
احلـصـول عـلى أي لـقب حـيث الـوصـافة
في الدوري بعـد الشـرطة ثم اخلروج من
ــلـك مــحـــمــد لــقـب ألــكـــاس وبــطـــولـــة ا
ــرحــلـة الــثــانــيــة لـكن الــســادس و في ا
ــعــاكس إمـام األمــور ســارت بـاالجتــاه ا
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استقر نادي القـوة اجلوية العراقي على
ـسـاعد لـلـمدرب أيـوب أوديـشو الـطاقم ا
ـوسم ــنـافــســات ا في قــيــادة الـفــريق 
ــقــبل. وان الــقـوة اجلــويــة اقــتـرب من ا
ساعد ألوديشو حسم كادره التدريبي ا
والــذي يـتــألف من جــاسم غالم وحــمـزة
هادي وهاشم خميس. وفي وقت سابق
درب الـسـابق لؤي صالح قدّم مـسـاعـد ا
ـشوار بـعد اعتـذاره عن عـدم مواصـلة ا
انــضــمـامـه لـلــمالك الــفــني لــفـريـق نـفط

قبل.  وسم ا الوسط في ا
رجح أن يـعـلن القـوة اجلـوية عن ومن ا
طــاقــمه اجلــديــد بــشـكـل رسـمـي مـطــلع

قبل. األسبوع ا
WI¦ « b¹b&

وأعــــــلـــــنت إدارة الـــــقـــــوة
اجلـويـة جتـديـد الـثـقـة
ــــــــدرب ايـــــــوب بـــــــا
اوديـــشـــو لــتـــدريب
الــفـريق لــلــمـوسم
الـــــثـــــالث عـــــلى
الــتــوالي وذلك
ضـــــــــــــــــــــمــن
تـــوجـــهـــات
اإلدارة

اسـتـعـداد
لــلـمــوسم
ــــــقــــــبل ا
والـــعــــمل
عــــــــــــــــــــلـى
اســتــقــطــاب
عــــــــــــــــــدد مـن
الـالعـــــبـــــ من

فرق اخـرى لتـعزيز
خــطــوطـه حــيث العب

الــنــجـف كــرار عــامــر في
توجه مبـكر والـعمل على
ــنــافــسـة عــلى حتــقــيق ا
لقب الـدوري الـذي خـطفه
فـي مـــــــوسم 2016- 2017
ـــشــاركــات إضــافـــة الى ا
ـتـوقـفة عـلى اخلـارجـيـة ا
تــرتــيب الــفــريق في ســلم
الدوري وعندما يصار الى
إقامـة دورة تنـشيـطية في
ــقـبــلــة األخـرى الــفـتــرة ا
التي تتوقف اقـامتها على
مــوقف الــبـلــد من الــوبـاء
الذي بـدء يـنتـشـر بسـرعة
وفي إعــداد غـيــر مـتــوقـعـة

ويــــــخـــــــشـى ان تــــــخـــــــرج عن
الـسـيطـرة الـصـحيـة عـنـدمـا بلغ
عـــدد الــــوفـــيـــات أمس األول 33
اكــبـر مــقـابل احلــصـيــلـة األكــبـر
بـــعــدد اإلصـــابــات 1252 اإلعــداد
التي سـتـترك تـأثيـراتـها بـشكل ن
مـخــيف ومـقــلق جـدا عـلـى جـمـيع
مناحي احلياة بعد أكثر لكن األمل
كـبيـر في ان تـتغـلب جـهـود اجليش
األبــيـض ومــعــهم اجلـــمــيع في حتــد
واضح للـكل الذين عـليـهم التـعاون كل
ــزيــد من من مــوقــعه حــتـى النــخـســر ا

األحبة.

اضي اللـقاء األول في أيـلول من الـعام ا
بــنـفس الــنـتـيــجـة. لــكن األهم هـنــا عـلى
االحتاد القادم االهـتمام ببـطولة الدوري
طلوب التي الزالت تبحث عن التـنظيم ا
واالستـقرار وهو مـا تأمـله الفرق واالهم
ان تقـوم اللجـنة التـطبـيعيـة بإصالحات
شامـلـة وإصدار نـظـاما مـتكـامال يـستـند
ـهمة في الى هيئـة عامـة ألنها الـقاعدة ا
تـشكـيل االحتـاد وتقع عـلـيهـا مـسؤولـية
فـي هــذا اجلـــانـب من حـــيث االخـــتـــيــار
ـطلـوب وسط تـوجه أسـهم االنـتـقادات ا
الـتي الزالت تـصـوب نـحـوهـا وحتـمـلـهـا
مـسـؤولـيـة االخـتـيـار في تـشـكـيل احتـاد
قادر على إدارة اللعبـة بعد أزمات كثيرة
مــر بـهـا االحتــاد الـتي أطــاحت بـجــمـيع
أعضـاء اإلدارة بـسبب الـقـراءة اخلاطـئة
لالحتاد وحتـيد خـصومه لـتدفع الـلجـنة
الــتـنـفــيـذيـة الــثـمن بــاهـظـا بــعـدمـا كـان
اجلميع متطلعا البل طامعا بالبقاء فترة
اكبر والن جلان االحتاد كانت وراء الذي
حـصل ألنـهـا لم تـمـتلـك القـدرة في إدارة
األمــور حــيـث جلــنــة االنــضــبــاط وعــلى
ـنـتـظر مـنـها الـلـجنـة الـتـطبـيـعـية ا
طلـوب بعـيدا عمـا يشاع العـمل ا
ويثار من أمور ولـوانها تخضع
خلالفـات شـخصـيـة كن الـلـجـنة
امـــام االخــــتـــبــــار احلـــقــــيـــقي
وبـعـكس ذلك سـتالحـقـهـا لـعـنة

v d*« w

ÊULŽ WNł«u

bOFÝ ”UO « d UÝ

ـبـاراة االولى للـمنـتخب الـعراقي يـترقب جـمهـورنا الـرياضي ا
ثـابـة اعـداد مـنـاسب السـتـحـقـاقـاته الـرسـمـية والـتي يـعـدهـا 
ـزدوجة والتي ستجري بـعد نحو شهرين السيما الـتصفيات ا
ــنــتــخـب الـعــمــانـي الـذي يــعــد مـن ابـرز ــواجــهـة ا مـن االن 
نـتخـبات اخلـليـجية والـتي تشـهد تـطورا مـستـمرا في ادلـئها ا
فـضـال عن اسـتـقــطـاب الــدمـاء الـشــابـة الـتـي عـادت مـا تــمـيـز

نتخب.. تشكيلة هذا ا
نـتـخب فان االنـقطـاع الـذي انشـاته جائـحة امـا في حاضـرة ا
كـورونـا يـعـد بـشـكل سـلـبي فـيـمـا اليـوجـد اي جـديـد عن واقع
ـنتـخب وطريقـة تدريـبات افـراده باستـثنـاء االنفـوغراف الذي ا
اصـدره االحتــاد قـبل نـحـو اســبـوعـ لـيــبـرز من خالله دعـوة
ـدرب كاتانـيتش لالعبـ بغيـة التجـمع واستئـناف التـدريبات ا
ـنــتـخـبـات الــتي عـاودت جتـمـيع مــثـلـمـا هــو احلـال مع اغـلب ا
افـرادهـا لـغـرض الـتـدريب واالسـتـعـداد واالبـتـعـاد عن الـراحـة
الـسـلـبيـة الـتي ركن الـيـها الالعـبـ في مـخـتلف انـحـاء الـعالم
بـاريـات منـذ شهـر اذار (مارس ) جـراء االنقـطـاع عن وتيـرة ا
نافسات الكروية.. اضي والتاجيالت التي شهدتها حركة ا ا
ومثلمـا هو معروف فـان اغلب العبي منتـخبنا يـخوضون غمار
االحتراف في الـدوريات العربية التي توقفت جراء انتشار تلك
اجلـائحـة وكـثـيرا مـا يـتـداول االعالم عن انضـمـام احـد العبي
ـنـتـخب لتـلك االنـديـة وسرعـان مـا يتم نـفي تـلك االخـبار هذا ا
لـيكـون وقع اخلبـر ذات تاثـيـر سلـبي ومردود غـير ايـجابي في
ــقــابل اي بــوادر حـــضــرة هــذا الالعب دون ان نــشـــهــد في ا
ايـجابيـة مهمـة تعيد لـنا التـفاؤل بشـان جاهزيـة الالعب وعدم
تـاثـرهم بـاخـبـار االصـابـات وسـرعـان انـتـشـارهـا في خـاصرة
ـثلة بـنجم الكرة الرياضة الـعراقيـة البل قطفـها اهم رموزها 
درب اخللوق علي هادي وغيرها من العراقية احمد راضي وا

.. االسماء الرياضية التي تاثرت بهذا الفايروس اللع
رتقبـة ستكون مواجهة مهمة نتخب العماني ا واجهة امـام ا ا
درب كـاتانيتش الذي يزة خـصوصا في دفتـر مالحظات ا و
ســـيـــؤشـــر امــــام كل العب مـــقــــدرته الـــبـــدنـــيــــة وجـــاهـــزيـــته
ـرتـقبـة فالـلـياقـة البـدنـية وكـما اشـرت جوالت لـالستـحقـاقات ا
الدوريـات االوربـيـة الـتي اسـتـؤنفت ابـرزت اهـمـيـة هـذا احملور
داورة في هـذا الباب حيث دربـ على اعتمـاد نظام ا وقدرة ا
درب الـفـرنـسي زين الـدين زيـدان والذي بـرز في هـذا االمـر ا
جنح في مــبـاريــات فـريــقه الـذي يــدربه وهــو ريـال مــدريـد من
هم الذي خالل اهميـة دكة البدالء وقـوتها وهي ما تـعد االمر ا
ــدرب وقــدرتـه عــلى قــراءة دقــائق يــؤشــر عــلى ســـعــة افــاق ا
باريات وكـلنا نستذكر كيف اننا خسرنا بطولة كاس اخلليج ا
قــبل اكـــثــر من مــوسـم بــســبب خـــواء دكــة الــبـــدالء وتــاثــرهــا
باالصابات حينما استعان مدرب منتخبنا بالعب دون امتالكه
ـطلوبة ففـقد بذلك تبـديل في غاية االهـمية وخسر اجلاهزية ا
كن االسـتعـانة بـبدالئه في ان يـسهـموا في اوراقه الـتي كـان 

نتخب.. باراة وترجيح كفة ا تغيير دفة ا
ـدرب كـاتـانـيـتش ـبـاراة الـوديـة عـلى ا وقـبل اسـتـحـقـاق تـلك ا
ابـراز قـدرة كل العب ومدى جـاهزيـته والـوقوف عـلى ليـاقة كل
باراتنا امام كال من كمبوديا مثلة  العب الن االستحـقافات ا
ـنـتـخب وايـران وهــونغ كـونك تـعـد بـوابـة مـهـمــة يـطل عـلـيـهـا ا
العراقي نحـو طموحاته التي يتمنى حتقيقها بالتاهل والتواجد
ـونــديــال لـلــمــرة الـثــانــيـة وتــرســيخ امــنـيــات جــمـهــورنـا في ا
الريـاضي في جـاهزية مـنتـخبـنا لـهذا االسـتحـقاق وعـدم تاثره
ـوسم الـكـروي بـفـتـرة الـتـوقف واالتـبـاك الـتـي سـبـبـهـا الـغـاء ا
صري الذي اعلن عن قارنـة مع الدوري ا اخلاصة بـدورينا با
اســتــئـــنــافه في اب (اغــســـطس) الــقــادم فـــضال عن تــواصل
مباريـات الدوري السوري بعد توقف قـصير بخالف البطوالت

التي  ايقافها وتاجيلها واخلاصة بالدول اجملاورة..
وقبل كل هذا وذاك عـلينـا حسم موضـوعة الالعبـ احملترف
فـقـبل االعالن عن االسمـاء الـتي تمت دعـوتـها  ابـرز الـتوجه
ن غــابـوا عن النــهــاء مـشــاكل بــعض الـالعـبــ احملــتــرفــ 
ـنـتـخـب العـتـبـارات شـتـى قـبل ان يـتم االعالن عن تـشـكـيــلـة ا
تالفي تــلك االشــكـاالت لــتـبــرز مــجـددا غــيـاب
اســمــاء الـالعــبــ احــمــد يــاســ وجــسـ
ـدعـوة لـتـمـثيل مـيرام عـن نخـبـة االسـمـاء ا

رتقبة.. باريات الرسمية ا نتخب في ا ا
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تـلقت الهـيئة الـتطبيـعية لالحتـاد العراقي لـكرة القـدم موافقة
نـتخـب االحتـاد السـوري للـعبـة على إقـامة لـقاء ودي بـ ا
ـقبل حتضيـراً للتـصفيات في الثامن من سـبتمبـر / أيلول ا
ونديـال كأس العالم 2022 في ؤهـلة  زدوجة وا اآلسيويـة ا
. وقـال الناطق قطـر ونهـائيات كـأس آسيا  2023في الـص
اإلعالمي لــلـهـيـأة الــتـطـبــيـعـيــة هـشـام مــحـمـد (إن االحتـاد
) مؤكداً الـسوري وافق عـلى مواجـهة مـنتـخبـنا الـوطني وديـاً
باراة سـتقام على ملعب فرانـسو حريري في محافظة أن (ا
ـنتخب الـوطني سيالعب مـنتخب أربيل). وأضاف مـحمد (ا
ـقبل وبعـدها سـيعود ـمان بالـثالث من سـبتـمبر / ايـلول ا عُ
عسكر تدريبي داخلي يستمر عدة أيام إلى أربيل للدخول 
قبل مـواجهة نـسور قاسـيون). وأوضح (ان هنـاك اتصاالت
ـنـتـخـبـات لتـأمـ مـبـاراة ثـالـثـة ألسود جتـري مع عـدد من ا
نهاج الذي الرافدين تـقام أيضاً في محافظـة أربيل ضمن ا
درب السـلوفـيني سـتريـشكـو كاتـانيـتش قبل الـتوجه أعـده ا
خلــوض مـبــاراة هـونـغ كـونغ بــالـثــالث عـشــر من اكـتــوبـر /
ـقبل). ويتـصدر مـنتـخبنـا الوطـني مجـموعته تـشرين األول ا
زدوجـة بـرصـيد 11 نـقـطة. الـثـالـثة لـلـتـصـفيـات اآلسـيـويـة ا
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نــفت وزارة الـشـبــاب والـريـاضـة مــا تـنـاولـته
ــواقع اإلخـبــاريـة واإللــكــتـرونــيـة عن بــعض ا
مــزدوجي الـرواتـب. وذكـرت الـوزارة فـي بـيـان
صـــحــفي ان مـــا نُــشــر و تــداولـه في بــعض
ـــواقع االخـــبــاريـــة وااللــكـــتــرونـــيــة بـــشــأن ا
ـوظف الـفضائـي فإن مـزدوجي الرواتب وا
وزارة الـشباب والرياضة تؤكد حرصها الدائم
عــلى تـنـفـيــذ الـبـرنـامج احلــكـومي الـذي قـدمه
رئــيس مـجــلس الـوزراء مـصــطـفى الــكـاظـمي
والــــذي إشــــار فــــيه إلـى ضــــرورة مــــحــــاربـــة
ومـكـافحـة الفـسـاد كمـا تشـدد علـى اهتـمامـها
ـوقـر الذي بـتـنـفـيـذ مقـررات مـجـلس الـوزراء ا
زدوجة ال سيما وان اكد على الغاء الرواتب ا
تـوجـيــهـات الـسـيـد وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة
عـدنان درجـال ومنذ انـطالق الدورة احلكـومية
لـفات احلـالـية ركـزت عـلى أولويـة ايالء هـذه ا
اهـمية كبيرة وتدقيق سجالت موظفي الوزارة
ـعنـية ـؤسسـات ا بـالـتنـسيـق مع الوزارات وا
مـن اجل تـــطــــبـــيـق تـــلـك االجـــراءات. واكـــدت

الـوزارة على عدم وجود أو صدور اي تصريح
سـابـق مـنـهـا سـواء من شـخص الـوزيـر أو اي
وظف الفضائي مـسؤول فيها بشأن ملف ا

أو مـــزدوجي الـــرواتـب حلـــ اكــتـــمـــال تـــلك
ـلــفـات أصـولـيـاً وكل مـا  تـداوله ونـشـرته ا
ـواقع عـن لـسـان الـوزير بـعض الـصـفـحـات وا
من تـصريـحات ملـفقة وغـير صـحيحـة. وبينت
إن وزارة الــشـبـاب والــريـاضـة حتــرص دائـمـاً
عـلى ان تـكـون في طـلـيعـة من يـحـارب الـفـساد
ـــفـــســـدين وضـــمـن حــدود صـالحـــيـــاتـــهــا وا
الـقانونيـة لذا فهي تُشـدد على ضرورة توخي
ـــــصــــداقــــيــــة فـي نــــقل االخــــبــــار الــــدقــــة وا
والـتـصريـحـات ومن مصـادرهـا الرسـمـية دون
حتــريف او تـزيـيـف وفي الـوقت نـفــسه تـثـمن
عــالـيــاً الــدور الـكــبـيــر الـذي تــقــوم به وسـائل
اعالمـنا اخملتلـفة في ظل الظروف االستـثنائية
ـر بـها اجلـمـيع في وطـنـنا الـتي نـعـيـشهـا و 
ـولى عــز وجل ان يــحـفظ الــعـزيــز ســائـلــ ا
شـبـابـنــا وريـاضـيـيـنـا وجـمـيع ابـنـاء شـعـبـنـا

ويجنبهم كل سوء.
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أطلق االحتـاد اآلسيوي لكرة القدم بالتعاون مع
مـؤسـسـة (أرورا) لـلـتـدريب والـتـنـمـيـة بـرنـامـجا
e-Goal رائـدا حتت شـعـار الـهـدف االلـكـتـروني
بهـدف الى إيجاد سفـراء للمسـؤولية االجتـماعية
من الـشـبـاب بـالـدول األعـضاء الـ 12في مـنـطـقـة
غرب آسـيـا. وسيـمثـل العـراق في هـذا البـرنامج
كال من عـــلي جـــاسم لـــعـــيـــبي العب مـــنـــتــخب
الشـباب لكرة القـدم وفاطمة عقـيل عدنان العبة
مــنــتــخـــبــنــا الــوطــني لــكــرة الــقــدم. ويــأتي هــذا
الــبــرنـــامج ضــمن إطــار رؤيـــة ومــهــمــة االحتــاد
اآلسيـوي لـكرة الـقـدم لالسـتفـادة من كـرة الـقدم
كأداة مـؤثرة في حتقـيق التـطوير االجـتماعي في
أرجــاء قـارة آســيـا كــافـة. ويــهـدفe-Goal  إلى
منح الـشباب فـرص حياة أكـثر جناحاً من خالل
عـرفة كـرة الـقدم وكـذلك تـهيـئـة الطـريق لـنقـل ا
ناطق حيث سيتم توسيع البرنامج ليشمل بقية ا

اجلغرافية في قارة آسيا.
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UOHBð ∫ إحدى لقاءات اسود الرافدين في التصفيات

الـــشـــارع الــريـــاضي وألنـــهــا أتت عـــبــر
تـدخالت شـخـصـيـة ولـيس من خالل عن
طـريـق اخـر لـكـنــهـا إمـام مــسـؤولـيـة في
الـــتــغــيـــر الــذي عـــجــزت االحتــادات من
حتقيقه وألنها جميعا عمل نتفي ظروف
غاية في الصعوبة منذ عام 2003 ولليوم
ـا في ذلـك الـلـجـنـة الـتـطــبـيـعـيـة الـتي
بـالكـاد تقـدر ان تـعقـد اجـتمـاعـا لهـا لكن
ـنع من تـقـد مـا يـنـتـظـرهـا من هـذا ال
عــمل كـبــيــر وعـلــيـهــا  الـتــعـلم من درس
االنتـخابـات األخيـرة والذي حـصل فيـها
وكــانـت الــســبب فـي اجمليء بــهــا  إمــام
إصــدار وتــمــريــر نــظــام الــداخــلي إمــام
ـقــبــلـة و مــهم ان تــكـون االنــتــخـابــات ا
مفتوحة للجميع لكن حصرا من يجد في
نــفـسـه الـقــدرة عـلـى الـعــمل في ريــاضـة
العـراق الن كرة الـقدم اخـتزلت الـرياضة
احملـليـة والزال الـبعض اليـفـهم غـير ذلك
ــقـدمـة واالمـر الن كـرة الــقـدم دومـا في ا
يـتـرك مرة اخـرى لـلـهـيئـة الـعـامـة وكيف
سـتــتـدبـر االمـور االهم فـي مـسـار الـكـرة

احمللية.

يـبدو ان الـصـقـور مـتوجـهـون بـقوة الى
ترتيب أوراق الفريق للفترة القادمة بعد
ـدرب وهـذا ام قـرار اإلبـقـاء عـلى نـفس ا
ـوجودين مـهم يـنعـكس عـلى الالعـبـ ا
ـدرب بعـد فـترة في تـعزيـز الـعالقـة مع ا
عمل لـيست قـصيـرة  إضافة
الى الــتــفــكــيــر بــتــعــزيــز
الــفـريق بــعــدد اخـر من
الالعـب لـيـكـون أكـثر
فاعلـية وقـوة واندفاع
ـقـبـلـة لـلـمـشــاركـات ا
احملـلـيــة واخلـارجـيـة
إمـــام حتــقـــيق فـــريق
متـكـامل مؤكـد يـسعى
الى جتـــاوز أخـــفـــاقـــة

أيوب
أوديشو

محمد
صالح
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U¹U∫  علي اخلالدي ومالك (كالم الناس) يقرأون الفاحتة على أوراح ضحايا كورونا والرياضي الراحل علي هادي          عدسة - فنر اجلابري {
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ـسـيـرة االذاعـية ودور اشـارة الى مـانـشـره االعالمي والـصـديق فـائز جـواد عن ا
الـعـامـل الـرواد واحلـالـيـ الذاعـة بغـداد أود ان اضـيف بـعض من مـسـيـرة هذه

االذاعة (اذاعة جمهورية العراق ) :
قبـل استالمي مهـام مديـر اذاعة بـغداد في عام 1978 كنـت قبلـها مـساعـد مخرج
مع الـفـنان اخملـرج مـحـسن العـلي الـذي كـان رئيس قـسم الـدرامـا وبعـدهـا عـملت
ـدير رئـيس قـسم العـالقات في االذاعـة ومـنـها مـعـاون مـدير االذاعـة وقـتـها كـان ا
ارشد توفـيق..كانت االذاعة مؤسسة بحد ذاتهـا وهي حتتوي على االقسام التالية
-االطـفـال - الـفني ـذيعـ ـنـوع- التـمـثـيـلي- ا (السـيـاسي- الـفـني- الـتنـمـوي- ا
)وبعـدها تمت اضـافة قـسم (أف م) وكان يـتم تخـصيص مـيزانـية خـاصة لالذاعة
ؤسسـة ويخصص لكل قـسم حسب البرامج الـتي يتم التـخطيط لها من ميزانـية ا
ـعدة سنويا.. علـما ان الدورة البرامجيـة يتم العمل بها حسب اخلطـة البرامجية ا
ـركزي وحسب االهداف دة سـتة اشهر حـسب متغيـرات الوضع العام لالعالم ا

وسياسة الدولة االعالمية..
وكـانت اذاعـة بـغـداد حتـظى بـعالقـات دولـيـة مـرمـوقـة ومـرتـبـطـة بـاحتـاد االذاعات
العربيـة ضمن مؤسسات جامعة الدول العربية وتتـبادل البرامج التعريفية للبلد. و
ـسـابقـات التـي يقـيمـهـا االحتاد و حـصلت كـانت تشـارك في جـميع الـفـعالـيات وا
االذاعة عـلى الكثير من اجلوائـز.. كان لالذاعة عالقات عربـية ودولية وتشارك في
ـواد واالجـهـزة الـفـنـيـة. ومـنـاهج الـتـدريب خـاصـة في بـرامج تـبـادل اخلـبـرات وا
تدريب الـكادر االذاعي والـدورات التي كـانت تقام في االحتـاد السـوفيـتي السابق
.. اضـافـة الى ذلك كـانت االذاعـة تـنتج ـانـيـا.مع تبـادل اخلـبـرات بـ االذاعـي وا
بـرنـامج خاص تـعـريفي سـنـوي عن العـراق يـوزع عن طريـق احتاد اذاعـات الدول
العربـية ويبث في الـعيد الـوطني للبـلد في نفس الـيوم من جمـيع االقطار الـعربية..
ويـبث كـذلـك بـبـعض الـدول االوربـيـة الـتي كـان لالذاعــة مـعـهـا اتـفـاقـيـات لـلـتـبـادل
والـتعـاون الـبرامـجي.وتـكـون هذه الـبـرامج متـرجـمة الـى كل اللـغـات بالـتـعاون مع

زدهرة.  دائرة العالقات في مؤسسة االذاعة والتلفزيون بتلك الفترة ا
ي ـستـوى احملـلي والـعا ان اذاعة جـمـهـوريـة العـراق كـان لـها تـاثـيـر كبـيـر عـلى ا
توسط والبعيـد ولديها جمهور عربي ودولي. كون حيث كـانت تبث على االرسال ا
البرامـج التي تبث برامج واعمال رصينة ومـنوعة ومقبولة من جميع االذواق.وهذا
كله بفـضل العامل فيها من معدّين ومذيع ومخرج ومقدمي برامج باالضافة
الـى الزمالء الـذين كانـوا يـشاركـون من خارج االذاعـة.وكانت هـي الفـترة الـذهبـية

لالذاعة والتي استمرت من عام 1977 ولغاية مغادرتي االذاعة سنة 1990.
-اود االشادة والذكـر بالتقـدير العالي واحمليـة لكل العاملـ في اذاعة بغداد التي
ـهـني الـذي عـمل كـثـيـرا وكـثـيـرا وجمـع اللـيل تـطورت وازدهـرت بـفـضل الـكـادر ا
ل. النهـا كانت حتـت مسمـى معـروف للـجميـع بانـها عـائلة بـالنـهار دون كـلل او 
واحدة متـماسكـة بحق ورصيـنة ومتـحابة من أنـاس قدموا زهرة شـبابهم من اجل
ـكـانة الـكـبـيرة بـ ابـناء اذاعة جـمـيـلة ومـعـروفة ومـتـطـورة دوما. وحـصـدوا لـها ا
ـذيع ليصدح بـصوته الرخيم العراق والـدول العربيـة... فالكل يومـها كان يـنتطر ا

النقي :
( هنا بغداد... هنا اذاعة جمهورية العراق من بغداد )

رحم الــله كل من فــارقـنــا والــله يـحــفظ اجلــمـيـع من الـذين ال
يزالـون يتفانون بالـعمل فيها او الذين تـخرجوا منها واالن
بـاتــوا هم االسـمـاء الالمــعـة الـرنـانــة في احملـيط االعالمي
الــعــربـي والــدولي... وانــا بـــصــدد اكــمــال ســـيــرة وعــمل

ومسيرة االذاعه بشكل تفصيلي.
شكرا لفائز جواد... شكرا لذكريات ال تنسى.

ــســـلــسل إلى مـــعــتــقــدات تــطــرق ا
ــســـلـــمــ الـــتي تـــعــارض فـــكــرة ا
تصوير األنـبياء في األعمـال الفنية
ــا أثــار غـــضب هـــيــئــات ديـــنــيــة
إسالمــيــة عــدة.ثم تــكــرر اجلــدل في
 2010 لـتــضــطــر بــعــدهــا الــشــركـة
نـتجة لـلسـلسلـة الشـهيرة إلى ا
إيـقـاف بث احلــلـقـة الـثـانـيـة
ـســلـسل والــثـالــثـة مـن ا
عقب تـلـقيـها حتـذيرات
مـن جـــــــــمـــــــــاعـــــــــات
وقـد طالب إسالمـيـة
آنـــــــــذاك احلـــــــــزب
ـالـيـزي اإلسالمي ا
ــســلــسل صــنـــاع ا
بــــــــــاالعــــــــــتــــــــــذار
لـلــمـسـلــمـ وحـذف

احللـقت الـلتـ صورتا
الـنبي مـحـمـد متـنـكرا في

هيئة دب.
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اخملــرج الـسـوري ابـدأ عـمـلـيـات تـصـويـر الـفـيـلم الـروائي
الطـويل (الظهر إلى اجلـدار)  ويشارك في بطـولته أحمد
ـنـعم عـمـايـري وعـلي صـطـوف ولـ غرة األحـمـد وعـبـد ا

وحمادة سليم.
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الـــكـــاتب الـــصــحـــفـي والــنـــاشط
العـراقي يسـتعـد الطالق مذكراته
بــعـنــوان (زمن أســمع خــطـواته..
من الـدولـة االسالمـيـة الى الـدولة

احلضارية احلديثة).
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اخلـبـير االقـتصـادي الـعراقي نـعته االوسـاط االقـتصـادية
سائلـ الله تعالى ان وت اثـر ازمة قلبـية  بعد ان غـيبه ا

يسكنه فسيح جناته.
VO¼Ë bL×

ـطــرب االردني الـرائــد تـلـقـى امـنـيــات االوسـاط الـفــنـيـة ا
بـالـصـحــة والـعـافـيـة بــعـد تـعـرضه الزمــة صـحـيـة ارقـدته

فراش العافية وهي في الثمانينيات من عمره.
bL×  rÝUł sF

الـتـدريـسي ومـعـاون الـعـمـيـد لـلـشـؤون الـعـلـمـيـة في كـلـية
ــوت االربـعـاء الــفـنــون اجلـمــيـلــة بـجـامــعـة ديــالى غـيــبه ا
ــاضي اثـر اصــابـتـه بـفــايـروس كــورونـا ونــعـاه زمالئه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. وطلبته 
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االديــبــة االردنـــيــة صــدرت لــهــا عن دار أمــواج لــلــنــشــر
والـتوزيع اعـمالـها الـقصـصيّـة الكـاملـة في ثالثة مـجلدات

نجز القصصي كامالً. احتوت على ا
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ـصـرية  –الـعالقـات ـديـر الـعـام بوزارة االثـار الـعـامـة ا ا
الـعــامـة شـارك في اجلـلـسـة احلـواريــة االلـكـتـرونـيـة الـتي
ــلـتــقى الـثـقــافي لـلــدكـتـورة زيــنب عـبــد الـكـر اقــامـهـا ا
اخلفـاجي في االول من تموز اجلـاري بعنـوان (احلضارة

ة). وسيقى والغناء قي مصر القد صرية وا ا

 wŠuK  U½dO

طـربة السورية قـدمت باقة مخـتارة من أجمل ما ذخرت ا
كتبة العربية من األغان الطربية في حفل اقامته بدار به ا
ـوسيـقيـة بقـيادة األسد لـلـثقـافة بـالالذقيـة برفـقة الـفـرقة ا

جميل بيطار.
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بــعـــدهــا اضــطــر الـــشــريف لــلـــرد عــلى تــلك
غـالـطـات داعيـا الـناس إلـى احتـرام مـوقفه ا
شاهد احلميـمية ومؤكدا (أنه ال يفرض من ا
رأيه عـلـى أحـد). لـكـن تـصــريـحـات الــشـريف
ـشاهـد اجلريـئـة جرت عـليه وابال من حول ا

ÊU e « ≠ …d¼UI «

لم يـهـدأ الـنـقـاش بـشـأن الـتـصـريـحـات الـتي
صـري يـوسف الـشريف أدلى بـها الـفـنـان ا
ــشــاهــد احلــمــيـمــيــة في حــول مــوقــفه من ا
ــســلـسـالت واألفالم.فال يــزال اسم الــفــنـان ا
ــواضـيع األكــثـر تـداوال في يـتــصـدر قـوائم ا
مـصر فـيـمـا انـقـسم الـفـنـانـون ورواد مواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعـي بـ مـنـتـقـد ومـحـتف

بتصريحاته.
وفي لقـاء تـلفـزيـوني  قال الـشـريف (إنه قرر
ـشــاركـة في أي عــمل فـني به مــشـاهـد عـدم ا
ساخـنـة بـعد أن نـصـحه والـده باالبـتـعاد عن
هذا النوع من األعمال بسبب بعض اللقطات
التـي تضـمـنـها فـيـلم "هي فـوضى" الـذي كان
يــجــســـد فــيه دورا رئــيــســـيــا). كــمــا أوضح
الشريف أنه (يـضع شروطا في عـقود أعماله
حـرصـا عــلى عـدم تـقــد مـشـاهــد سـاخـنـة)
مضيفا أن (قراره تسبب في حرمانه من عدة
أدوار وجـعله مـحل سـخـريـة من زمالء له في

الوسط الفني).
ــمـثل مـن حـديــثه حــتى احـتل ومـا إن فــرغ ا
اســمه عــنـــاوين الــصــحف فـي الــبالد الــتي
نـــقــلت عـــلى لـــســـانه أنه يـــرفض (مالمـــســة
النسـاء) وهو ما لم يـذكره الشـريف.واضطر
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وصــفـت الــنـــجــمـــة الــتـــركــيـــة تــوبــا
ــنـظــومـة بـويــوكـســتــون الـزواج بـ (ا
الــفــاشــلـــة) األمــر الــذي اثــار جــدال
كبيرا ب اجلمهور مضيفة:( إيجاد
شـــــخصٍ يـــــشـــــبـــــهـك في كـل شيء
لـتـعــيش مـعـه طـول الـعــمـر ومن دون
حدوث مـشـاكل جـوهريـة أمـر صعب
جـــدا) وأتـى كالمــــهــــا عن جتــــربـــة
واقـعــيـة عــاشـتــهـا وهي انــفـصــالـهـا
مـؤخـرا عـن حـبـيــبـهــا رجل األعـمـال
أومـــوت أفــــيـــرجــــان وطالقــــهـــا من
زوجـهــا الـســابق الــفـنــان الــتـركي
أنــــور صـــــايالك.و انـــــتــــشــــرت
موخـرا صـورة لـبـويـوكـسـتون
ظهـرت فـيهـا بـالبـيـكيـني أثـناء
تــــواجـــدهــــا عــــلى الــــبــــحـــر
وتــصــدرت عــلـى إثــرهــا أحــد
مـواقـع الـتــواصل اإلجــتــمـاعي

في تركيا.

االنــتـقــادات حــتى أن بــعض الــعــامــلـ في
اجملـــال الــفـــني وصــفـه بــالـــرجــعـي أو شــبه
حديـثه بـكالم الشـيـوخ.من ب هـؤالء اخملرج
ـعــروف مــجـدي أحــمـد عــلي الــذي أكـد أن ا

العمل الفني ال يخضع لشروط.

األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.
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ساء عليك بأن تكون اكثر حنانا بتعاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.
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جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا
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ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا
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اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.
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مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.
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يـوم ناجح و بـاالخص بـعـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا .
لك االولوية لفعل كل شيء.
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ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا
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ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.
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الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.
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الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
,تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .
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سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

 u(«
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مرادف ومـعـاني الكـلـمات
لها مكانها حسب ارقامها
وتــكـتب افــقـيـا وعــمـوديـا
لـــــتـــــصل الـى حل كـــــامل

وصحيح:
 1-من الفواكه
 2-تعلق وادمان
 3-كوكب فضائي

فيدة  4-من احليوانات ا
 5-ظاهرة شتوية
 6-ظاهرة شتوية

 7-ســــواتـــر عـــســــكـــريـــة
حصينة
 8-تفسير
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{ لــــــنـــــدن  –وكــــــاالت - وافـق قـــــاض
ـــاضي عـــلى بـــريــــطـــاني اخلـــمـــيـس ا
اسـتـمرار دعـوى التـشهـير الـتي أقامـها
ــــمـــثل األمــــريـــكي جــــوني ديب ضـــد ا
صـحــيـفـة ذا صن لـنـشـرهـا مـزاعم بـأنه
أسـاء لزوجته السـابقة وذلك بعد رفض
مــــــســـــعـى الــــــصـــــحــــــيــــــفـــــة حلــــــفظ
القضية.ويقاضي ديب ( 57عاما) شركة
نــيــوز جـــروب نــيــوســبــيــبــرز نــاشــرة
الـصحـيفة ورئـيس حتريرهـا التنـفيذي
دان وتـون أمام احملكمة العليا في لندن
بـتــهـمـة الـتـشــهـيـر بـسـبـب مـقـال كـتـبه
وتـون في  2018وصــفه فــيه ديب (بـأنه
اضي ”يـضرب زوجته).وفي األسبوع ا
حـكم القاضي آندرو نـيكول بأن ديب لم
يـلـتزم بـالكـامل بقـرار لـلمـحكـمة ألنه لم
يــقــدم تــفــاصــيل رســائل نــصــيــة عــبـر
الـــهــاتف احملـــمــول مع مــســـاعــده قــال
الـفريق القانوني لصحيفة ذا صن إنها
تشير إلى جلب مخدرات للممثل.وتذرع
آدم فـوالنـسكي مـحـامي الصـحـيفـة بأن
هـــــــذا يـــــــعـــــــنـي وجـــــــوب إســـــــقــــــاط
مـثـلـة آمـبر الـقـضـيـة.وتزوج ديـب من ا
هــيـرد فـي شـبـاط  2015لــكــنـهــا أقـامت
جوني ديب دعــــوى طالق بــــعـــد  15شــــهــــرا فـــقط.

 ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

جنح فريق عـمل برنـامج (كالم الناس)
عــلى قــنــاة (الــشــرقــيــة) الــذي يــقــدمه
األعـالمي عــلـي اخلــالــدي أن يـــقــضي
ليـلة كـاملـة في مقـبرة ضـحايـا كورونا
قـبرة اجلديـدة بالـنجف األشرف في ا
بـصـحـبـة أبـطـال فـرقـة األمـام عـلي (ع)
الــقــتـالــيــة / الــلـواء الــثــاني - حــشـد

شعبي.
وقال اخلالـدي لـ( الزمـان ) (بفضل من
الـله تـمـكـنـا من دخـول مـقـبـرة الـنـجف
اجلديـدة والـتي  تخـصيـصهـا لدفن
قبرة جثث ضحايا جائحة كورونا وا
هـذه يــشـرف عــلـيـهــا مـتــطـوعــو فـرقـة
األمام علي (ع) القتالية / حشد شعبي
).مــضــيــفـاً (عــمل مــتــطــوعــو احلــشـد
الـشــعــبي وبــعض من طــلــبــة احلـوزة
الـعـلـميـة بـالـنجف مـهـمـتهـم أنسـانـية
وكـبـيـرة جداً وهـذه كـلـمة حق نـقـولـها
سـنـا ذلك من خالل معـايـشتـنا كـوننـا 
ـتـطـوع الـغـيـارى).الفـتاً الى أن مع ا
ـقـبــرة الـتي مـســاحـتـهــا سـتـة آالف (ا
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دو خــصــصــتــهــا حــكــومـة الــنــجف
احملـلـيــة لـتـكــون مـقـبـرة مــعـزولـة عن
دينة أكثر ة وتـبعد عن ا قبرة القد ا
من عـشرين كـيلـومـتر تـظم رفاة مـئات
ـتـوفـ بـسـبب إصـابـتـهم بـفـايروس ا

كـــورونــــا وهم مـن الـــديــــانـــة
األسالمـــيـــة و
4 مـتـوف من
اخــــــوانــــــنـــــا
ـــســيـــحــيــ ا
و دفـنـهم في
ـــقـــبـــرة هــــذه ا
اجلــــــــــديــــــــــدة
واثـنـاء جتـوالـنا
بــرفـقــة مــسـؤول
أعالم الـــــفـــــرقـــــة
األعـالمي طــــاهــــر
ــــوســــوي لــــفت ا
أنـــتـــبــاهـــنـــا قـــبــر
ــرحــول الــكــابــ ا
عـــــــلي هــــــادي و
قـــــــــــــراءة ســــــــــــورة
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ـتــطــوعــ الـغــيــارى رجـال من قــبل ا
احلشد الـشعبي / فـرقة األمام علي(ع)
تـطـوع من طـلـبة الـقـتالـيـة وكذلـك ا
احلوزة العلمية في النجف األشرف).
×من جــــانـــبـه اوضح مــــســـؤول اعالم
ـوسـوي لـ( الـفـرقـة الــقـتـالـيــة طـاهـر ا
الزمان) قائالً : نحن كوادر فرقة األمام
تـطـوع لـلـعمل فـي مقـبرة عـلي( ع) ا
وادي الــــسالم اجلــــديـــدة واخلــــاصـــة
بضحـايا اجلائحـة وعملنـا ليل ونهار
يــتـم اســتـالم اجلــثـــامــ مـن عــجالت
األســعــاف الــفــوري وعـجـالت طــبــابـة
احلـــشـــد الـــشــعـــبي وهـــنـــا األبـــطــال
تطوع يقومـون بتغسيل اجلثام ا
وتــكـفــيــنـهــا ودفــنـهــا وفق الــشـريــعـة
اإلسالمـيـة ) مـضيـفـاً (في بـدايـة األيام
األولى لـعــمـلــيـة دفن ضــحـايــا الـوبـاء
الــقـاتل كــان يـتم دفـن اجلـثـامــ بـعـد
ربـطـها بـاحلـبال وتـنزيـلـها فـي القـبور
اخلـاصـة بـالـضـحـايـا دون تـغـسـيل أو
ـــوســـوي : (لـــكن ).واوضـح ا تـــكـــفـــ
ــرجـعـيـة الــعـلـيـا حـسب تـوجــيـهـات ا

ــتـــوفــ في الـــفــاحتـــة له وجلـــمــيـع ا
ـقـبرة). وبـ اخلـالـدي (كامـيـرا قـناة ا
الــشـرقـيـة و بـرنــامج كالم الـنـاس هي
ـقـبـرة أول قــنـاة فـضـائـيـة تـدخل لـيالً 
ضـحـايـا كـورنـا وتـقـضي لـيـلـة كـامـلـة
وهي تــــوثـق عــــمــــلــــيـــات
أســـتـــقـــبـــال اجلـــثـــامـــ
وتـغـسـيـلـهــا وتـكـفـيـنـهـا
وفق األصـول الـشـرعـيـة
قـبرة كـما تـعلـمـون أن ا
تــــصل لــــهــــا جــــنــــائـــز
توف بهذه اجلائحة ا
يومياً من 50 الى اكثر
من  100جــنــازة يــتم
جـــلـــبـــهم بـــواســـطـــة
عـــــجالت اإلســــعــــاف
الــفـــوري من جــمــيع
احملـافـظـات وايـضاً
تــــنــــقـل بــــعــــجالت
طـــبــــابـــة احلــــشـــد
الـــشــــعـــبـي ويـــتم
استقبـال اجلثام

ورئيـس ديوان الـوقف الـشيـعي قررت
إدارة فــرقــة األمــام عــلي وعــلى لــسـان
قائدها الشيخ طاهر اخلاقاني أن تتم
عـمـليـة تـغسـيل وتـكفـ وبـناء الـقـبور
عـلى نــفـقــة الـفــرقـة وال يـتــحـمل ذوي
ـنع الـضـحـايـا دفع األجـور لـذلك ). و
ــرافــقــ ـــقــبــرة ا الـــقــائــمــ عــلى ا
للجنائز الدخول للمقبرة خوفاً عليهم

من اإلصابات ال سامح الله.
ـقـبـرة كـانت تـفـتـقد اجلـديـر ذكـره ان ا
وجـود مـغــتـسل لـلــنـسـاء مـن ضـحـايـا
الـفايـروس كانت اجلـثـام لـلسـيدات
قبل دفـنهـا يتم التـيمم عـليهـا فقط قبل
دفنهـا لكن بعـد عرض حلقـة البرنامج
عـــلـــمــــنـــا أن فـــرقــــة األمـــام عـــلي (ع)
اســـتــطــاعت تـــهــيــة مــغـــتــسل خــاص
للنساء بعـد أعداد كادر نسوي يتولى
ـتوفـيات من عـملـية تـغـسيل وتـكفـ ا

صابات باجلائحة. ا
الـى ذلك قـال مــديــر عـام دائــرة صــحـة
الــنــجـف رضــوان الــكـــنــدي : أن كــادر
الـشـرقــيـة كـان لـهم مـوقف شـجـاع من

خالل اتــصـالـهم مـعـي وحتـديـد مـوعـد
لـيـلي لكي يـرافـقوني لـزيـارة ميـدانـية
الى مــســـتــشــفى األمل الـــتــخــصــصي
لـألمـراض اإلنـتـقـالـيــة وبـالـفـعل تـمت
ـذكـور ).وب زيـارتـهم لـلـمـسـتـشـفـى ا
الــكـنـدي ( فــريق بـرنــامج كالم الـنـاس
ـســتــشـفى بــعـد أسـتــطــاعـوا دخــول ا
أجـراءات الــسالمـة الـتـي اجـريت لـهم
ـوقع اخلـاص بـالـعزل جتـولـوا بـهـذا ا
لـلـمـصـابـ بجـائـحـة كـورونـا واجروا
ـــقــــابالت مع الــــطـــواقـم الـــطــــبـــيـــة ا
ـــديـــنـــة ــــصـــابـــ وهـــو خـــارج ا وا
ومــوقـــعه عـــلى الــطـــريق الـــرابط بــ
ـوقع يـضم ثالثـة الـنـجف وكــربالء وا

مستشفيات تخصصية).
- وضم فــــريـق عــــمل بـــــرنــــامج (كالم
الـــنـــاس) في هـــذه احلـــلـــقـــة: األعــداد
والـــتـــقـــد : عـــلي اخلـــالـــدي مـــديــر
التـصوير : عـمر اجلـابري التـصوير :
ـتـابـعـة : سـرمـد بـلـيـبل الـتـنـسـيق وا
ـونـتـاج : حـسـام سـعــدون اجلـابـري ا

الدين محمود.

{ لـوس اجنــلـوس- وكــاالت - أثـار
قــرار مـــنــصــة (إتـش بي أو مــاكس)
التلفزيـونية األمريكـية حذف حلقات
من مــسـلــسل الـرســوم الـكـارتــونـيـة
الساخر الشهير (ساوث بارك) ردود
فــعل واسـعــة وجـدد الــنـقــاش حـول
احلــد الـــفــاصل بــ حــريــة اإلبــداع
والــتـعــبــيـر وازدراء األديــان.وكـانت
منـصة (إتش بي أو مـاكس)قد بدأت
ـاضي في عـرض مـطــلع األسـبــوع ا
ـتــحـركــة الـذي مــسـلــسل الـرســوم ا
يـــتــــكـــون من  307 حـــلــــقـــات.. وكل
سـلسل متـوفرة في مكـتبة حلقـات ا
ــنـــصــة مـــا عــدا خـــمس حــلـــقــات ا
تتضـمن رسوما كاريـكاتوريـة للنبي
ــــنــــصـــة مــــحــــمــــد.وقـــد مــــنــــعت ا
الـتـلــفـزيـونـيـة عـرض تـلك احلـلـقـات
نـتجـة بهدف باالتـفاق مع الـشركـة ا
جتنب تـكرار مـشاكل سـابقـة تعرض
لــهـا صــنــاع الـعــمل.فــفي عـام 2001
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لصق الترويجي لـ(ساوث بارك) ا

واتـــهــمــته بـــاالعــتــداء الــبـــدني أثــنــاء
عالقــتــهـمــا وهـو مــا نــفـاه ديب.وتــبـدأ
دعـوى الــتـشـهـيـر الـثالثـاء الـقـادم ومن
ـتوقع أن تستمـر لثالثة أسابيع. ومن ا
ـــتــوقع أن يــدلي كـل من ديب وهــيــرد ا

بشهادته.

يوسف الشريف

توبا بويوكستون 
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ـنضـبط في الشـارع العراقي كـثر الـكالم عن السالح غـير ا
ـفــسّـرون فـيه   مـنـهم مَن ذهب الى انّ احلـكـومـة واخـتـلف ا
قـادرة عـلى ضـبـطـه ومـنـهم مَنْ أنـكـر ذلك  وفـريق ثـالث قـال
ــشــكــلــة بــضـعـف لــغـة وإنّــمــا ا بــعــدم وجــود خالف أصالً 
الـتــنـســيق  والــتـحــريض الـســيـاسي مـن اصـحــاب احلـسـد.
وسـمــعـنـا مَـنْ قـال انّ الـسالح مــهـمــا كـان وضـعه فــهـو قـوة
لـلشعب في الدفاع عن نفـسه اذا حدثت اخفاقات من القوات
سلحة الرسمية . ويطول الكالم الذي ال فائدة ترجى منه.  ا
البـد من معـاينـة احلقـائق اآلتيـة لكي تـكون الـصورة واضـحة
أمـام مَن يـسـهـب في الـكالم  ويـتـحـدث كـأنه نـازل من الـقـمـر
أو يـحـلم أحالمـاً لن يـكـون لـهـا تـفـسـير عـلى كـوكب الـعـراق 

على الواقع مطلقاً :
»ÎôË  الـسالح تـابع الى مـلـيـشـيات أو فـصـائل أو تـنـظـيـمات

سـمّهـا ما تـشاء بـحسب مـيولك وهـواك  وهي تنـضوي حتت
سميات سياسية عـناوين احلشد الشعبي أو عناوين مـوازية 
ؤثرة في موازين احلكم وديـنية وعشائرية التزال لها الكلمة ا

القائم في العراق حتى اليوم .
ÎUO½U?Ł  هل وافـقت االحزاب والقوى العـراقية على مجيء هذه

احلـكـومـة حـتى تـتــلـقى صـفـعـة الـتـفـكـيك أو نـزع الـسالح أو
ـشـهـد في اذهـانـكم اعـتـقـال فالن وعـلّـان ? اعـيـدوا تـركـيب ا

ا ستضحكون أيضاً . وستجدون اجلواب  ور
?¦ÎU  جـمـيع احلـكومـات الـسـابـقـة باعت لـلـشـعب شـعارات U?Ł

حـول حصـر السالح وفي احلـقيقـة اعتـمدت في تـنفـيذ بعض
خـططـها ومسـاعيـها عـلى سالح أولئك الـذين يُراد الـيوم نزع

سالحهم .
ـلـيــشـيــات مـعـروفــة  وانّ الـلـعب مع —»ÎU?F??Ð تـبــعـيـة بــعض ا

سالحـهــا يـعـني الـلــعب مع دولـة في اجلـوار بــات مـسـتـقـبل
التنفس في العراق مرهوناً بها.

بل ترفض ـان ال تستـجيب  ÎU  مـوازين القوى فـي البر U?š

ـعـادلة الـسائـدة مـنذ االحـتالل االمـريكي أي قـرارات تـخل با
للعراق .

ÎUÝœUÝ احلـكومة بوضعـها احلالي وعمرهـا االفتراضي سنة

وسـتة أشهـر غيـر مصمـمة عـلى الدخول في مـرحلـة التغـيير
اجلـوهري وليس بـأيديـها سوى نـفس االدوات السابـقة التي
ـاضـية  وانّ تـعـامـلت مـعهـا احلـكـومـات  اخملـزية  أقـصـد ا
نـاصب وزارية ليس سـوى مالمسة الـتغيـيرات التـي حدثت 

شكلة وليس الدخول في بطنها . قشور ا
ÎUFÐUÝ  هـناك توافقات بالعشرات ب اجلانب غير الرسمي

والـرسمي وانّ اخلالفـات تـنحـصر في نـقطـة أو اثنـت  من
مكن إجراء تسوية في أي وقت . ا

يـقــول بـوريس يــلـتــسن أول رئـيس لــروسـيــا االحتـاديــة بـعـد
انـهيار االحتاد الـسوفيتي أنه اسـتعرض محاوالت اإلصالح
في روسـيا ابتداءً من محـاولة القيصـر بيتر األول خللق دولة
روســيـة عــصـريــة في حــيـنـه عـلى الــطــراز األوربي وانـتــهـاءً
ـحـاولـة مــيـخـائـيل غـوربــاتـشـوف حتـديث وتـفــعـيل الـنـظـام
االشـتـراكي فوجـد أن جمـيع احملـاوالت لم تنـجح في حتـقيق
رجوة من قـبل أصحـابها بـسبب عدم االسـتمرار األهـداف ا

بها حتى النهاية.
ان في  28/ 10 / 1991  وأخـبـرهم ذهب يـلـتـسن الى الـبـر
أن روسـيــا في أحـرج حلـظـات تــاريـخـهـا وطــلب صالحـيـات
نهار فوافق عـيشي ا عاجلة الـواقع االقتصادي وا إضـافية 
ان عـلى تـخـويله صـالحيـات إضـافيـة حـتى كـانون اول الـبـر

. 1992
اخـتــار يـلــتـسن ايــغـور غـيــدار مـديــر مـعــهـد االقـتــصـاد في
مـوسكـو والبالغ  35 عـاما من الـعمـر ليقـود عمـلية اإلصالح
كــنـائـب رئـيس وزراء مـع فـريــقه من الــشــبـاب كــوزراء وقـرر
يـلتـسن ان يقـود احلكـومة بـنـفسه لـيكـفيـهم االنتـقادات أثـناء

التنفيذ.
بـدأ غـيـدار بـتـنـفـيـذ بـرنـامج تـضـمن عـنـد الـبـدء إزالـة جـمـيع
ـواد االستهالكـية وبعـدها بشـهر أطلق الـقيود عـلى أسعار ا
أسـعار الـوقود وسـعى لـتخـفيض الـعـجز في مـيزانـية الـدولة
ـئـة من صـناعـة مـواد الـبـناء و60 ـئـة ونقل  50 بـا الى  1 بـا
ـئـة من ورشـات ـواد الـغـذائـيـة و 70 بـا ـئـة من صـنـاعـة ا بـا
الـتــصـلـيح الى الـقــطـاع اخلـاص. تـوقـع غـيـدار ان األسـعـار
ــئـة شـهــريـا ثم تـبـدأ سـتــرتـفع في الـبــدايـة بـحـدود  100 بـا
ـئـة نـتـرك الـتـفـاصـيل األخـرى لـعدم ـ  12-10 بـا بـالـتـنـازل ال
االطـالة.  توقع غيدار انه مع نهاية الـعام سيحصل استقرار
نسبي تبدأ بعده الفعاليات االقتصادية واالنتاج بالصعود.
كـانت العملية اإلصالحية التي أطـلق عليها العالج بالصدمة
قـاســيـة جــداً وكـانت روســيـا عن بـكــرة أبـيــهـا تــتـلـوى حتت
الــعالج الى الــدرجــة الــتي خــاطب فــيــهــا الـكــاتب الــروسي
ـشهور الكساندر سوجلـينتسن يلتسن عبـر التلفاز: السيد ا

الرئيس هل توافق أن يتم مداواة أمك بالعالج بالصدمة??
أجـاب يـلـتـسن: روسيـا هي أمـنـا. روسـيـا هي نـحن والعالج

بالصدمة هو لنا نحن.
ال يـختلف عراقيان من أن مهام اإلصالح الـتي تنتظر السيد
ـهام الـتي مـصـطـفى الـكـاظـمي بـالـتـأكـيـد أكـثـر حـرجا مـن ا
واجـهها بوريس يلتسن والتي كانت جُلّها اقتصادية إذ تزيد
تـظاهرين لـلعـدالة وحـصر الـسالح بيد عـليـها بتـقد قـتلـة ا
الـدولـة اخلـروج من جـائــحـة كـورونـا االنـتـخـابـات الـنـزيـهـة
واإلفالت من الـنير اإليراني فوق عنق العراق وتأثيرات النير

األمريكي الذي يحاول أن يتموضع فوق عنق إيران.  
صـدمة الـسيـد الكـاظمي األولى كـانت للـمتقـاعدين من خالل
ـقـربــ نـسب الـضــريـبـة الـتي ــالـيـة وبــعض ا اعالن وزيـر ا
ســتــقــتــطع مـن رواتــبــهم وبــعــد أن تــســبـب ذلك والــله أعــلم
بـجلـطات وصـعود ضـغط وسـكر لـلمـتقـاعدين عـاد وأعلن أن
رواتـبـهم خط أحـمر. يـبـدو أن هـذا كان عالج بـالـصـدمة ألنه
ا تـهـيئـة لـقطع أو تـخـفيض رواتب مـسـتقـبـلي (اليـشوف لـر

وت يرضى بالصخونة) ا
عـدت العاصـفة وال ندري عـواقبهـا فجاءت الـصدمة الـثانية ـ
مـداهمـة الدورة وبـعدهـا استـعراض الـفصـائل لقـدرتهـا على
ـنــطـقـة اخلــضـراء. ومن ثم اسـقــاط احلـكــومـة في بـغــداد وا
إطالق احملـتجزين وتقد نصـيحة للسيـد الكاظمي بأنه كان
عـليه التغـليس كما فـعل القائد الـعام الذي سبـقه عند ضرب

اجليش وضيوفه من الفرجنة.
نـقـر بـأنـنـا حـقـقـنـا سـبـقـاً بـإضـافـة
الـتغـليس الى الـعالج بالـصدمة في
ــســائـل االقــتــصــاديـــة واألمــنــيــة ا
وبـــانــتـــظـــار نـــتــائـج الــعـالج والــله

وفق. ا
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{ بــــــــاريس- (أ ف ب) - حـــــــذرت
ـــتـــحـــدة من أن الـــنـــفـــايــات األ ا
اإللـكترونـية جتاوزت  50 مـليون طن
في الـعام  2019 بـزيادة نسـبتها 20

ئة على خمس سنوات. با
وجــاء في الــتـقــريــر الـســنـوي لأل

ـوضوع أن 17 ـتـحدة حـول هـذا ا ا
ـئــة فـقط من  53 مــلـيـون طن من بــا
الــنـفــايـات اإللـكــتـرونـيــة من هـواتف
وحـواسيب وادوات مـنزلـية وغـيرها
أعــيـــد تــدويـــرهــا. ورمـي مــا تـــبــقى

وقيمته حوالى  50 مليار يورو.
وأوضح الـتـقـريـر أن هـذه الـنـفـايـات
ـعـاد تـدويـرهـا حتـوي الـذهب غـيـر ا
والـفضة والنحاس والبالت وفلزات
األتــــربـــة الــــنــــادرة الــــتي يــــنـــبــــغي

استغاللها النتاج أجهزة جديدة.
وحتـوي أيـضـا مـواد سـامـة وخـطرة
عـلى صـحـة االنـسـان عـلى مـا حـذر

التقرير.
ـــــتـــــحــــدة إلى أن وأشــــارت األ ا
ـــبــرمج ونـــســبـــة إعــادة الــتـــقــادم ا

شكلة. تدنية تفاقم من ا التدوير ا
وقــد انـتــجت آسـيـا أكــبـر كــمـيـة من
الـنفايات اإللكترونية مع  24,9مليون
طن تــلـيــهـا الـقــارة األمـيــركـيـة 13,1
فـأوروبـا  12مـلـيـونـا لـكــنـهـا تـسـجل
أكبـر معدل للفرد وإفريقيا وأوقيانيا
مع  2,9 مليون طن و 0,7مليون طن.
ـسـاعـد ديـفـيـد وقـال األمـ الـعـام ا
تـحدة مـالون وعـميـد جـامعـة األ ا
(يـــجب عـــلى وجه الـــســـرعـــة زيــادة
اجلـهـود لـلــتـوصل إلى انــتـاج أكـثـر
اسـتـدامـة لـلـتـجـهـيـزات الـكـهـربـائـيـة
واإللكـترونية واستهالكها والتخلص

منها).
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{ ستيـنوكيـرزيل (بلجـيكا)-(أ ف
ب) - اكتـفى مهـرجان لـلموسـيقى
اإللكترونية في بلجيكا يستقطب
عـادة نــحــو عــشــرة آالف شـخص
يـــومـــيــاً بـــاخـــتـــيـــار مــئـــات من
احملــظـوظــ بــالــقـرعــة حلــضـور
حــفـالته الــتـي افــتـــتــحت مـــســاء
اخلــــــمـــــــيس ولــــــكـن لــــــيـس من
درجات بل من قـوارب احتراماً ا
ـبـدأ الـتـبــاعـد اجلـسـدي في زمن

ستجد. فيروس كورونا ا
وستتـاح فرصـة حضور كل حـفلة
من مهرجان بارادايز سيتي لنحو
 400 شخص وهـو احلد األقصى
ــســـمــوح به لـــلــتــجـــمــعــات في ا
الهواء الـطلق. وسـيتـوزعون على
قـوارب يـتـسع كل مـنـهـا لـثـمـانـية

أشخاص.
ـــهــرجــان في األوقــات ويــجــمع ا
العاديـة نحو عـشرة آالف شخص
يوميـاً في حديقـة قصر ريـبوكور
عـلى بـعـد حـوالى  20 كـيـلـومـتـراً

من بروكسل.

وقال أنطوان دو برادانديرد أحد
ــهــرجـــان فــكــرنــا في مــنــظـــمي ا
ــهــرجــان هــذه طــريــقــة إلقـــامــة ا
ـفــروضـة. الـســنــة رغم الـقــيــود ا
كن وأضاف ارتأينا أن القوارب 
أن تـكـون مـثـالـيـة نظـراً إلـى أنـها
تــتـــيح احلـــفــاظ عــلـى الــتـــبــاعــد
اجلـسـدي. وتـابع مـهـرجـانـنـا هو
األول بــــحـــضــــور جــــمـــهــــور في
ـنزلي بلـجيـكا مـنذ رفع احلـجر ا
وبـالـتـالي أظـهـر الـنـاس حـمـاسـة
كبيـرة حلضور حفـالته ومشاهدة

الفنان يعزفون.
وصــمــمت الـــقــوارب خالل شــهــر
واحــد ثم نـــفــذت فـي أيــام وهي
مــصــنـوعــة مـن اخلـشـب ومـزودة
وجودين على كـن ا مجاذيف و

متنها أن يرقصوا ولكن بهدوء.
ويتم اختيار احملظوظ بالقرعة
وسيتمكنون من حضور احلفالت
. ولـلفـائز أن يـوجه دعوات مجـاناً
إلى سـبــعـة أشـخــاص آخـرين من

الدائرة القريبة منه.

{ أدنـــبـــره-(أ ف ب): كـــشـــفـت دراســـة نـــشـــرت
اخلـمـيس أن الـلـغـة الـغـيـلـيـة في اسـكـتـلـنـدا مـهددة
ـا يـستـلزم بـاالنقـراض قـبل نهـايـة العـقـد احلالي 
تدابيـر عاجلـة لكبح تـراجعهـا. ويقتـصر عدد الذين
ال يزالـون يتحـدثون بـهذه اللـغة عـلى نحو  11 ألف
ن فـوق  اخلـمـسـ وفـق ما شـخص مـعـظـمـهم 
أفــادت به دراسـة أجــراهـا مـعـهــد عـلـوم الــلـغـة في
جامـعة هايالنـدز واختصـاصيـو األبحاث في الـلغة
الغـيليـة. والحظ معـدّو الدراسـة أن استـخدام الـلغة
الـغــيــلــيـة عــلى وشـك االنـهــيــار مــشـيــرين إلى أن
الـــتــحـــدث بـــهـــا ضـــمن الـــعــائـالت وفي صـــفــوف
راهـق هامشي إضـافة إلى كونـها تأثـرت سلباً ا
بــتــراجع عــدد الــســكــان في أقــصى شــمــال غـرب
اسكـتـلـنـدا. وقال اسـتـاذ بـحوث الـلـغـة الغـيـلـية في
هذه اجلـامعـة كونـشور أوغـيوالجـ إن حتدي منع
انـقـراض هـذه الـلغـة ضـخم مـشـدداً عـلى ضرورة
إطالق مبـادرات إلنقاذ هذه اللغة. وأعلنت احلكومة
االسـكــتـلـنــديـة الـعـام  2017 خـطــة حلـمـايــة الـلـغـة
ـجموعـة تدابـير بـينـها اسـتخدام الـغيـليـة توصي 
هذه اللـغة في مناسبات متنوعة اجتماعية ورسمية

ومهنية.
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{ نـيـويـورك -(أ ف ب) - تـقـدّم مـسـؤول
الــتـواصل في شــركـة بـويــنغ األمـيــركـيـة
لــلــصــنـــاعــات اجلــويــة نــيل غــواليــتــلي
بـاستـقالـته من منـصبه اخلـميس بـسبب
نص كتبه قبل أكثر من  30 عاماً عن دور

رأة في اجليش. ا
وأوضـحت الـشركـة في بـيان أن مـسؤول
الـتـواصل اتـخـذ قـراره بـاالسـتـقـالـة على
ـوظـفـ ولفت اثـر شـكـوى قـدمهـا أحـد ا
فـيـهـا انـتـبـاه اجملـمـوعـة إلى مـقـال كتـبه
غـواليـتـلي عـندمـا كـان في اجلـيش الـعام
 1987 وتـناول فـيه مدى مالءمة الـسماح
لـلـنـسـاء (في اجلـيش األمـيـركـي) أو عدم
شاركة في مهام قتالية. السماح لهنّ با
وأقـرّ غـواليـتـلي الـذي تـولّى مـنـصـبه في
قال كان بـداية السنـة احلالية بـأن هذا ا
مـساهمة غـير حكيمـة من طيّار في مشاة
الـــبــحــريـــة األمــيـــركــيـــة في الــتـــاســعــة
والـعـشـرين من عـمره في مـرحـلـة احلرب
الـبــاردة في مـسـألـة كـانت مـوضع جـدل
فـي تـلك احلـقــبـة. واعـتــرف بـأن احلـجج
ــقـال كــانت خــاطــئـة الــتي تــضــمـنــهــا ا

ومهينة.
وأضـاف غواليـتلي في بـيان الشـركة هذا

ـقال ال يعبّر عمّن أنا اليوم ولكنّي رغم ا
ـصــلـحـة ذلك قــررت تـقــد اسـتــقـالــتي 
ـديـر الــشـركـة. ونـقـل الـبـيـان كــذلك عن ا
الـتنفيـذي جملموعة بـوينغ ديفيـد كالهون
ـشار إلـيه مطوّالّ ـقال ا قـوله إنه ناقش ا
مـع غـواليــتـلي وبــحث مــعه في تـأثــيـره
على دوره كناطق رئيسي باسم الشركة.
وقــال كـــالــهــون في هــذا الــصــدد أودّ أن
أشـدّد على التزام الشركة الشديد التنوع
واإلشـراك بكل أبعـاده ولضمـان حصول
وظف عـلى فرص متساوية في جـميع ا

العمل واإلبداع.
وتـأتي هـذه االسـتـقـالـة بـعـد أسابـيع من
مــقـتـل األمـيــركي األسـود جــورج فـلــويـد
اخــتـنــاقـاً بـعــدمـا ضــغط شـرطي لــفـتـرة
ـوجـة ـا تـسـبب  طـويــلـة عـلى عـنـقه 
ــيــة اســتـنــكــاراً لــلــعـنف تــظــاهــرات عـا
ــســاواة. ودفع ذلك شــركــات وانــعـــدام ا
ــراجـــعــة عـــدة إلى اإلعالن عـن الــبـــدء 

ذاتية وإلى تعهد احترام أكبر للتنوع.
ـوظـفـ في مـطـلع وكـان كــالـهـون أبـلغ ا
حــزيــران/يــونــيــو احلـالـي بـعــزمه عــلى
تــعـزيـز احلــوار في شـأن الـتــنـوع ضـمن

بوينغ.
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سيح في بالد الغال. إلى السيد ا
وقـــال نــيـــكـــوال تــيـــســيـــران أحــد
ـسؤول عن أعـمال التـنقيب في ا
تــصـريح لـوكـالـة فـرانس بـرس إن
ـئة واخلـمسـ التي أحـد القـبور ا
عـثر عـليه وهـو تابـوت من احلجر
الــرمــلي يــعـود إلى  1500ســنـة ال
ـكن تـالـياً يـزال مـقـفالً بـإحكـام و
أن يـــحــتــوي عــلـي رفــات في حــال
قرر أن جـيدة مـشيـراً إلى أن من ا
يُــفــتَح هــذا الـنــاووس مع انــتــهـاء
ورشــة الـتـنـقـيب في آب/أغـسـطس
ـــقـــبل. أمـــا بـــقـــيـــة الــتـــوابـــيت ا
فـمـعـظـمهـا من اخلـشب ولـكن ثـمة
أيـضاً تـوابيت نـادرة مصـنوعة من
الـــــرصـــــاص وأخـــــرى مـــــغـــــطــــاة
بـالـقـرمـيـد. وجتـدر اإلشارة إلى أن
مـدينة أوتون الرومانية التي بنيت
ـيالد تُعـتَبَر فـي القرن األول قـبل ا
ــسـيــحــيــة في ــواقـع ا أحــد أهم ا

القرون الوسطى.

{ أوتــــون -فــــرنــــســــا-(أ ف ب) -
كـشفت أعـمال تنـقيب عن اآلثار في
أوتـــون (وسط شــرق فــرنــســا) عن
 150قــــبـــــراً تــــعــــود إلى مــــا بــــ
مــنــتــصف الــقـرن الــثــالث والــقـرن
اخلــامس لــلـمــيالد وكـانت تــشـكّل
مـــقـــبــرة مـــهـــمـــة في بالد الـــغــال
بـحـسب مـا أفـادت اجلـمـعـة اجلـهة
الـــتي تـــولت الـــتـــنــقـــيب. وأوضح
ـــعــهــد الــوطـــني ألبــحــاث اآلثــار ا
الـــوقــائــيــة أن أعـــمــال الــتـــنــقــيب
الـوقائية التي أجراها قبل الشروع
ـــوقع فـي تـــشـــيـــيـــد مـــنــــزل في ا
أظـهرت وجـود مقبـرة تضم الـقبور
ــــســـيــــحـــيــــة األقــــدم في اجلـــزء ا

الشمالي من بالد الغال.
وشـــرح أن مـن بـــ مـــا اكـــتـــشـــفه
ـشـاركون عـلـمـاء اآلثار الـثـمـانيـة ا
فـي الـورشـة نــقش بــيـكــتـوريـوس
الـــذي يـــعـــود إلى الـــقـــرن الـــرابع
ويُـعتَبَر أحد أول اآلثـار التي تشير
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{ واشـــــــنـــــــطـن- (أ ف ب) - في
ـاضي كـان خـمـسـيـنـات الـقـرن ا
محبـو الطيـور في كندا يـتعرفون
بـســهـولـة عـلـى طـيـر الـدوري ذي
احلنـجرة الـبيـضاء بـفضل نـغمة
مـيـزة بـنوتـاتـهـا الثالث شـدوه ا
اخلتـامـيـة… غيـر أن تـغيـيـرا طرأ
عــلى هـذه الــســلـوك فـي الـعــقـود
األخـيرة دفع بـعـلـمـاء إلى حتـليل

سبب هذا التبدل السريع.
فـقـد اعــتـاد الـكـنــديـون لـسـنـوات
تقليد صوت طير الدوري هذا مع
تـألـيف مـقـاطع تـشـبه بـنـغـمـاتـها
تـركيـبـة الـلحن الـثالثي الـنـوتات
اخلاص به. غيـر أن علمـاء أحياء
اضي الحظـوا في نهـاية الـقرن ا
أن هذه الطيور بدأت تظهر حسا
ابـتـكـاريـا في الـغـرب الـكنـدي من
خـالل تــغــيـــيــر نـــغــمـــة شــدوهــا
لتصبح مكونة من نوتت اثنت
بــــــدل ثـالث. وفي الـــــــعــــــقـــــــدين
ــاضــيــ بـاتـت هـذه الــنــغــمـة ا
اجلـــديـــدة لـــدى طـــيـــور الــدوري
الـبــيـضـاء احلــنـجـرة تــتـمـدد في
سائـر أنحـاء كندا مـن الغرب إلى
قـاطـعات ألـبـرتا الشـرق مـرورا 
وأنــتـاريــو ووصـوال إلـى كـيــبـيك
ــاضي لــتــغــطـي تــالــيـا الــعــام ا
مـــــســــاحــــة تــــفــــوق ثالثــــة آالف
كـيـلـومـتـر من األراضي الـكـنـدية.
ويــــشــــكل ذلك مــــثــــاال نـــادرا عن
الـــتــبــدل الـــســريع في الـــســلــوك
احلــيــواني لــنــاحــيــة اســتــبــدال
صــوت بــآخـــر لــدى أجــنــاس من

الطيور.
وفي دراســة نــشــرت نــتــائــجــهــا
اخلــــمـــيـس في مــــجـــلــــة كـــارنت
بـايـولـوجي يـصف عـالم األحـيـاء
كن أوتـر وهو أسـتـاذ في جـامـعة
الــشــمــال في مــقــاطــعــة بـريــتش
كـــولــومـــبـــيــا وزمـــيــله ســـكــوت
رامــسـاي مـن جـامــعــة ويـلــفــريـد
ــذهـلــة الـتي لـوريــيه الــسـرعـة ا
حلت فـيهـا الـنغـمة اجلـديدة ذات
النوتـت محل الـنغمـة التقـليدية
عروفة لطيور الدوري الكندية. ا
ويوضح كن أوتـر لـوكالـة فرانس
بــرس األمــر أشــبـه بــشــخص من

مقاطـعة كيـبيك (الكـندية الـناطقة
بـالفـرنـسـية) يـنـتـقل إلى باريس
فيُـعجَب جـمـيع من حوله بـلكـنته
ويعتـمدونها فـي أحاديثهم. وفي
غضون عشر سنوات تصبح لكنة
مقاطعـة كيبيك هي الـسائدة لدى

سكان باريس. 
واســـتـــنــد الـــبــاحـــثـــان في هــذه
األعمـال إلى  1785 تسـجـيال ب
الــعـــامــ  2000 و 2019 أخـــذت
بـأكــثـريـتـهــا مـنـهــمـا وأيـضـا من
مواطن عاديـ وكانت منشورة
عــلى مــواقع مــتــخــصـصــة. وفي
مـــقـــاطـــعــة ألـــبـــرتـــا في الـــغــرب
الـــــكـــــنـــــدي كــــــانت أكـــــثـــــريـــــة

التسجيالت تتضمن نغمة ثالثية
النـوتات في 2004 لكن بـعد عـشر
ســـنــــوات بـــدا أن جـــمـــيع ذكـــور
الدوري اعتـمدت الـغناء بـالنـغمة
الــثـنــائــيـة الــنــوتـات. وفي 2015
كــانت طــيــور الــدوري في ســائــر
أنـحـاء الـنـصف الـغـربي الـكـنـدي
تـشـدو بـنـغـمـة ثـنـائـيـة الـنـوتات.
ـاضي بات حـضور وفي العـام ا
ـسـتجـدة قـويا في هذه الـنـغـمة ا

الغرب الكندي.
وعـلى هـذه الــوتـيـرة قـد تـصـبح
عروفة النغمة الثالثية النوتات ا
تــاريـــخــيــا لـــدى طــيــور الــدوري
الكندية البيضاء احلنجرة مجرد

ـاضي ال وجــود لــهـا ذكـرى مـن ا
ســـوى في تـــســـجـــيالت عـــلـــمــاء
األحـيــاء. وتـشـدو ذكــور الـطـيـور
لتحديد مساحة سيطرتها كما أن
نغـماتـها تتـشارك تـركيـبة حلـنية
موحـدة. وفي الـعادة إذا مـا طرأ
تبدل في نـغمة الـغناء فـإنه يبقى
مــحــصــورا في نــطــاق جــغــرافي
مــحــدد وال يــتــمــدد إلى األراضي

اجملاورة.
ويـــقــول كـن أوتــر هـــذه من أولى
الـدراســات الـتي تــظـهــر أثـرا من
هـذا الـنـوع عـلى نـطـاق جـغـرافي

بهذا االتساع.
لـكن كـيف غزت الـنـغـمـة اجلـديدة

سـاحة? تـشبّه النـظرية كل هذه ا
األكــثـــر تــرجــيــحـــا ذلك بــحــالــة
األطـفــال الـذين يـرددون أغــنـيـات
جديدة إثـر عودتـهم من مخـيمات
الــعــطل. فــقـد الحظ الــعــلــمـاء أن
ـــــنــــاطق طـــــيــــور الـــــدوري من ا
الـكنـديـة اخملـتـلفـة تـتـمازج خالل
ـنــاطق عـيــنـهـا في الـشــتـاء في ا
ـــتــحــدة ثم جــنـــوب الــواليــات ا
يـعـود كل مـنـهـا إلى مـنـطـقـته في

الربيع.
ويـــــبــــدو أن طـالئع ذكـــــور هــــذه
الــطــيـور تــعــلــمت هــذه الـنــغــمـة
اجلـديـدة من أتـرابـهـا في الـغـرب
فـي ســـهـــول واليـــتـي تـــكـــســـاس

وكـانـسـاس األمــيـركـيـتـ وبـات
ــنـــحى طـــاغــيـــا بــصــورة هـــذا ا
غامـضـة. وبيّـنت دراسـات سابـقا
أن الطـيـور الصـغـيرة قـادرة على
اعـتـمـاد نـغـمـة غـنـاء غـريـبـة بـعد

سماع تسجيل عنها.
لـكن لــفـهم سـبب تـخــلي الـطـيـور
الـذكـور طـوعــا عن نـغـمـة الـغـنـاء
التاريـخية يتـع على الـباحث
التحقق من فرضيات مختلفة.

ـمكن أن ويـرى كن أوتر أنـه من ا
هــذا الـتــغـيــيــر قـد راق لــلـطــيـور
اإلنـاث ونـقـلت هـذه الـعـدوى إلى

صغار الذكور.
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{ اســـــطــــنـــــبــــول-(أ ف ب) - قـــــتل
شــخـصــان عـلى األقل وأصــيب أكـثـر
من  70 شـخصـاً بجـروح اجلمـعة في
انـــفـــجـــار قـــوي وقـع داخل مـــصـــنع
لأللـعـاب الـنـاريـة في تـركـيـا وفق ما
أعــلـنت الــسـلــطـات. ووقع االنــفـجـار
الـذي صنـفه عاملـو اإلنقـاذ بـاحلادث
الــصـنـاعي صـبـاحــاً في هـيـنـداك في
مــحـافــظـة صـقــاريـا في شــمـال غـرب
تـركيا. وقال وزير الصحة فخر الدين

قوجة لدينا قتيالن و 73 جريحا.
وأوضـح أوكــــتــــاي كـــــالــــدرم حــــاكم

مـحـافـظـة صـقـاريـا (شـمـال غـرب) أن
 150 إلى 200 شـــخص كــانــوا داخل

صنع حلظة وقوع االنفجار. ا
وارتـفـعت سحـابة كـبـيرة من الـدخان
عــدة أمــتـار فـي الـســمــاء فـيــمــا كـان
ـفـرقـعـات الـنـاريـة يدوي من صـوت ا
ــصــنع وفق صـــور بــثــتــهــا داخـل ا

قنوات تلفزيونية تركية.
وبـــحــسب شـــهــود ذكــرتـــهم وســائل
اإلعـالم احملــلـــيـــة شـــعـــر الـــســـكــان
بــاالنــفــجـار حــتى مــســافـة  50 كــلم
بـيـنـمـا اعـتـقـد بـعـضـهم بـدايـةً أن مـا

يــحـصل هـو زلــزال. وقـال احلـاكم إن
تـــــواصل االنــــفـــــجــــارات فـي مــــوقع
احلــادث عــرقل وصــول فــرق اإلنــقـاذ
إلـيه. وفي مؤشر عـلى قلق الـسلطات
مـن احلـادث أرسل الـرئــيس الـتـركي
رجـب إردوغــــــــان ثـالثــــــــة وزراء إلى

كان. ا
ـصـنـع نـفـسه ووقـع انـفـجــاران في ا
فـي عـامي  2009 و 2014 أســفـرا عن
مــقـتل شــخـصــ وإصـابــة نـحـو 40
شـــــخــــصـــــاً بــــجـــــروح وفق اإلعالم

التركي.
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