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قـطع اآلالف من الشباب اخلريج
ــــؤديــــة الـى مــــنــــاطق الــــطـــــرق ا
الـــعالوي والـــصـــاحلــيـــة ومـــطــار
ـثـنى وتـقـاطع دمـشق في بـغداد ا
ان امس امـام مقر احلـكومة والـبر
االحــد  احـتـجــاجـا عـلى ســيـاسـة
الـتـقـشف الـتي تـتـبـعـهـا احلـكـومة
وعــــــــدم ايــــــــجــــــــاد حـل لـالزمـــــــة
االقـتصـادية الـتي تواجـه العراق 
ــوظــفــ وتـــأخــر صــرف رواتب ا
ـتـقـاعـدين .وخـرج مـجامـيع في وا
تـظاهرات واحتجاجات قادم من

احملـافـظـات ومـنـاطق مـخـتـلـفة من
بــــــغــــــداد حتـت درجــــــات حـــــرارة
الـــصـــيف الـــقـــاسي  مـــطـــالـــبــ
بـحقـوق العـمل والتـعيـ واحلياة
ة  منددين بعـجز السلطات الـكر
ـانيـة واحلـكـوميـة عن ايـجاد الـبـر
احلل وتـلـبـيـة طمـوحـات الـشـباب.
والحـظ مــراقــبــون غــيــاب مالكــات
شـــبـــكـــة االعالم احلـــكـــومــيـــة عن
تــغـــطــيــة احلــدث رغم قــربــهــا من

وقع .  ا
وافترش احملتجون االرض معلن
(بــــدء ثـــــورة تــــمــــوز ووضع حــــد
لـــلــوعـــود االعالمـــيــة ومـــجـــامــيع

ــــســـــتــــشــــاريـن والــــنــــاطــــقــــ ا
احلـــكـــومـــيـــ  دون ايـــجـــاد حل
الزمــــات الــــفــــقــــراء والــــبــــطــــالـــة
والــفـــســاد).وقــالت ديـــنــا مــحــمــد
خـــريــجـــة كــلـــيــة الـــطب جــامـــعــة
الـنـهـرين (مـنـذ سـنـة كـامـلـة ونحن
نـنـتظـر االوامـر االدارية بـتعـيـينـنا
ومـبــاشـرة عـمـلـنـا الـطـبي  اال انه
لــيس هـنـاك سـور وعـود مــتـتـالـيـة
ـوازنـة  بــالـتـقـشـف وعـدم اقـرار ا
وجتــاوز احلـكـومــة عـلى الــقـانـون
حـيث ان تعينـاتنا مركـزية ومقررة
مــنــذ دخــولـنــا الــدراســة الـطــبــيـة
اجلـامعيـة  لكن يبـدو ان احلكومة

ومــسـتـشـاريـهــا غـيـر قـادرين عـلى
ـنـاسـب)  مـضـيـفـة ايــجـاد احلل ا
(نـعتقد ان الدولة الـعراقية بحاجة
لـلــتـغـيـيـر الـشـامل  ولـيس مـجـرد
اســتـبـدال رئـيس الـوزراء الـسـابق
ـــصـــطــفى ـــهــدي  عـــادل عـــبــد ا
الـكـاظـمي  فـالـبـالد تـمـر بـأوضاع
ـسك حــرجــة وازمـة وبــاء  ومن 
ـسؤولـية ال بـالسـلطـة ليس بـقدر ا
وزيــــر صــــحــــة وال حــــكــــومـــة وال
ــانـــهـــا الــذي لم يـــعـــقــد خالل بـــر
خــمـسـة شــهـور اال ثالث جــلـسـات
خـاطـفة) بـحسب قـولهـا متـسائـلة
(فـكـيف جند احلل?)  وتـابعت (لن
ننسحب اال بتلبية مطالبنا) .ودعا
الــصـيــدالني اكـرم مـعــتـز الى (حل
ان واالتـيان بـحـكومـة مؤقـتة الـبـر
وتــــقـــد احلــــكـــومــــة احلـــالــــيـــة
اسـتقالتها  ألنها لَم ولن تستطيع
حتـقيق مـطالـب الشعـب)  مضـيفا
(نـحن خريجي اجملـموعات الـطبية
لـعام   2019  مـشمولون بـالتعي
ـركــزي لـكـنـنـا لم نـعـ حلـد االن ا
فـكـيف بـالـتـخـصـصـات االخرى? ).
واشـار الى ان (الـقـيادات الـفـاسدة
جــعـلت مـن الـعــراق بـلــدا مـفــلـسـا
بـسـبب سـوء االدارة والـسـرقات) 
مــحـــذر من ان (الــشــعب ســيــعــود
ويــنــتـــفض من جــديــد  ومــثــلــمــا
ـــهـــدي أســـقـط حـــكـــومــــة عـــبـــد ا
يـستطيع إسقاط احلـكومة احلالية
الـتي تعـمل بـواد بعيـد عن مـعاناة
الــــــنـــــــاس)  عــــــلى حـــــــد قــــــوله.
واوضــــحـت ســــارة مــــؤيــــد  وهي
خـــريـــجـــة عـــلـــوم ســـيـــاســـيـــة ان
(احملتج رفعوا شعارات مختلفة
عاناة التي يواجهونها  بحسب ا
 فــمــنــهـم من قــطع الــطــريق امــام
أرتـال عـسـكـريـة لـقـيـادة امـنـيـة مـا
واخــــرون مـــنــــعـــوا مــــرور مـــدراء
ووكـالء وزارات  وبــاتت احلـــركــة

مــشــلــولـة  بــ مــطــالب الــعـمل 
ـــعــيــشــيــة وبـــ تــردي احلــالــة ا
وتـصــاعـد الـفـقـر  وبـ مـطـالـبـ
بــانــهــاء ظـلـم ابـنــائــهم لــســنـوات
واصــدار قــرارات الـعــفـو الــعـام) 
وتــوقـعت تــصـاعــد االحـتــجـاجـات

جـــراء (عـــدم خـــروج اَي مـــســؤول
)  واشارت الى ـقـابـلـة احملـتـجـ
(تـصاعد اصوات  من مثل -انا في
خـدمة الـشعب الـعراقي- واصوات
تـحـدثـ االعالمـي الـنـاطـقـ وا
وتـغريـداتهم  فيـما مجـلس النواب

ـثـلو في عـطـلـة مـفتـوحـة لـيتـرك 
الــشـــعب الــعــراقـــيــ يــواجــهــون
ــــفــــردهم) . ظــــروفــــا صــــعــــبـــة 
وتــــــداولـت مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
فـيـديـوهات تـكـشف وقوع ضـحـايا
. واصابات ب الشباب احملتج
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ســبــبه الــضــعف في اتــخــاذ الــقـرارات
احلـاسمـة من اصحاب الـقرار في البالد
ـا ادى الى عدم االحـترام الواضح في
الـتــصـرفـات االمــريـكـيــة جتـاه الـبالد)
مـشـيـرا الى ان (الـتـصـرفـات االمـريـكـية
زادت بـعد بدء احلـوار معهـا وهذا دليل
جـديد على عدم جديـتها في التعامل مع
الــعـراق كــدولــة مــســتــقـلــة) مــطــالــبًـا
احلـــكــومـــة بـ(اتـــخـــاذ مــوقـف صــريح
وواضح خـاصة وأن لـها سنـدا قانـونيا
ـثلـي الشـعب بـضرورة تـشـريعـيـا من 
خـروج الــقـوات االمـريـكــيـة من الـبالد).
بـدوره ابـدى حتــالف الـفـتح اسـتـغـرابه
من الـفـعل الـذي أقـدمت عـلـيـه الـسـفارة
األمـريكية محذرا من أن هذا الفعل ينذر
بـاسـتـمـرار انـتهـاك الـسـيـادة الـوطـنـية
وحـرمة الدولة العـراقية . وقال في بيان
امس إن (الـــفــعـل الــذي أقـــدمت عـــلــيه
الـسـفـارة األمـريكـيـة في بـغـداد هـو أمر
مـستـغرب وغـير مسـؤول ويعـد انتـهاكا
لـكل األعـراف الـدبـلومـاسـيـة والـقـوان
الـدوليـة ويـؤكد لـنا أن هـذا الـفعل يـنذر
بـاسـتـمـرار انـتهـاك الـسـيـادة الـوطـنـية
وحـرمــة الـدولــة الـعـراقــيـة) مــتـسـائال
(كــيف تــتـحــول الــســفـارة والــبــعــثـات
الـدبلوماسية إلى ثكنة عسكرية في قلب
بـــغـــداد واألدهى من ذلك كـــيف يـــوافق
أصـــحــــاب الـــقـــرار الــــعـــراقـي بـــهـــذه
االنـتـهاكـات الصـارخـة دون أنْ يحـركوا
سـاكـنــا?)  واضـاف (نـسـتـغـرب وبـشـدة
ـــوقـف احلـــكـــومي الـــواضح غـــيـــاب ا
والــصـريـح وكـذلك نــســتـغــرب ســكـوت
وصــــمت كل األطــــراف الــــذين كــــانـــوا
يــتـبــاكـون عــلى هـيــبـة الــدولـة دون أنْ
يـحركوا ساكنا) مؤكدا أن (ما جرى في
بـــغـــداد من إرعـــاب الـــنـــاس في وضح
الـنــهـار دون سـابق إنــذار يـقـرع جـرس
اخلـطـر ويـنـذر بـاسـتـمـرار االنـتـهـاكـات

حلـرمـة وسـيـادة الـعـراق).ودعـا الـبـيان
(جـميع الـقـوى الوطـنيـة اخمللـصة لـهذا
الــبــلــد أنْ يُــديــنــوا هــذه االنــتــهــاكـات
ـتكـررة ) مـشددا عـلى القـول ان (على ا
األمـــريـــكـــان الــكـف عن هـــذه األعـــمــال
االسـتـفـزازيـة للـشـعب الـعـراقي الـعـزيز
وأنْ يــوقــفــوا مــســـلــسل االنــتــهــاكــات
الـبغـيضـة وعـلى احلكـومة الـعراقـية أنْ
ـنع تكرار تـتخذ كل اإلجـراءات الكفـيلة 

ما حصل).
 وكـان مصدر أمني قـد افاد السبت بأن
ـــنـــطـــقــة اصـــوات االنــفـــجـــارات في ا
ــارسـة امـنـيـة تـقـوم بـهـا اخلـضـراء (
الـفـرق اخلـاصـة) مـوكـدا اته (ال يـوجـد
اي اســـتـــهــداف).وأضـــاف أن (طـــائــرة
مـسيرة تـابعة لـلتحالـف الدولي أطلقت
ــنــطـــقــة اخلــضــراء صــواريخ عـــلى ا
لـتجربة مـنظومـة بطاريات الـباتريوت).
ولم يـصدر أي تعليق من السفارة بشأن
ـنـظـومـة حـتى سـاعـة اسـتـخـدام هـذه ا
اعـداد التقرير.وفي الـشأن نفسه اصيب
طــفل بـــجــروح جــراء ســقــوط صــاروخ

ــنــطــقــة كــاتــيــوشــا عــلـى مــنــزل في ا
اخلـضـراء بـبـغـداد مسـتـهـدفًـا الـسـفارة
االمريكية ادى  ايضا الى احلاق اضرار
مـاديـة  فـيـما ضـبـطت الـقـوات االمـنـية
نـطـقة صـاروخـ معـدين السـتـهـداف ا
اخلــضـراء كـذلـك. وقـالت خــلـيـة اإلعالم

األمـــني  في بــيـــان امس األحــد إنه (
إطالق صـــاروخ نـــوع كـــاتـــيـــوشـــا مِن
مـنطـقة عـلي الصـالح في بغـداد باجتاه
ـنـطقـة اخلـضـراء حيث سـقط بـجوار ا
ا نازل بالقرب من قناة بالدي  احـد ا
أدى إلى جـرح طفل وحصول أضرار في
ـنــزل).و أضـافت أن (الـقـوات االمـنـيـة ا
في الـــوقت ذاتـه تــمـــكـــنت مِن إحـــبــاط
هــجــوم آخــر في مــنــطــقــة أم الــعــظــام
والـسيطـرة على صـاروخ نوع كاتـيوشا
أيــضـاً وقــاعـدة اإلطالق) مــوضـحـة أن
(هــذا الــصــاروخ كـــان مــوجــهًــا نــحــو
مـعسـكر الـتاجي ). اال ان مـصدرا امـنيا
قــال ان (الــصــاروخ ســقط عــلـى احـدى
نـطقـة اخلضراء الـشقق الـسكـنيـة في ا
وادى الى اصـابـة طـفـل واحلـاق اضرار

مادية) موضحا أن (الصاروخ كان معدا
السـتـهــداف الـسـفـارة االمـريـكـيـة اال ان
مـنظومة الباتريوت ابعدته ليسقط على
احـدى الــشـقق الـســكـنـيـة الــقـريـبـة من
الـسـفـارة)  واضـاف ان(القـوات االمـنـية
ضـبطت صـباح امس صاروخـ معدين
ـنـطـقـة اخلـضراء  لالنـطالق بـاجتـاه ا
كـان االول في منطـقة الوشـاش والثاني
قـرب مـنطـقـة ام العـظـام. وجرى تـفـكيك
الـصاروخ دون حوادث). وأكد مصدر
في الــشـرطــة وآخـر طــبي إصـابــة طـفل
بـجـروح طــفـيـفـة وقـاال إن (الـسـبب هـو
شــظــايــا الـــصــاروخ الــذي ســقط عــلى
ــنــزل).وقـال مــصــدر في الــشــرطـة إن ا
(مـنـظومـة مـضـادة للـصـواريخ نُـصبت
تحدة و لـلدفاع عن سفارة الـواليات ا
اخـتــبـارهـا الـسـبـت تـصـدت لـصـاروخ
انــفــجــر في اجلــو قـبـل أن يـتــمــكن من
نطقـة اخلضراء).ولم تعلن أي إصـابة ا
سـؤولـيـة عن الهـجـمـات. ويأتي جـهـة ا
صالح األمريكية الـهجوم اجلديد على ا
بــعـد أسـبــوع واحـد مـن تـنــفـيــذ جـهـاز
مـكافـحة االرهـاب عـملـية اعـتقل خاللـها
عـددا من اعضاء كتـائب حزب الله جرى
إطالق ســـراحــهم فـي مــا بــعـــد. ومــنــذ
تـشرين األول  2019اسـتـهدف أكـثر من
 33 صاروخا منشآت عراقية تضيف
دبـلـوماسـي أو جـنـودا أجانب إضـافة
إلى الــســفــارة األمــريــكــيــة في بــغـداد.
وتـــأتـي هـــذه احملـــاوالت غــــداة قـــيـــام
الـسفـارة األمريـكـية في بـغداد بـاختـبار
ــــضــــادة مــــنـــــظــــومــــة - سـي رام - ا
ــنــظــومـة الــتي لــلــصــواريخ. وهــذه ا
نــشـــرت بـــدايــة الـــعــام فـي الــســـفــارة
األمـريــكـيـة تــقـوم بــعـمـلــيـة مـسح ألي
صـاروخ أو مقـذوف وتفجـره في الهواء
بــإطالق آالف الــرصــاصــات في أقل من

دقيقة.
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دانت شـخصـيات وقـوى سيـاسية امس
قـيــام الـسـفـارة االمـريــكـيـة لـدى بـغـداد
نـظومة باتريوت وسط بـإجراء إختبار 
الــعـاصــمـة وحــذرت من أن هـذا الــفـعل
يــنــذر بــاسـتــمــرار انــتــهــاك الــســيـادة
الــوطـنــيـة وحــرمـة الــدولـة الــعـراقــيـة.
ووصف الــنـائب االول لـرئــيس مـجـلس
الــنـواب  حــسن كــر الــكـعــبي  قــيـام
الـسفارة االمريكية باطالق نيران بحجة
جتـربـة اسـتخـدام مـنـظومـة دفـاع جوي
بــأنه (خــطـــوة اســتــفــزازيــة جــديــدة 
مـخالفة لكل القـوان الدولية واالعراف
ـكـتـبه الـدبــلـومـاسـيــة) بـحـسب بـيــان 
االعالمي تـلـقته (الـزمان) امس نـقل عنه
دعــوته احلــكــومــة الـى (اتــخــاذ اجـراء
حـازم يضمن ايقاف التحركات واالفعال
الـتي من شأنـها اسـتفزاز مـشاعـر ابناء
الـشـعب الـعـراقي)  الفـتـا الـى ان (قـيام
الـسـفـارة بــاطالق الـنـيـران في مـنـطـقـة
سـكانـيـة بقـلب بغـداد عـمال غيـر مقـبول
وحتـدٍ اخـر ضـد الـبالد يـضـاف جلـمـلـة
اسـتفزازاتـها وحتركـاتها غـير الشـرعية
في الـعراق)  . وكانت القـوات االمريكية
قـد اخــتـبـرت مـنـظــومـة الـدفـاع اجلـوي
نـطقة اخلضـراء ببغداد بـاتريوت  في ا
اول امس الخـــتـــبــــار مـــدى فـــعـــالـــيـــة
ــنـظـومــة. من جـهــته قـال الــنـائب عن ا
حتالف سائرون سالم الشمري في بيان
ـتـحدة االمـريكـية الزالت ان (الـواليات ا
مــتـمــاديـة في جتــاوزهـا الــسـافــر عـلى
سـيادة العـراق دون اعتبـار ألي مواثيق
واتـفاقـات دوليـة) مضـيفـا ان (ما تـقوم
تحدة ال ينم على تعاملها به الـواليات ا
ـا مع دولــة مـســتـقــلـة ذات ســيـادة وا
تـتـعامل مـع العـراق وكـأنه والية تـابـعة
لـهـا).ورأى الـشـمـري ان (هـذا الـتـمـادي
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تـضرب موجة حر شديدة مدن العراق
خـالل االســبـــوع اجلـــاري. وتـــوقــعت
الــهـــيــئــة الــعــامـــة لالنــواء اجلــويــة
والــرصــد الـزلــزالي الــتـابــعــة لـوزارة
الـنـقل ارتفـاع درجـات احلرارة لـتصل
الـى الــغـلــيــان. وقــال بــيــان ان (اربع
مـحافـظات جنـوبية هي الـبصرة وذي
ـثنى سـتصل درجات قـار وميـسان وا
احلــــرارة فـــيـــهـــا إلـى نـــصف درجـــة
الـغليـان وستبـلغ درجات احلرارة في
مـحــافـظـات بـغـداد وكـربالء والـنـجف
وصـالح الدين والقادسية  49 مـئوية
فـيمـا حذر خـبراء الـبيـئة من الـعقارب
ـــركـــبـــات). والـــثــــعـــابـــ ودواخل ا
ــدني واصـــدرت مـــديــريـــة الـــدفـــاع ا
ارشـــــادات لــــــسالمـــــة االشـــــخـــــاص
ومــركـبــاتـهم. وقــالت انه يـجب إخالء
ــــواد الــــغــــازيـــة الــــســــيــــارات من ا
ــشـروبــات الــغــازيـة والــقــداحــات وا
والعطورات وبطاريات االجهزة بشكل
عــام.  ويــجب فــتح نــوافــذ الــســيـاره
بـشـكل بـسـيط وعـدم مـلئ خـزان وقود
الـسيارة بالكامل وعـدم تعبئة إطارات
الـسيارات أكثر من الالزم واالكثار من
ــــاء والــــســــوائـل. واضـــاف شــــرب ا
اخلـــبــــراء انه (يـــجـب االنـــتـــبـــاه من
الـعقارب والـثعاب فـسوف تخرج من
جـحـورهـا بـشـكل مـلـحـوظ وقـد تدخل
ــزارع والـبـيـوت لـلــبـحث عن امـاكن ا
بـــاردة). وقـــال مـــديـــر اعـالم الـــدفــاع

واطنـ باخلروج ـدني (ال ننـصح ا ا
الـى الـشــوارع هـذا االســبـوع بــسـبب

ارتفاع درجات احلرارة).
الـى ذلك اوعز وزيـر الـعـمل والـشؤون
اإلجــتـمـاعـيـة عـادل الــركـابي بـإتـخـاذ
سـاعدة سـيدة تـسكن تـدابـير عـاجلـة 
في قضاء التاجي ولديها عدة أطفال
والحتــصل عـلى مـدخـول مـادي. وقـال
بـيان ان (فريـقا من الوزارة توجه الى
مــنـــطــقــة ســكن الـــســيــدة وأحــصى
مـتطلباتها ووفر لها كمية من الطعام
والــبـقـولـيــات والـزيت ومـســتـلـزمـات
لألســرة ولــلــصــغـار خــاصــة الــطـفل
نحها راتبا الـرضيع) وأمر الوزير (
شـهريا وفقا إلجراءات قانـونية متبعة
). االســرة تـسـكن بــعـيـدا عـن الـروتـ
بـيـتــا مـتـهـالـكـا والتـمـتـلك شـيـئـا من
حـطـام الـدنـيـا وقـد هـاجـمت مـنـزلـهم
أفـعى لدغت الرضيع في منـطقة قريبة
من الـعـ بـيـنـمـا لـدغت شـقـيقـته في
شيئـة حمتهما مـنطقة الوجه ولـكن ا
نطقة من مـوت محقق وتمكن اهالي ا
من قــتـلـهـا.وقـتـل شـخـصـان ورجـحت
الـسـلـطـات وفـاة  16آخـرين فـي غرب
الـيــابـان بـعـد أمـطـار غـزيـرة أدت إلى
يـاه عن مجـاريهـا وحوادث فـيضـان ا
انـزالق لـلـتـربـة حـسـبـمـا ذكـرت امس
األحـــد وســائـل اإلعالم الــيـــابــانـــيــة.
وقـالت قـنـاة "ان اتش كي" احلـكـومـية
واثــنـتــان من وســائل اإلعالم األخـرى
أن رجـال وامـرأة في الـثـمــانـيـنـات من
الـعـمر قـتال في حادثـي انزالق لـلتـربة
في مــوقـعــ مـخـتــلـفــ من مـنــطـقـة

كـومـاموتـو.وأضافت "ان اتش كي" أن
 16 شــخــصــا آخــرين هم "فـي حــالـة
تـوقف لـلقـلب والـتنـفس" وهي عـبارة
تــسـتـخـدم في الــيـابـان قـبـل الـتـأكـيـد
الـــرســــمي لـــوفـــاة شـــخـص من قـــبل
طــبـيب.وكـان ايـكـوو كــابـاشـمـا حـاكم
مـنـطـقـة كـومـامـوتـو أعلـن السـبت عن
ــرجـــحــة.  14 مـن هــذه الـــوفــيـــات ا
وهــــــؤالء هـم مـــــقــــــيــــــمــــــون في دار
لــــلــــمــــتـــقــــاعــــدين اجــــتــــاحــــتــــهـــا
ـياه.وأوضـحت شبكـة التلـفزيون أن ا
ســتــة اشــخـاص فــقــدوا.ولم يــتــمـكن
ـنـطــقـة والـبـلـديـات ــسـؤولـون في ا ا
الـتي تـضـررت بـالـكـارثـة الـطـبـيـعـيـة
صــبــاح األحــد من تــأكــيــد حــصــيــلـة
الـــوفـــيــــات الـــتي أوردتـــهـــا وســـائل
اإلعـالم.وقــد أكـــدوا أنـــهم يـــتـــخــذون
إجــراءات لـتــجــنب انـتــشـار فــيـروس
ـسـتـجـد في مـراكـز اإليـواء كـورونــا ا

ـنـطـقة مـن بـيـنـها الـتي أقـيـمت فـي ا
احـترام التـباعد ب الـعائالت.وعملت
فــرق إنـقـاذ وجـنـود من قـوات الـدفـاع
الــذاتي لــيـل الــسـبـت األحــد حملــاولـة
ــفـقــودين ومــسـاعـدة الــعـثــور عـلى ا
الـــــــســـــــكــــــان الـــــــعـــــــالـــــــقـــــــ في
بـيوتهم.وأوضـحت قناة "ان اتش كي"
أنه على الرغم من تراجع قوة األمطار
صـباح األحـد ما زالت مجـموعات من
الـسكان مـعزولة بسـبب حتطم جسور
وإغـالق طـرق.وجــرفت الــفــيــضــانـات
آلــيـات واجـتــاحت مـدنــا.وظـهـرت في
لـقـطـات بثـتـهـا القـنـاة نـفسـهـا أحرف
"اس او اس" (الـــنــجـــدة) عــلى أرضي
مــــدرســــة مــــهــــجــــورة في مــــديــــنـــة
يـاتسـوشيـرو يلوح مـنهـا نحـو عشرة
ـنـاديل بـيـضـاء ومـظالت اشــخـاص 
ــــروحـــيــــات وســـائـل اإلعالم وفـــرق

اإلنقاذ طلبا للمساعدة.
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دان رئـــــيس الـــــوزراء مـــــصــــطـــــفى
الـكـاظـمي االعـتداءات الـتـركـيـة على
الـعراق وطـالب بوقـف فوري كـاشفا
عن تـسليم احلكومة التركية رسالتي
احـــتــجـــاج رســمـــيـــتــ  شـــديــدتي
الـــلــــهـــجـــة فـــيــــمـــا وصـــفت وزارة
اخلـارجـية الـتـركيـة إدانة الـعـملـيات
الـــتــركـــيـــة ضــد (اإلرهـــاب) بــأنـــهــا
(كــومــيــديـا ســوداء). وقــال الــنـاطق
بـــاسم رئـــيس مـــجــلـس الــوزراء في
بـيـان ان (القـوات التـركـية تـقوم مـنذ
مـــدة بـــاعـــتــداءات مـــتـــكـــررة جتــاه
األراضـي الـعــراقـيــة نــرفض ونـدين

بــشـــدة  هــذه األعــمــال الــتي تــسيء
لـلعالقات الوثيقـة الراسخة وطويلة
( األمــد بــ الــشــعــبــ الــصــديــقـ
مـضـيـفـا (ونـطـالب بـالـوقـف الـفوري
لـهذه االعتداءات الـتي تسيء للسلم
اإلقــلــيـمـي فـضـالً عـمّــا تــشـكــله من
اعـــتــــداء عـــلى الـــســـيـــادة واألرواح
ـمتـلكـات العـراقيـة). وتابع أحـمد وا
مـال طالل قــــــائـال إن (احلـــــكــــــومـــــة
الـعـراقيـة سلّـمت سـفيـر اجلـمهـورية
الـتركية لدى بغداد رسالتي احتجاج
رسـميـت شـديدتي اللـهجـة وتؤكد
أنــهـا سـتـلـجـأ ضــمن إطـار الـقـانـون
ــواثــيق الــدولــيــة لــتــثــبــيت حق وا
الــعــراق في رفـض هــذه االعــتـداءات

ووقــفـهـا) مـحـمّـال (اجلـانب الـتـركي
ـسؤوليـة القانونـية واألخالقية عن ا
كـلّ مــا يـــقع من خـــســـائــر بـــشـــريــة
ــثــله ومــاديــة بــاإلضــافــة الى مــا 
الـــتــجـــاوز واالعــتـــداء من انـــتــهــاك
لـسـيادة الـعـراق واستـقـراره ووحدة
أراضــيه وأمن شـعـبه).  وخـلص مال
طـالل  الى الـــــقــــول  إن (اجملـــــتــــمع
ـنـاســبـة الى الــدولي مـدعــو بـهــذه ا
اتــخـاذ خـطــوات من شـأنـهــا تـعـزيـز
ـنطـقة وإسـناد حق االسـتـقرار في ا
الـعراق السـيادي في حمـاية أراضيه
وحــفـظ سالمــة شــعــبه).وقي انــقــرة
وصـفت وزارة اخلـارجـيـة التـركـية 
الـــبــــيـــان الـــذي أدانت فــــيه مـــصـــر

عمليتي مخلب النمر و مخلب النسر
الـلـت يـنفـذهمـا اجليش الـتركي في
شـمــالي الـعـراق بـأنه غـيـر مـقـبـول
عـادةً أن إدانة العمليات التركية ضد
(اإلرهــاب) هي (كــومــيــديــا سـوداء).
ــتــحــدث بـــاسم اخلــارجــيــة وقـــال ا
الــتـركـيـة حـامـي أقـصـوي إن (بـيـان
اإلدانــة الـصـادر عـن وزارة خـارجـيـة
جــمــهـوريــة مـصــر الــعـربــيــة بـحق
عمليتي مخلب النمر ومخلب النسر
سلـحة ضد تـنظيم بي كي لـقواتنـا ا
كـي اإلرهابي شـمالي الـعراق والذي
أوقـع الـــظـــلم بــــحق مـــواطــــنـــيـــنـــا
ــواطـــنــ الــعــراقــيــ عــلى حــد وا
سـواء واتهـام البيـان لدولـتنا بـأنها

ـنـطـقة مـصـدر عـدم االسـتقـرار في ا
غــيـر مــقـبــول) وأضـاف أقــصـوي ان
(إدانــة الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة ضــد
اإلرهـاب كـومـيـديـا سـوداء) مـشـيراً
إلـى أن (مثل هـذه الـتـصـريـحات الال
مـسـؤولـة ال تـخـدم الـشـعب الـعـراقي
كـمـا زعـمت بل تـنـدرج ضـمن مـساع
تــخـدم أجـنــدات مـنـظــمـة بي كي كي
ـلـطخـة يديـهـا بالـدماء) اإلرهـابـية ا
عــــلى حــــد قــــول الــــبــــيـــان.وكــــانت
ـــصـــريـــة  قـــد أدانت اخلـــارجـــيـــة ا
اجلــمـــعــة اســتــمــرار االنــتــهــاكــات
الـتركيـة لألراضي العـراقية مـعتبرةً
أن (تـــركــيـــا هي مــصـــدر رئــيس من
نطقة). مصادر عدم االستقرار في ا
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سـخــر مـوظـفـون ومـتـقـاعـدون  من
الية وهيـئة التقاعد وعـود وزارة ا
الـعـامـة  بـصـرف رواتـبـهم لـشـهـر
ـــــتــــأخـــــرة. واكــــدوا حـــــزيــــران ا
لـ(الــزمـان) امس انـهم (لـم يـتـلـقـوا
ايـة اشعـارات لتسـلم رواتبـهم كما
اعـتـادوا كل شهـر بتـلـقيـهم رسائل
نــصــيــة عــبــر هــواتــفــهم بــصــرف
الــرواتب) حـتى سـاعـة كـتـابـة هـذا
الــــتــــقــــريــــر ظــــهــــر أمـس . واكـــد
نــاشــطـون ومــعـلــقــون في وسـائل
الـتـواصل االجـتـمـاعـي عـدم صرف
ــوظـــفــ ــتـــقــاعـــدين وا رواتـب ا
وابـــدوا ســخــريــتـــهم من الــوعــود
احلــكـــومــيــة بــهــذا الــشــأن. وأكــد
مـوظـفون في عـدد من الوزارات ان
مـوعـد صـرف رواتبـهم الـثـابت هو
يـوم   20 مـن كل شهـر اال انهم لم
يــتــلـقــوا اشـعــارا بــذلك حـتى اآلن
وهـم في االنـتـظـار مـنـذ اسـبـوعـ
دير اجلديـد لهيئـة التقاعد وكـان ا
الـعـامـة ايـاد محـمـود قـد اعلن اول
امـس الـســبت في بـيــان مـقــتـضب

ـتـقـاعـدين الـبــدء بـتـوزيع رواتب ا
نـافيا صحة ما يتردد بشأن توزيع
الـــــراتب كل  40 يــــومــــا وعــــدهـــا
(اشـــاعــات عــاريــة عـن الــصــحــة).
وفـــيــمـــا أكــد مــصـــرفــا الـــرافــدين
والــرشـيــد مــبـاشــرتـهــمـا بــتـوزيع
ـوطنة رواتـبهم لديـهما ـوظف ا ا
الية لـشهر حزيران  قالت وزارة ا
ــبــاشــرة انــهــا بــاشـرت بــاطالق ا
تــــمــــويل رواتـب حــــزيــــران مــــنـــذ
اضي.  مـن جهـة اخرى االربـعـاء ا
بــحث رئــيـس اجلــمـهــوريــة بــرهم
صـالح ورئيس تـيار احلـكمـة عمار
احلـكيم  سبل مواجهة الصعوبات
االقـتــصـاديـة.وقـال مـكـتب احلـكـيم
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
كـتبه فـي بغداد االخـير اسـتقـبل 
رئــيس اجلــمــهــوريــة وبـحـث مـعه
(االزمــــة الــــصــــحـــيــــة الــــراهــــنـــة
ومـواجهة الـصعوبات االقـتصادية

الـتي فرضـها تـراجع اسعـار النفط
ــطــلــوبــة لــلـعــراق مع والــعالقــة ا
جـيرانه ودول العالـم).ونقل البيان
عـن احلـكـيم تـأكـيـده خالل  الـلـقـاء
ـواجـهـة (اهـمـيـة تـضـافـراجلـهـود 
جــائـحـة كـورونـا).من جـهـته جـدد
صـــــــالح (االشـــــــادة واالعــــــتــــــزاز
بـاجليش االبـيض خط الصد االول
فـي مـواجــهــة هـذا الــفــايـروس مع
الـــفــــخـــر واالعـــتــــزاز بـــاجلـــهـــود
االســـتـــثـــنــائـــيـــة الـــتي تـــؤديـــهــا
الـفـعـاليـات االجـتمـاعـيـة والديـنـية
ـــواجــهــة كــورونـــا).وقــدم رئــيس
ـنـاسـبـة اجلــمـهـوريـة (الـتـهــاني 
انـبـثـاق حتالف –عـراقـيون) فـيـما
أوضـح احلكيم انه (حتـالف يحمل
هـم الــــوطن وصــــيــــانــــة الــــدولــــة
وحتـصـينـهـا) مشـيـرا الى ان (باب
عـــراقــيــون  مــفـــتــوح امــام كل من
يؤمن بالدولة وضرورة حمايتها).
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عـزى رئـيس مجـمـوعة االعالم الـعراقي
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز بـوفاة ا
مــرشـد الـطـريــقـة الـصـوفــيـة الـقـادريـة
الـكــسـنـزانـيـة الـشــيخ مـحـمـد بن عـبـد
الـكر الـكسـنزاني الـذي رحل االربعاء
ـتحدة في احـد مستـشفيـات الواليات ا
االمــريــكــيــة. وامــتــدحت الــفــعــالــيـات
الـسـياسـية واالجـتمـاعيـة سيـرة  شيخ
الـــطـــريـــقـــة الـــصـــوفـــيـــة الـــقـــادريـــة
الـــكــســـنــزانـــيــة. كـــمـــا نــعـــاه رئــيس
اجلــمــهـوريــة بــرهم صـالـح ورئـاســتـا

الوزراء والنواب.
ووصـف الـــــبــــــزاز رحـــــيـل الـــــشــــــيخ
ــنــهج الـــكــســنــزانـي بــانه (خــســـارة 
االعــتـدال والـوسـطـيـة) واوصى جنـله
ووريــثه نـهــرو بـتـمــثل سـجــايـا والـده
الــراحـل داعــيــا الى تــمـــثل قــيم ابــيه
واالســتـمــرار في حـمـل رسـالــة الـوئـام
والـسالم واالخوة التي جـسدها الشيخ

انـية الـراحل. وعـد رئيـس الكـتـلة الـبـر
الــوطــنــيــة ايــاد عالوي وفــاة الــشــيخ
الـكسنزاني خسـارة كبرى ووصفه بانه

رمز للوسطية.

WO½«eM J « W¹—œUI « WI¹dD « býd0 …œUýù« q «uð

محمد بن عبد الكر الكسنزاني

 ÊuMKF¹ bA(« uŽuD²

WŽUÝ ≤¥ ‰öš  5 u²  ±∞∂  s œ
ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

 أعـلـن الـفـريق الـتـطـوعي في فـرقـة
األمــام عـلـي الـقــتـالــيـة الــتـابع الى
احلــشـــد الــشــعــبي الــذي يــتــولى
ــتــوفـ جتــهــيـز ودفن جــثــامـ ا
بـفايـروس كورونا في مـقبرة وادي
الـسالم اجلـديـدة بـالنـجف عن دفن
 106 مــــتــــوفــــ جــــدد خالل  24

ساعة فقط .
 وبــ مـســؤول أعالم فــرقـة األمـام
عـــلي احلـــشـــد الـــشـــعـــبـي طـــاهــر
ـوسـوي في  بيـان امس األحد أن ا
ــتــوفــ اجلـدد ــوقف بــأعــداد ا (ا

مــوزع عـلى احملـافـظـات وكـمـا يـلي
  65 مـتـوفـيا من الـعـاصمـة بـغداد
و 12 مـتوفـا من محـافظـة البـصرة
و 10  مـتوف من محافظة ذي قار
و 6  مـتوفـ من محـافظـة ميـسان
و 5  مـتوف من محـافظة بابل و3
مــتـوفـ من مــحـافـظـة الــديـوانـيـة
ومـتوفى واحد من محافظة النجف
ومــتـوف آخـر من مـحــافـظـة ديـالى
ومــــتـــوف واحــــد من مــــحـــافــــظـــة
كـــــــــركـــــوك ومـــــتــــوف واحـــــد من
مــحـافــــــظـة واسط ومـتـوف واحـد
ايــــضــــاً من مــــحــــــــافـــظــــة صالح

الدين).
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تــبــاشــر وزارة الــصـحــة والــبــيــئـة
بـالـتـعـاون مع مـنـظـمـة الـيـونسـيف
كافحة وباء كورونا حـملة توعوية 
ـــــتــــصـــــاعــــد فـي ظل االرتـــــفــــاع ا
بــــاالصـــابــــات . فـــقــــد    فـــحص
ـــــــوذجـــــــاُ في كـــــــافــــــة  11711 
اخملــتــبـرات اخملــتـصــة في الــعـراق
لـيـوم امس  وبـذلـك يـكـون اجملـموع
ـفــحـوصــة مـنـذ الــكـلي لــلـنــمـاذج ا
ـرض في الـعـراق بــدايـة تـسـجـيل ا
  601088. وســـجــلت مــخــتــبــرات
الـــــــوزارة  امس  2125 أصــــــابــــــة
مـوزعة كـالتالي:  بـغداد / الـرصافة

 294 وبــــــغـــــداد / الــــــكـــــرخ 158
ومـــديــنـــة الــطب  9والـــنــجف 159
والـسـلـيـمـانـيـة     176وأربـيل  25
ودهوك   3 وكربالء   146 وكركوك
86   41 وديــــــــــالـى   65وواسـط  
والـــبـــصـــرة  137ومـــيـــســـان 100
وبابل  47والـديوانية  59 وذي قار
   357واألنــبــار  16ونــيــنــوى  16
ــــثـــنى  40. وصـالح الـــدين  91وا
وبـلغت حاالت الـشفاء  1940حـالة
وكـمـا يـلـي: بـغـداد الـرصـافة   283
وبـغداد الكرخ   370 ومـدينة الطب
   16 والـنجف    81 والـسلـيمـانية
 225 وأربــــــيل   32 ودهـــــوك  11
وكـــــــركــــــوك    32 وكـــــــربالء 101

190 وديــــــــــــــــالـى   35 وواســط   
والـــبـــصـــرة  50 ومـــيـــســـان  104
وبـابل   99 وذي قـار   170 األنـبار
 5 والـديـوانـية    130 ونـيـنوى 6.
امـــا عـــدد الـــوفـــيـــات  فـــبـــلع 105
حـالـة  وكـمـا يـلي :بـغـداد الـرصـافـة
   21 وبــغــداد الــكـرخ  9 ومــديــنـة
3 الــــــــــــطـب    6 والــــــــــــنــــــــــــجـف 
والـــســلـــيـــمــانـــيــة   9 وكـــربالء  1
وكـركـوك   4 وديـالى  2 وواسط  6
والـبـصرة   11 ومـيـسان  4 وبـابل
 3 و لـــديــوانـــيــة  6 وذي قـــار  15
واألنــــبــــار  2 وصـالح الــــدين   3.
   وبـــــلغ مـــــجــــمـــــوع األصــــابــــات
60479. ومــجـمـوع حـاالت الـشـفـاء

33017 . امــا عـدد الـراقـدين الـكـلي
فــــبــــلغ   24989. والـــــراقــــدين في
ـــركــــزة فـــبـــلغ  306. الـــعــــنـــايـــة ا
ومــجــمــوع الــوفــيــات 2473. عــلى
صــعـيـد مــتـصل نـفـت دائـرة صـحـة
مــحــافـظــة الــنــجف في بــيـان أمس
األحـد وجود  700 إصـابة بجـائحة
كـورونا  بـحسب ما تـناقـلته بعض
وســـائـل االعالم مـــؤكـــدة أن (عـــدد
األصــابـات بـالــوبـاء الـتي ســجـلـهـا
مـخـتـبـر الـصـحـة الـعـامة هي  159
إصــــابـــة في عـــمــــوم احملـــافـــظـــة .
مـوضحاً كـما  شفاء   81 مـصاباً
بـاجلائـحة ومغـادرتهم مـستشـفيات

العزل).
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ـوظـف دعـا خـبـراء اقتـصـاديـون احلـكومـة إلى اعـادة الـنـظـر بقـرار خـفض رواتب ا
ـوظف يتـحـمل اعبـاء مالـيـة يضـطر لـدفعـهـا بسـبب سوء اخلـدمات مـشيـرين الى ان ا

فروضة. التي تقدمها مطالب باعادة تقدير االجور والرسوم والضريبة ا
وتـسـاءل خـبـيـر اقـتـصـادي في تـعـليق
تـلــقـته ( الـزمـان) امس قـائالً(هل تـعـلم
احلـكومـة التي تـنوي فـرض استـقطاع
ـــوظف بــــأنه يـــدفع ضــــريـــبي عـــلـى ا
ـئــة من راتـبه لــلـمــولـدة حــوالى ٢٠بــا
ـاء بـسـبب سـوء األهــلـيـة ومـحـطــات ا
خـدماتهـا ?) مضيـفا ان ( هنـاك حاجة
لــــدراســـة حــــقـــيــــقـــيــــة من اخلــــبـــراء
ـــســتـــويــات االســـعــار واخملـــتــصـــ 
واالجـور  والـرسـوم الـتي تسـدد لـلـماء
ــولــدة الــكــهــربــائــيــة والــكــهـــربــاء وا
والــهــواتف الــنــقـالــة واجــور تــســديـد
االشـتراك بـاالنترنت ونـفقـات  الصرف
الصحي والنفقات الصحية) الفتا الى
(االهـميـة القـصوى لـهذا االمر من اجل
اعـادة تقدير االجـور والرسوم واسعار

الضريبة).  
واعـرب عن اعتقـاده ان (الوقت احلالي
ـالــيـة وتـردي الـوضع فـي ظل االزمـة ا
االقـتــصـادي وتـفـشي جـائـحـة كـورونـا
ــثــالـي العـادة الــتــقــيــيم هــو الــوقت ا
اليـجـاد وحتـديد رسـوم ضـريـبيـة اكـثر
عـدالـة اقتـصـاديا واجـتـماعـيـا) مشـيرا
الـى (ضــــــرورة الـــــتــــــأكــــــد مـن مـــــدى
االسـتفادة من تـسديد هـذه الرسوم في
االســتـفــادة من اخلــدمـات احلــكـومــيـة
الــصــحــيــة الــتــعــلــيــمــيــة واخلــدمــيـة

وغيرها). 
ــســتــشــار وفـي شــأن مــتــصل ابــدى ا
االقـتـصـادي لـرئـيس مـجـلس الـنواب 
ـقتـرح تخـفيض هـمام الـشمـاع رفضه 
قـيـمـة الـدينـار يـدعـوى ان في ذلك حـلًا
لـلمـشكالت الـتي تواجه الـعراق . وقال
الـشـمـاع في رأي تلـقـته (الـزمان) امس
انه (مـنـذ ان بـدأنـا بـدراسـة االقـتـصـاد
ونـحن نـسـمع اسـاتـذتـنـا يـرددون على
مــسـامــعـنــا جـمـلــة : الـتــضـخم يــغـني
الـغـني ويـفقـر الـفـقيـر) مـشـيرا الى ان
وارده يئن منذ عقود (الـعراق الغني 
مـن الـــــفــــــقــــــر وبــــــعـــــد 2003 ازدادت
ــئــة من ــظــلــومــيــة واصــبح  20 بــا ا
الــــشـــعـب الـــعــــراق دون خط الـــفــــقـــر
وحـوالي خمسة ماليـ عراقي يأكلون
الـفتـات ونستـحي ان نقـول ان البعض

ــا يــهــ الــكــرامــة اضــطــر ان يــأكل 
الــبـــشــريــة في وقت ازدادت الــقــصــور
طاعم الـشامخة والسيارات الفارهة وا
ـذهــبـة الـتي ال يـرتـادهـا سـوى الـقـلـة ا
ـتـعـالـيـة عـلى الـشـعب ـتـغــطـرسـة وا ا
الــذيـن انـتــخــبــهـم). ورأى ان (الــعـراق
ر بـأزمة مـاليـة خانـقة تـتضمن الـذي 
ثالثـة حتديـات أساسيـة تتـطلب تعـبئة
تـراجعة وارد  ,وهـي اسعار الـنفـط ا ا
ـتــصــاعــدة واالنـتــخــابـات وكــورونــا ا
ــبــكـرة  لــيس بــحــاجـة لــلــمــزيـد من ا
الـتـوتـرات اجملـتـمـعـيـة الـتي قـد تـخـلق
ضـغـوطًـا قـد تـقـلب الـطـاولـة على رأس
والة أمـر الـشعب الـعراقي)الفـتا الى أن
(دعـاة تــخـفـيض سـعـر صـرف الـديـنـار
لـيـسوا بـغافـل عن اثـاره الـتضـخمـية
ومـــــا يـــــنـــــجـم عن ذلـك من تـــــوتـــــرات
اجـتـماعـيـة سـتنـجم بـدورها حـتـما عن
تـعـمق سوء تـوزيع الدخل وحـيث انهم
لم يــتـمــكـنــوا من اقـنــاع جـهــة الـقـار
بـعدم تأثـير التخـفيض على مـستويات
االســـعـــار فـــأنـــهم يـــحـــاولـــون اقـــنــاع
احلـكـومة واغـرائـها بـازديـاد ايراداتـها
من بـــيـع الــعـــمـالت االجــنـــبـــيـــة عـــنــد

تخفيض سعر الصرف). 
·d  dFÝ

واضـاف ان هـؤالء (يـوعـدون احلـكـومة
بــزيــادة  60مــلــيــار ديــنــار اضــافي في
ــا حــالــة تــخــفــيض ســعــر الــصــرف 
مجموعه  18تـرليون دينار سنويا. غير
انــهم نــســوا ان كــلــفـة انــشــاء شــبــكـة
رصـيـنـة وقـوية لـلـحـمـاية االجـتـمـاعـية
خلـــمــســة ماليـــ عــراقي هم دون خط
تـقـاعدين الـفـقـر وتـعويض  % 73مـن ا
الــذين تـقل مــدخـوالتــهم الـشــهـريـة عن
خـمسـمئـة الف دينار وتـعويض مـليون
ونــــصف مــــوظف تــــقل مــــدخــــوالتـــهم
الـشـهـريـة عن خـمـسـمـئـة الـف سـتـكوّن
ن يتلـقون الدعم لـدينا اعـدادا هائلـة 
بــســبب هــذا اإلجـراء والــذي قــد تـصل
ــبـالغ قــيـمــته الى مـا يــسـاوي قــيـمـة ا
ــودعـة بـسـبب الـتــخـفـيض). ومـضى ا
قـائال (ثـمـة مـسـألـة يـجب االنـتـبـاه لـها
وهي ان شـبـكة احلـمـاية االجـتـماعـيـية
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ا سـيأتي كاتب مـن الكتـاب ليـحلل مـا نعيـشه من فوضى فـي كل شيء.قد يأتي  ر

شخص مثقف ليضحك وهو يحلل اسلوب حياتنا وتمزقنا كشعب.
ــلك ادوات لـتــحـلــيل مـأســاتـنـا   اظن انــنـا ال نـســتـطــيع ان نـقــول شـيــئـا ألنــنـا ال 
الـكبـيرة.ويـخطيء من يـظن انـنا نـواجه وضعـا سيـاسيـا مدمـرا.أننـا في واقع احلال

نواجه تمزقا غير اخالقي الى درجة كبيرة.
  انتهى الـتعدد احلقيقي الذي كان واحدا من ابرز سمات بغداد كحاضرة اسهمت

في تقدم العلوم والثقافة فيما مضى.
عـلومـة والفكـرة الواحـدة التي يجب   قـتل التـعدد يعـني العـودة الى حالـة الرضا بـا
ان تـكون لهـا الكـلمـة العـليـا.وفي الغـالب ينشـا قهـر النـاس من االعتـقاد بـان فكرتي
هي االحق بـان تــسـمع وان افـكــار االخـرين ونــظـام حــيـاتـهم لــيس له ادنى حق في

البقاء.
  في جــو كــهــذا ال يـــســتــغــربن احـــد ان يــحــدث جــدل  في صـــفــحــات الــتــواصل
االجتمـاعي يشترك فيه الـكثيرون وينـخرط فيه اعالميـون وفضائيات..تـرى ما نوعية
هذا اجلدل.انه جـدل حدث في بيزنطة قـبل ساعات من سقوطهـا ح كان الكثيرون
الئـكة,في حـ ان بيـزنطـة كـانت محـاصرة ـسـيح وطبـيـعة ا يـتـحدثـون عن طـبيـعة ا

بجنود تاهبوا لفتحها.
  لنعد الى جدل الفيس بوك والفضائيات عن اي شيء كان?

  كـان جـدال عن ثورة الـعـشرين ومـن هم الذين فـجـروها.?واتـسع اجلـدل كثـيـرا ب
,والتعـليقات وكل هـذا حدث ونحن محـاصرون بوباء قـاتل ال احد يعرف من الطرف

سيكون الضحية القادمة.
  ما معنى هذا كله?

كن ان يصدق احد ما   معنـاه ان فقدان التعدد ينتهي الى هذه الـنهاية.واال كيف 
يـجري.وهل نـعـاني من قـلة نـظـر ألننـا واقـعون حتـت موجـة الـضغط الـيـومي حلديث

الفساد هذه احلكاية الكالسيكية التي ابطالها ال يتغيرون?
  ال اظن ان ما نـراه ونسمعه هـو شيء عادي.هناك نـوع من كسل عقلي يـنتشر في
لـيئـة بهـذه العـلل والنـواقص هي دورة تاريخ عـادية دمـنا فـنعـتقـد ان دورة حيـاتنـا ا

نخوضها ثم تزول.
ن يفـكر بهـذه الطريـقة اننا في   قد يـظن احد بانـنا في دورة تـاريخية,ولكـني اقول 
قفص صنع خـصيصا لنـا.لدينا ما لـدى االخرين من تقنيـات لكننا ال
ساعدة سلطة حقيقية تقبض نحس باننا نعيش يوما واحدا 
برم ؤسف اننـا نذكرهم بـالعقـد ا الي كي تـخدمنـا.ومن ا ا
بـينـنا لـكنـهم يتـجاهـلونه.وهـذا يعـني ان الفـجوة اتـسعت ب
جمـاهير بائـسة وطبقـة حصلت على كل شيء.فـهل استغرب

ان رأيت جدل وموت مرعب يترافقان في وقت واحد. 

انا حدث لي ذلك واليكم القصة التي سبق ان نشرتها قبل سنوات.
كـنت صـغـيـرا في سن الـثـانـيـة عـشـرة او اقل وكـنت الـعب مع بـعض االصـدقـاء من
شـخاب. ال ادري ما ذا حصل لـكني علمت اجليران في الـقرية الـتي كنا فيـها في ا

فيما بعد ان حجرا رماه احدهم ووقع على راسي فسقطت على االرض ميتا.
في تلك اللـحظات حدث امر عجيب كنت علـى ارتفاع قليل اقدره االن بحدود مترين
اشاهد جـثتي وقد جتـمع عليـها االهل يولولـون ويبكـون. كنت اسمع اصـوات البكاء
وكالم كـثـير لـكـنه كـان يـاتي من بـعـيد وكـنت ارى والـدتي واخـواتي يـحـاولن حتريك
اجلـثة يـرددن ايـات قرانـيـة والشـهـادة للـوفـاة. كالم كـثيـر واصـوات كأنـهـا تاتي من
نظر وكيف كنت  كالطير بعيـد اسمعها وارى ما يحدث. ال اعرف شكلي فوق ذلك ا
اسمع وارى لـكني ال احتـرك وال يراني احد. بـعد دقائـق اقدرها بـاكثر من  5دقائق
اختـفيت من االعلى وعـدت الى اجلثة وحتـركت ورفعت راسي وفتـحت عيني السمع
الهالهل والـصلوات بـينـما مددت يـدي الى راسي احتسس مـكان الضـربة و امسح
مكن ان يـحدث اغـماء ولكـن ان يشاهـد الشـخص نفسه الدماء. كـلنـا نعلم ان مـن ا
من االعلى بـعيدا عن جسـده فهذا ما ال يـصدق لكنه حـدث لي. ولهذا فاني االن في
وت واصـبحت لي قنـاعة انني سـاكون شاهـدا على ما عـمر  87سنـة ال اخاف من ا
يـحـدث عــنـدمـا حتـ الـســاعـة. في نـيـسـان   2017 قـدمـت قـنـاة
" اشخـاصاً اجلـديد الـلبـنـانيـة في برنـامـجهـا  "العـ بـالعـ
يقـولون انهم فـارقوا احلـياة لـساعات او أليـام وانتـقلوا الى
العـالم اآلخر وقد حتدثوا خالل احللقة عن ما شاهدوه وما
شعـروا به في ذلك العالم قـبل ان يعودوا الى احليـاة تماما

كما حدث لي.
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وبـاء كورونـا شكَّلَ حـالة من الـهلـع واخلوف الـكبـير الـذي انتـشر بـ النـاس كالـنار
بـالهـشيم  رافـق هذا اخلـوف التـضخـيم الـكبـير من وسـائل االعالم اخملـتلـفة  لـهذا
الـوباء   فـبـفضـل وسائل االعالم حتـول الـوباء الى غـيـمة خـوف امـطرت رعـبـاً على
ـا وسـائل االعالم تعـمـدت من حيث تـعـلم او التعـلم ان  تُرسخ جـمـيع النـاس  وكأ
صـورة ذهنـية  إلرهـاب فايـروس كورونـا   وتـسبـبت بفـعل حمـلـتهـا الغـير مـدروسة
واطن الى مرحلة من اليأس وفقدان بأنهـيار  نفسي كبير لدى الناس حتى أوصل ا
اآلمل بـحـيث اذا أُصـيب بـالـفـايـروس يـفـقـد اي آمل  في امـكـانـيـة تـمـاثـله لـلـشـفاء 
رض واعداد فضال" عن نشـرات األخبار اليومية وما تبـثه من احصائيات انتشار ا
واطن يفقد الثقة بكل الوفيات الـكبيرة -احلقيقية والغير احلقيقية -  والتي جعلت ا

كافحة الوباء !!!  عتمدة  ستخدمة ا ؤسسات الصحية و بروتوكوالت العالج ا ا
كل الدراسات الـطبية تؤكد ان اخلـوف والهلع يعمل عـلى التأثير سـلبا" في مستوى
نـاعـة عنـد االنسـان   وهو الـفرصـة الـتي يبـحث عنـها الـفـايروس لـتدمـير اجلـهاز ا
نـاعي لالنـسـان ثم الـقـضاء عـلـيه  ومـابـ اخلوف من الـفـايـروس وحـقيـقـة الـنقل ا
رافـقة تكـمن اسرار كـبيرة اليـعلمـها إال الله الن االعالمي وتداول االخبـار الدولـية ا
اغلبـها صُنـعت داخل غرف مـظلمـة قد تـكون جزء من مـؤامرة اقـتصاديـة دولية  او
قد يـكون فعالً وباء رباني لم يجد له اخملتص عالج  او جزء من احلروب احلديثة

كنة وجائزة التي دمرت كثير من الدول اقتصادياً  كل تلك االسباب 
ـكن والذي يجب ان النـسكت عـنه هو وضعـنا في العـراق الذي اصبح لكن الـغير 
اليـسـر صـديـق واليـغـيض عـدو  فــفي لـيـلـة وضـحــاهـا يـتـحــول الـعـراق من بـلـد ذو
اصـابـات محـدودة الى مـركـز وباء ألنـتـشـار اجلـائحـة  في حـ لم تـكن االجراءات
سـتوى خطورة الوباء  ولم تكن مؤسساتنا تخذة من قبل خلية االزمة   الوقائـية ا
صاب  وحتى عدد الفحص لم تكن الطبـية مؤهلة إلستيعاب االعداد الكـبيرة من ا
ـصـابـ ومـعـاجلـتـهم قـبل حـدوث كـافـيـة الجـراء حـمالت فـحص شـامــلـة لـتـحـديـد ا
الـكـارثـة الـكـبرى السـمـح اللـه  وال اريـد ان احتدث عـن الـبروتـكـول الـعالجـي الذي
يـعـبـر عـن اجـتـهـادات آنـيــة غـيـر مـدروسـة مـن اطـبـاء في ظل ظـروف جــداً صـعـبـهـا

تصدي .  يعيشها اجليش االبيض ا
كل تلك التـداعيات تفـرز لنا حقـيقة واحدة مـفادها أن  "فايـروس كورونا " لغـز كبير

لم جند له حلول حلد االن  وأن
وسائل االعالم شـاركت بشكل    - مبـاشر او غير مبـاشر - في أرهاب الناس من

هذا الوباء  
واطن الـعـراقي يـعـاني من تـوفـيـر ابسط اخلـدمـات الـطـبـية فـي ظل اضخم ويـبقـى ا
جائـحة تمر على الـعالم  مع العرض أن مـعظم دول العالم بدأت
قابل حتولنا تعود لـلحياة الطبيعية النها تغلبت على الوباء  با
في الـعـراق الى بـؤرة لـلـوبـاء مـثـلـمـا كـنـا بـؤرة لـلـفـسـاد وبؤرة
وت بـسـبب بؤر لالرهاب  وكـأن الـله كـتب لهـذا الـشعـب ان 

تعمد . األهمال احلكومي ا

ـلئ استـمـارة احلـصـول على كـلـيـاتـهم 
خــدمـة االنـتـرنت  3Gبــحـزمـة مـجـانـيـة
مــقـدارهـا  500MB يــومـيـا طـوال مـدة
االمـتـحـانـات لـطلـبـة الـدراسـات االولـية

خالل مدة االمتحانات.
و أطــــلــــقت الــــوزارة  من خـالل كــــافـــة
اجلـــامــعــات والــكـــلــيــات احلـــكــومــيــة
واالهــلـيـة بـالـتــعـاون مع هـيـئـة االعالم
واالتـــصـــاالت و شـــركـــات االتـــصـــاالت
اســتـمــارة الـتـســجـيل لــلـحــصـول عـلى
خــدمــة اإلنـــتــرنت لــدعم الــوصــول الى

نصات خالل فترة االمتحانات . ا
ـبادرة ذلك نظـرا لضعف وجـاءت هذه ا
خدمة االنترنت في عموم البلد واحلالة
االقـــتــصــاديـــة لــلـــطــلـــبــة بــشـــكل عــام
واسـتنادا للـمخاطبات الـرسمية لوزارة
الــتــعــلــيم  حــيث قــامت هــيــئــة االعالم
واالتـصاالت و بالتنـسيق والتعاون مع
شــركـات االتـصـاالت (شــركـة اسـيـاسل
شـــركــة زين الـــعــراق و شـــركــة كــورك)
لـدعمـهم لتعـزيز خـدمة االنتـرنت لطـلبة

اجلامعات خالل ايام االمتحانات.

يــخص الـدارسـ في اجلــامـعـات الـتي
ـتابعة تـقع خارج محـافظة سـكناهم و
ـشـرف العـلـمي واللـجـنة الـعـلمـية في ا
ـــعــني بـــالــدراســة و تـــذلــيل الـــقــسم ا
ـعوقـات ألستـكمال  مـتطـلبـات البحث ا
بـــاالســتـــفــادة مـن طــريـــقــة الـــتــواصل
االلـكتروني  وتوثق لدى الكلية والقسم
الــعـلـمي مــدة الـتـوقـفــات االضـطـراريـة
الــتي تـصــدر عن خــلـيـة االزمــة  والـتي
تـــؤثــــر عـــلى اســـتـــمــــرار عـــمل طـــالب
الـــدراســـات الــعـــلـــيــا في اخملـــتـــبــرات
الــعــلــمــيـة وجملــلس اجلــامــعــة اتــخـاذ
ــنــاســبــة في اعــتــبـار تــلك الــقــرارات ا
الـتوقفات خـارج مدة الدراسة بـتوصية
من مــجـلس الــكـلــيـة عـلـى ان ال يـتـرتب
عـلــيـهـا ايـة اجـراءات اداريـة وتـبـاعـات
مـالية ومـعاجلة كل ما يـستجد وفق كل
حـــالــــة بـــحـــالــــتـــهـــا وفـق الـــضـــوابط

والتعليمات).
ومـن جانب اخر اوصت الوزارة الطلبة
ـواقع الرسـمية  ضـرورة االطالع على ا
و وســـائـل االعالم في جــــامـــعـــاتـــهم و

(الــــزمـــان) امس  (تــــخـــويل مــــجـــالس
اجلــــامــــعــــات صالحــــيــــة  مــــنـح مـــدة
تـعويـضية لـطلـبة الدراسـات العـليا في
مـرحــلـة الـبـحث حـالـيـا ان ال تـزيـد  عن
ثـالثـة  اشـهــر وحـسب حـالــة كل طـالب
فــضال عن مـدة الــتـمــديـدات الــدراسـيـة
ــنـصــوص عـلــيـهــا ضـمن تــعـلــيـمـات ا
الــدراســات الـعــلــيـا الــنــافـذة ومن اجل
اســـتــمــرار الــبـــحث الــعـــلــمي واجنــاز
مــتـــطــلــبــات مــشــاريـع بــحــوث طــلــبــة
الـــدراســات الـــعـــلــيـــا في مـــخــتـــبــرات
ـشـار ـدة ا اجلـامـعـة اخملـتـلـفـة ضـمن ا
الــيــهـا) . وتــضــمـنت الــوثــيـقــة ايــضـا
اجـراءات تخص طلبة الـدراسات العليا
اهـمها (الدوام والتواجد في اخملتبرات
حــسب نـســبـة الــدوام مع االخـذ بــنـظـر
االعــتـبــار  اجلــانب الـوقــائي لــلـصــحـة
ـهــنـيــة من تـعـفــيـر ولـبس والــسالمـة ا
الـكمامـات والكفوف والـنظارات  وكذلك
الـتعاون في اسـتضافة اجلـانب العملي
لـطلـبة الـدراسات الـعلـيا في مـختـبرات
جــامـعــتـكم وفـقــا لالخـتــصـاص  فــيـمـا

تطلبات ستوى وتأم ا وتـشخيص ا
العلمية).

واسـتمع عبد الـصاحب خالل اجتماعه
االفــــــتـــــراضـي  الـى آراء الـــــعــــــمـــــداء
ومــقــتــرحــاتــهم ومالحــظــاتــهم بــشـأن

رتقب للدراسات األولية . االمتحان ا
وفـي ســيـاق مــتــصـل أصــدرت الـوزارة
ـوجبـها اجلـامعات مـعاجلـات خولت 
اتــــخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة بــــشـــأن
ـشـاريع بـحوث ـتـطـلـبـات اخلـاصـة  ا

طلبة الدراسات العليا. 
وتــــضـــمــــنت اإلجــــراءات جـــمــــلـــة من
ــتــعـلــقــة بـالــتــواجـد في ــعــاجلـات ا ا
اخملـتبرات واستضـافة اجلانب العملي
لـطلـبة الـدراسات العـليـا في مخـتبرات
اجلـامعات التي تكون خارج محافظات
سـكـناهـم وتخـويل مـجالس اجلـامـعات
ــنـــاســبـــة بــشــأن اتـــخــاذ الـــقــرارات ا
الـتوقفـات االضطراريـة التي تصدر عن
خـلية األزمة والـنظر باحتـسابها خارج

مدة الدراسة.  
ونـصت وثـيـقـة رسمـيـة اطـلعت عـلـيـها
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أكــد وزيــر الــتـعــلــيم الــعــالي والــبـحث
الـعـلـمي  نـبيل كـاظم عـبـد الـصاحب أن
(الــتــعــلــيـم اإللــكــتــروني ســيــســهم في
مـــعـــاجلـــة نـــقص األعـــداد في مـالكــات
كـليات الطب) مشـددا على ( على أهمية
تـطوير مـخرجات التـخصصات الـطبية
ـــا يــلـــبي حــاجـــة اجملــتـــمع في هــذا
الــظـرف وتـكـثــيف اجلـانب الـتــطـبـيـقي

هارات).  وتطوير ا
وأضــاف عــبــد الــصـاحـب أن (تـوظــيف
كن ـنصـات اإللكتـرونية الـتعـليمـية  ا
أن يـقـلل من تـأثـيـر الـنقـص في مالكات
كـليـات الطب الفتـا الى أن هذه الكـليات
أبـــدت حــرصــا كـــبــيــرا عـــلى اإلســهــام
الــفـاعل في مـواجــهـة األزمـة الــصـحـيـة
الـراهــنـة وقـدمت تـضـحـيـات كـبـرى في

سبيل خدمة اجملتمع) . 
واشــار عــبــد الـصــاحب الـى ( اخـتالف
األنــظـمــة الـدراســيـة في كــلـيــات الـطب
وتـوفـر الصالحـيات الـكامـلة جملـالسـها
ـرونة الـكافـية لـتحـقيق الـنجاح يـوفر ا
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نبيل كاظم عبد الصاحب

ـعقود عـليهم طـبقاً احملـام ودورهم ا
ــادتـ الــثـانــيـة والـعــشـرين ألحــكـام ا
والـثالثة والعشرين من قانون احملاماة
الـعـراقي رقم  173 لـسـنـة 1965 الـلـت
أوجــبـتــا عـدم اجلـواز لــغـيــر احملـامـ
الـتوكل عن الغير) موضحا انه (يدخل
في عــداد - الـغـيـر-  وبـصـورة مـطـلـقـة
جـــمـــيع الـــدوائـــر الـــرســـمـــيـــة وشـــبه
الــرســمــيــة واحملــافــظــات والــشــركـات
ـــصــــارف ســـواءً بـــجـــهـــة اإلدعـــاء وا
بـاحلــقـوق أم بـالـدفـاع عـنــهـا بـالـصـفـة
قـررة أمام جـمـيع احملاكم الـقـانونـيـة ا
الـعـراقـيـة داخل الـعـراق وخـارجه وفي
مختلف اختصاصاتها ودرجاتها على
أن يـتم تـوزيع الـدعـاوى عـلى احملـام
تــــوكــــيالً مـن جلــــنـــة تــــوزيـع دعـــاوى
الـــدوائـــر) . وحــرص الـــســـعـــدي عــلى
الـتــأكـيـد إن (هـذا لـيس بـقـصـد تـوفـيـر
فـرص العـمل أو معـاجلة الـعطـالة التي
حـلت بهم بـسبب األوضاع االقـتصادية
واحلـــــظـــــر الــــصـــــحـي الــــذي حتـــــمل

احملـامـون نـتـائجـه الصـعـبـة ومـا زالوا
بــكل أنـفــة و كـبـريــاء تـتـنــاسب وسـمـو
احملــامـــاة وعــلــيــائــهــا بل إلعــادة حق
احملـــامـــ الـــشـــرعـي في الـــدفـــاع عن
حـقـوق الدولـة التي هي حـقوق الـشعب
في حـمـاية األمـوال الـعامـة وصـيانـتـها
واحلــــفــــاظ عــــلــــيــــهــــا أمــــام احملــــاكم
الـــقــضــائـــيــة وهي تـــتــعـــرض الــيــوم
لـالعتـداء والتالعب و الـضـياع عـلى يد
الــبـعض من رمـوز الـســيـاسـة و حـفـنـة
قـلـيـلـة من الـلصـوص والـسـراق فـاقدي
األمـانـة و الـشـرف والـضـمـيـر) مـشـيرا
إلـى (احـــــتـــــرام نـــــقـــــابـــــة احملـــــامــــ
لالسـتـثـنـاءات الـقانـونـيـة الـواردة على
حـصر التوكيل باحملام بالفقرات أوالً
ـادة الـثـانـيـة و ثـانــيـاً و ثـالـثـاً /أ من ا
والـعشرين مـن قانون احملامـاة العراقي
الـــنــافــذ رقم 174 لـــســنــة 1965 ولـــكن
يــنــبــغي أن ال يــكــون االســتــثــنــاء  هـو
األصـل وحــــرمـــــان احملــــامـــــ من حق
الــتــوكــيل). ورأى ان (اقــتــدار احملـامي

فـي مفـاصل الـدولـة ومعـاجلـة األضرار
الـبـليـغـة التي حلـقت بـالعـراق وشـعبه
واعـتماداً على السلطة القضائية وعلى
وجه الــتــحــديــد احملـامــ بــوصــفـهم
اجلـزء الرئيس في العـملية الـقضائية)
مـشددا على ضـرورة (إزالة كل العوائق
الـتـي صـنـعـتـهـا الـقـرارات اإلداريـة الال
مــسـؤولـة عــلى حـسـاب الــقـانـون الـتي
حتـــول دون قـــيـــام احملـــامــ بـــدورهم
ــــــرحــــــلـــــة ومــــــهــــــامـــــهـم في هــــــذه ا
االنـتـقـالـية).وأكـد الـسـعـدي في مـذكرته
بــأن (احملـــامــ الــعــراقـــيــ قــد غُــيّب
هـنـي والقـانـونـي بالـدفـاع عن دورهـم ا
حــقــوق الـدولــة مــنـذ أكــثــر من عــقـدين
مـضـيـا بـعـد أن  تـعـطـيل الـنـصوص
الـقانونية اآلمرة والـصريحة في الداللة
ــعــنى بــقــرارات إداريــة صــادرة عن وا
وزراء أو مــدراء عـامّـ فـي احلـكـومـة)
الفــتـا الـى ان هـذه الــقـرارات (جتـاوزت
وصف الـتعدي على الـقانون لتصل إلى
درجـة اإلنتـقاص واإلجـهاز الـكامل على

بـالدفاع عن حقوق الدولة ال يتحقق إال
بـالـتعـاون مع احلقـوقـي الـعامـل في
األقـــســـام الـــقـــانـــونـــيـــة فـي الــوزارات
ـــؤســســات والـــدوائــر احلــكـــومــيــة وا
االخـرى) مـضـيـفـا انه (دون أن نـبخس
وظفـ في دوائر الـدولة فقد من قـدر ا
لــوحظ ان الــقــسم األعــظم مــنــهم الـذي
يـــكـــلف عـــادة بـــالـــدفـــاع عن مـــصـــالح
احلــــكــــومــــة أمـــام الــــقــــضــــاء هم من
ـوظـفـ احلديـثي الـتـعيـ وبـالـتالي ا
ي اخلــــــبـــــرة فـي الـــــدفــــــاع عن عــــــد
مـصـاحلهـا التـي تبـلغ احيـانـاً ملـيارات
صالح ـا تعرضت تـلك ا الـدنانـير وطا
لـلضياع والـهدر بسبب نـقصان اخلبرة
الالزمـة) مؤكدا ان (احملام يـتطلعون
دى بـعيـون راصدة ومتـابعـة ومترقـبة 
ـطــالــبـهم بــإصـدار االهــتـمــام بــهم و
ـلـزمـة لـلـوزارات الـقـرارات الـكـفـيـلـة وا
والـدوائـر احلـكـوميـة بـتـوزيع الـدعاوى
احلـــكـــومـــيــة عـــلى احملـــامـــ طـــبـــقــاّ

للقانون).
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دعـا نـقـيب احملـامـ الـعـراقـيـ ضـيـاء
الــــســـعـــدي رئــــيس مـــجــــلس الـــوزراء
مــــصــــطـــفـى الـــكــــاظــــمي الى  تــــوزيع
الـدعاوى احلكومـية ب احملامـ طبقاً
ألحـكـام قانـون احملـاماة رقم 173 لـسـنة
ـعدل. وقـال السعـدي في مذكرة 1965 ا
مـوجهـة لرئـيس الوزراء اطـلعـت علـيها
(الــزمـان) امس انـه ( نـظــراً لـلــطـبــيـعـة
الـقانـونية واحلـقوقـية التي يـتمـتع بها
احملـامـون فـإنـهم يـجـدون لهم دوراً في
ــهــام الــوطــنــيــة الــعــاجــلــة تــنــفــيـــذ ا
ـطروحة عـلى حكومـتكم اجللـيلة تلك ا
ــتـعــلـقـة بــالـدفــاع عن حـقــوق الـدولـة ا
والـشعب أمام احملاكم القضائية  بقوة
الـدسـتـور والـقـانـون) ميـرا الى ان ذلك
(يــفـضـي إلى اسـتــعــادة هـيــبـة الــدولـة
وقـدراتها وحقوقها والتـرجمة العملية
ـعـلن من خالل مـشـاركـة لـبــرنـامـجـهـا ا
الـنقابة واحملـام الفعـالة في التصدي
ـسـتـشري ضياء السعدي حلـاالت الـفـسـاد والـتالعـب ا

سـتـكـون حالـة مـسـتـمرة كـمـا هـو شأن
الـبطـاقة التـموينـية الـتي مضى علـيها
اثـنان وثالثـون عامـا وحلد االن ال احد
يـجـرؤ عـلى الـغـائهـا) مـضـيـفـا انه (قد
غـاب عن بـال دعاة الـتـخفـيض ونـسوا
جتـربـة عـملـيـات طبع الـورق وحتـويله
لـعـملـة في ظروف احلـصار وكـيف كان
هـذا الطـبع يسـرق القـوة الشـرائية من
ـتوسطة التي حتولت جـيوب الطبقة ا
الى مـعـدمـة لـوال الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـية
ـفرداتـهـا) مؤكـدا ان (عـملـية الـغـنيـة 
تــخــفــيض ســعـر صــرف الــديــنــار هـو
عـمـلـيـة مـشابـهـة تـمـامـا لـطبع االوراق
الــنـقـديـة فــهي بـالـنــهـايـة تــعـني قـيـام
احلـــكــومـــة بــســرقـــة جــزء مـن الــقــوة
الــشـرائـيـة لـذوي الــدخل الـثـابت وهي
بـالـنـهـايـة طـريـقة مـبـتـكـرة السـتـقـطاع
ــوظــفــ بــواقع 60 جــزء مـن رواتب ا
مـليار دينار يوميا) مستدركا (لكن هذا
في الــبــدايــة حــيـث مـا تــلــبـث ظــاهـرة
الـعالقات الـسعـرية ان تـخلـق تضـخما
مـتـصـاعـدا يـقع كـاهـله عـلى الـفـقراء) .
وبـحسب الشماع فإن (دعاة التخفيض
ــــســــتـــــفــــيــــدين مـن تــــرويج هـم من ا

مـنــتـجـاتـهم احملـلـيـة سـواء زراعـيـة ام
صـنـاعـية وهـذا امـر مـشروع غـيـر انـنا
نـدعو إلجـراءات ادارية وكمـركية لـلحد
ـنـتج احملـلي ولـيس من مـن منـافـسـة ا
خالل تـخفيض سعر الـصرف للدينار)
مـشيرا الى ان (السياسـة النقدية التي
ـركـزي  يــرسـمـهــا ويـنـفــذهـا الـبــنك ا
ســواء في الــعــراق أو في أي دولـة في
الـعـالم هي سيـاسة مـسـتقـلة عن ارادة
الـسـلطـة التـنفـيـذية دون ان يـعني ذلك
غـــيـــاب الـــتــكـــامل والـــتـــنـــســيـق بــ
الـية والنـقدية). وخلص الـسياسـت ا
الـــشـــمــاع الـى الـــقــول  ان (ســـيـــاســة
الــصـرف ونـظــامه هي احـد اهم اركـان
الـسياسـة النقديـة وبالتـالي فان القول
ـركـزي ال عالقـة له بـنـظام بـان الـبـنك ا
الــصـرف يـنم عـن عـدم ادراك احلـقـائق
االقـتصادية  كما ان القول بان االموال
هي امــوال احلـكـومـة هـو مـغـالـطـة ألن
احلـــكـــومــة والـــســـلـــطــات الـــنـــقـــديــة
والـتشـريعـية والقـضائـية هي مـكونات
الدولة التي ركنها االساس هو الشعب

الذي يعيش في العراق). 
من جــهـته طـالب اخلــبـيـر االقـتـصـادي

ــالــيــة بـبــيع زهــيــر احلــســني وزارة ا
الـدوالر من اجل تـوحيـد سـعر الـصرف
ـضاربـة بـالديـنار الـذي يـعتـمد ومـنع ا
ركزي من سـعر صرفه عـلى ما يبـيعه ا
الـدوالر وفك ارتـبـاط الـديـنار بـتـقـلـبات
اسـعـار الـنـفط. وقـال احلـسني في رأي
تـلـقـته (الـزمـان) امس انـه (مـادام سـعر
الـصرف ريعي فان قـيمة الديـنار ترتفع
وتــنــخـفض تــبــعـا الســعــار الـنــفط كي
تـتحقق القيمـة النقدية للـدينار النفطي
ــركـزي عبء وخـالفه يـتــحــمل الـبــنك ا
تــوفـيـر الــدوالر لـتــثـبـيت ســعـر صـرف

مصطنع وغير حقيقي). 
WKLF « œ«e

ركزي في ضي ا مـضيفا انه (حيثما 
دى البـعيد اي مـزاد العـملة فـانه في ا
بــاسـتــمــرار انـخــفـاض اســعـار الــنـفط
يــضــغـط عــلى االحــتــيــاطي والــغــطــاء
ــركـــزي في كل ازمــة الـــنــقــدي ولـــكن ا
نفطية يتوقع ارتفاع االسعار من جديد
فـيعـالج فجـوة السـحب من االحتـياطي
امــا اذا لم تــرتــفع اســعــار الــنـفـط فـان
ـركزي سيواجه مشكلة غير قادر على ا
ـالـيـة مـعـاجلـتـهـا ولـذا اطـالب بـقـيـام ا

بــبـيع الــدوالر) الفـتــا الى انه  (لــسـعـر
ـصـطـنع تـأثـيـر سـلبـي على الـصـرف ا
ـــنـــتج الـــوطــنـي وعــدم قـــدرته عـــلى ا
مـنـافـسة االجـنـبي الذي يـدخل الـسوق
بـاقل من سـعر الـكلـفة اذا بـقي الديـنار
قــيــمــة نــقــديــة ريــعــيــة ولــيس قــيــمــة

اقتصادية حقيقية). 
ومـضـى احلـسـني قـائال انه (لـكي نـفك
ارتـباط الـدينار بـتقلـبات اسعـار النفط
يـنبـغي توحـيد سـعر الـصرف لـلقـضاء
ـنع عـلى الـسـوق الـسـوداء من جـهـةٍ و
ـضـاربة بـالـدينـار الـذي يعـتـمد سـعر ا
ـركزي لـلدوالر صـرفه عـلى ما يـبيـعه ا
صـطنع واحلـفاظ عـلى هذه بـالـسعـر ا
احلـالـة الريـعـية الـقلـقـة ) موضـحا ان
ـنـتج الـوطـني (احلل يــتـمـثل بـعـودة ا
لتكوين متراكم رأسمالي يقوم به سعر
صــرف اقـتـصـادي ال يــتـأثـر بـتــقـلـبـات
اســعـار الـنـفـط بل يـعـتــمـد عـلى درجـة
الـنمو االقـتصادي احلقـيقي ال الرقمي
وعــنـد ذاك يـكـون الـديــنـار قـويـا بـقـوة
االقـتصاد الوطني وتكون قيمة الدوالر
تــابـعــة لـقـوة الــديـنــار االقـتــصـاديـة ال

لقيمته النقدية الريعية).

uÝ‚∫ متبضعون في سوق لبيع الفواكه واخلضراوات ببغداد



بـــيل غـــيــتس مـــالك أكـــبــر األســـهم في
شركات األدوية واللقاحات

ناعـة بسبب الـطفل األفـريقي ضعـيف ا
سـوء التغـذية وتشفـيه التغـذية اجليدة
ــيـاه الــنـظـيــفـة وتــقـتــله الـلــقـاحـات وا
فلماذا يصرّ بيل غيتس على تلقيحه

جتــــربـــة كـل لـــقــــاح لـــيــــصـــبح آمــــنـــا
لالسـتعـمال تـكلّف شركـة األدوية مـليار
دوالر وبـيل غيتس يـجرّبهـا على أطفال

العالم الثالث على "الطبيعة"
من يــحـرص عــلى صـحــة الـبــشـر كـيف
ــــلـك ماليــــ األســــهـم في شــــكــــرات
الـببـسي كوال ومـكدونـالدز الـتي تسبّب
كـر والـسمـنـة وشـركـات احملـاصيل الـسـُّ
عدلة وراثيا التي تسبّب السرطان?!  ا
كـثيـر من الناس يـعجـبون ببـيل جيتس
بـادرة لديه  ومـؤخرا  لـذكـائه وروح ا
ألعـماله اخليرية. كل هذا جيد وحسن 
ولـــكن يــجب أال نـــنــسى أنـه رأســمــالي
عــد الــشـفــقــة  كـرّس جــهــوده طـوال
ال. حـيـاته لـغـرض واحـد فـقط: جـمـع ا
دعــونــا ال نـنــسى أيــضًـا أن الــشــركـات
وجب القانون  بفعل كل ما مطالبة  
ـكن لـزيـادة أربـاحـهـا إلى أقـصى هـو 
حــد  وبـالـتــالي  يـجب الــنـظـر إلى كل
إجـراء تـتـخـذه عـلى أنه مـخـطط لـكسب
ــال. في بـعض األحــيـان  يــعـني هـذا ا
إصـالح صــورتــهم أو حتــســـيــنــهــا من
خالل إجــراءات تــبــدو خـيــريــة لـكــنــهـا
ـدى مــصــمـمــة لـلــســمـاح لــهم  عــلى ا
ــــزيــــد من الــــطــــويـل  بــــاســــتــــغالل ا

األشخاص دون تدقيق أو مقاومة.
ـؤامـرة إذا وضـعــنـا جـانـبـاً نـظـريـات ا
حــول كــون غـــيــتس جــزءًا من مــخــطط
ي خلفـض عدد السـكان  فـليس من عـا
ـستبعد أن نـقول أنه كان هناك اجتاه ا
تــاريـخي مـنـهـجـي السـتـخـدام الـقـارات
األقل تطورًا خاصة إفريقيا للبحث غير
ال الـتـوافـقي من أجل تـقـنـيـات صـنع ا
قـنعة عـلى أنها تـطوير  وأن الـرائدة ا
ـكن أن يــكـون جـزءًا من بــيل جـيــتس 
هــذا. بـعــد كل شيء  تــعـتــبـر شــركـات
األدويـة الـكـبـرى Big Pharma واحـدة
من أكـثر الصـناعات ربحـية في العالم 
وهي تـــعـــتــمـــد بــشـــدة عــلـى تــطـــبــيق
امـتـدادات بـراءات االخـتـراع واحلـقـوق
الـفـكريـة الـتي اشـتهـر بـها بـيل جـيتس
مـن عـــــــمــــــلـه في Microsoft. كـــــــانت
ـكـان األكـثر تـأثـراً بـشدة أفـريـقـيا هي ا
بــحـقــوق بــراءات االخـتــراع الـصــارمـة
الـتي تـفرضـها الـشركـات عـبر الـوطنـية
بـدعم من كـارتل صـنـدوق النـقـد الدولي
- الــبــنك الــدولي - مـنــظــمـة الــتــجـارة

IMF-WB-WTO ية العا
هـناك أيضًا مجمـوعة ضخمة من األدلة
ـوثقـة التي تـفيـد بأن صـناعـة األدوية ا
اسـتـخـدمت  لفـتـرة طـويلـة ومـتـكررة 
مــجــمـوعــات مــسـتــضــعـفــة في الــعـالم
ـتقدم والنامي كخنازير غينيا لدراسة ا
ــرض واخــتــبــار أدويــة جــديـدة مــثل ا
جتــربــة تـوســكــيـجي  مـن بـ أشــيـاء
أخــرى كــثــيــرة. ال يــقــتــصــر هــذا عــلى

شـركـات األدوية ولـكنه يـنطـبق على كل
قـطــاع تـقـريـبًـا من قـطـاعـات االقـتـصـاد
الــرأسـمـالي الـصـنــاعي الـذي يـعـتـمـد 
بـحـكم تعـريـفه  علـى استـغالل الـطبـقة

الدنيا.
ـنـطـقـيـة  ـقـدّمـات ا بـعــد تـقـد هـذه ا

دعنا نحلل احلقائق:
قـــــبـل وقت قــــــصـــــيـــــر مـن مـــــغـــــادرته
مــايـكــروسـوفت في يــونـيـو 2006 بـاع
بــــيل جــــيـــتس 58 مــــلــــيـــون دوالر من
األســــهم. في 2 نـــوفـــمـــبـــر 2012 بـــاع
5.500.000 سـهم مقابل  27.95دوالرًا
لـلسـهم  وحصد 153.7 مـليون دوالر 
ومــــؤخــــرًا في 25 أبــــريل 2013  بــــاع
12.605.492 ســـهـــمًـــا مــقـــابل 390.4
مـلـيـون دوالر. هذه لـيـست سوى أمـثـلة
ـالــيـة قــلـيــلـة. ووفــقًـا هــيـئــة األوراق ا
والـبورصات األمريكـية باع بيل جيتس
Microsoft 90 مـليون سـهم من شركة
ـــتــلك حــالــيًــا Corp فـي عـام 2012  
591 مــلــيـون ســهم من هــذه الـشــركـة 
ـائة من والـتي تـمـثل حـوالي سـبعـة بـا
إجــمــالي  8.4مــلــيــار ســهـم  وال يـزال

أكبر مساهم منفرد لها.
في الــوقـت نـفــسه  اســتــثــمــر الــســيـد
ـتـخـصـصة في جـيـتس في الـشـركـات ا
جتــارة الـتــجـزئـة Walmart واألغــذيـة
Coca Cola & McDo- ـشـروبات وا
British Pe- والــطــاقـة والــنـقل nalds
 troleumو Toyota و الـتـكـنـولـوجـيـا
Nimbus Discovery and احلــيــويـة
Foundation Medicine. لــــــــــــــكـن ال
شـيء من هـذه االسـتــثـمــارات يـضـاهي
تـلك الـتي قـام بـها في صـنـاعـة األدوية.
فـي الواقع  كان أحد اإلجراءات األولى
الــتي اتـخـذهـا بـعــد سـحب أسـهـمه من
Microsoft عـــــنـــــد الــــــتـــــنـــــحي هـــــو
GlaxoSmithK- االسـتثمار في شركة
 lineالــعـمـالقـة الــبـريــطــانـيــة لألدويـة
GSK. في 9 ســـبـــتـــمـــبـــر  2002بـــاع
جـيتس ما يقـرب من نصف مليار دوالر
من أسهم Microsoft. في نفس الفترة
تــقـريـبًــا  في الـنـصف الــثـاني من عـام
2002 اشــتــرى 2.5 مـــلــيــون ســهم من
شــركــة  Eli Lillyلــصــنــاعــة األدويـة 
Prozac ُصنّـعة لددواء وهـي الشركـة ا
الــشـهـيـر  وقــام بـاسـتـثــمـارات كـبـيـرة
Merck  أخـــرى فـي شــركـــتـي األدويــة
وPfizer. في 17 مــــايـــو 2002 قــــامت
مـؤسـسـة بـيل ومـيـلـنـدا غـيـتـس بـشراء
أســهم في تـسـع شـركـات أدويــة  تـقـدر
قـيـمتـهـا بنـحو 205 مـليـون دوالر. هذا
عـندما نبدأ في رؤية حتول استثمارات
غــيـتس الــشـخـصــيـة إلى اسـتــثـمـارات
مـؤسسـته. كانـت هذه خطـوة مهـمة في
إقــنــاع األغـنــيــاء بـالــتــبـرع بــثــرواتـهم
ــؤسـســة بـيل ومــيـلــنـدا الــشـخــصـيــة 
غــيـتس في نــوع من الـقــيـادة بــالـقـدوة
خلـداع أولئك الذين يحـتاجون إلى جلد
ضــمـيـرهم  أو اسـتــعـادة صـورتـهم أو

حتسينها.
بـصفـتها مـستـثمرًا في شـركات األدوية
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روبن روزنبرغ كولورني

حــقــيــقــيــة لــلـمــنــتج الــزراعي احملــلي
حلالـــنــبـــاتي واحلــيـــواني ومن خالله
يـــدخل الـــقــطـــاع اخلـــاص بــعـــمق في
الــصــنــاعـات الــزراعــيــة الــتـحــويــلــيـة
والـصناعـات السانـدة للقـطاع الزراعي
ـــبـــيـــدات الــــلـــقـــاحـــات االســـمــــدة ا
كننة الزراعية والـعالجات البيطرية ا
وبـضـمنـهـا مـنظـومـات الري احلـديـثة
مـعـامل التـعبـئـة والتـغلـيف ... الخ لذا
ــــعــــظم فــــان الـــــزراعــــة هي احملـــــرك 
الــقـطـاعــات واولـهـا واهــمـهـا الــقـطـاع
الـــزراعي وقـــال هـــنـــا اشـــدد الـــقــول:
ـنـتج الــزراعي احملـلي كـفـيل حــمـايـة ا

بخلق تنمية مستدامة بالعراق).
مـــوضـــحــا(لـــكي نـــواكب الـــتـــطــورات
ـيـة ويـكون مـنـتـجـنـا الـوطني ذو الـعـا
جـدوى اقـتـصـاديـة ومـنـافس بـالـسـعـر
ية ونؤكد والـنوعية في األسواق العا
عــلى زراعـة الـنــخـيل والـزيــتـون عـالي
الـزيت والـفـسـتـق احللـبـي ولـلـضرورة
الـــقــــصـــوى تـــزرع االعالف اخلـــاصـــة
ـحـطـات ابـقـار احلـلـيب لـلـمـسـتـثـمـر
ـالي الــوطــني). كــمـا أشــار الــبـاحـث ا
عـــقــيـل جــبـــر احملــمـــداوي الى وجــود
مـشاريع مشـتركة بـ روسيا والـيابان
وروسـيـا والصـ باإلمـكـان االستـفادة
ـشـتـرك بـ من صـنـدوق االسـتـثـمـار ا
ـوارد روســيـا والــيـابــان في تـنــمـيــة ا
ـشــاركـة  ــيـاه بــا ــائـيــة وتــوطـ ا ا
واالســتـفــادة من مــشـاريـع الـتــقـنــيـات
ــتـطـورة زراعـيــاً ومـائـيـاً ــتـقـدمـة وا ا
وتـوظـيـفـها لـلـبـلـدين وامكـانـيـة تـقد
ـتـقــدمـة واخلـدمـات هــذه الـتـقـنــيـات ا
الــزراعـيـة والـتــكـنـولـوجــيـة في بـعض
الــدول الـصــديـقـة لــروسـيــا ... وهـنـاك
فـــرص  حـــقـــيـــقــــيـــة لالســـتـــفـــادة من
الـــعالقـــات  االقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيــة
ـــشـــتـــركـــة بـــ الـــعـــراق وروســـيـــا ا
وتـوظيـفها اسـتثـمارياً وخـصوصاً في
ـوارد مــجــاالت  الـطــاقــة والـزراعــة وا
ـــائــــيـــة بـــاالمــــكـــان فـــتـح مـــجـــاالت ا
وتـــفــاهــمـــات اولــيــة لـــهــذه االغــراض
واعـــتــقــد ان الـــســيــاســـة اخلــارجــيــة
لــروســيــا االحتــاديـة جــادة لــتــحــقـيق
خـدمـات اسـتـثمـاريـة طـويـلة االجل في
الــعـراق مع الــعـرض الــعـراق بــحـاجـة
حلــلـيف اسـتـراتــيـجي دولي لـتــحـفـيـز

االسـتـثـمـارات والـتـنـمـيـة االقـتـصـادية
ـائـية ـوارد الـزراعـيـة وا حتـديـداً في ا
ـقـدرة ــعـززة بــا فــضالً عن الـطــاقـة وا
صـالح الدولـية عـلى تـوفيـر وحمـايـة ا

شتركة . ا
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مـن جـانب اخـر أشــار الـدكـتــور عـمـار
كـهيـة  الى مجـموعـة توصـيات خرجت
ـركـز الـنـهـرين لـلـدراسـات بـهــا  نـدوة 

االستراتيجية اجملها في :
1- أعــــداد دراســـــة إلقــــامــــة مـــــعــــهــــد
يـاه العراقي مـتخصص باسم مـعهـد ا
ذات شــخـصـيــة مـسـتــقـلـة وهــو مـركـز
أبـحاث إلنـتاج اسـتراتـيجـيات قـصيرة
وطــويــلــة األجل وســيــاســات وطــنــيــة
ــيــاه ويــعــمل عــلى لــتــحــســ إدارة ا
تـطـويـر الـسيـاسـات الـوطـنيـة لـلـمـياه
ــشـــورة لــصــانـــعي الــقــرار ويـــقــدم ا
ـنـظـمـات ـؤسـسـات وا ويـنـسق بـ ا
ويـــطــور الـــبــحث الـــعــلــمـي واألفــكــار
اإلســتـراتـيــجـيـة. وتـعــمل عن قـرب مع
ــؤســسـات الــوطــنــيـة والــدولــيـة في ا
ـستدامـة للـمياه قـضايـا مثل اإلدارة ا
ــيـاه والــطـاقـة وتــطـويــر سـيــاسـات ا
ياه شاكل ا ـستدامة وبناء القدرات  ا
ــيــة. ودعم الــتــعـاون احملــلــيــة والــعــا
ــيــاه مع الــبــحث الــدولي فـي مــجـال ا
الـعلمي مـتعدد التـخصصات من خالل
نـظمـات الدوليـة وحتقيق اسـتضـافة ا
مــشــاريع وطــنـيــة / دولــيــة مـتــعــلــقـة

ياه.. با
2- بـنـاء قـاعـدة مـعـلـومـات مـائـيـة ومـا
يـــرتــبط بــهـــا من مــؤشــرات الـــتــغــيــر
ــنـاخي نـحــو الـشـحــة أو الـوفـرة من ا
خالل اسـتخدام تقنية أنظمة معلومات
اجلــغـرافـيــة واالسـتــشـعـار عن الــبـعـد
والـتي يتيح حتديث البيانات ومتابعة

التغيرات بشكل دوري.
3- الــعـمل عــلى إعـادة هــيـكــلـيـة وزارة
الــبـيـئــة ووزارة الـبـلــديـات ودعـمــهـمـا
لزمة لغرض بـالقوان والتشريـعات ا
وارد الـطـبـيـعـية ومن تـأمـ حـمـايـة ا
ياه وحتس الـبيئة العراقية ضـمها ا
الــتي تــعــاني من كل أشــكــال الــتــلـوث
ــقـدمـة اخلــطـر وحتــسـ اخلــدمـات ا
ـدن ومعـاجلة مـياه الـصرف وتـنـظيم ا
ـــاء الــصـــالح الـــصـــحي وتـــزويـــد بـــا
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بــــدوره  يــــجـــــد الــــدكــــتــــور حــــســــ
ــســـتــشـــار في هــيـــئــة الـــواســطـي  ا
ـسـتـشـارين في  رئـاسـة الـوزراء  انه ا
لــيس هــنــاك اتــفــاقــيــات مــبــرمــة بــ
ـا هـنـاك مـذكرات الـعـراق وتـركـيا وا
تـــفـــاهم ال تـــغــني مـن جــوع. لـم تــوقع
تــــركــــيــــا عــــلى اتــــفــــاقــــيــــة قــــانــــون
الحـية لـلمـجاري االسـتخـدامات غـير ا
ـائـيـة الـدولـيـة لـسـنـة 1997 مـشـيـرا ا
الى وجود فريق تفاوضي عراقي تلقى
تـدريـبات عـلى مسـتـوى عالي عـلى يد
احـد خـبراء الـتفـاوض في العـالم وهو
جـون مـارتن اال ان الـعـائق هو اإلرادة
الـسياسيـة لطرفي التـفاوض للتوصل
الى اتـفاق بيـنهما. اثـرت في مداخلتي
يـاه مؤكدا أهـميـة ترشيـد استـخدام ا
عــلى ان احلــكـومــة الـيــابــانـيــة دعـمت
ــائــيــة في تــوطــ مـا ــوارد ا وزارة ا
ـشـاركـة). ـيـاه بـا يــسـمى ب حلادارة ا
ــصـدر ــســتـفــيــدين من ا فــيــمـا بــ ا
ـــائي وفــعـال تــشــكـل عــددا من هــذه ا
اجلـمعيات في احملافظات العراقية اال
شروع الزال بحاجة الى دعم اكبر ان ا

من خالل منح حوافز للمستفيدين.
ونـوه الـوسـطي الى  ان تـعـتـبـر تـركـيا
ـيـاه حـيث يـبلغ من الـدول الـغـنـيـة بـا
ــطــري الــســنــوي مــعــدل الـــتــســاقط ا
بـحـدود ٥٨٠ مـلـيـار مـتـر مكـعب ورغم
ذلك فـقـد اجتـهـت قـبل عـقـود لـلـتـحول
ـفــتـوحـة الى ـيــاه ا من قــنـوات نــقل ا
األنـابيب الكونكريتية وعندما ثبت ان
األنـابــيب  وفـرت بـيـئـة مالئـمـة لـنـمـو
ـرور الــقــواقع وأصــبــحـت مــعــرقــلــة 
ــيــاه  وضع خـطــة لــتـحــويل هـذه ا
األنــابــيـب الى انــابــيب فــايــبــرجالس
والــتي اثــبــتـت جــدارتـهــا فـي جــريـان
شروع على ـياه واعتقد االن أنهت ا ا

مستوى جنوب شرق تركيا.
كــمـا رد األسـتـاذ عـون ذيـاب  اخلـبـيـر
فـي  وزارة الــــــــري  ان مـــــــا يــــــــرد في
الــصـحــافـة ووسـائـل االعالم الـتــركـيـة
ومـن خالل الـتــجــربـة تــخــتـلـف بـعض
الــشيء عــلى مـا يــجــري في الـلــقـاءات
ـباشـرة. فمثالً نـحن نؤكد دائـما على ا
ضـرورة الـتـوصل إلى اتفـاقـيـة ثنـائـية

ياه في نـهري دجلـة والفرات لـقسمـة ا
بـشكل مـعقول ومـنصف اال انـهم دائما
يـبتعدون عن توقيع مثل هذه االتفاقية
بـــيــنــمـــا تــصـــريــحـــاتــهم عـــلى اعــلى
ـسـتـويـات يـذكـرون بـانـهم حـريـص ا
يـاه لـلـعـراق. لكن عـلى تـامـ حـصـة ا
حـينـما نـريد حتديـد احلصـة بكـذا متر
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وفي مــداخــلـة بــعـنــوان الـتــغــلب عـلى
ــائـيــة  في الــعـراق اقــتـرح الــفــجـوة ا
اخلـــبــيــر عــلـي مــحــمـــد جــواد بــعض
االجـراءات لـلـتـفـاوض مـع دول اجلوار
ـتشـاطئـة في حوضـي دجلـة والفرات ا
لـضـمـان احلـصـول عـلى قـسـمـة عـادلـة
ومـنـصفـة  فـضال  عن تـنفـيـذ سلـسـلة
ــيـاه مـن االجــراءات لـلــحــد مـن هــدر ا
شاريع تـتمثل في تأهيل واستصالح ا
االروائـية عـلى وفق اولويـات ومعـايير
فـنية  اقتصادية  اجتـماعية  وبيئية
ـــيــاه لـــضـــمـــان تــقـــلـــيل اســـتـــهالك ا
ـساحـات  وتقـليص واسـتـزراع نفس ا
حـصـة الـفـرد لألغـراض الـبـلـديـة ومنع
ـيــاه لـضـمــان حـصــة مـنــاسـبـة هــدر ا
ــيـاه لـألهـوار تــتـنــاسب مع ايـرادات ا
ـا لهـا من فوائـد اقتـصادية الـسنـوية  
وبــيـئــيـة و اجـتــمـاعــيـة والـعــمل عـلى
ـناطق انـشـاء الـسدود الـصـغيـرة في ا
الـغـربـية و لـلـوديان الـشـرقـية الـقـادمة
مـن ايـران لالســتـفــادة مـنــهـا ألغـراض
بــشـريــة وزراعـيــة اضـافــة الى تـغــذيـة
ـياه اجلوفية فـضال عن النظر اجلاد ا
ـعاجلـة مياه الـصرف الـصحي حيث
ال تـزال مياه الـعراق تعاني من مـشكلة
كــــبـــيـــرة و هي عــــدم وجـــود ســـعـــات
ــعــاجلـة حملــطــات الـصــرف الــصـحي 
ياه ياه وهذا سينعكس على تلوث ا ا
خـــصـــوصـــا في ظـل هـــذه اجلـــائـــحــة
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مـن جــهـــته  يـــرى  الــدكـــتــور مـــهــدي
الـقيـسي  وكيل وزارة الزراعـة السابق
ان االمـن الـغــذائـي  مـتــوفــرا من خالل
ــعـطـيـات احلــقـيـقـة والــواقـعـيـة فـان ا
هـــويــة الـــعـــراق زراعــيـــة ومــقـــومــات
نافذ النهوض بإحكام السيطرة على ا
ــعــابـر احلــدوديــة إلعــطـاء حــمــايـة وا

للشرب.
4- دراسـة مـقـتـرح تعـيـ مـلـحق مائي
ــائــيـة ــوارد ا يــرشح من قــبل وزارة ا
فـي دول اجلوار ذات الـصـلة حلتـركـيا
ايــــران ســـوريـــا كــــويت مع ضـــرورة
تـنـظـيم دورات تـخـصـصـيـة لـلـعـامـلـ
ـلحقيات الـعراقية حول بـالسفارات وا

ياه. رؤية وإستراتيجية الدولة عن ا
5-أتـباع سياسة مـائية تنظـيمية خلزن
ـياه واحملافظـة عليهـا من الضائعات ا
والـعمل على إيجاد برامج مائية تعمل
عـلى اسـتـدامـتـهـا والـعمل عـلى وضع
بــرامج مـائــيـة تــرشـيــديه بـاســتـخـدام
سـتويات الـتكـنلوجـيا احلـديثة عـلى ا
احلـكومية والشعبية في كافة اجملاالت
والــقـطــاعـات الــزراعـيــة والـصــنـاعــيـة
ـا ــنـزلـي و والــطــاقــة واالســتــهالك ا
يــتالءم مع االحــتــيــاج احلــقــيـقـي لـكل

قطاع.
ــائــيــة بــبــنـاء ــوارد ا 6- حـث وزارة ا
ـــنـــطـــقــة الـــســـدود واخلـــزانـــات في ا
الـوسـطى واجلـنـوبـيـة ومـنح االولـوية
ــيــاه بـــاعــتـــمــاد ســـيــاســـة حــصـــاد ا
والــتـوجه لـبــنـاء اخلـزانــات والـسـدود
وخـــاصــــة  حتت األرضخل لـــضـــمـــان
ياه واحملافظة تـخزين اكبر كميـة من ا
عـلـيهـا من ضائـعات الـتـبخـر وتفـعيل
ــائــيــ الــكــبـيــرين إدارة اخلــزانــ ا
(بحـيرة الرزازة في مـحافظة ـتمثـل ا
كـــربـالء وحـــوض بـــحـــر الــــنـــجف في

مــحـــافــظــة الــنــجف) مـع الــعــمل عــلى
ـيـاه إلـيـهـا من نـهـري دجـلـة إيـصــال ا
والــفـرات من خالل قـنـوات تــصـريـفـيـة

مفتوحة أو أنبوبية
7- أعـداد دراسة تفصيلـية عن القابلية
ــنـطـقـة اجلــنـوبـيـة اخلــزنـيـة ألهـوار ا
ومـراقـبـة مسـتـويـات الـتبـخـر وخـاصة
في األجـزاء الكثـيفة الـنباتـات ومقارنة
مـستـوى التـبخـر في خزانـات وسدود
وإدامــة الــســداد الــتــرابــيــة احملــيــطـة
بـاألهوار نـوعاً وكـماً بـارتفـاعات تؤمن
ــيــاه فــيـــهــا إثــنــاء الــذروات حــجـــز ا

الفيضانية.
8- اعــداد دراســة مـــيــدانــيــة لــتــقــيــيم
امـكانية اقامة مشاريع تخزينية للمياه
ـنـطقـة الـشرقـية مـن البالد بـشكل في ا
متدة من جنوب خانق الى خـاص وا
ـنـطـقة مـحـافـظة مـيـسـان وذلك لـكون ا
مـفـتوحـة وتتـعرض إلى كـميـات كبـيرة
من الـسيول كـما حصل في هـذه السنة
ـا يـشـكل مـخـاطـر كـبـيـرة ومـبـاشـرة
ــدن والـــقــصـــابــات عـــلى عـــديــد مـن ا
واألراضي الـزراعيـة والتـي يتـميـز بها

نطقة. ا
9- تـفعـيل التـشريعـات القـانونـية التي
ـائـية حتـدد وتـلـزم تـوزيع احلـصص ا
بـ احملـافـظات وحـسب احـتـياجـاتـها
الالزمـــة ونـــوعــيـــة وكـــمــيـــة اإلنـــتــاج
الـزراعـي والـصـنـاعي والـنـفـطي وعـدد

السكان.
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ـدعون  لكن ـتيـمنون ا تـبعون ا ـية  وأكـثر منـهم ا كثيـرة هي الشـخصيـات العا
الـعالم لم يـتفق عـلى شخـصيـة تاريـخيـة سيـاسيـة دينـية عـلمـية اجـتمـاعيـة تربـوية
أبويـة  مثلما اتفق على الشخصـية التي رحلت دون أن تتكرر  نعم علي بن أبي
ثـلهـا  لم ولن يخـلفه أحد طالب " عـليه الـسالم" شخصـية تـفرد الـعالم والكـون 
ابي من الـبـشـر  فـهل من بـشر  قـهـر الـدنـيـا كمـا عـلي " .....يـا دنـيـا إليـك عني 
تعـرضت  أم الي تشوقت  ال حان حيـنك هيهات غري غـيري  ال حاجة لي فيك
 قـد طـلـــقـتك ثالثـا ال رجـعت فـيهـا  فـعـــــمـرك قصـــيـر  وخـطر يـسـيـر وأملك
حقـير ....." نعم لـقد قهـر علي الدنـيا بزهده وصـبره وعضه عـلى اجلرح  قاسى
ـسلـم  ورأى اجلـوع وهو يـحـتكم ويـتحـكم بخـزينـة االمة  الـظـلم وهو خـليـفة ا
جلس عـلى دكـة القـضاء مـدعً عـليه وهـو من مأل الـدنـيا قـسطـا وعـدال  ترفع عن
أعـداءه وهـو قـادر عـلى قهـرهم  بـقـصـد حـفظ وحـدة االمة واحلـفـاظ عـلى بـيـضة
اإلسالم  عاش يـوميات الرعـية وحيثـياتها  حـتى وقف على دقياتـها وتفاصـيلها
وعـايـشهـا  ولـيس الـغريب في أن يـتـفقـد عـلي الـرعيـة وقـد اسدل الـلـيل سدوله 
ـعتل والـفقـيـر ومن تقـطعت به الـسبل  وركن الـنـاس للـسكـينـة  ففي الـلـيل يأن ا
نعم هـذا علي " علـيه السالم " الـذي اقر الظـالم بعدله  والـكافـر بدينه  والـبخيل
سـرف بزهده . وهل من حاكم عـادل وسيرة علي بكـرمه  والباغض بقـسطه  وا
راحت مدونـة في كتـب التـاريخ والسـلف الـصالح ? حـتى تـناقـلتـهـا األجيـال جيل

بعد جيل  فغطت على اثار من سلف وخلف . 
ويقـيناً أن ال غرابـة في ظلم من ناصب علي الـعداء  لكن العـجب كله فيمن ادعى
الوصل بـعلي " عليه الـسالم " وراح ينقل ويروي ويدعي ويـتغنى بل ويتـمثل ظلماً
ت له بصلة اال ادعاء  فأين من ادعى الوصل بعلي من وعدواناً بعلي  وهو ال 

ال?  عونة من بيت ا مآثره وهو يكوي يد عقيل حينما طلب منه ا
ــال  وقــام عــلى شـأن فـهل حــفظ األمــانــة من ادار الــشــأن وأتـومن عــلى بــيت ا
ـدعـ بـتبـعـيـتـهم لـعـلي وهو الـشعـب بعـد االطـاحـة بـدكـتـاتور الـعـصـر ?  واين ا
يـوصي االشـتر خـيرا بـرعـيته " واشـعر قـلـبك الرحـمة لـلـرعيـة  واحملبـة لهم  وال
تكـون عليهم سبـعاً ضارياً  تغـنم أكلهم  فانهم صـنفان : أما أخ لك في الدين 
أو نــظــيــر لك في اخلــلق ....... فــأعــطــهم من عــفــوك وصــفـحـك مـثـل الـذي حتب
ــظــلـوم? وهل وتــرضى أن يــعـطــيك الــله من عــفـوه وصــفــحه "  فـهـل انـصــفـوا ا
اقسـطوا من قضى جل حـياته مـظلومـا? وهل ساووا ب سـواد الشعب واتـباعهم

نتم ? وهل راعوا الله في رعيتهم ?  من ا
ـنـاوئ الـذين اتـهمـوا وكـفّروا واذا كان هـذا حـال االتبـاع فـحدث وال حـرج عن ا
وقـتـلـوا وشـردوا ورحــلّـوا ويـتـمــوا وامـاتـوا ولم يـعــفـو . ويـحـدثــونك عن تـعـويض
ـسـتـبـد الـذي عـثا ـاضي وحـيف الـراحل وتـمـيـيـز الزائـل وغيـاب امن ا ظالمـات ا
فــســادا فـي الــعــراق  فــحــوله من ارض ســواد الى ارض مــحــروقــة  ومن بــلــد
ـطــالـبـات  ومن بــلـد مـهــاب الى بـلـد يــتـهـدده اخلــيـرات الى بـلــد مـدين تالحــقه ا

الصغار . 
نـعم لم يـرث الـقـادم اجلـديـد من الـزائل اال الـويـالت  فبـدأ مـن حـيث خـرب  بـلد
مـحـاصـر مـقـاطع مـدين  غـابت فـيه اخلـدمـات  وتـهـالـكت فـيه الـبـنى الـتـحـتـيـة 
ظـلـوم الذي طـال انـتظـاره حتى رأى ؤسـسـات التـعـليـميـة  لـكن ا وتـخلـفت فـيه ا
ن يقسط ويعوض ويـرعى ويبني ويحفظ ويـصون ويرفع الشأن  التـغيير  تطـلع 
ويـعود بـالـعراق عـزيـز مـقتـدر  تـطلع خلـلـيـفة تـغـنّى بعـدل عـلي وقـسطه وحـكـمته
وزهده وراح يـتناقل أخباره  تـطلع حلاكم يقضي لـيله متنقالً بـ الرعية  يرعى
ال احملـتـاج ويحـنـو عـلى الفـقـير ويـضـرب يـد السـارق ويالحق من عـثـا فسـاد بـا
ـسـتـقبل مـزدهـر  وعـيش رغيـد وسـكن الئق  وكـرامـة محـفـوظة  الـعـام  تطـلع 
وشأن مـرفوع . وبعد كل هذه األمنيات والتطـلعات والرغبات  فإذا باألمن مفقود
ال منهوب  والظلم مـستشري  والفساد متنامي  حتى صـير مجهول  وا  وا
ـتـخـاصــمـ  وأرض لـنـشـر جتـارة راحت الـبالد سـاحـة لــتـصـفـيـة صــراعـات ا
احملـرمـات  وبـلـد لـغـسـيـل األمـوال  مـاله مـنـهـوب  وزرعه مـحـروق  وصـنـاعـته

مدمرة . 
نعم لـقد تآمر القريب قبل البعيد  واجلار قبل الغريب  ومن ادعى الصداقة قبل
ـال حلـرقه  وراح الـعـدو عـلى الـعــراق  فـتـوحـد ارهـاب الـعـالم لــقـتـله  وجُـمع ا
سالح احلـاسد يـتـوالى تتـرا لقـتله  ويـقيـناً أن هـذا التـكالب كـفيل بـتفـكيك بـلدان

وإسقاط نظم وتقسيم شعوب وذهاب ريح وتخلف حاضرات . 
تراص بلحمته ـتماسك بدينه  ا لكن الـعراق األصيل بتاريخه  القوي بشعبه  ا
ـأمول  وعلى من تـولى شأنه الوفاء  جتاوز احملن  واجـتاز االختـبار  واجنز ا
بالـعهد  وهي مهـمة ابسط مـا توصف بالـشاقة  فـادارة دفة بلـد مهمـة عسيرة 
فحـسبك بإدارة بـلد مثل العـراق  تاريخ وارث وحاضـرة  شعب اصيل عصي 
سـتـبـدين  اسقط يـعّض عـلى اجلـرح لـكنه يـأبى الـظـلم  قـارع الطـغـاة  وقـاوم ا
ن عـدل وأقـسط  ـتـنع  وفـيّ  ـتـد  ســهل  عــروش  وأزال نـظم  وهـو بــاقٍ 

شديد على من ظلم واستبد . 
تـصدين لقـد عانى شـعب العـراق وعـلى مدى عـقود من ظـلم احلـكام واسـتبـداد ا
تد ا يزل حلمه  ا يزل  نفذ فيها صـبر شعوب وحلم أ  و وقهـر اجلبارين و

بـانـتــظـار الـتـصـحـيح  عـلى ضـاللـة من ظن أن حـلـمه ضـعف 
وصمـته سكون  وتسامحه غـفله  فثورته مدوية  وخروجه
يغـير  وغضبـته تطيح  ما خـاب من سار على هدي علي
" علـيه السالم " فسيـرته دليل  وحكمه قـسط  ومسيرته
هـداية  مـضت الدول  وتـغيـرت اخلارطة  زالـت شعوب
وا  واسـتُخـلف غيـرها  وصـيت عـلي ذائع مأل الدنـيا

ا يزل يشغل احلكام والشعوب . و
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ا يـتعـدى نطاق سـكونـون بِحُب ذواتهـم والذين ال يهـتمـون  هنـاك النرجـسيـون ا

أنفسهم على االطالق في منحى من اإلغراق في الذاتية الرهيبة .
ومن هنا فَهُمْ ال يسألون ال عَنْ هموم الوطن

 وال عن هموم الشعب 
وال عن هموم العلوم واآلداب والثقافة ..

وال عـن حــال لـغــة الــقــرآن الــعــزيــزة أَحَــسَنَ الــنــاسُ مــراعــاتــهــا في كــتــابــاتــهم
ومحادثاتهم أم لم يحسنوا  –كما هو احلال في أيامنا هذه  –

ارسات ـنسـوب االخالقي العـام وما يتـفرع عـنه مِنْ  كمـا انهم ال يـسألون عن ا
ومواقف  –لالسف الشديد  –

وهـكـذا هي سائـر الـهمـوم األخـرى في اجملاالت الـتـعلـيـميـة والـصحـيـة فضالً عن
اليـ من أبناء الـعراق الذين عـاشية الـتي يئن حتت وطأتـها احلادة ا الهـموم ا

عدنية ... هم حتت خط الفقر في بلدٍ ثري بنفطه وثرواته ا
-2-

لّقب باخلبّاز البلدي –وهو محمد لقـد اعتراني اخلجل وأنا أقرأ سيرةَ الشـاعرِ ا
بن أحـمد بن حـمدان  –الذي كـان أمـيّاً ولـكـنه كان يـحفـظ القـرآن وكانـت ثقـافته
القـرآنية تـدفع به الى االبداع والـتألق وهو يُـضمنُ أشعـاره ما يـقتبـسه من كتاب

الله العزيز .
اسمعه يقول :

أَال إنّ إخواني الذين عهدتُهم 
أفاعي رمالٍ ال تقصّرُ في لَسْعِي 

ظننتُ بهم خيراً فلما بَلَوْتُهُمْ
(نزلتُ بوادٍ منهمُ غيرِ ذي زَرْعِ)

وجع الدعيـاء الصداقة لقـد جمع ب قـوة السبك  ورصـانة االسلـوب  والنقـد ا
وتوّج ذلك كله بتضمينه اجلميل آلية من آيات الكتاب العزيز 

ا قاله (ابن الرومي) : وهو هنا يذكرنا 
لئن أخطأتُ في مدحك 
ما أخطأتَ في مَنْعي
لقد أنزلتُ حاجتي 
بوادٍ غيرِ ذي زرْعِ 

واسمعه في مورد آخر يقول :
َ حاولتُ بَسْطَها  يني ح كأنَّ 

لتوديِع إلْفِي والهوى يذرفُ الدَمْعا 
وقائلةٍ : هل تملكُ الصبرَ بعدَهُمْ 

َرْعى) فقلتُ لها ال (والذي أَخَرَجَ ا
ينه مقتسباً من احدى آيات الكتاب العزيز . حيث جعل 

والذي يجب أنْ ال يُنسى :
انّ الـثـقـافـة الـقـرآنـيـة تــعـتـبـر من أهم الـعـوامل فـي جنـاح الـشـعـراء والـكـتـاب في

مهماتهم الصعبة .
ألم تسمع بانّ ابا اسحاق الصابي كان يحفظ القرآن ?

ألـم تسـمع بـانّ الـفـرزدق قـيـدّ نـفـسه ولم تُـحل قـيـودُه حتـى حفظ
القرآن ?

ونحن ال نطالب أبناءنا واخواننا بان يكونوا من احلفّاظ
للـقرآن بل نـطالـبهم باالقـبال عـلى تالوة القـرآن وتدبر
آيـاته واســتـلـهــام تـوجـيـهــاته فـفي ذلك اخلــيـر كـله في

دنياهم وآخراهم .
وأخر دعوانا أنْ احلمدُ لله رب العا .

Pfizer و .Merck & Co الـــــكــــبــــرى
Johnson & Johnson و .Inc
وغــيــرهــا  تــشــارك مــؤســســة غـيــتس
ــالــيــة مع صــانــعي أدويــة ــصــالـح ا ا
اإليـدز وأدوات الـتشـخيص والـلقـاحات
واألدويــة األخـرى. وجتـدر اإلشـارة إلى
أن الــسـيـد غــيـتس حـصـل عـلى وضـعه
كـمليـاردير باستـخدام "معـاهدة جتارية
ســيـــئــة حلــمـــايــة االحــتــكـــار" تــســمى
ية تـريبس: قواعد منظمة التجارة العا
ــتـعــلــقـة ـلــكــيـة الــفــكـريــة ا حلــقــوق ا

بالتجارة.
تــأتي ثــروة مــؤســســة غــيــتس بــشــكل
أسـاسي من الـثروة الـشخـصـية لـلسـيد
Berkshire غــــيـــتس وأســــهم شـــركـــة
Hathaway الــتي قـدمـهـا وارن بـافـيت
Hathaway الـرئيس الـتنفـيذي لـشركة
فـي اآلونــة األخـــيـــرة  قـــام أشـــخــاص
آخــرون مـؤثـرون لــلـغـايـة بــضخ مـبـالغ
هـائلـة في مؤسسـة غيـتس من ثرواتهم
الــشـخــصــيـة. قــررت مـؤســسـة غــيـتس
الريـا مــؤخـرًا تـركـيـز جــهـودهـا عـلى ا
ــثـاالن الــرئــيـســيـان وشــلل األطــفـال: ا
لـلـقـطـعـة األخـيـرة لـهـذا اخملـطط الـرائغ
الـتـعـقـيـد.  تخـصـيص حـوالي مـلـيار
دوالر من بـيل جـيـتس لـلتـبـرع / مـعفي
من الـضرائب لـلبـحث عن لقـاح للـوقاية
الريــــا  وهـــو الــــقــــاتل األول في مـن ا

أفريقيا.
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ـئــات من الـدراسـات حــرفـيـا  حــددت ا
واألبحاث والتحليالت أن أفضل طريقة
لـــلـــحــد من االنـــتـــقــال والـــوفـــيــات من
الريــا وشـلل ـعــديـة مــثل ا األمــراض ا
األطــفـــال هي تــثــقــيـف الــســكــان ورفع
مـسـتـوى معـيـشتـهم. تـمـكنت إريـتـريا 
ثـال  من خـفض مـعدالت عـلى سـبـيل ا
ائة الريـا بنـسبة 80 فـي ا اإلصـابة بـا
مـن خالل تـــنـــظــــيم حـــمالت تــــثـــقـــيف
اجلـمـهور بـشـأن التـغـذية والـوقـاية من
األمـــراض  وتــوفـــيــر الـــنــامـــوســيــات
بيـدات احلشرية مجانًا في ـعاجلة با ا
الريـا  ــنـاطق الــتي تـتــوطن فـيــهـا ا ا
وإنـشاء عـيادات طـبية مـجتـمعـية حيث
ـــكــنـــهـم احلــصـــول عـــلى الـــســـكـــان 
فــحـوصـات دم مــجـانـيــة  وأخـيـرًا ردم
مــواقـع تــكــاثــر الــبــعــوض و / أو رش
ـنـاطق ـبــيـدات احلـشـريـة عـلى تـلك ا ا
ـبــيـدات ـعــجــبـ بــا لــست عــادةً من ا
احلــشــريــة  ولـكــنــني أهــدف هــنـا إلى

إثبات نقطة أكبر.
ـمــارسـات الــبــسـيــطـة وقــد أدّت هــذه ا
لــلــصــحــة الــعــامــة إلى حتــقــيـق أكــبـر
الريا اخـتراق في الـوقايـة من وفيـات ا
فـي التـاريخ  وحـتى اآلن لم أجـد قـصة

ــــوضـــوع في أي واحــــدة حـــول هـــذا ا
وسـيـلـة إعالمـيـة سائـدة. كـمـا  تـبنّي
مــثل هـذه األسـالـيـب عـلى نـطـاق واسع
عـبر أوروبا قبل قرن من الـزمان: عملية
أدت إلـى االســتــئــصــال الـــكــامل لــهــذه
ـعـديـة الـغـريـبـة من الـقـارة. األمـراض ا
يــجب أن يُـضـاف إلى ذلك أن إريـتـريـا 
من خـالل نظام الرعاية الصحية العامة
الـقائم بـالفـعل  كانت الدولـة األفريـقية
الوحيدة التي خفضت معدالت اإلصابة
ــنـاعــة الــبـشــريـة / بــفــيـروس نــقص ا
ائة اإليـدز بشكل فعـال بنسبة 40 في ا
عـلى مدى عـقد من الـزمان ; وقد  ذلك
مـن خالل بــرنـــامج وطـــني لـــلـــتــربـــيــة
.condom اجلنسية وتوزيع الرفاالت
بـــيل جــيــتس رجـل ذكي جــدا. فــلــمــاذا
شـرع في حملة تطـعيم ضخمة في ح
ـمكـن استـثمـار نـفس األموال كـان من ا
في بـرامج تـنـمـية مـجـتـمـعيـة وصـحـية
عـامة مسـتدامة بـحق? ألن هذا ال يجني

ال. ا
اسـتثمـرت مؤسسـة غيتس مـليار دوالر
الريــا الـذي أنـتــجـته لــتـطــويـر لــقـاح ا
ـتــلك شــركــة غالكــسـو GSK والــتـي 
بــيل جــيــتس عــددًا كــبــيـرًا مـن األسـهم
ـارس عـلـيـهـا تـأثـيـرًا كـبـيـرًا. فـيـهــا و
GlaxoS- اضـــطــرت شــركــة غالكــســو
mithKline مـــؤخـــرًا إلـى تـــســـويــة 3
سؤولية مـليارات دوالر حلل اتهامات ا
ـتعـلقـة بالـتسويق ـدنية ا اجلـنائـية وا
غــــيــــر الــــقــــانــــوني لألدويــــة وحــــجب
ــعـلــومــات حـول اخملــاطـر الــصـحــيـة ا
Avandia كـري ــرتـبـطــة بـعـقــار الـسـُّ ا
وفـي عــــام 2012 وجـــــدت مــــحــــكــــمــــة
GSK أرجـنـتـيـنـيـة أن شـركـة غالسـكـو
مـذنبـة بـ "التجـربة عـلى البشـر وتزوير
ـكـن إشراك تـصـاريح الـوالـدين حـتى 
األطـفال الرُّضّع في جتارب اللقاح التي
أجراها اخملتبر من  2007إلى 2008.
يـزعم مـوقـع شـركة غـالكـسو GSK أنه
"عــنــد إعـطــائه مع لــقــاحــات الـطــفــولـة
الريا الـقـياسـية  كـانت فـعالـيـة لقـاح ا
RTS,S عـــنــد الــرّضع الـــذين تــتــراوح
أعـمـارهـم ب 6 إلى 12 أســبـوعًـا عـنـد
ـالريا الـسـريـرية الـتـطـعـيم األول ضد ا
والـشديدة هي 31 و 37 عـلى التوالي 
عــــلى مـــدى أكــــثـــر من 12 شــــهـــرًا من
ـتـابـعـة بـعـد جـرعـة الـلـقـاح الـثـالـثة". ا
تـبدو النتيجـة ضخمة? ومع ذلك  يذكر
ــوقع أيــضًــا والحظ كــيف يــحــاولـون ا
ـــوقف لــــصـــاحلـــهم أن تـــدويــــر هـــذا ا
ــبــيـدات ــعــاجلـة بــا "الــنــامــوسـيــات ا
احلـشـريـة  اسـتـخـدامـهـا من قـبل 86
ـا أظهر ـشاركـ في الـتجـربة   من ا
ـا أن لــقـاح RTS,S يــوفـر احلــمـايــة 

حس الواسطي

ـكـافـحـة يـتــجـاوز الـتـدخالت احلـالـيـة 
ـالريــا". أظـــهــرت االخـــتـــبــار أيـــضًــا ا
انـــخــفـــاضًــا في الـــفــعـــالــيـــة ووصــفه
الــكـثـيـرون بـأنـه "تـخـبّط". واألسـوأ من
ذلـك  أن مـجــمــوعـة كــبــيــرة من األدلـة
الريا تزيد بالفعل تـظهر أن "لقاحات" ا
ـالريــــا. ولـــــكن مـن ضـــــراوة سالالت ا
حـتى لـلوصـول إلى فعـاليـة "التـخبّط" 
الريـــا مـع عـــقــار يـــجب أخـــذ لـــقـــاح ا
إضــــافي. أخـــفـت مـــؤســـســــة غـــيـــتس
وغالكـسـو ذكر أنـهـما سـيـجنـيـان ثروة
مـن هــذا الــدواء احملــفـــز خالل حــمــلــة
الــدعـايـة والــتـسـويـق الـضـخــمـة الـتي
قــــامـــوا بـــهــــا حـــول عــــمـــلـــيــــة أنـــهم

سيتبرعون باللقاح.
Èdš√ W UŠ u¼ ‰UHÞ_« qKý 

ناطق التي في الـهند  في العديد من ا
 الــقـضــاء فـيــهـا عــلى شـلـل األطـفـال
تـقـريبًـا  أصبح شـلل األطـفال مـنتـشرًا
اآلن بــعـد أن شـاركت مـؤسـسـة غـيـتس
فـي حمـالت التـطـعـيم. ويـرجع ذلك إلى
اسـتــخـدام لـقـاح شـلل األطـفـال الـنـشط
ــسـمى لــقـاح شـلـل األطـفـال الــفـمـوي ا
Oral Polio Vaccine OPV والـــذي
يـعـتمـد على اإلعـطاء الـفمـوي لفـيروس
ـمـنـوع ــوهن وا شــلل األطـفـال احلي ا
فـي مـعـظـم الـدول الــغـربـيــة ألن احلـقن
ـتكررة منه تـزيد في الواقع من تطور ا
عـــــدوانــــيــــة سـالالت شــــلـل األطــــفــــال
يـتة.  إعطاء وحتـوّلها إلى أشـكال 
األشـخـاص في الـهنـد مـا يصل إلى 10
حـقن من هـذا الـلقـاح بدالً مـن حقـنة أو
اثــنــتـ مـن لـقــاح شــلل األطـفــال غــيـر
Inactive Polio Vaccine الــــفـــعـــال
IPV والـــــذي  كــــمــــا يـــــوحي االسم 
يـســتـخـدم فـيـروس شـلل األطـفـال غـيـر
ُــســتــخــدم هــنــا في أوروبــا الــنــشـط ا
ـــتــحـــدة. ومع ذلك  فــإن والـــواليــات ا
ــرض في الــساللــة اجلــديـدة تــفــشّي ا
يـحـمل اسم "غيـر شـلل األطفـال" ال  أنا
ال أمـزح باسـمه - "الشـلل الـرخو احلاد
non- "ــصــاب بــشــلـل األطــفـال غــيــر ا
polio acute flaccid paralysis
NPAFP- فـي مـــــحـــــاولــــــة إلبـــــعـــــاد
ـــســـؤولـــيــــة وطـــمس الـــعالقـــة بـــ ا
رض  على مـؤسسة غيـتس  وتفشي ا
الـرغم من حقيقة أن الـسالالت متطابقة

تقريبًا. 
Íœd  pKN²

يـــــنص دلــــيـل أســــاســــيـــــات اجلــــيش
األمـريكي أكبر مستـهلك فردي للقاحات
في جـمـيـع أنحـاء الـعـالم عـلى مـا يـلي:
OPV تُـــــعــــطى جـــــرعــــة واحــــدة من"
الـــثالثي الـــتـــكــافـــلي جلـــمـــيع حــاالت
ـرشحون درجة. ويـتلقى ا االنـضمـام ا

الــضــبــاط  الـطـالب الـعــســكــريـون في
ROTC ومـكـونات االحـتيـاطي األخرى
في اخلـدمـة الـفـعـلـيـة األولـيـة لـلتـدريب
جــــرعـــة واحـــدة من OPV مــــا لم يـــتم
ــســبق ــعـــزز ا تـــوثــيق الــتـــحــصــ ا

كشخص بالغ"
مـن الـغــريب أيـضًــا أنه عــلى الـرغم من
اعترافها بأنها رائدة في مجال الصحة
ـية  فـإن مـؤسـسـة غيـتس تـمـتلك الـعـا
حــصـصًــا كـبـيــرة من بـعض الــشـركـات
"غــيــر الـصــحــيـة" عــلى هــذا الــكـوكب 
ــسـؤولـة عن مـاليـ حـاالت الــسـمـنـة ا
ومـرض السكري  مثل ماكدونالدز 9.4
مليون سهم تمثل حوالي 5 من محفظة
غــيــتس وكــوكــا كــوال مع أكــثــر من 15
مـليـون سهم  وأكـثر من 7 مـن محـفظة
ــؤسـسـة  بـاسـتـثــنـاء حـسـاب شـركـة ا
بـيركشاير هاثاواي. ومن الغريب أيضًا
أن مؤسسة غيتس كانت تستثمر مبالغ
ضخمة في شركات األدوية التي أوقفت
شـحن أدويـة اإليـدز منـخـفضـة الـتكـلـفة
إلى إفـريـقيـا  على الـرغم من اعـترافـها
ليون شخص بأنها تريد توفير الدواء 
عيب لـلغاية بـحلول نـهاية العـقد. من ا
أن غـيـتس لـم يـحـدّد أنه يـقـصـد نـوفـير
دوائـه: الـدواء الـذي تــنـتـجه الــشـركـات

. الي التي يستثمر فيها ا
إن "مـؤسسة" بـيل وميليـندا غيتس هي
فـي األســاس مــخــطط ضـــخم لــتــجــنب
الــضــرائب بــالــنـســبــة لــلـرأســمــالــيـ
األثــريــاء الــذين حــقــقــوا مــلـيــارات من
اســتــغالل شــعـوب الــعــالم. تــسـتــثــمـر
ال ـؤسـسة  مـعفـاة من الضـرائب  ا ا
مـن غـيـتـس و "تـبـرعــات" من اآلخـرين 
ـتلك فـيـها غـيتس في الـشـركات الـتي 
ـا يـضـمن الـعـوائـد مـاليـ األسـهم  
بيعات وكذلك حقوق من خالل كل من ا
ــلـكـيـة الــفـكـريـة. وإلضــافـة مـلح عـلى ا
اجلــرح  فـــإن الــنــظــام يــد انــتــشــار
ـرض بـدالً من أن يـساعـد في الـقـضاء ا
عــلـيـه  وبـالــتـالي يــبــرر مـســاعـيه إلى
"الـقضـاء علـيها" بـشكل دائم االسـتمرار

شكلة التي يخلقونها. في حل ا
هـل ســـيـــكــــون الـــعــــالم أفــــضل بـــدون
مـؤسـسـة بـيل ومـيـلـنـدا غـيـتس وبدون

احملسن مثل بيل غيتس? 
هـذا ســؤال افـتـراضي يـتـطـلب تـرتـيـبًـا
اجـتـماعـيًـا واقتـصـاديًا مـخـتلـفًـا تمـامًا
ـكن اإلجـابة عـن التـرتـيب احلالي وال 
ؤكد عـليه بـكل تـأكيد. يـكاد يـكون مـن ا
أنـه إذا تـــــمّت مــــــحـــــاســـــبـــــة األفـــــراد
والـشـركـات األثـريـاء بـشـكل كـبـيـر عـلى
أفـــعـــالـــهـم بـــدالً من الـــســـمـــاح لـــهم بـ
"تــبــيـــيــضــهــا" في األعــمــال اخلــيــريــة
ــضـلـلـة وغــيـر الـشــريـفـة  فــسـيـكـون ا
ؤكد أنه الـعالم أفضل. يكـاد يكون من ا
إذا كـان الـعـمل اخلـيـري حـقـيـقـيًا  ولم
يــتم تـصــمـيـمـه كـمـخــطط لـلــتـهـرب من
الــــضــــرائـب ومــــشــــروع تــــعـــــمل فــــيه
"الـتبـرعات" كـاستـثمـارات في الشـركات
ـانـحـون حـصـصًا ـتـلـك فـيـهـا ا الـتي 
هــائـلــة  فـســيـكــون الـعــالم أفـضل. من
ـؤكد تمامًا أنه إذا كانت االستثمارات ا
الـضخمة أو "التبـرعات" قد تركزت على
بــرامج الـتــغـذيــة اجملـتــمـعـيــة وبـرامج
ـستدامة ـؤسسات ا الـصحة الـعامة وا

 فسيكون العالم أفضل.
∫W UI* WLłdð Ác¼
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{ واشــــــــنــــــــطـن - ا ف ب: في
كـتـابه ذي روم ويـر ايت هـابـنـد
الـــــذي صــــدر غــــدا الـــــثالثــــاء
يــــتــــحــــدث جــــون بــــولــــتــــون
ـســتــشــار الـســابق لــلــرئـيس ا
األميركي دونالد ترامب لشؤون
األمن الــقـومي عن رئــيس غـيـر
حــــكــــيم مــــعــــجب بــــاحلــــكـــام
ـسـتــبـدين ومــهـووس بـإعـادة ا
انـــتـــخـــابه حـــتى لـــو كـــان ذلك
يتضمن احتمال تعريض البالد
لــلــخـطــر.في مــا يــأتي خــمــسـة
مــقـاطـع رئـيــسـيــة من الـكــتـاب
قتطفات التي نشرتها بحسب ا
الـصـحـافـة:كـتب جـون بـولـتـون
»لــــيس هــــنــــاك أي قـــرار مــــهم
اتخذه تـرامب خالل فترة عملي
مــعـه لم تــكن وراءه حـــســابــات
صلحة إعادة انتخابه «متهماً
تـرامب بـاخلـلط ب »مـصـاحله
صـلحة السيـاسيـة اخلاصـة وا
الـوطـنـيـة األمـيـركـيـة.«ويـعـطي
بـولتـون مثاالً دامـغاً فـيقول إن
تـرامب وأثنـاء لقـاء مع الرئيس

الــصــيــني شي جــيــنــبــيــنغ في
حزيران  ) 2019حوّل احملادثة
بشـكل مـفـاجئ إلى االنتـخـابات
قبـلة فـي الواليات الرئـاسيـة) ا
ـتـحـدة (مـلــتـمـسًـا من شي أن ا

يضمن فوزه .«
 U¹d²A  …œU¹“

والـــــــــهـــــــــدف مـن ذلـك زيــــــــادة
مـشـتـريـات الـصـ لـلـمـنـتـجات
الـزراعــيــة األمــيــركــيــة إلرضـاء
نـاخـبـيه في األريـاف.هـذا يـؤكد
بالنسبة لبولتون »سلوكاً غير
مـقــبـول عــلى اإلطالق يــقـوّض
حـتى شرعيـة الرئـاسة) .وأسوأ
من ذلك يُـلـمح بـولتـون إلى أنه
كـان هــنــاك مــادة جــيــدة لــعـزل
الــــرئـــــيس الـ 45لـــــلـــــواليــــات
ــتــحــدة أبــعــد من الــقــضــيــة ا
األوكرانية التي أدت أخيراً إلى
تـبـرئـته.ويـؤكـد بـولـتـون أنه لو
ــوقـراطــيـون (الـوقت أخـذ الـد
لـلـتـحقـيق بـشـكل منـهـجي أكـثر
بــشـــأن ســـلـــوك تـــرامب في كل
ســيــاســـاته اخلــارجــيــة لــكــان

Íd UF « w dð Õd

بغداد

حتت هذا الـعـنـوان صدر لـلـناقـد داود سـلـمان الـشـويـلي كتـاب عن دار الـشـؤون الثـقـافـية الـعـامة
صطلح القصص الشعبي او احلكاية بنوعيها ا نعنيه  ببغداد متضمناً مسحاً عاماً ومختصراً 
ـؤلف الى الوصول الى احملـصلة الـنهائـية للـتفسـير اللـغوي والفني اخلـرافي والشعـبي. ويهدف ا
اجلمـالي للحكـايات تمهـيداً للدخـول الى عالم القصص الـشعبي. ويتـوزع الكتاب عـلى عدد من الفصول
عـنواناتـها البـطل في القصص الـشعبي الـعراقي وب الـقصص الشـعبي العـربي والسلـوفاكي- دراسة
مـقارنة ب الـتشابه الـعام واجلزئي ووحـدة التراث الشـعبي العـربي- مدخل تاريـخي للوحدة من خالل

ورفولوجي. نهج ا القصص ثم القصص الشعبي العراقي في ضوء ا
ـؤلف ان (هـذا الـنمط من الـقـصص الـشـعـبي يعـد الـوسـيـلة يـقع الـكـتاب في  248مـن القـطع الـكـبـير ويـؤكـد ا

الوحيدة التي تعبر اجلماعة الشعبية من خاللها عن تماسكها).

رسالة بغداد
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ـكن أن تـكـون نـتـيـجـة تـوجيه
االتـهــام مـخـتـلـفــة تـمـامـاً) .قـال
تـرامب لــلـرئـيس الـصـيـني ذات
مرة (أنت أكبر قـائد صيني منذ
 300عــــام).  بـــحــــسب كــــتـــاب
بــولـتـون فـإن تــرامب لم يـبـخل
يــومـــاً فـي مــدح الـــرئـــيس شي
جـــيــنـــبــيـــنغ إلـى حــ ظـــهــور
ـستـجـدّ.هذه فـيروس كـورونـا ا
ـــغــازلــة مع خــصـم يــعــتــبــره ا
مــعـســكـره اجلـمــهـوري زعــيـمـاً
مـــســـتــبـــداً تُـــضـــاف بــحـــسب
بــولـتــون إلى إهـمــال مـلــحـوظ
لــلــدفــاع عن حــقــوق اإلنــســان.
وفـي حــــزيـــران  ) 2019شــــرح
ـاذا بـشـكل عـام شي لـتــرامب 
يــبـني مــعـســكـرات اعـتــقـال في
ـسلـم شـينـجـيانغ) لـتـدريب ا
األويـغــور.  ويـؤكـد بـولـتـون أن
(تــرامب قــال إنه يــنــبــغي عــلى
شي مـــــواصــــلــــة بـــــنــــاء هــــذه
ــعـســكـرات الــتي كــان تـرامب ا
يــعــتــقــد أنـهــا بــالــضــبط األمـر
الـصـحـيح الـذي يـنـبـغي الـقـيام
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كـتبـة الـعراقـية نـظراً حلـاجـة ا
ــزيــد من اجلــهــود لــتــوضــيح
خــصــائص اجملــتــمع الــعــراقي
الـتـعـلـيـمـيـة بـقـدر من الـتـركـيـز
والــــعـــــنـــــايـــــة صـــــدر عن دار
الــشــؤون الــثــقـــافــيــة الــعــامــة
بـبـغـداد كــتـاب جـديــد بـعـنـوان
(التـركيب التعـليمي في العراق
 –دراسة في جغـرافية السكان)
ـيـاء احـمـد مـحـسن لـلـدكـتـورة 

مخلف.
واسـتثـنت الـدراسـة محـافـظات
دهـوك واربـيل والــسـلـيـمـانـيـة
وانــــصـــــبـت عـــــلى ابـــــراز اهم
تـغيرات التي تـؤثر في تباين ا
الـتركـيب التـعلـيمي ومـقايـيسه
ـــهـــمــــة الى جــــانب تــــأثـــيـــر ا
ـــتـــغـــــــيـــرات الـــســــكـــانـــيـــة ا
وارتباطها بخصائص اجملتمع
الـتــعـلـيـمـيـة وقــيـمه وتـقـالـيـده
والــســيـاســات الــتي تـتــخــذهـا
احلـــكـــومـــة لـــلــــتـــدخل في حل
مشـكالته أو تغـييـر اجتاهـاتها

وتطورها.
ويـنقـسم الـكـتـاب الذي خال من
الـفـهرست الـى خمـسـة فـصول
تـخــلـلـتـهــا االشـكـال واجلـداول
ـــقــدمــة الــعـــديــدة فـــضالً عن ا
ـنــطــقـة واخلــاتــمـة وتــنــاول ا
الـــتي تـــنـــاولـــتـــهـــا الـــدراســـة
وخــصـــائــصــهـــا اجلــغـــرافــيــة
ـراحل الـتـعـلـيـمـيـة لـلـسـكان وا
وتــوزيــعـهــا الــكــمي والــنـوعي
بـــحـــسب عــدد الـــســـكــان واهم

تـــفــســـيــراتــهـــا ومــؤشـــراتــهــا
ــتــمــثــلــة بــنــســبــة الــرسـوب ا
والـتسرب لـلمراحل الـتعلـيمية
فـــضالً عن دراســــة الـــتـــركـــيب
الــتــعــلـيــمي لــلــســكــان لــلــمـدة

 .2010 -1997
وقــد بـــحث واقع االمـــيـــة عــلى
مـسـتوى احملـافـظات وتـبـاينـها
ــكــاني والــنــوعي والــعــمــري ا
والـبــيـئي وتـفــسـيـر ظــهـورهـا
فــيـــمـــا ركـــز فـــصل آخـــر عـــلى
ـسـتـويات الـتـعـليـمـية دراسة ا
االخــرى وتـوزيـعـهـا اجلـغـرافي
من حـيث الـنوع والـبـيـئة واهم

(الرجل الصاروخ) اغنية للرئيس الكوري

به). يـهـاجـم الـرئـيس األمـيـركي
صطلحات أيضاً الصحـافي 
ــــســــتـــوى نــــادر من تــــتــــسم 
الـعـنف. وقـال ذات يـوم بحـسب
ما جـاء في الكتـاب (يجب إعدام
هؤالء األشخـاص. إنهم حثالة).
يـــصف بــولـــتـــون تــرامـب بــأنه
رئيس مهووس بتفاصيل تافهة
بـــــدالً مـن الـــــتــــــركـــــيـــــز عــــــلى
دى.وفيما استراتيجية طويلة ا
كـــــان الـــــتــــقـــــارب مع كـــــوريــــا
الـشــمـالـيــة يـتــهـاوى بـعــد قـمـة
تــاريـخــيــة مع الـزعــيم الــكـوري
الـــشــمــالي عــام  2018انــشــغل
الـرئيس األمـيـركي (ألشـهـر عدة
بأولوية كبـيرة) التأكد من تلقي
كـيم جونغ أون هـدية من جـانبه
هي عــــبـــارة عـن قـــرص مــــدمج
يــحـتــوي عــلى أغـنــيــة (روكـيت
مان) الـرجل الـصـاروخ للـمـغني
الـبـريطـاني إيـلـتـون جون  –في
إشـارة إلـى لـقـب مـنــحه تــرامب
لـــكـــيـم في أوجّ الـــتـــوتـــرات مع
بـيـونغ يـانغ مــنـذ عـام.ويـعـطي

الــكــتـاب أمــثـلــة كـثــيـرة عن
اخلـلل في ثــقــافـة الــرئـيس
مـــثـال ســـؤاله حـــول مـــا إذا
كانت فـنلـندا تـابعـة لروسـيا
أو حـ فوجئ عـندمـا قال له
مسـؤول بـريـطـاني إن بالده
ـتــحـدة حــلــيـفــة الـواليــات ا
تـمـلك تـرســانـة نـوويـة.وجـاء
في كـتـاب بـولـتـون أن تـرامب
ــســؤول الــبــريــطــاني ســأل ا
بـاسـتغـراب أنـتم قـوة نـووية?
مـشيـراً إلى أن (هـذه اجلـمـلة لم

تكن مزحة). 
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يعرف عن وزيـر اخلارجية مايك
بوبيـو أنه مستعدّ دائـماً للدفاع
عن الـرئـيس إلظـهار والئـه الذي
ال يــتـزعـزع. ولـكن االنـتـقـاد يـتم
خــــــلف ظــــــهــــــر تــــــرامـب وفق
بــــولـــتــــون.فــــفي خــــضمّ قــــمـــة
تـاريخـية بـ ترامب وكـيم مرر
بومبيو مالحظة لبولتون بشأن
الـرئيس يقـول فيهـا (ال يقول إال
الـهراء).  وبعـدما سمع مـحادثة

ـلف نـفـسه رئــاسـيـة بـشـأن ا
قال (لـقـد كـدت أُصاب بـنـوبة
قــــــــلـــــــبـــــــيـــــــة). ومـن بـــــــ
الــشـخـصــيـات األخـرى الـتي
تــعـــرب عن انـــزعــاجـــهــا من
تــصــرفـــات الــرئـــيس جــون
كيلي الذي كـان كبير موظفي
الـبــيت األبــيض. فـقــد أعـرب
ــا قـد يــحـصل إذا عن قـلــقه 
اتُــخــذت قــرارات بــطــريــقــته
تـــرامـب) في حـــال حـــصـــلت
أزمـة حقـيقـية مـثل اعتداءات
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صــدر حــديـــثــا عن دار الــشــؤون
الـثـقـافـيـة الـعـامـة الـعـدد اجلـديد
من(االقالم) وهي مـــجــلــة تـــعــنى
بـاألدب احلــديث. وافـتــتح الـعـدد
رئــيس حتــريــرهــا عــبــدالــســتـار
ـعـنـونـة ( الـبـيـضـاني بــكـلـمـته ا
ـيـا). ويـتـضـمن الـعدد االقالم عـا
رور قـرن على ثورة ملف خـاص 
ـــلف نــــقـــرأ الــــعـــشــــرين).وفـي ا
مــشــاركـة عــلي حــداد بــعــنـوان (
استـعدادات ثـورة العـشرين) قدم
فيها قراءة في نصوص الزهاوي
واجلــــواهــــري. واصـــفــــا (ثـــورة
الــعـشـرين  بــأنـهـا لم تــكن حـدثـا
عـابرا في تـاريخ العـراق احلديث
تـبنيـات السياسـية والثـقافية وا
البـنــائه. فـقــد أرست - بـعـد أن
انــتــهت إلـى مـا انــتــهت الــيه-
درك دعائم مرحلة جديدة من ا
الـوطـني في أفـاقه الـسـيـاسـية
واإلجــتــمــاعـــيــة والــثــقــافــيــة
بـــعــامــة).وجــاءت مـــســاهــمــة
الدكتور حس القاصد ضمن
مــحــور الــعــدد لـتــخــوض في
تاريخ العراق السياسي الذي
يـــشــــبه إلـى حـــد مــــا ركـــوب
الــبــحــر عــلـى مــ ســفــيــنــة
يــــقــــودهــــا أكــــثـــر مـن ربـــان
وتـــهــــددهــــا األمـــواج الــــتي
يــغـض الـــنــظـــر عـــنــهـــا ذلك
الـربــان بــيــنــمــا يــهــتم بــهـا
الـربـان االخــر.وكـان لـلـشـعـر
نـصـيـبـا في ثـورة الـعـشـرين

قـــــدمه صـــــادق عــــبـــــاس هــــادي

الطريحي بقراءة في ضوء النقد
الـثـقـافي.وتـعـددت أبـواب اجملـلـة
الـثـابــتـة لــتـشــمل بـاب دراسـات
وشـعــر سـرد مــسـرح وقـراءات
سـاهم فـي كـتـابـتـهـا مـبـدعـ من
ذوي االخـتـصـاص بـاألدب وكـافة
فنونه.وفي ثنايا الصفحة األولى
من اجملـلة وضـعت الدار إعالنـها
ـؤلـفـات (خـارج عن تـبـنـي طـبع ا
اخلـطــة الــثــقـافــيــة) وفق شـروط
مـحـددة  أمـا الـصـفـحـة األخـيـرة
مـن الــغالف فــقــد نــشــرت فــيــهــا
صــورة لـلــفـنــان الـراحل ( صالح
جـيــاد) الـذي أمـضى حــيـاته بـ
الـبــصـرة وبـاريـس مع نـبـذة عن
حـيــاته وأعـمـاله حــيث اسـتـطـاع
ـوهــبـته  أن يــكـون أحـد جــيـاد 
مـعالم احلـياة الـفنـية في فـرنسا.

غالف الكتاب

غالف الكتاب
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الــرائــد عــبــد الــسالم الــعــجــيــلي مــرورا بــنـمــاذج من
القاص السوري الذين استلموا راية اإلبداع كعزيز
نصـار وصوال إلى جـيل الشـباب الـباحث عن أسـاليب
فـنـيــة مـبــتـكــرة ولم يـعــد يـقــتـصــر هـمه عــلى مــعـاجلـة
الـقـضـايـا االجتـمـاعـيـة واإلنـسـانـية فـقط بل سـعى إلى
تـطويـر أسالـيـبه الفـنيـة مسـتـعيـنا بـالـتجـارب اإلبداعـية
ــيــة. ويــضم الــكــتــاب أربــعــة فـصــول األول في الــعــا
(الــبـحـث عن أسـلــوب فـنـــــــــي مـبــتـكــر) والــثـاني في
(تـنـاقـضـات احلـيـاة وصـراعـاتـهـا الـدرامـيـة في بـعض
قـــصص الـــعــجـــيــلي) والـــثــــــــــــــالـث في (الــرمـــزيــة
وجــمـــالـــيــات اإلبـــداع الـــفـــني في قـــصـــــــص ولـــيــد
اخالصي) والرابع في (الـكثافـة الشـعـرية في قصص

حنا مينة القصيرة).
وصـدرت لـلـطالل مـجـمـوعـة مـؤلـفـات مـنـهـا (الـواقـعـيـة
لك واالجتماعيـة النقدية في الـقصة العراقـية) و(عبد ا

نوري ريادة فنية في القصة العراقية).

كتب الـكـاتب والـروائي أحمـد خـيـري العـمـري في إحـدى روائعه
التي حتمل هذا العنوان ما يفيض عن القلب الكثير في التقلبات
االجـتـمـاعـيـة والـتـحـديـات الـتـي واجـهـهـا اجملـتـمع الـعـراقي بـعـد
االحـتالل األمـريــكي وسـقــوط بـغـداد وتــشـكــيل حـكـومــة جـديـدة
فـشلـت في ضبط الـوضع اآلمـني والسـيـاسي وجرر الـعراق إلى
حرب أهـلية وفـقدت كثـير من العـوائل الكثـير من أفرادهـا بسبب
الـقـتل  كان الـعـمـري قريـبـاً من وصف كل شيء وكـانه قد وقف
كطـائـر على أكـتـافنـا خالل تـلك الفـتـرة وكانه أمـتـلك سر الـولوج
الى قلوبنا حتى في هذه اللحظات لنعي من كلمة وعبارة وموقف
أنه يــــعــــلم تــــأثــــيــــر ذلك فــــيــــنـــا  وفـق في الــــســــرد وفي رسم
يادة التي هي العصب الكبير في الرواية " الشخصيات مبتدأ 
سيدة عراقـية" تعيش مع أبنـتها خارج العـراق وهي هناك بسبب
خــسـارتــهـا زوجــهـا الــطـبــيب "عــمـر " الــذي خـطف وقــتل ظـلــمـاً
لـيتـشـعب من مـيادة لـلـتـطرق عن والـدتـها وعـائـلـتهـا وعن أخـوها
"حيـدر" الـذي يعـيش في الـغـربة وقـد سـبقـها بـسـفره إلـيه وهـنا
يـبدأ الكـاتب بحـبكـة األحداث من حيـث تطرح مـيادة عـلى أخوها
ـيالد في أوربا رغبـتهـا في الـذهاب الـى مكـة تزامـنـا مع أعيـاد ا
الـسـفـر إلى مــكـة بـغـيـة الـعــمـرة مـعه ومع أبـنــتـهـا وبـذات الـوقت
سـيكـون هـنـاك كال من جـدهـا وعمـهـا الـقادمـ من الـعـراق بـناءً
على طلبهـا لتكون فرصة لتـتعرف أبنتها عـلى أقاربها يستعرض
العمري تفاصيل كثيرة ومقارنات ب أبنتها وب أبنة اخ ميادة
قد تـكون أشاره كبـيرة من الكـاتب نحو تأثـير االم وكونهـا عربية
ومن مـجتـمع شـرقي وكـيف تـتشـدد في تـربـيتـهـا ألبنـتـهـا لكي ال
تـنـجرف وراء حـريـة مـزيفـة وتـدمـر عائـلـتـهـا وفي اللـقـاء في مـكة
يظـهر عمق الـتحول في شـخصيـات أربع مهمـة وهي اجلد والعم
سـعـد وميـادة واخوهـا حيـدر في وصف ومـقارنـة ومعـها تـساؤل
ـا كـان هذا واعـتـرافـات ومعـه حتلـيل عن لـسـان كل شـخـصـيـة 
التـحول? وحتديـدا الوصول عـلى هذه النـتائج نعم وفـق العمري
في تـثبـيت نظـرية مـهمة وهي " الـشدة " والـظروف الـصعـبة التي
جتعل من االنـسـان ينـضج أسـرع أذا كـان فتـيـاً وينـهـار أسرع
أذا كـان هـرمـا وهــذا مـا حـصل لـلـجـد بـعـد سـنـوات قـوة كـسـره
مقتل أبنه الطبيب وبقي أالبن الـثان" سعد " حاضر معه في مكة
لـيرعـاه في أشـاره كـبـيـرة الى بـر الـوالـدين من عم مـر وحـسد
تلك تلك كبير من خالها سعد له على تـلك التجربة أترانا كلنا 
احلاجة بأن نـرد جزء من ديون أباءنا الذيـن غمرونا بها من حب
ن في داخـلة بـذرة صاحلـة وحرمان واهـتمام? اجلـواب سيـكون 
من الـعـائلـة والـتـرابط وأما الـقـاسـية قـلـوبـهم سيـصـدر مـنهم كل
جـفـاء ويظـهـر مـعـهـا جـمال روحـيـة مـكـة في عـدة مواقـف جتعل
القار يشعر بالـشوق الى الذهاب إلى مكة باي وقت واي شهر
يالد في مقـارنـة بعـد مـا صـممت مـر صـورة رقمـيـة لشـجـرة ا

في غرفتها في الفندق.
ولم تـخلو الـرواية من معـاجلة فـكرة االنتـحار ومسـبباتـها وكذلك
ـاديـات وتـرتـيـبـاته مع عم مـر  كـانت مـيـادة من احلـديث عن ا
طالـبة بإرث مـر لتضـمن لها تـعترف بـان سبب هذا الـلقاء هـو 
مستقبل مـستقر بديال عن الذي خـسرته وهي بنت سبع سنوات

عند مقتل والدها الطبيب "عمر" .
مـيز مع جدها كان مـا زين الرواية بروحـية عالية مر ولقـائها ا
ر أصابه اثر حيث كان يصـدر من اجلد الذي يعاني من الـزها
صـدمــة فــقـدانه أبــنـة وبــعـده زوجــته مــواقف حـاول الــعم تــغـيب
بعضـها أو أسبـابها عن ميـادة ومر  لقد أثـر بروح اجلد رؤية
عيـنا مـر وكان يـطـرح سؤال مـكرر لـقد رأيـت عيـنان كـهذه من
قـبل إلـى ان تـصل بــهم االحــداث بــذروتـهــا ويــبـدأ بــالــبـحث في
جـنـاحه اخلـاصـة بطـريـقـة هـسـتـيريـا عن عـيـنـا عـمر  وسـط تلك
الضـجـة في االحـداث تظـهـر ميـادة وتـذكر مـوقف اسـتالمـها مع
ــعـرفــة مـا الـذي اجلـد جــثـة عــمـر  بــعـد سـرد مــحـزن يــجـذبك 
سـيحـصل تذكر أن عـينا عـمر سـلبتـا منه من مـحجريـهما عـندما

قتل  الترابط في االحداث .
مكن كان متقناً حتى لتظن أن الـرواية أكثر من حقيقة وأنه من ا
كل من ذكـروا فيـهـا هم من عاشـوها فـعالً بـاإلضافـة الى الربط
التـاريخـي الذي أسـتـخدمه الـراوي أحـمد الـعـمري بـ االحداث
الــتي مــرت عــلى بــغــداد من قــتل وخــطف وأبــاده وبــ احــتالل
ـغول لـبغـداد وسطـوة هوالكـو وأتبـاعه وذكر مـا ألت إليه بـغداد ا
وسكـانهـا من ويالت وقتل  مـقاربـة إلى ذلك اللـيل األسود الذي

أجتاح بغداد .
مــر فـتـاة ذكــيـة مـشــروع مـهــنـدسـة مــعـمـاريــة وافـقت لــقـضـاء
كريـسمس في مكـة رغم استهـزاء صديقـاتها عـنها فـضوال لترى
عـمهـا وجدها ولـتعـمل بحث عن الـعمارة الـعربـية لتـجد أن عـمها

أيضا مهندس وتشعر بالتوافق معه .
مـيـادة سـيـدة في مـنـتـصف االربـعيـنـات تـركت بـلـدهـا بـعـد مـقتل
زوجـهــا في احلـرب الــطـائـفــيـة وفـيــة لـذكــرى زوجـهـا كل هــمـهـا
مصلحة أبنتها في لقاء مكة بذوي زوجها تشعر بالذنب جلفائها
نـحوهم وتـعـترف أنـها لم جتـد منـهم أي سوء حـيدر  خـال مر
واخ ميـادة تـأتي دعـوة ميـادة له كـأنقـاذ لـلـهروب من االلـتـقاء مع
أبنتـه وحبيـبهـا وخاصـة بعد مـعرفـته بحـملهـا ويتـملـكه الندم النه
تـرك زوجته االوربـية تربـي أبنته يـصارح مـيادة فـقط ويلـتجا الى
الـله وينـهـار حتى لـتـشعـر مـيادة بـانـة سيـنـتحـر ولـكنه يـنـجو من
تبـقي الوحيد من عـائلة والدها اخلذالن سعـد  عم مر وكأنه ا
يــتـكـرر مع كل مـدى الـتــغـيـيـر الـذي طـاله  فـي شـخـصـيـته وفي
شـكـله وحتى فـي معـامـلـته لـوالده  يـظـهـر كرمـاً نـحـو أبـنه أخيه
وحـبـاً أشـارة نـحـوهـا بأنـهـا تـنـتـمي لـهم وشـخـصـيـات أخرى أم
ن ذكـروا أسـماء مـع صـفات مـيـادة  زوجـة حـيـدر  والـكـثـيـر 
ومواقف لـهم كانوا أطار جـميل لتـكمل تلك الصـورة األدبية التي
حمـلت عنـوان " كـريسـمس في مـكة" الـنهـاية كـانت مـفتـوحة بـعد

وفاة اجلد وتفرقهم كال الى بلده .

4
غالف الكتاب

ـــتـــغــــــــيـــرات ذات الـــصـــلـــة ا
بــتـبــاين الـتــركـيب الــتـعــلـيـمي

للسكان.
ــــــؤلــــــفــــــة انه (  وقـــــالــت ا
اسـتــخــدام حــقــيــبــة الـبــرامج
االحـصـائـيـة اجلـاهـزة لـلـعـلوم
االجتـماعـية واالنـحدار مـتعدد
اخلطوات في حتلـيل البيانات
واســـتـــخـــــــــــراج الـــنــــتـــائج
لــــتــــحــــلــــيـل الــــعـالقــــة بــــ
ــتــغـــيــرات واحلــصــول الى ا
ــتـغــيـرات الــتي تـؤثــر فـعالً ا
عـــلى الــــفــــــــــقـــر فــــضالً عن

ستقبل). غالف الروايةدراسة توقعات ا
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عن الـهـيـئة الـعـامـة الـسوريـة لـلـكـتاب وضـمن سـلـسـلة
(آفـــــاق ثــــــقــــــافــــــيـــــة)
صــدرلــلـــبــاحث مــؤيــد
جـــواد الـــطالل كـــتــاب
بــعـنــوان (مــقـاالت في
القـصـــــــة الـسـورية)
يــــــــقــــــــعـــــــ في 120
صــفـــحــة من الـــقــطع

توسط. ا
 وفي الــكـــتــاب جــمع
الـطالل مـقــاالته عـبـر
مـسـافـة زمـنـيـة تـمـتد
من مــرحـلــة الــريـادة
في القـصة الـسورية
ثـلة بـبعض أعـمال
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يـنـتمـي إصدار الـكـاتـبة سـعـيدة
ـعـنون بـ بـنت خـاطرالـفـارسي ا
ـكن وطن في حــقـيـبــة إلى مـا 

تـسمـيته أدب الـغربـة النه يضم
سـلـسلـة مـقـاالت كُـتـبت مـتـفـرقة
عـن الـــوطن وكُــــتب أغــــلـــبــــهـــا
خارجه مسـتلـهمـا نكـهة الوطن
غتـرب مهما الـتي تبقى تـراود ا

ابتعد عن وطنه.
وجـــــاء  الـــــكـــــتــــاب
الـــــــصـــــــادر ضـــــــمن
مـنشـورات اجلـمـعـية
الــعـمــانــيــة لـلــكُــتّـاب
واألدباء بالتعاون مع
اآلن نـــــــــــــاشـــــــــــــرون
ومـوزعـون في األردن
فـي مـــــــــــئــــــــــة وأربـع
وأربــعـ صــفــحـة من
تـوسط. وهو الـقطـع ا
جـــــــزء من مــــــشــــــروع
الــنــشــر الــذي تــبــنــته
اجلــــمــــعــــيـــة فـي عـــام
 2020وضم خــــمـــســـة
وعـشـرين كـتـابـا مـثّـلت
أجــيـــاال مـــتــنـــوعــة من
الــكــتّــاب والــبــاحــثــ

وعــــبّـــــرت عن عــــدد من
ـــــدارس واألســـــالــــيب ا

الفنية التي غطت مساحة كبيرة
ـشــهـد الـثـقـافي واإلبـداعي من ا
الـــعُـــمـــانـي وشـــمـــلت دواوين
ومـجوعات قـصصـية وروايات
ودراســات وبــحـــوثــا عــلــمــيــة
وأعـماال فكـرية ومـجاالت أخرى
من مـجــاالت الـثـقــافـة واإلبـداع.
ويـضم كــتـاب وطن فـي حـقــيـبـة
واحـدا وعــشـرين مـقـاال تـنـاولت
مـالمح مــــتـــعــــددة من احلــــيـــاة
العُمانية التي تُرجمت مع واقع
احلــيــاة خــارج الــوطن لــتــكــون
ســـيال مــــتـــدفــــقـــا مـن الـــشـــوق
واحلـنـ والـرغـبـة في مـعـانـقـة
وجه الـوطن الـذي ال يزيـد البـعد
عـنه إال تورطـا في حبه والـرغبة
في العودة إليه. وتـشير عناوين
ـقـاالت إلى عــدد من الـقــضـايـا ا
مـــنـــهــا االنـــحـــيـــاز إلى الـــوطن
احلـــــلم أريـــــد حـــــقي يـــــاوطن
اذهـبـوا فـأنــتم الـطـلـقـاء الـعـيـد
والـــذكــرى لـــلـــقــمـــر وجه آخــر
ـغلـوطة ليس بـاخلبز ـعادلة ا ا
وحــــده أعـــراس ال تــــســــتــــحق
ــســروق والــســارق مــهــرهــا ا

ومـطـر.. مـطـر.. مـطـر وغـيـرهـا.
ونـذكــر أن سـعــيـدة بـنـت خـاطـر
الفارسي حتمل درجة الدكتوراه
فـي الـنـقـد والـبالغـة من جـامـعـة
الـقــاهـرة  –كـلــيــة دار الـعــلـوم.
عــمــلت رئـــيــســة لــقــسم الــلــغــة
ــنــاهج في الــعــربــيــة بــدائــرة ا
وزارة الـتربيـة والتعـليم وصدر
لــهـــا عــدد كــبــيـــر من الــدواوين
الشعـرية نذكر منـها مدّ في بحر
األعـــــمــــاق   1986أغـــــنـــــيــــات
لـــلـــطـــفــولـــة واخلـــضــرة 1991
قـــطـــوف الـــشـــجـــرة الـــطـــيـــبـــة
2004بــهم أقــتــدي 2016. كــمــا
أصدرت الـفـارسي مجـمـوعة من
الـكـتب الـنـقـديـة واألدبـيـة نـذكر
من بينهـا بصمات البحر 2009
العصر الذهبي للشعر في عُمان
 2016الــراقـصــات عـلـى اجلـمـر
رأة  2017االغـتراب فـي شعـر ا
اخلليجية 2018. وحصلت على
عدد مـن اجلـوائز واألوسـمـة في
فـعـالـيـات ومـهـرجـانـات ثـقـافـيـة
أُقيـمت في دول مجلس الـتعاون

اخلليجي والعراق ولبنان.
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تــنــطــلق روايــة (ثـورة اخملــمل)
لألديـبـة كالديس مـطـر من عـالم
كـامل مفـترض تـدور أحداثه في
بـقـعـة جـغـرافـيـة من بالد الـشام
اسـمـتـهـا وادي الـرمـاد لـتـسـقط
عـــبــرهــا أحــداثــا تـــتــمــاهى مع
واقــعــنـا احلــالي.بــطل الــروايـة
العب في سـيــرك تــدفـعه رغــبـته
ـــال وحتــقــيق األربــاح جلــني ا
إلى الـدعـوة لـلـتــطـبـيع مع عـدو
غاز جاء ليـحتل األرض لتتتالى
بعـدها األحداث في بـناء مشوق
ينتقد ميل الكثيرين إلى التغني

ـــاضي وبـــالــتـــاريخ عـــلى بـــا
حـسـاب الـواقع والـنهـوض به
مــا يــتــيح لــلــخــارج اخــتــراق
مـجــتـمــعــاتـهم.و تــركت مــطـر
لـشـخـصـيـات الـروايـة احلـريـة
فـي احلـديث عن نــفـســهـا ومـا
تـعـرض له الوادي ولـكنـها في
الــوقت عـيــنه وبـطــريـقــة غـيـر
مـــبــاشــرة تـــلــومــهـم عــلى مــا
فـعلوه بـأرضهم عنـدما لم يكن
لـلـزمـن قـيـمـة عـنــدهم لـيـطـغى
عـلــيـهـم الـوهم وعــدم اإلجنـاز
ولــيــفـرحــوا بــنــجــاح غـيــرهم
متغافل عن العدو احلقيقي.
قــدمـت لـــلـــروايـــة الـــبـــاحـــثــة
ــغــربــيــة فــاطــمــة واألديـــبــة ا
رنيسي معتبرة أن شخوص ا
ثورة اخململ ملتـبسة جميعها
أمــــام الـــــعـالقــــة الـــــقـــــلـــــقــــة
ــضـطــربـة مع الــزمن حـيث وا
تـمـتد جـذورهم عـمـيقـة وقـوية
ـــــا ـــــاضـي ولـــــكـن حـــــا مـع ا
يــخـــطــون بــاجتـــاه احلــاضــر
فـــإنـــهم يـــشـــعـــرون وكـــأنـــهم

راقصون على احلبال.
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ديوان محافظة بغداد
التاريخ: االحد  ٥ / ٧ / ٢٠٢٠

تعـلن جلنة البيع وااليجار االولى في محافظة بغداد عن
اجراء مـزايدة علنـية في مقـر ديوان محافـظة بغداد وفق
احـكـام قانـون بـيع وايـجـار امـوال الـدولـة رقم ٢١ لـسـنة
ــرقــــــــمــة ــعــدل لــتــأجـــــيــر قــطـــــعــة االرض ا ٢٠١٣ ا
ـدة ١٥ ســنـة خـمس ١١٥٩٤ / ٤ / ١١ مـزرعـة حــمـدي و
عشـرة سنة والعائدة الى محافظة بغداد والواقعة ضمن
احلدود االدارية لناحية فلسـط قضاء الرصافة لتأجير
مــشـيـدات غـيـر ثـابـتـة عـلــمـا ان مـبـلغ االيـجـار الـسـنـوي
١٦٧٠٠٠٠٠٠ مـائة وسـبعـة وستـون ملـيون ديـنار. فـعلى
ـزايدة الـعلـنيـة مراجـعة ديوان الـراغبـ بالـدخول الى ا
مـحـافـظـة بـغـداد بـعـد مرور ٣٠  يـومـاً من الـيـوم التـالي
لـنــشـر االعالن في تـمـام الــسـاعـة الـثـانــيـة عـشـرة ظـهـراً
مـسـتـصــحـبـ مـعــهم وصل قـبض صـادر مـن مـحـافـظـة
بـغداد بـالتـأميـنات الـقانـونيـة الالزمة والـبالـغة ٢٠% من
الــقــيــمــة الــتـــقــديــريــة من بــدل االيـــجــار الــكــامل مــدته
زايدة ستمسكات الثبـوتية وفي حالة مصادفة يوم ا وا
عـطلـة رسمـية فـستجـرى في اليـوم الذي يـليه.. ويـتحمل

زايدة اجور النشر واالعالن. من ترسو عليه ا
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جـددت وزارة الـزراعـة الـتـأكـيـد
عـــلى اســـتــمـــرارهــا بـــتـــنــفـــيــذ
الــبـرنــامج احلــكـومي لــتـطــويـر
القطـاع الزراعي بشقـيه النباتي
واحليواني وفـق خطط ومناهج
عـــمل مــتـــطــورة مـــوضــحــة أن
خـطــطـهــا جنــــــــــحت بـتــوفـيـر
نـحو  28 مادة زراعـيـة للـمـائدة
الــعـراقــيـة األمــر الــذي قــلل إلى
حـــد كــبــيــر مـن اســتــيــراد هــذه

واد. ا
وقال الـنـاطق الرسـمي لـلوزارة
حــمـــيــد الـــنـــايف إن (حــمـــايــة
ـــنـــتـــوج الـــزراعي احملـــلي لن ا
تــكــون فــعــالــة إن لم نــتــلق دعم
عنـية ومنها مؤسسـات الدولة ا
ـنـافـذ احلـدوديـة الـتي حتـتـاج ا
ـــــــنع الـى قـــــــرار ســـــــيـــــــاسـي 
ــســتــورد) مــبــيــنــا ان (اكــثــر ا
نافد احلدودية التي يدخل من ا
ــســتــورد هي مــنــافـذ خاللــهـا ا
االقـلـيم الـذي ال يـلـتـزم بـقـرارات

احلكومة االحتادية).
واضاف ان (وزارة الزراعة دعت
ــنع اســتــيــراد رئــيـس الــوزراء 
واد التي حـققنا فيـها االكتفاء ا
ـنــافـذ احلـدوديـة الـذاتي عــبـر ا
حـــمـــايـــة لـــلـــمـــنـــتـــوج احملـــلي
وتـشــجـيــعــاً لـلــفالح الــعـراقي"

مـبـيـنـاً أنـنـا "اسـتـبـشـرنـا خـيـرا
بـارسـال قــوة عـسـكــريـة تـشـرف
ـنــافـذ ومن بــيـنــهـا عــلى عــمل ا
مــنــافـذ اقــلــيم كــردســتــان وهـو
احلل االمـثل لـلــسـيـطـرة عـلـيـهـا
واعــادة هــيــكـــلــتــهــا بـــطــريــقــة
جــديــدة).  ولـفت إلـى ان (خـطط
الوزارة جنحت بتوفير منتجات
زراعية مهمة مثل الطماطة التي
تـعــد سـيــدة الـســلـة الــغـذائــيـة
اضــافـــة إلى مــنـــتــجــات أخــرى
حتــتــاجــهــا االســرة الــعــراقــيــة
ـــواد يـــومــــيــــا لـــيــــصل عــــدد ا
الـــزراعــــيـــة الــــتي تــــوفـــرت في
الـسـوق العـراقـية  الى  28مادة
مـحـليـة عـلى الـرغم من مـزاحـمة
ـسـتـوردة) مـشـيـراً إلى ـواد ا ا
(وضع الــوزارة خــطــطــاً اخــرى
لزيـادة انـتاج الـفـواكه للـوصول
الـى االكــتـــفــاء الـــذاتي ومــنـــهــا
ـشمش وغـيـرها وهي العـنب وا
نوعـة من االستيراد  ولكن لن
تـــعـــلـن الـــوزارة عن االكــــتـــفـــاء
الـــذاتي مــــنـــهـــا النــــهـــا فـــواكه
مـوسـمــيـة وغـيــر سـتـراتــيـجـيـة
وثــابــتــة).ونــبه الــنــايف الى أن
(األمن يــتــحــصل أوالً بــحــمــايـة
حدود الـبلـد إذ أن هـناك انـواعا
من االرهـاب مــنـهـا االقــتـصـادي
والـــغــذائـي لــذلك فـــان حــمـــايــة

ـنـتج الـزراعي الـعراقـي ال تقل ا
اهــمـيــة عن حــمـايــة الــدولـة من
االرهــــابــــيـــ والــــعــــصــــابـــات

اجملرمة).
واشـــار إلى أن (وزارة الـــزراعــة
لـديـهـا عالقـات وثـيقـة مع وزارة
ــائــيــة بــاعــتــبــارهــمـا ــوارد ا ا
مــؤســسـتــ يـكــمل بــعــضـهــمـا
بعضاً وقد استطاعت الوزارتان
بفـضل التـنسـيق بيـنهـما تـام
اخلطة الـزراعية من خالل زيادة
ـائـيـة لـعـام وتـأمـ الـوفـرة ا
كــامــلـ مــشــدداً عــلى ضـرورة
مـطــالــبــة تـركــيــا بـاطـالق كـامل
ـائـيـة لتـامـ اخلـطة حـصـتـنا ا

الزراعية).
wzU  Êeš

وأكـــد ان (الــســـدود الــعـــراقــيــة
ائي كـافية الحـتياجـات اخلزن ا
لـكـنـهـا حتـتـاج الى تـرمـيـم وهو
ــــائــــيـــة ــــوارد ا شــــأن وزارة ا
وهـــنــاك خـــطط مــشــتـــركــة بــ
الـوزارت بـهـذا الـشان وتـنـظيم
االرواء" مـنوهـا إلى أن "اخلطط
الـزراعـيـة سـاعــدت عـلى تـوفـيـر
ـائـدة والـدجاج لـالسرة بـيض ا
الـعــراقـيــة وبـاســعـار مــنـاســبـة
لـدخل االسـرة فـضالً عن كـونـهـا
ـسـتـورد طــازجـة جـدا بــيـنـمــا ا
دة 100 يدخل في عملـية النقل 

يوم ويدخل بطرق غير مشروعة
وغير خاضع للفحص اخملتبري
لــذلك نــطــمح ان تــفــعل الــدولــة

نتج بشكل صارم). حماية ا
واستـطـرد ان (الـوزارة سـاهمت
بــتـأمــ األمن الــزراعي الـذي ال
يـقل أهــمــيـة عن حــمــايـة حــيـاة
ـواطن وحـدود الـبلـد مـثـلـماً ال ا
يـــقل اهــمـــيـــة عن تـــأمــ األمن
الــصـحي لــذلك حتــتـاج الـوزارة
الى زيــاة تــخــصــيــصــاتــهــا في
ــوازنــة االحتـــاديــة لــتـــنــفــيــذ ا
خطـطـها الـطمـوحـة منـوها الى
ان الــــوزارة وفــــرت االكــــتــــفـــاء
الـذاتي مـن احلـنـطــة والـشــعـيـر
وتـبـحـث عن تـصـديـر الــشـعـيـر
فضالً عن جنـاح الوزارة بـتأم
ئـة من حـاجة الـبـلد لـلرز  50بـا
الــعــنــبــر) اجلـــديــر بــالــذكــر ان
الـعـراق وصل الى انـتـاج اربـعة
ماليـــــ ومـــــئـــــتي الـف طن من
احلنطة. وقال بيان انه (سيصل
بــجــهـــود الــفالح الـــعــراقي الى
خـمـسـة مـليـون طن خـالل االيام
الـقـلـيـلـة الـقـادمـة). واضـاف انه
(بـــــرغم إغالق احلـــــدود لــــعــــدة
اشـهـر بــسـبب جـائــحـة كـورونـا
ــنـــتــجــات الــزراعــيــة جنــد ان ا
الــعــراقـيــة بــكل انــواعــهــا تـمأل

االسواق وبأرخص االسعار).
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كــثـف مــطـــار الــنـــجف األشــرف
الـــدولي إســــتـــعـــدادتـه من أجل
أســتــقـــبــال و تـــوديع الــرحالت
اجلـوية عـبـر اجـواءه . واوضح
مـــديــر مـــطــار الـــنــجـف الــدولي
ـهــنـدس عــيـسى الــشـمـري في ا
بــيــان له أمس الــســبت : جتـري
طار األستـعدادات لعـودة عمل ا
ونـــحن بـــأنـــتـــظـــار  الـــقـــرارات
تعلقة بعودة ية ا الرسمية العا
الـنـقـل اجلـوي . مـضـيــفـاً : كـمـا
شـددنا بـالتـعاون مع اخملـتص

في اجلـــــانـب الـــــصـــــحي عـــــلى
ضرورة األلـتزام بآليـات التباعد
اإلجـتـمـاعي   تـنـفـيـذاً لـقـرارات
خلـية األزمة وتـوجيهات مـنظمة
ــيـة  فــضالً عن الــصــحــة الـعــا
التـشديد على اجلـانب التوعوي

و أهميته . 
واكــد الـــشــمــري : عـــلى أنه الى
اآلن لم تـــــصـــــدر أيـــــة قـــــرارات
رسـمـيـة حــول عـودة الـطـيـران 
وســنــعـلـن ذلك عــبـر الــصــفــحـة
الــرســـمــيــة لـــلــمـــطــار في حــال

صدورها.
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احلــادي عــشــر من تــمـوز اجلــاري في ظل
تـــوقف األنـــشــطــة الـــكــرويــة لـــكن األمــور
اصـطـدمـت بـفـيروس كـورونـا الـذي أعـلـنه
ــدرب قـبـل فـتـرة وعــبـر مــتـابــعـة دقــيـقـة ا
وتـنـسـيق مع الـلـجـنـة الـتـطـبـيـعـيـة يـسـير
بــاالجتـاه الـصــحـيح بـعــد احلـصـول عـلى
خـوض مبـارات جتـريبـيتـ بدايـة ايلول
ـقبل عندما يخرج الى ا
ــــواجـــــهــــة مـــــســـــقط 
مـــنـــتـــخب عـــمـــان في
الــــثــــالث من ايــــلـــول
ويـــــحــــتل الــــفــــريق
ــوقع الـــعـــمــانـي ا
الــــــــــثـــــــــانـي في
مـــــجــــمــــوعــــته
اخلـــــامـــــســــة
ب 12نــقــطــة
مـن خـــــمس
مــــبـــاريـــات
حـقـق الـفوز
فـــــــي اربــــــع
وخـــــــــســـــــــر
واحدة وتضم
اجملـموعـة فرق
مـنـتـخبـات قـطر
ــــــــتــــــــصــــــــدرة ا
وأفـــغـــانـــســـتـــان
والـهند وبنغالدش
عـــلى ان يــعــود الى
ـــــواجـــــهــــة اربـــــيـل 
مـنـتـخب سـوريـا الذي
يـــتـــصــدر اجملـــمـــوعــة
األولى ب 15نـــــقـــــطــــة
عندما تمكن من حتقيق
الــــــفــــــوز في جــــــمــــــيع
مـبـارياته فـي اجملمـوعة
الــتي تــضم مـنــتـخــبـات
الـصـ والـفـلـبـ وجزر
ــالـديف وغـوام وأكـدت ا
مـــصــادر في االحتــاد ان
ـنتخب سيـلعب مباراة ا
ثـــــــــالــــــــثــــــــة مع احــــــــد

نتخبات. ا
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ـنـتخب وقـبـلـهـا سيـكـون ا
فـي مـعــســكــر تـدريــبي في
مــديــنــة اربـيل اســتــعـدادا
ـواجـهـتـ ومن ثم لـتـلك ا
الـى ما يتـضمنه الـبرنامج
مـن خـــــوض مـــــبـــــاريــــات
ـاثلـة من اجل جتـريـبـيـة 
إكـمال فترة اإلعداد بالشكل
ـطـلـوب حلـ يـحل مـوعد ا
ــواجـهـة األولى الــرسـمـيـة مع ا
مـنتخب هونغ كونغ  في الثالث
عشر من تشرين اول القادم ولم
يـحـدد مـلـعب الـلـقـاء بـعـد وكان
ـنتخب الوطـني قد تغلب على ا
هونغ كونك في البصرة بهدف
دون رد فـي اللقـاء الوحـيد الذي
خــاضه الـفـريق في مــلـعـبه قـبل
ان يـــتــعــادل مع الـــبــحــرين  في
ــنــامـة بــهـدف كــمـا تــغــلب عـلى ا
مــنـتـخب كـمـبــوديـا في عـقـر دارهـا
بــــأربـــعـــة أهـــداف دون رد ثم حـــقق
الـــنـــتــيـــجــة األهم عـــنــدمـــا جنح في
الـتـغـلب عـلى مـنتـخب إيـران بـهـدف
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نتخـب الوطني لكرة القدم يـخطط مدرب ا
ـنـتخـب والوصل به  كـاتـايـنـتش لـقيـادة ا
الـى نـهـائــيـات بـطــولـة كـاس الــعـالم الـتي
ســتـقــام في الـدوحـة2022 بــعـد مـرور 34
ــكـسـيك ـشــاركـة األولى في ا ســنـة عــلى ا
احملـفورة  بذاكرة الشارع الرياضي وألنها
احلـدث الـريـاضي األهم في مـسـار وتاريخ
ـنتـخب الـوطني وحـضرت إحـداثها ا
قــبل ايــام بــقـوة رغـم الـتــأثــيـرات
الـسـلبـيـة لفـيـروس كورونـا التي
أبـــعــدت عــنــا أســطــورة الــكــرة
الـعراقيـة احمد راضي صاحب
الــــهـــدف الــــوحـــيـــد فـي تـــلك
ية الذي سجله الـبطولة العا

في مرمى بلجيكا.
bK³ « ·Ëdþ 

وفـي ظل الــــظـــروف الــــتي
تــخـيم فـيـهــا كـورونـا عـلى
أجــــواء الـــبـــلـــد واحلـــالـــة
النفسية على الكل من دون
اســتــثــنــاء بــعــدمــا أخـذت
حتــصــد األحــبــة واألقــارب
وفـي تـــصـــاعـــد ســـريع في
اإلصـــابــات تــأتي عــمــلــيــة
الــعــودة مـرة أخــرى إلعـداد
ــنـتــخب إلكـمــال مـشـواره ا
خلـوض اخر ثالث مـباريات
ـؤهــلـة لـه في مـجــمـوعــته ا
لــــكـــاس الـــعـــالم في قـــطـــر
واســـيــا في الــصــ 2023
وسـط نـظـرة تـفــاؤل عـالـيـة
مـن اجلــمــهـــور الــريــاضي
بــعـدمــا تـمـكن الــفـريق من
ـسافـة الـطويـلة من قـطع ا
ـؤديـة لـلـدوحـة الــطـريق ا
ــشــهـد الــتي غــيــرت من ا
تـماما وكل األشـياء تسير
ـنتخب والدور ـصلحة ا
الـــكـــبـــيــر لـــلـــمــدرب في
حتـــقــيق فـــرص الــفــوز
وتـصدر فرق اجملموعة
ـدرب بــعـدمـا اعـتـمـد ا
واهب الكروية عـلى ا
الــشــابـة إضــافـة الى
اخلـبـرة فـي تـولـيـفة
بـــدأت واســتـــمــرت
تــقــدم مـســتــويـات
عــالـيــة مـعــززتـهـا
بـالنتـائج اجليدة
فـي ســـجـل خـــال
مـن اخلسـارة من
خــمـس مــبــاريـات
جـــمع مــنــهــا 11
نــــــــقـــــــطــــــــة في
الـــــــــــصــــــــــدارة

باستحقاق.
œ«bŽù« Z U½dÐ 

ويــــــــــبـــــــــدو ان
بـرنـامـج اإلعداد
اخــــتل بـــعـــدمـــا
كـــان مـــقـــررا ان
يــــــــــتـم جــــــــــمـع
الـالعـــــبـــــ من
الـــرابع عــشــر
مـن حزيران
حـــــــــــــــتـى
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ـقبـلة والتي من ـبية ا ـبيـة الدوليـة عن تأهل الالعـبة العـراقيـة بتنس الـطاولـة جنلة عـماد رسـميا الى نـهائـيات الدورة الـبارا أعـلنت اللـجنـة البارا
بية الدولية بية الوطنيةالعراقيـة عقيل حميد ان البارا قبل 2021 وذكر رئيس اللجنـة البارا ؤمل ان تقام في الـعاصمة اليابانية طوكيو العام ا ا
ـقبل وأضاف حميد إن الالعبـة جنلة عماد تعد قبلـة في اليابان العام ا بية ا أبلـغتنا رسميا بـأعتماد تأهل الالعبـة جنلة عماد الى الدورة البـارا
بيـة في تأريخ العـراق عمرها  15عامـا..يشار الى ان جنلـة عماد كـانت قد شاركت قي أصـغر العبة عـراقية تـتأهل الى نهائـيات الدورات الـبارا
يـزة أخرهـا مطـلع العـام اجلاري في اسـبانـيا ولم تـعلـن النـتائج الـنهـائية قـبل وحقـقت نتـائج  ـبيـاد ا ؤهـلة الى الـبارا منافـسات الـتصـفيـات ا
بية في اليابان والتي كان تأهـل في حينها بسبب فيروس كورونا الذي هدد العالم أجمع وعلى أثره  تأجيل الدورة البارا ألسماء الالعب ا

قبل 2020 اإل أنها تأجلت الى العالم القادم 2021. قرر لها ان تقام في شهر آب ا من ا
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ابـــــدى رئـــــيس نـــــادي ابـــــو غـــــريب
الـــريــــاضي حـــســــ الـــزوبــــعي عن
استغرابه وامتعاضه الكبيرين جراء
مــا يــحــصل من أعــمــال تــخــريــبــيــة
لــلــنــادي دون عــلم مــســبق لــلــهــيــأة
اإلداريــــة أو حـــــتـى اشـــــعــــار وزارة
الشباب والـرياضة بذلك ,مطالباً في
الوقت ذاته بالتـدخل الفوري من قبل
الــقــائـــمــ عــلى شـــؤون الــريــاضــة
للوقوف في حل أزمة النادي وإيقاف
ـشبوه بالفساد, مشروع االستثمار ا
والذي سيسبب بـهدم ملعب خماسي
رتـبطـة فيه من كرة الـقدم ومـرافـقه ا
قــاعــة ريـاضــيــة وجـنــاحــهـا اإلداري
الــــــذي  بــــــنـــــاؤه مـن قــــــبل وزارة
الــشــبــاب والـريــاضــة قـبل فــتــرة مـا
تقارب اخلمس سنوات وبكلفة مليار
ديـنــار تـقـريــبـاً. وأشـار إلى أن نـادي
ـتنـفس الوحـيد في أبو غـريب يـعد ا
قضـاء أبو غريب ,محـذراً من عواقب
وخـيـمـة جـراء مـا يـحـصل في بـعض
األنديـة الـرياضـية ومـنـها ابـو غريب
بـحـجـة االسـتـثـمـار الـذي سـيـتـسـبب
ـواهـب الـريــاضـة بــقـتـل األلـعــاب وا

الــشــابــة داخل الــعــراق. وأوضح أن
النادي يعاني من ضائقة مالية بدأت
تنـعكس سـلبـاً على حتـضيـرات فرقه
ـنـافـسات ـشـاركـة في ا الـريـاضـيـة ا
احمللية خاصـة فريق كرة القدم الذي
يـشـكـو العــبـوه من تـأخـر حـصـولـهم
عــلى مــسـتــحـقـاتــهم نــتـيــجـة االزمـة
كونه ـاليـة الـتي تـعصف بـالـنادي , ا
الية التي تطلقها نح ا يعتمد على ا
ـتوقـفة وزارة الشـبـاب والريـاضة وا
حـــالــيــاً إذ أن إدارة الـــنــادي هي من
تـتحـمل مـصـاريف الـفرق الـريـاضـية
ــنــافـســات احملــلــيـة ــشــاركــة في ا ا
وغـيـرهــا مـتـمـنـيـاً ان تـشـهـد الـفـتـرة
الية قبلـة انفراجاً في حل االزمـة ا ا
لصـنـدوق النـادي وبالـتالي حتـس
اوضاع فرقه الرياضية بالشكل الذي
نـافسة على مراكـز متقدمة يكفل له ا
في الــدوريـــات احملـــلــيـــة. وأكـــد أنــا
احمل موضوع االستثمار الى اجلهة
الــــتـي أعــــطت الـــــضــــوء األخــــضــــر
بـــالـــدخـــول إلى الـــنـــادي والـــتالعب
ـخــطـطه الـعــمـراني دون وجه حق
كـون األمـر مـفــتـعل خـلف الـكـوالـيس
من دون عـلم الــهـيـأة اإلداريـة والـتي

تــرفض رفــضـاً شــديـداً بــإقـامــة مـثل
هكذا اسـتثمار ال أعـرف مدى عواقبه
من الـنـاحـية الـقـانـونيـة لـكن نـهـايته
واهب الرياضة ستكون سبباً بقتل ا

ومــحــبــيــهــا في قــضــاء أبــو غــريب.
وخــتم حــديــثه قــائـالً: أنــاشـد وزارة
تمثـلة بوزيرها الشباب والريـاضة ا
عــدنـان درجــال وكل الــقـائــمــ عـلى

الهـرم الـرياضي بـالـتدخل في سـبيل
أيقاف الهدم والتجاوزات إلنقاذ هذا
الــنـادي مـن شـبــهـات الــفـســاد الـتي
حتيط به واإلسراع في تشكيل جلنة

مـتــابــعـة لــلــتـحــقــيق من هــويـة
ــتـورطــ في تــدمـيــره وكـلي ا
ــوضـوع أمل أن يــنــال هــذا ا
كـما جل اهـتـمـامـهم الـكر ,
أدعــــــــــوا وســــــــــائـل األعالم
ــوضـوع من أجل ـتــابـعـة ا
إيقاف عمـلية التـهام النادي
بــداعي االســتــثـمــار. يــشـار
الى نادي أبو غريب تأسس
فـي تــســعــيــنــيــات الــقـرن
ــاضـي يــعــد واحــداً من ا
هـمة األنديـة الـرياضـيـة ا
في الــقـضــاء حــيث يـضم
في جــعـبـتـه مـجـمــوعـة من

ــهــمــة األلــعــاب الــريــاضــيــة ا
وخملتـلف الفـئات الـعمـرية ومن
أبرزها لعبة كـرة القدم وهو يعد

كـــذلك مـن أنـــديــــة الــــدرجـــة األولى ,
ـارسـهـا األلـعــاب الـريـاضـيـة الــتي 
ـــــــصــــــارعــــــة ـالكــــــمــــــة وا وهـي (ا
والـتــايـكـوانـدو والـتـايــكـوجنـيـسـتـو
والــقــوس والــسـهم والــعــاب الــقـوى
وتـنس الـطـاولـة) بـاإلضـافـة إلى كـرة
الـطـائـرة وخـمـاسي كـرة الـقـدم لـفـئـة

الشابات.
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نتخب يدخل ا
الوطني
إستعداداته األولية
في معسكر أربيل
خلوض مبارات
جتريبيت

الـوصول لـكاس العـالم الهـدف الذي حدده
مـن يوم تـوقـيع عـقـده مع االحتـاد وجتاوز
الـكـثيـر من الـعقـبات الـتي واجـهت مهـمته
فـي بـدايــة صـعـبــة قـبـل ان يـفـرض نــفـسه
ويـــبــنـي فــريـــقــا صــعـــبــا كـــمــا ظـــهــر في
الـتصـفيـات وفي االختـبارات األهم مع انه
خــاض أربـع مـبــاريــات خــارج مــلــعـبـه مـا
يعكس قوة الشخصية التي يتمتع بها في
مــهــمــة لالن لــيــست بــالــســهــلـة مـع الـذي

حتقق.
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ـــــدرب لالقــــتـــــراب أكــــثــــر من يـــــســــعى ا
الـنهـائيـات إمام مـهمـة  غيـر مسـتقـرة بعد
اإلعـالن عن دعوة الـقائـمـة األوليـة من قبل
درب كاتاتنتش  التي تضم  34العبا مع ا
هـدف الوصول الى التشكيل الذي سيدافع
ــبــاريـات الــثالث عـن ألــوان الـفــريـق في ا
الـقادمـة وسط الرغـبة الـكبـيرة في حتـقيق
الـفوز فـيهـا ومهم ان يـفوز والـكل يأمل ان
يـاتي ذلك وحلـسم األمـور كـما يـخـطط لـها
ـــهــمــة بــشــكل ـــدرب الــذي لالن يــقــود ا ا
واضـح ومـسـيــطـر عـلــيـهـا بــعـدمـا جتـاوز
عــقـبـات الــتـحـدي من الــكل مـعـتــمـدا عـلى
خـبرته التـدريبية وتـصوراته عن الالعب
بـعد فترة الـعمل معهم في أكـثر من بطولة
نـتخب لـكن الـكل هنـا ينـتظـر ان يسـتمـر ا
بـحصد الـنقاط في البـطولة األهم واحلدث

لــــواحـــد في األردن الـــتـي دعـــمت جـــهـــود
الـفـريـق الذي كـان عـلـيه ان يـوسـع الـفارق
مـع البـحـرين قبل الـتـعـادل معه في الـلـقاء

الذي جرى في عمان.
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ــنــتــخب احلــفـاظ عــلى وســيــكــون عــلى ا
تـقدمه بفضل النتـائج التي خرج بها وهو
درب قـادر عـلى تعـزيـزيهـا من خالل دور ا
همة وثـقة الالعبـ والسعي على اجنـاز ا
كـمـا يجـب بعـدما تـرك االنـطبـاع االيـجابي
مـن بدايـة الـتـصـفـيـات الـتي اسـتـمـر يـقدم
فـيـهـا مسـتـويات واضـحـة منـحـته صدارة
ــدرب اجملـــمــوعــة بــاســتــحــقــاق ويــدرك ا
ـبـاريات الـقادمـة التي والـالعبـ أهمـية ا
سـتـكـون مـختـلـفـة تـمامـا ويـجب خـوضـها
بـحـذر شديـد في ظل تازم فـيروس كـورونا
ر بـها الالعـب واحلـالـة النـفسـية الـتي 
مـا يـتـطـلب الـتـعـامل مع األمـور بـدقـة عـبر
طـلـوبة في فـتـرة اإلعداد تـامـ األجـواء ا
لـتحـقيق فـرصة الـتأهل الـتي تظـهر قـريبة
مــنه وهـو قـريب مـنـهــا وقـادر من الـتـمـكن
مــنــهـا بــعـدمــا تـعــززت وحـدة الــفـريق من
ــــدرب الـــذي اهـــتم حــــيث شـــخــــصـــيـــة ا
بــاالســتــفــادة من جــمــيع الـالعـبــ حــيث
الـوجوه الشـابة التي اخـذ يركز عـليها في
درب الذي مـشروع يـسير كـما يخـطط له ا
يــقــدم نـفــسه بــثـقــة عـلــيــة ألنه اسـتــهـدف

الـكـروي األبـرز وعـنـدهـا سـيـدخل الـتاريخ
مـن أوسع أبــوابه في مــهــمــة يــتــوجب ان
تـتـضـافـر فيـهـا جـهود احلـكـومـة واالحتاد
عـسكـر بشـكل مـبكر وتـام مـستـلزمـات ا
ؤكد والن كـل شيء اليزال بأيدي العبـينا ا
ـبـاريات األخـيرة يـدركـون أهمـيـة وقيـمة ا
احلــاسـمـة وكل واحـدة مـنـهـا تـعـد نـهـائي
وكـان االحتـاد األسـيـوي قـد حـدد مـواعـيـد
مـــبــاريــات فــرق اجملــمــوعــة الــثــالــثــة في
ــزدوجـــة عـــلى ان حتــدد الـــتـــصــفـــيـــات ا
ـالعب الى ما قـبل شهـرين عنـدما يـخرج ا
نتخب العراقي في الثالث عشر تصدر ا ا
ــقــبـل الى هــونغ كــونغ مـن تــشــرين اول ا
ــركـز ــواجــهـة مــنـتــخـبــهـا الــذي احـتل ا
الــرابع في اجملــمــوعـة من فــوز وتـعــادلـ
قـبـل ان يـستـقـبل فـي الـثانـي عـشر مـتـذيل
اجملـمـوعة كـمبـوديا ويـختـتم مبـارياته في
تـصـفـيـات اجملـموعـة الـثـالـثـة في اخلروج
ـالعبة منتخب إيران في السابع عشر من

تشرين الثاني.
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ـنـتـخب الـعراق وضـمت الـقـائـمـة األولـيـة 
كـلًـا من جالل حـسن ومـحـمـد حمـيـد وفـهد
طـالب وعلي كـاظم ومحمـد صالح حلراسة
ـــرمى وأحــمــد إبــراهـــيم وعــلي فــائــز ا
وســعـد نـاطق وريـبــ سـوالقـا ومـيـثم
جـبـار ومـصـطـفـى محـمـد جـبـر وعـلي
عـــدنــان وضــرغــام إســـمــاعــيل وعالء
مـهاوي وفراس ضيـاء بطرس وحسن
رائــد ومـصـطـفى مـعن خلط الـدفـاع
وضـمت القائمة همام طارق وأمجد
عـطـوان وبـشـار رسن وحـسـ علي
وصـــفـــاء هــادي وابـــراهــيـم بــايش
ومـازن فـيـاض ومـحمـد قـاسم مـاجد
ومــحـمـد رضـا وشـريف عـبـد الـكـاظم
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كـلما يسرق الـنادي الرياضي الذي انعـمت وتنعم عليه
احلـكـومـة غـيـر الـعـادلة  ,مـنـحـة (مـلـيـارية)  ,جـهـد ناد
ريــاضي مــكــافح من خالل الــتــعــاقــد مع هــذا الالعب
ـكـافح يـعـتـصـر الـواعـد او ذاك في صـفــوف الـفـريق ا
ا عـلى هـذا الـنادي الـذي يـصل الـليـل بالـنـهار قـلـبي ا
لــكي يـهــذب مــهـارات الالعـب الـصــاعـد  ,ولــكـنه بــعـد
مـوسم او موسم يُـكره على التـنازل عنه حتت ضغط

الية. احلاجة ا
دعوم بقوة ان اسـتنكار ما يقوم به الـنادي الرياضي ا
نصفة  ,مستمر ولكن من دون من قبل احلكومة غير ا
ــنــحــة حـل مــلــمــوس إذ ان الــنـــادي الــذي يــتــمــتـع بــا
لـيـارية) يـتـمادى في الـتـهاون والـتـكاسل احلـكومـيـة (ا
بـعـدم االكـتـراث بـتـربـيـة االالعـبـ الـواعـدين في اطـار
فـرق لفـئات االشـبال والـنـاشئـ والشـباب لـكرة الـقدم
النه ضـامن احلــصـول عــلى مـنــحـة حــكـومــيـة تــتـعـدى
احـيانا خمسة مليارات دينار يتصرف بها النادي على
نـحو غـير عـلـمي وبدون ايـة رقابـة عـلى مخـرجاتـها في
اطـار تفـاهمـات غيـر قانـونـية مع جـهات حـكومـية وهـنا
ادعـو رئــيس الـوزراء مــصـطـفى الــكـاظـمـي ايـقـاف كل
ليـارية لعدد من االنـدية الريـاضية الـتي تتباهى ـنح ا ا
بـالــبـذخ والــتـبــذيـر عــلى مــراى ومـســمع الـراي الــعـام
الـرياضي واذا كـان ال بد من اسـتمـرار الدعم لـلحـفاظ
عـلى (االمن االبـداعي الـريـاضي) فـلـيـكن الـدعـم عادال
يـستند الى قانون يشمل انـدية العراق كلها.. ال بد من
ـالي حالالً عـلى اجلـمـيع ولـيس كـما ان يـكـون الـدعم ا
يــــحـــصل االن اذ ان بــــاب الـــصــــرف مـــفـــتــــوح عـــلى
مـصـراعـيه عـلى انــديـة الـشـرطـة والـنـفط ونـفط الـوسط
ـيـنـاء والــزوراء والـقـوة اجلـويـة و مــغـلق عـلى انـديـة وا
اخـرى مـثل الـكرخ والـطـلـبـة و النـجف او الـديـوانـية او
ــوصـل وكــربالء والــنـــاصــريــة والــكــوت الــســمــاوة وا
والــرمــادي وصالح الــديـن وكــركــوك وديــالى وذريــعــة
اجلـهات احلكومية الـتي ترفض دعم الرياضة هي عدم
وجـود بــاب لــلـصــرف وكــان الـريــاضـة تــرف ولــيـست
ضـرورة اجـتــمـاعـيـة وصـحــيـة ووطـنـيـة  ,فــكـيف نـفـهم

تناقض ? وقف ا ا
ـكـافحـون امـثـال مـدرب فـريق نـادي الـكرخ ـدربـون ا ا
عـبدالكر سلـمان ومدرب فريق نادي الـكهرباء عباس
عـطـية  ,ومـدرب نـادي الـديوانـيـة رزاق فـرحـان ومدرب
نـفط مـيـسـان احمـد دحـام واي مـدرب اخـر يـعمل وفق
طـريقـتهم  ,مـبـدعون حـقا  ,يـوظـفون خـبـراتهم الـدولـية
كالعـب سـابقـ في صفـوف منـتخب الـعراق الـوطني
عــلى افــضل وجه لـــقــاء مــبــالغ مــالـــيــة تــمــثل ربع مــا
ـقدمة  ,الـذين انعمت احلـكومة يـتقـاضاه مدربـو فرق ا
نح مـليارية وكمـا اسلفت تقتـصر مهمة عـلى انديتهم 
قدمة عـلى البحث عن الالعب البارزين مـدربو فريق ا
في صـفـوف فـرق االنـديـة واذا اعـتـرضت عـلى طـريـقـة
عـملهم فـانهم يقـولون ليس لـدينا وقت لـلتربـية التـدريية
ـدرب فـرقــنــا بـحــاجـة الـى الالعب اجلــاهـز ويــرفض ا
درب ـتكـاسل الدخول فـي اي نقاش حـول مقـارنته  ا
ــكــافـح الــذي اثــمــرت جــهـــوده الــتــدريــبــيــة الـــفــريق ا
الـصــحـيـحـة في وصــول اكـثـر من العـب الى مـسـتـوى

االنتاج النوعي.
 نــتــطـــلع الى تــضـــيــيق فـــجــوة الــدعم
احلـكومي لالنـدية الـرياضـية  ,لـكي
كـافح بجهـود العبيه يـنعم الفـريق ا
دعم من الـواعدين ويُـجبـر النـادي ا
قــبل احلـكــومــة غــيـر الــعــادلــة عـلى

العمل بجد.
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رد مهـاجم منتخـبنا الوطـني ونادي بورتيـمونينسـي مهند علي
مـيمي في حديث صـحفي  ان فتـرة إعارتي مع النـادي انتهت
ولـو كان النـادي او الكـادر التـدريبي ال يـرغبـون بتـواجدي مع
ا جددوا فترة اعارتي. واضـاف ميمي تربطني عالقة الـفريق 
طــيـبــة مع رئــيس الــنـادي وابــلــغـني انـه يـرغب بــتــواجـدي مع
ــقـبـل لـكن هــنــاك عــدد من الــعــروض عـلى ــوسم ا الــفــريق ا
طاولـتي سـادرسـهـا قـبل حتديـد وجـهـتي الـقـادمة بـعـد انـتـهاء
اعـــارتي. واوضح مــيـــمي اليــوجــد اي مـــدرب عــراقي ضــمن
ساعد للفـريق مبينا ان قرار مشاركتي من الكـادر التدريبي ا
عـدمه واســتـبـعـادي من قـائـمـة الـفــريق هـو امـر عـائـد لـلـكـادر
الـتـدريـبي وانـا احـترم قـراره وانـي اتدرب بـشـكل طـبـيـعي مع
الــفـريق خالل الـوحــدات الـتـدريـبــيـة بـاالضـافــة الى تـدريـبـات
بشـكل فردي والكادر التـدريبي ابلغني بـانني بدأت االنسجام

مع الفريق بشكل كامل.
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قــال مــدرب مــنــتــخــبـنــا الــســابق راضـي شـنــيــشل ان
جتـربتـي مع فـريق نـفط الـوسط كـانت جتـربـة نـاجـحة
بـالـرغم من أن عـمـلــنـا الـتـدريـبي مع الـفـريق لم يـظـهـر
حيث كانت نتائج الفريق في الدوري نتائج إيجابية و
كــان هـذا الــعـمل هــو بـالــتـعــاون بـ جـمــيع األطـراف
دربـ و اإلدارة و الالعب و اعـتقـد اذا كان الدوري ا
مسـتمـر لكـان الفريق رقـم صعب في الدوري. و أوضح
بي و أن نـتخب األو أنه ال يوجـد شي رسمي لقـيادة ا
ــمــكن ان يــكــون اســمي هــو من ضــمن األســمــاء مـن ا
طـروحه لكن ال يوجـد شي رسمي حلد االن. و زاد ان ا
ـمكن نتيـجة للظروف عمل الـهيئة التـطبيعـية تعمل با

كن أن نحـكم على اي جـهة عمل او احتاد البلـد إذ ال 
ـستـقـبل ان بـالـنـجـاح او الـفـشل و انـا اعـتـقد ان فـي ا
يكشف عمـلها بصورة جيـده او ال و البد أن نقف معها
سار. و و نساندها لقيادة الكرة العراقية و تصحيح ا
ب ان أداء مـنـتـخـبـنا الـوطـني حتت قـيـادة كـاتـانيش
جـــيــده فـي تــصـــفــيـــات كـــأس الــعـــالم بــالـــرغم من أن
ـسـتـوى الـقـوي جدا و الـتـصـفـيـات األولـيـة لم تـكن بـا
ــدرب و الـفــريق ســوف تـظــهـر في اعـتــقـد ان قــيـمــة ا
نـتخب ـرحـلة الـثانـية و ان اسـتمـرار كـاتانـيش مع ا ا
طبـيعي و منطـقي و مهني بـنفس الوقت و الـبقاء على
نـتـخب هـو من افـضل الـقرارات كـاتـانـيش في قـيـادة ا

في هذه الفترة.
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النجم مهند علي

رئيس نادي أبو غريب حس الزوبعي

بية جزائر الـسهالني أحزانه لوفاة ـدير التنفـيذي للجنـة األو تشاطـر جريدة (الزمان) ا
ـغـفـور له بـاذن اللـه عمه تـغـمـد الـله الـفـقـيـد بـواسع رحـمـته والـهم اهـله وذويه الـصـبر ا

والسلوان.. وانا لله وانا اليه راجعون
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ومــحـمـد مــزهـر خلط الــوسط وعالء عـبـد
ن حـس وعالء الـزهـرة ومـهـنـد عـلي وأ
عـباس ومحمد داود ومـحمد قاسم نصيف

خلط الهجوم.
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نتخب الـى فترة اإلعداد عندما وسـيعود ا
يدخل معسرا تدريبا في مدينة اربيل ومن
ــبــاريــات في حتــد غــيــر ثـم الى مــســرح ا
سـهل  لكنه قادر على تأكيد بدايته اجليدة
نتخب الـصدارة باستحقاق الـتي منحت ا
والتي منحته الثقة الكبيرة في ان يواصل
جـهود الـلعب والـنتـائج والسـعي لتـحقيق
ـلـكـهـا كـمـا تـظـهر فـرصـة  الـتـأهـل الـتي 
إمـامه أكـثر من بـ فـرق اجملمـوعة واألمل
فـي ان يحقق رغبة الـشارع الرياضي وهو
الـقـادر بـقـوة علـى ضمـان الـتـأهل والـلعب
فـي نهـائيـات الدوحـة وعـلى الالعبـ اخذ
ـباريات الـقادمة عـلى محمل اجلـد بعيدا ا
همة لم حتسم بعد عن الذي حتقق ألنه وا
األبـعـد التـصدي لـلمـباريـات األخيـرة بثـقة
ويــجب خـوضــهـا بـاهــتـمـام وتــزين تـألـقه
وسـط اهــتــمــام الــشــارع الــريــاضي الــذي
يـتـابع بـاهـتـمام كـبـيـر مـسـار األمور والنه
يـــــرى احلـل في جـــــهـــــود
الـالعــــــــــبــــــــــ وفـي
تـــــشــــكـــــيل قــــوة
مــــؤثــــرة حلــــسم
األمـور كمـا يجب
ــضي في عـــبــر ا
حتــــــــــقــــــــــيـق
الـــــــنــــــتـــــــائج
اجلـــــــــــيـــــــــــدة
لــلـنـهـايـة الـتي
يـــــنــــتـــــظــــر ان
يحتفل بها هنا.

راضي شنيشل
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ـاضـيـة اخلـطـاط ودع احلـيـاة  اجلـمـعـة ا
الـعـراقي يـوسف ذنون بـعـد ان نـقش على
اذج ـوصل  جـوامع وكـنـائس مـديـنـة  ا
مـن ابــــرز خـــطــــوطـه فـــضـال عن ارســــائه
السـلوب متفرد في اخلط العربي عني بان
ا عرف  من مـيزة التي طا يـكون هويته ا

خـاللـها  وفـي هذا
ــقــام اقــتــبس ا
الــكـثـيـر من
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مــقــتــطـفــات حــوار اجــريـتـه مـعـه في عـام
 2008فـي جـــريــــدة (الــــزمـــان)  وحــــظي
بـالـكثـير من االهـتـمام بـاالضافـة الى انني
الـتقـيته بعـد هذا احلـوار فاخبـرني بامور
تلكها تـاريخية تنم عن  سعة معلومات 
نظير حتقيقه للكثير من اخملطوطات التي
وصل ..لـقد بـرز ذنون ضـمـتهـا مكـتبـات ا
ـدينـة  وفيـما يـز من مؤرخي ا كـمـؤرخ 
اذكـر ان  سـؤالي االول في سـيـاق احلوار
تـضمن حتـقيـقه للمـخطـوطات مـتسائال
عن معايير حتقيق تلك اخملطوطات
فـاجـابـني ( بـان هنـالك الـكـثـير
من الـركائز الـتي يعتـمدها هذا
ؤرخ  االمـر  ابرزها تسلح ا
ـعــرفـيـة في ــوسـوعـيــته ا
هـــذا  اجلــانب  فــضال عن
ــــــام الـــــبـــــاحـث بـــــاخلط ا
ونــــشـــاته وتــــطـــوره وفـــهم
قـــراءتـه بـــاالضـــافـــة التـــبـــاع
مـــنــهـــجــيــة  مـــعــيـــنــة  في
الـتحقـيق استنـادا على  ما
ؤرخـون القدامى  وضـعه ا
ــا يـتــعـلق بـعــلم احلـديث

والدراسات  االخرى).
  امــــــا عـن ســــــؤالي االخــــــر 
فـتـخـصص حول  تـمـيـز الراحل
بــاخلط الـعـربي  واسـتـعـرض
اخلـطاط يـوسف ذنون  تلك
ــسـيـرة بــكـونـهــا  نـتـاج ا
مـسـيـرة  طـويـلـة  حـيث
اعــتــمــد عــلى  مــراحل
نـشوء  اخلط العربي
واســــتــــنــــاده عــــلى
مــحــورين اولـهــمـا
تـــعــــلم الـــكـــتـــابـــة
والــــــــــــــقـــــــــــــراءة 
بــــــالــــــطــــــريــــــقـــــة
االســاسـيـة  فـيـمـا
احملـور الـثـاني 
يــدخل ضــمن
اجلــــــــانب
الفني 

Êu½– nÝu¹ qŠ«d « l  oÐUÝ —«uŠ —U c²Ý≈

اذج من لوحات بخط يوسف ذنون  ∫eOL²  »uKÝ√ 

ÊU e « ≠ ◊UÐd «

ـغـربي سـعـد جملـرد عن ــطـرب ا كـشف ا
بوستر أغنيته اجلديدة التي يؤديها للمرة
ـصريـة وحتـمل عـنوان االولى بـالـلـهجـة ا
(عدى الكالم). وظهر على بوستر األغنية
الـذي نـشره عـبـر صفـحتـه اخلاصـة على
أحـد مواقع التواصل اإلجـتماعي بإطاللة
سـاحر وأرفـقها مـشيراً إلى أن (األغـنية
ســـيـــتم طـــرحـــهـــا في الـ 5مـن الـــشـــهــر
اجلــاري الــســـاعــة الــســادســـة بــتــوقــيت
ـغرب). يشار إلى أن األغنية من كلمات ا
أمـير طعيـمة ومن أحلان عزيـز الشافعي
وتـوزيع تـومـا. هذا و تـصـويـرها فـيـديو
كــلــيـب بـ ســيــرك شــهـــيــر بــالـــعــاصــمــة
الـفـرنسـية بـاريس واسـتغـرق تـصويـرها
يـومـ وتضـمـنت مشـاهـد أكشن وألـعاب
ـتـنــوعـة. األغــنـيــة من إخـراج الــسـيــرك ا
حــكــيم غــراب وهــو فــرنــسي مـن أصـول
عــربـيـة وشــاركه طـاقـم تـصـويــر من عـدة

بلدان أوروبية. كـما حتدث في سياق اللـقاء الذي مر عليه
اكـــثـــر مـن عـــقـــد  عن حــــادثـــة تـــلـــمـــذته
والـشهادة التي منحت له على يد اخلطاط
ـعروف حامداالمدي حيث قال عنها بانه ا
تـعـلم الـكـثـيـر خالل مـراحل دراسـته حـيث
وصـفهم بـفالسفة  وعـلمـاء عصر وعـندما
اراد الـتــحـقق من مـسـتـواه  قـرر الـتـوجه
الى تـركـيا لـلـقاء  اخـر عمـالـقة اخلط كـما
وصـــفه  وهـــو اخلـــطــاط حـــامـــد االمــدي
–رحـــمه الـــلـه-حــيـث راى مـــســتـــوى خط
يـــــوسف ذنـــــون ومــــنـــــحه االجـــــازة  عن
اســـتــحــقــاق وكــان ذلك عــام  1966وعــاد
مــجـددا لــيــحـصل عــلى اجــازة ثـانــيـة من
االمـــدي وذلك بــعـــد نــحــو ثـالثــة اعــوام 
لـتاكـيد تطـوره في االبداع اخلطي  او من
ــسـتــنــبـطــة كـمــا حتـدث خالل طــريــقـته ا
  اخلط ــــــزاوجـــــــة بــــــ واشــــــار الـى  ا
ـســتـقى  من بـطـون اخملـطـوطـات او مـا ا
ستـحدث حيث تمكن يـندرج ضمن اصل ا
مـن  اســـتــــحــــداث بــــعض اخلــــطـــوط او
الـــتـــوصل  لـــطـــرق جــديـــدة  عن طـــريق
دراســات تـتـسم بــاجلـديـة واالبـتــكـار كـمـا
ـوصـلـية حتـدث عن اهـتـمـامه بـالـعـمـارة ا
بـشكل عام  مـتوقفـا عما حـازه من اهتمام
ـوصـلـيـة  فـقال ان بـاالديـرة والـكـنـائس ا
هـذا نابع من خالل الـنهضـة  الفنـية التي

حـيث اكـد (ان تـعـلم اتـقـان اخلط يـاتي في
احملـور االول واالخـيـر بحـيث يـعتـمـد على
ان اخلــطـاطـ ومـسـيــرتـهم في هـذا االمـر
اليـتـوقف عـنـد حـد ) مـشـددا عـلى ان (هذا
الـفن في تطـور مستـمر)  حيث اسـتعرض
انه اسـتـنـبط طـرق حـديـثـة في تعـلم اخلط
بـدءا من مطـلع السـتيـنات وبالـتحـديد عام
 1962وكـان يطـبقـها عـلى وتيـرة الدورات
الــتـي كــانت تــقــام بـــرعــايــته او من خالل
ــارس فــيــهـا ـيــة الــتي  ــنــافــذ االكــاد ا
مـــهــنــتـه كــمــشـــرف عــلى  دور ومـــعــاهــد
 . وقــد ابــرز ذنـون بــان هــنـالك ــعــلـمــ ا
الـكـثـيـر من الـنخـب التي تـمـيـزت مـنـذ تلك
افـتـرة لـعل  ابرز من ذكـرهم  هم كال من 
ايــاد احلــســيــني وعــلـي الــراوي وعــبـاس
حـســ وعـبـاس الـطـائي وعـمـار الـفـخـري
واخلــطـاطـتـان فـرح وجــنـة عـدنـان وبـاسم
ذنــون وفي اربــيل  احــمــد عــبــد الـرحــمن
ـهـنـدس  وعـلى مـسـتـوى الـعـراق وزيـاد ا
بـشـكل عـام ذكـر يوسـف ذنون عـبـد الـرضا
جـاسم القـرملي امـا في الوطن الـعربي فله
  ذكر انهم في بذرات لنخب من اخلطاط
ـغـرب ومـصر االردن والـيـمن وتـونس  وا
وسـوريا  باالضافـة خلطاط يـتواصلون
مـعه يـقـيـمـون في امـريـكـا  وبـعـض الدول

االوربية .

ــوصل  حــيث دفـعــته تـلك  شــهـدتــهـا  ا
االروقـــة الثـــارته من اجـل الـــتــنـــقـــيب عن
اصـلـهـا وفـنونـهـا  حـيث وجـد الى جانب
اهـتـمامه بـالـعمـارة االسالمـية  ان يـبحث
عن اصـالـة الـعـمارة اخلـاصـة بـاحلـواضر
ـســيـحـيـة  فـقـام بـالــتـحـقـيق والـدراسـة ا
ـتعـمقـة  لبـعض االديرة ومـنهـا دير مار ا
ـواقع االخـرى  مــتى وديـر مـار بـهـنـام وا
مثل دير مار ميخائيل  ودير السيدة  في
الـقوش  ودير الربان هرمـزد وكنيسة مار
احـوادمة وكنيسة مـار اشعيا  حيث تولد
لـه عن طريق الـتحـقـيق في تلك احلـواضر
ان يـقف عـلى عـدد من االمور الـتـاريخـية 
ــعــمــقــة  في مــجــال االثــار الــقــيــمــة  وا

والتراث.
 وفي خـتام اللـقاء الذي جـرى في احضان
ـكـتـبة ـوصل وبـالـتـحـديـد فـي ا جـامـعـة ا
ـركـزيـة سـعـيه الجـتـراح خـطـوط خـاصـة ا
بـالـكـومبـيـوتـر عن طـريق الفـونـتـات حتى
التــضـحي مـثـل تـلك اخلـطــوط تـقـلــيـديـة 
تـــقــتل روح االبـــداع حــيث ربط مـــثل تــلك
ـاط بالنوع التي زود بها تلك اجلهات اال
ـــصــــحف ومــــنــــهـــا مــــا اعــــتــــمـــده فـي ا
االلـكتروني  حيث اعتبروا اخلطوط التي
ـصحف  من اجمل اخلطوط حـملها هذا ا

التي شهدتها  التقنية االلكترونية ..
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مـدير مـركز الـفراتـ للـدراسات والـبحـوث في بغـداد حتدث
عن (االثـــار الــســيـــاســيـــة جلــائــحـــة كــورونــا) فـي الــورشــة
االلكـتـرونـية الـتي اقـامـتهـا مـؤسسـة الـنبـأ لـلـثقـافـة وااللعالم
بـعـنـوان( جـائـحـة كــورونـا واثـارهـا الـنـفـســيـة واالجـتـمـاعـيـة

واالقتصادية والسياسية).
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ـوسيـقيـة  شاركت مع فـرقتـها قائـدة فرقـة األنامـل الطـائرة ا
ـوسيـقي الثـاني الـذي تقـيمه في فعـاليـات مـلتـقى طرطـوس ا
مديرية الثـقافة في احملافـظة بتقد مـقطوعات غربـية وعربية
ـشاركـة أربعـة عازفـ التـزاماً بـإجراءات على آلـة الغـيـتار 

السالمة العامة.
—UHB « »U¼u «b³Ž bF  »U¼u «b³Ž

ـفـوضـ االعالمي الـعـراقي  تـكـلـيـفـه بـعـضـويـة مـجـلس ا
بـهـيـئـة االعالم واالتـصـاالت بـدال عن الـعـضـو جـاسم مـحـمد

هام عضوية اجمللس. الالمي بعد انهاء تكليفه 
 bLŠ_« bL×

وزيــر الـثــقـافـة الــسـوري يــرعى  فـعــالـيـات مــهـرجــان حـمـاة
الـثـقـافي الـثـاني الـذي ينـطـلق في الـتـاسع من تـمـوز اجلاري
ويـتضـمن عـرض ثـمـانيـة أفالم سـيـنمـائـيـة روائيـة طـويـلة من

ؤسسة العامة للسينما. إنتاج ا
—œU½ l¹œË

اخملرج التلفزيوني ومدير الدراما في شبكة االعالم العراقي
اعلـن في صفـحـته في (فيـسـبوك) شـفـاءه التـام من االصـابة
شـاكــرا كـل من وقف مــعه طــيــلــة فــتـرة بــفــايــروس كــورونــا

االصابة.
s¹“U−Š qz«Ë

الـناشط االردني في مـجـال البـيئـة أشرف عـلى الـرحلـة التي
نـظـمـتـها اجلـمـعـيـة األردنـية لـلـتـصـوير قـبل أيـام الى مـنـطـقة
واقع الـطبـيعيـة اخلالبة على وادي الـكرك والـتي تعتـبر من ا

خارطة السياحة البيئية االردنية.

 «bOſ uÐ« ‰ULł

ـتـرجم األردني صـدرت له روايـة جـديـدة بـعـنوان الـروائي وا
اس) وهي روايته الثالـثة التي تصدر عن (تالع الريح- الـد

ؤسسة العربية للدراسات والنشر. ا
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ــواعــيــد وتـقــد خــريــطـة حتــديــد هـذه ا
طــريق واضـحـة لــكم). وقـال إن (الـقـرارات
اخلـاصــة بــإعـادة فــتح قــاعـات الــعـروض
بـاشرة سـتكون صـعبـة ألنها وسـيقـية ا ا
ـسـتـقـبل الـتـبـاعـد االجتـمـاعي). تـتـعـلق 
ـوســيـقــيــة واحلـفالت وكــانت الـقــاعــات ا
ــا فـــيـــهـــا مـــهـــرجــان ـــهـــرجـــانـــات  وا
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دعـا أكـثـر من  1500 مـوسـيــقي من بـيـنـهم
بـــول مـــكـــارتـــني وإد شـــيـــران وفـــريق ذا
اضي احلكومة رولينج ستونزاخلـميس ا
وسيـقية سـاعدة العـروض ا البـريطانـية 
ــبـاشـرة عـلى االسـتــمـرار في ظل تـفـشي ا
ــــســـتـــجــــد.وكـــتب فـــايــــروس كـــورونـــا ا
ـوسـيـقـيـون في رسـالـة مـفـتـوحـة لـوزيـر ا
الثقافة الـبريطاني أوليـفر دودن (مستقبل
ـهـرجـانـات ومـئات اآلالف من احلـفالت وا
األشـــخـــاص الـــعـــامـــلــــ فـــيـــهـــا يـــبـــدو
قـاتـمـا.حل قـدرة هـذا اجملـال عـلى الـعمل
من جديد والذي من احملتمل أن يكون في
 2021عـــلى أقــرب تـــقــديـــر ســيـــكــون دعم
ـنع اإلفالس اجلـمـاعي احلـكـومـة حـيـويـا 
ونــــهــــايـــة هــــذه الــــصــــنــــاعــــة الــــرائـــدة
ـيــا).ودعـت الـرســالــة إلى وضـع إطـار عــا
ــكن فــيه زمــني واضـح لــلــمــوعــد الــذي 
وسيـقية وكذلك دعم إعادة فتح القـاعات ا
الـــشـــركــات والـــوظـــائف. ورد دودن عـــلى
ــوســيـقــيــ فـي تــغــريـدة عــلـى تــويــتـر ا
اخلــمـيس قــائال (إنـه يـعــمل جــاهــدا عـلى

جالستـونبـري الصيـفي أغلـقت أو ألغيت
في آذار عـنـدما تـفشـت جائـحـة كوفـيد-19
وسـيقـيون في رسـالتهم في البالد.وقـال ا
ـباشرة أضافت وسـيقية ا إن (العروض ا
 4.5 مـليـار جـنـيـه  لالقـتـصـاد البـريـطـاني
ودعمت  210 آالف وظـيـفـة بـأنـحـاء الـبالد

في  2019).
ÊU e « ≠ ‰u³MDÝ«

ر عـبر ـيت أوزد مـثلـة التـركـية د احتـفـلت ا
حـسـابهـا الـرسـمي عـلى أحـد مـواقع الـتواصل
اإلجـتمـاعي بـوصول عـدد مـتابـعـيهـا إلى نـحو
 10مـاليـ مــتــابـع صــبـاح هــذا الــيــوم حــيث
نشرت صورة لها وعلقت عـليها بكتابة: ( 10م)
يت من جانب آخـر دخـلت النـجمـة التـركيـة د
ر الئـحة أجمل نـساء األرض وأخـتُيرت أوزد
كواحدة من أجمل  100 امرأة في الكون وذلك
وفقاً ألكثر من استفتاء قامت به صحف محلية
تركية بالتعاون مع صحف إسبانية وأكثر من
دولة أوروبـيـة اختـار متـابعـيـعا الئـحة بـأجمل
 100إمـــرأة في الـــكــون وفـــقــاً الســـتــطالع رأي
تابع والـقراء ورغم أن تلك النـجمة ليست ا
األجمل في تركيا إال أنهـا الوحيدة التي دخلت
تلك الالئـحة.   على صـعيـد آخر  نشـرت جنمة
تلفزيون الواقع كلـوي كارداشيان مجموعة من

ثرثرين. سـتحتاج لـلعمل لـتوضيح ما أسكت ثرثـرة ا
أنت عليه. رقم اللحظ.9
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االتـصــال الـذي تـنـتـظـره وتـنــتـظـره سـيـحـدث أخـيـراً
اآلن.يوم السعد االربعاء.
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اسـأل الـنــاس مـبـاشــرة عـمـا يـريــدون و كن واضـحـا
فيما تريد . رقم احلظ .2
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في العمل الـتطورات اجلـديدة التي تـوجهك ستـجعلك
اكثر حكمة في اتخاذ القرار .

»dIF «

ال تــعـتـمـد عــلى الـتـعــقـيـد في شــرح االفـكـار ألن هـذا
قابل. يزعج الطرف ا

¡«“u'«

الطفة . اآلخرون ال تبخل عـلى صديقك بالقـليل من ا
هم مصادر طاقة لك. 
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كن بــسـيـطــا في ايـصــال افـكـارك . مــشـاكل عـائــلـيـة
بسيطة يساعدك الشريك في حلها .

ÊUÞd «

قد تصـادف بعض األفكار اخليالية  كن واقعياً أكثر
. . يوم السعد االثن

Íb'«

ألـوف ح تخـطط لقضاء فكّر بـطريقـة اخلروج عن ا
ساء. هذا ا

bÝô«

في الـعمل لـديك مشكـلة العـناد يجب ان تـتخلى عـنها
.رقم احلظ.79

Ë«b «

شـاكل بنفـسك. يوم جـيد للـتعاطف اعـتمـد على حلّ ا
مع الصديق
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. و ال تـسمح لالنـطواء بـالسـيطـرة عليك كن اجـتمـاعياً
.يوم السعد الثالثاء.

 u(«

Âu−M «Ë X½√W bB «

تــكــتـب مــفــردات ومـــعــاني
الكـلـمات بـشكل افـقي حيث
احلـــــروف داخل الـــــدوائــــر
ـظـلـلـة تـشـيـر الى الـكـلـمة ا

طلوبة : (مطرب عربي): ا
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 2-معافى
تبعة  3-الطرق ا
 4-اداة للحراثة
 5-خشبة فنية
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 8-مرحلة
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رئـيس جـامعـة سـامراء رعـى حمـلة
ــســاعــدات عـلى إغـاثــيــة لــتـوزيع ا
تعففة على روح العوائل الفقيرة وا
الكـاب احمـد راضي اقامـها قسم
اإلعـالم والــــــعالقــــــات الــــــعــــــامـــــة

وبالتعاون مع اشراقة أمل.
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اللـقطـات اجلديـدة من عيـد ميالدها الـ 36الذي
إحــتـفـلت به مــنـذ بـضــعـة أيـام.وتـألــقت كـلـوي
ــصــمم يــوسف بــفــسـتــان قــصــيــر بــتــوقــيع ا

اجلـســمي من مـجــمـوعـة ربــيع صـيف .2016
وكـان قــد أقـيم حــفل عـيـد مــيالد كـلـوي
نزل أختهـا غير الشقـيقة كايلي
جيـنر وجاء مـليـئاً بـاإلبهار
والـــزيــــنــــة األنــــثــــويـــة
وحـضــر أفــراد األسـرة
ــقــربـون واألصــدقــاء ا

فـقط بـسـبب احلـرص على
التـباعـد االجتـماعي والـوقايـة من فايروس
ـعجبـيها كورونا. وأرسـلت كلوي بـرسالة 

قـالت فـيــهـا :(أود أن أشـكـركم
جميعاً على تهانيكم اجلميلة
والـــلــطـــيــفـــة. أحــبـــكم جــداً

جـداً).
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بول مكارتني

qLFÐ W uGA  «—U¹

 b¹bł

ÊU e «≠  ËdOÐ

ـطربـة اللـبنـانيـة يارا صـورة لها نـشرت ا
من االســتــديـو كــشــفت من خاللــهـا عن
حتضيرها لعمل غنائي جديد وذلك على
صــفــحـتــهــا اخلــاصــة عــلى احــد مـواقع
الـــتــواصل االجـــتــمـــاعي وذلك بـــعــد ان
اعـــلـــنت مـــؤخـــرا عن طـــرحـــهـــا اغـــنـــيــة
"الهروب" قريبا على قناتها الرسمية على
يـوتـيـوب.وظـهـرت يـارا في الـصـورة وهي
حتـمل ورقـا مـكـتوبـا عـلـيه األغـنـيـة وتقف
يكروفون وتسجّل اغنيتها وعلّقت أمام ا
عـلى الــصـورة قـائـلــة: "مـسـاء اخلـيـر من
االســـتـــديــــو" مـــرفــــقـــة بـــوسـم (جـــديـــد
ودبي).وتــــلــــقّت يــــارا عــــدد كــــبــــيــــر من
ـتابعـ الذين عبروا الـتعلـيقات من قبل ا

عن تشوّقهم ألغنيتها اجلديدة.

يت د
ر أوزد

يوسف ذنون

 œ«uł ezU ≠ œ«bGÐ

نـعت  االوسـاط الفـنـية والـثـقافـيـة السـبت نـبا
ؤرخ السينمائي الرائد ضياء رحـيل الفنان وا
ــوت في بـغـداد عن 83 الــبـيـاتي الــذي غـيـبه ا
عـامـا. وقال  وزيـر الـثـقافـة والـسيـاحـة واآلثار
ـزيـدٍ من األلم واألسى حـسـن نـاظم في بـيـان(
نـنعى رحيل الفـنان  الرائد الـسينمـائي الكبير
ضــيـاء الــبـيــاتي الــذي  أسـهم في بــنـاء أسسٍ
لـصـنـاعـةٍ سـينـمـا عـراقـيـة). مضـيـفـا (لـقـد كان
ـيز بـالـفن الـسابع  واجـتـهد لـلـفـقيـد شـغف 
ساتٍ خاصةٍ للسينما العراقية نقل في وضـع 
ي فـيهـا جتربته مع كـبار الـسينـمائـي العـا
ـاً مع األجــيـال اجلــديـدة والــعـرب وكــان كــر
فـأوالها رعايته فهو يـستحق بحق لقب عراب

السينما العراقية) .
والـراحل هـو ضيـاء شـهاب احـمد الـبـياتي من
ـحافظة بابل  تخرج من معهد مواليد  1937
الـفنـون اجلـميـلة فـرع التـمثـيل الدورة الـثالـثة
الـقسم الصـباحي حصـل على شهـادة الدبلوم
سرح سرحيـة عمل في ا الـعالي في الفنـون ا
وأخـرج بـعض األفالم الـوثـائـقـيـة ومن أفالمه
كـمـخـرج "جـسـر األحـرار" إضـافـة إلى إخـراجه

مـسـرحـية عـوالي لـلـمؤلف عـلي احـمـد باكـتـير
والـتـي تـعـد اطـروحـته في الـتـخـرج من مـعـهـد
نزلية الفنون اجلميلة لطالبات معهد الفنون ا
في االعــظــمــيــة وعــرضت عــلـى مــســرح قــاعـة
ـعـظم وقد نـال درجـة عـالـية الـشـعب في بـاب ا
ية الفنون سرحية خريج اكاد عـلى اخراج ا
اجلـميـلة قسم الـسيـنما الـدورة األولى . عضو
مـؤسس لـفـرقة  14تـمـوز لـلتـمـثـيل وكـان بطال
سـلسالت ومـنها (حـياة العـظماء لـلعـديد من ا
والف لـيـلـة وليـلـة ورمـاضانـيـات وحتت موس
احلالق ) الـتي كـانت تقـدم في تـلفـزيون بـغداد
انــذاك عـلى الــهـواء مــبـاشــرة احـد مــؤسـسي
ـسـرح الـعـسـكري ـسـلـحـة وا اذاعـة الـقـوات ا
أول عـضـو فـي الـفـرقـة الـقـومـيـة لـلـتـمـثـيل في
ـسـرح عـنـد تـأسـيـسـها مـصـلـحـة الـسـيـنـما وا
وأول مـسـرحيـة قام بـبطـولتـها هي (وحـيدة) 
شـغل منصب مدير السيـنما ومعاون مدير عام
ـسـرح الكـثـر من  20عـامًـا وانـتج الـسـيـنـمـا وا
الـعديد من االفالم الروائية الطويلة والقصيرة
واالفالم الــوثـائــقـيــة عـضــو مـؤسـس لـنــقـابـة
الـفنـان الـعراقـي عام  1969 وشـغل مـنصب
امـ سـر الـنقـابـة الكـثر من  15 عـام. و عـضـو

مـــــــــــــؤسـس ألحتــــــــــــاد
الــــتــــســــجــــيــــلــــيــــ
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــ
الـــعــرب. وعــضــو
مـــؤسس لـــفـــرقــة
ــسـرح الـوطـني ا
.لـــه عـــــــــــــــــــــــــــدة
إصـــــدارات األول
هـو (زمن السينما
تلك الـعراقيـة) و
أرشــــيف ووثــــائق
نـادرة عن الـسيـنما
الـــعــراقـــيــة .شــارك
مــؤخـرا بــكـثــيـر من
ــــــــهـــــــرجــــــــانـــــــات ا
الـسينمائية احمللية وقد
اقــامت له مـؤســسـة عـيـون
مـهرجانا سينمائيا في دورته
الــــثــــانـــيــــة عـــام  2018كــــرائـــد
سـيـنـمـائي.حـصل عـلى الـعـديـد من
ـــيـــدالـــيـــات اجلـــوائــــز والـــدروع وا

ية. والشهادات التكر ضياء البياتي في صورة جتمعه برواد الفن العراقي



ناشدات من وا
الـــــضـــــحـــــايــــا
اجملـني عـليـهنّ
بشأن قيام ذات
الـــــــــشـــــــــخص
بـــــــابــــــتــــــزازهنّ
وتـــــــهـــــــديـــــــدهنّ
مسـتغـلّاً مـا يَحـتفظ
به من صور ومـقاطع
توثّـق جرائـمه الـنـكراء
في الــتــشــهــيــر بــهنّ إذا
قــــــــمـن بــــــــاإلبـالغ عـــــــــنه
للسلطات اخملتصّة).وناشد
اجملــــلس جــــمـــيع الــــنـــســـاء
عنـيّات (التـقدّم ببالغ رسمي ا

ضدّ هذا الـشابّ حتّى يـنال عقابه
الذي يستحـقّ طبقاً للـقانون). وبحسب
مـعــلـومـات نــشـرت عـلى اإلنــتـرنت فـإنّ
وقوف طالب جامـعي.وقالت اجلامعة ا
األمــريــكــيّــة في الــقــاهــرة فـي بــيـان إنّ
ـشتـبه فـيه كـان طـالـباً لـديـهـا قبل أن (ا

يُغادرها في العام 2018).
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تعد دبلـوماسية التفـاوض اللبنة األساسـية التي تعتمـد عليها الدولة
في تـأمـ مصـاحلهـا وتـسويـة خالفـتهـا مع الـدول األخرى بـصورة
قـائــمـة عــلى اإلقـنــاع واحلـوار خــاصـة اذا مــا عـلــمـنــا ان اسـلـوب
االرغام واالكراه واسـتخدام الـقوة إلجبار الـطرف اآلخر على تـغيير
مواقـفه وسـياسـاته ال يأتـي اال بنـتائج سـلـبيـة تكـون كلـفـتهـا عالـية;

دى قدرتها على اإلقناع  لتحقيق مصاحلها. فالدول تقاس 
شكالت التي واجهة التقـاطعات وا ومن هنا تـاتي أهمية التفـاوض 
حتـول دون اسـتـمـرار الـعالقـات سـواء اكـانت اقـلـيـمـيـة او دولـيـة ام
ــتــزايــدة الــتي يــحــظـى بــهـا كالهــمــا وعــلى الــرغم مـن األهـمــيــة ا
التـفاوض إال أن دبـلـوماسـيتـنا الـعراقـية تـكاد تـفتـقر السـتراتـيجـية
ا يـضمن مـصالح تـطويـر مهـارات التـفاوض و الـتـخطـيط النـاجع 
الـدولــة و سـيــادتــهـا و مــا تـرتـب عـلى ذلـك من تـقــاطــعـات عــلى مـر
الـسـنـوات خـاصـة بـعـد  2003 و مـا تـمـخض عن احملـاصـصـة و
فاوض هارات و صـفات ا ـتازون  انتفـاء الكفـاءة في اختيار من 

ؤثر. الفعال وا
مـا لفت انـتـبـاهي الضـبـابـيـة التي شـهـدهـا مؤخـرا احلـوار الـعراقي
واالمريكي و اصـرار  حكومة السيـد مصطفى الكاظـمي تسمية ما
ـاضي بـ الـطرفـ بـتـسـمـيـته حوارا تـمخـض عن حراك الـشـهـر ا
ـفردتـ و لعل مـا حصل وليس تـفاوضـا! بالـرغم من الفـارق ب ا
عـشــيـة احلــوار بـعــد اسـتــخـدام لــغــة الـسالح.. اعــتـراف بــان هـذه
ـفردت اصـبحت مكشـوفة; فجعل االرض الـعراقية الضبـابية ب ا
سـاحـة لتـصـفـيات مـصـالح دولـية واقـلـيمـيـة; يـعني انـنـا انـتقـلـنا من
عـقـول ان يـقـاس حوار سـيـاسة احلـوار الى الـتـفـاوض فـليـس من ا
الـدول بشان قـضايـا مشتـركة ناعـمة سـلسة قـابلة لـلنـقاش بقـضايا
ناوشات والـوعيد بدخول اطراف اخرى رحلة التصـعيد وا انتقـلت 

بشكل علني و غير علني!
احلــوار االســتــراتــيــجي الــعــراقي االمــريــكي الــذي تــضــمن األمن
رنة الى ه احلواريـة ا واالقتصـاد والسيـاسة والـثقافـة; كُسرت مـعا
تفاوضـية بـعد  صاروخ الـكاتـيوشا الـذي سقط في مـحيط الـسفارة
ـضـمـون الـفــعـلي لـلـحـوار األمـريـكـيــة بـبـغـداد  و هـذا مـؤشــر ان ا
ـاثلة فالطـرف الثالث! كان واطرافه و ادوارهم كـانت تفتقـد حللقة 
بوصلـة التفاوض بشكل مباشر و غيـر مباشر  لشان عراقي بخيمة

امريكية.
فـترض عقده خالل وهنا الـسؤال كيف سيـكون اجتمـاع واشنطن ا
ــنح دور و مــسـاحــة كـافــيـة الـشــهــر احلـالي?  هل هــنــاك ضـرورة 
للقـوى االقليمية وفي مقدمتهـا إيران في نقاش مشترك او منفصل?
 خاصـة ان امريكا تدرك جيدا ان التخبط السياسي في العراق في
ـساحـة االكـبـر و بـجـدارة  في ظل ـاضـيـة منـح اليـران ا ـرحـلـة  ا ا

اوضاع اقتصادية و امنية  هشة.
ــفــاوض الــعــراقي ســيــضع في اعــتــبــاراته والــســؤال االخــر هل ا
مـناقـشـة اجلـزئـيات ? ام  سـيـضع في حـسـابـاته ان االستـراتـيـجـية
الـتفـاوضـية تـتطـلب مـهارات واسـعة تـوظف اجلـزء لصـالح الكل في
مــسـار شــامـل ال يـقــبل اجلــزئــة? كل هــذا مــرهــون  بــقـدرة وادراك
احلـكومـة العـراقيـة  ان السـلطـة ال تـكتـمل اال بدولـة لهـا دبلـوماسـية
تفـاوضـيـة جتـعل الـطـرف االخر يـحـتـرمـهـا خاصـة ان تـصـريـحات
الـسـيـد الـكـاظمـي بانه يـريـد  حتـقـيق الـتـغيـيـر الـذي يـضـمن سالمة
وامن واسـتقـرار الـبلـد بعـد ان امـست ساحـة لصـراعـات اقلـيمـية و

دولية.
سـؤولية مشتركة و اقصد بذلك.. ما وصل اليه العراق لم يكن ان ا
ـشـتـركـة ـسـؤولـيــة ا مـحض صــدفـة بل كـان بــتـدخل امـريـكـي  وا
ـســانـدة واعـطـاء جتـعـل من امـريـكــا طـرفـا اســاسـيـا في الــدعم وا
ـقــتــرحـات ــفــاوض الـعــراقي مــجــاال اوسع لـلــنــقـاش و تــقــد ا ا
واحلـلــول بـعــيـدا عن ســيـاســة ليَ الــذراع  و هـذه فــرصـة لــوفـدنـا
الـتــفــاوضي البــراز قــدرته عــلى اسـتــثــمــار مـا لــديه فـي ظل وجـود
حكومـة تبعث الـطمـأنينـة لدى الطـرف االمريكي عـلى ان يكون ذات
الــشيء مع اجلــانب االيــراني في خــلق وفــد تـفــاوضي اخــر يــعـمل
ـعادلـة لن تـكـتـمل ان لم يـشتـغل الـتـفاوض ضـمن نـسق موحـد;  فـا

على طرفيها.. ايران وامريكا.
ــهــمـة لــيــست بـالــســهـلــة و الـضــغــوطـات االقــتـصــاديــة واالمـنــيـة ا
واالجـتـمـاعـيــة و حـتى الـصـحـيـة الـتي يــتـعـرض لـهـا الـعـراق جتـعل
ـكن حل عقدهـا ما لم نر صانع الـقرار امام مسـؤولية كـبيرة ال 

البيت الـدبلوماسي الـداخلي ليكـون مهنيـا و وطنيا وذكـيا و مسؤوال
بعـيدا عن مـيـول او رغبـات او توجـهـات لصـالح  طرف
على حـساب طرف اخـر واضعا في حـساباته
كـيــفـيـة ايـجـاد بــيـئـة اكـثـر اســتـقـرارا و تـلـبي

الطموح وتنتشل ما  تبقى ..
ـقـال اخـيــرا.. (إسـتـصالح الــعـدو بـحــسن ا

أصلح من استئصاله بطول القتال)
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{ بــاريس - وكــاالت - عــادة مــا
يعـلـو الـصخب في بـاريس أثـناء
عـروض األزيـاء الـراقـيـة (الـهـوت
كـوتــور) في تــمـوز حــيث تـزدحم
ــوضــة الـــفــنــادق بـــأيــقــونـــات ا
وتــتـــحـــول مـــعــالـم الــعـــاصـــمــة
ـرات لـلـعرض. الـفـرنـسـيـة إلى 
لـــــكن وفي ظـل أزمــــة جــــائــــحــــة
صـمم كورونا سـيجرب كـبار ا
هــذا األســبــوع تــنــفــيــذ عــروض
أزيـــائــــهم عــــبـــر اإلنــــتــــرنت في
مـحــاولـة لـلــحـفـاظ عـلـى اهـتـمـام

الزبائن. 
وستمضي أسماء كبيرة في عالم
ــوضـة مــثل كـريــسـتــيـان ديـور ا
وفـــالـــنـــتـــيـــنـــو قـــدمـــا بـــعــرض
تـــصــامــيـــمــهـــا من خالل جــدول
قاطع الـفيـديو في الـفترة منـظم 
من اليوم السادس وحتى الثامن
من تــمـوزاجلــاري. وبـذلك واصل
بعض موردي النسـيج والفنان
احملـتــرفـ عــمـلـهم لــكن آخـرين
يـشـعـرون بـوطـأة غـيـاب أسـبـوع
ــعــتــادة ـــوضــة بــفــعــالــيــاته ا ا
األوسـع نـــطـــاقـــا. وقـــال جـــيـــوم
ـــــلك شـــــركــــة كــــونـــــان الــــذي 
لسيارات اللـيموزين اعتادت نقل
ضـــــيــــــوف الــــــصـف األول بـــــ
عـــروض األزيــــاء خالل أســـبـــوع
وضـة في بـاريس (تأثـير إقـامة ا

وضـة افـتـراضـيـا على أسـبـوع ا
عـمـلـنـا بـالغ ألنه لن يـكـون هـنـاك
زبــائن نـنــقـلــهم في ســيـاراتــنـا).
ويقدر احتـاد دور األزياء الـراقية
ـوضـة الـعديـدة في أن أسـابـيع ا
باريس تـضيف نـحو  1.2 ملـيار
يـــورو  إلـى االقـــتـــصـــاد احملـــلي
ســـنـــويــا.وقـــال مـــصـــمم األزيــاء
ســـتـــيـــفـــان رولـــون (ســـأفـــتـــقــد
اجلـمـهور وسـأفـتـقـد أصـدقائي).
لــكـن كــريــســتــوف جــوس وهــو
مـصـمم أزيــاء فـرنـسي آخـر قـال
إنه استمتع بالـقدرة على تسليط
الـضوء عـلى الـتفـاصـيل الدقـيـقة
لتصاميمه بصورة مختلفة خالل
تـــصــويــر الــفــيـــديــو لــلــعــروض
وســـيـــفــــكـــر في إعــــادة الـــكـــرة.
وأضـــــاف فـي تــــصـــــريح (كـــــنت
مـــتـــرددا في أول األمـــر وفـــكــرت
ه خالل ــكـــنــني تـــقــد فـــيــمـــا 
أســــبـــوع مـــوضــــة افـــتـــراضي).
وســـيـــعــود عـــرض األزيـــاء عــلى
مشى أمام اجلمهور إلى جدول ا
األعــــمـــال في بـــاريـس بـــحـــلـــول
أيلول. وقال فريدريك أوكار الذي
يـشــرف عـلى الــسـيــاحـة وبـعض
الــشــؤون الــثــقــافــيــة في بــلــديـة
بـــــاريس إن بـــــعض الـــــعالمــــات
الـتـجـارية حتـجـز بـالـفـعل مـكـانا

لها من اآلن.
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ية ان النجمة مارغوت { لوس اجنلوس  –وكاالت - كشفت وسائل اعالم عا
روبي رفضت ارتداء مالبسها الدخلية في احد مشاهد فيلم (ذا ولف اوف ول
شهد أكثر ستريت) الذي جمعها بالنجم ليوناردو دي كابريو وذلك ليكون ا
واقعية بالنسبة له األمر الذي شكل جدال كبيرا عند اجلمهور. وكانت كشفت
مارغوت روبي مؤخرا عن جانب خفي من شخصيتها للمرة األولى اذ إعترفت
(أنها تعاني دائماً من أزمة ثقة في نفس وأنها دائماً ما تشك في قدراتها

التمثيلية).وأكدت روبي في مقابلة مع صجيفة "ديلي تليغراف" البريطانية على
(أنها تعاني من أزمة الوسواس القهري عند طرح كل فيلم جديد لها خوفاً من

ردود فعل النقاد واجلمهور)

fÐö  ÊËbÐ wÐË—  uſ—U

wF «Ë bNA  w  WOKš«œ { الــــقـــــاهـــــرة (أ ف ب) - اعـــــتــــقـــــلت
صـريّة السبت رجالً يُشتبه السلطات ا
في أنّه اعــتـدى جــنـســيّـاً عـلـى عـشـرات
النّـساء بـحسب مـا أعلن مـصدر أمني
وذلك بعـد حمـلة عـلى وسائل الـتواصل
االجـــتــــمــــاعي دعت الــــســــلـــطــــات إلى
التحرّك.ونُشرت في اآلونة األخيرة على
وسائـل التـواصل االجـتمـاعي شـهادات
تُفصّل عـمليـات ابتزاز واعـتداء جنسيّ

رهيبة ارتـكبها رجل ضّد نـساء كثيرات
فـي مـــصــــر األمـــر الـــذي أثــــار غـــضب
مــســتــخــدمي اإلنــتــرنت.ويــشــتـبـه بـأنّ
ـوقـوف اغـتــصب أو حـاول اغـتـصـاب ا
عــشـرات الــنـســاء والـفــتـيــات وحتـرّش
بـهنّ وب هـؤالء فـتـاة تبـلغ من الـعـمر
 14عـامـاً فـقـط حـاول االعـتـداء جـنـسـيـاً
علـيهـا.وبحـسب إحدى الـشهـادات التي
نُشـرت األربـعاء عـلى مـوقع إنـستـغرام

فإنّ هـذه االعتـداءات اجلنـسيـة حصلت
اعـــتــــبـــاراً من الـــعـــام  2018 عـــلى أقلّ
تقديـر.كما انـتشر عـلى نطاقٍ واسع في
كلّ من تــويــتـر وفــيـســبــوك وَسم بـاسم
ــزعــوم ودعــا مــســتــخــدمــو اجلــانـي ا
ـوقـعَـ السـلـطـات إلى الـتـحـرّك.وقال ا
ــتّــهم ــصــدر األمــني إنّ (الــشــخص ا ا
بــالــتــحــرّش بــهــؤالء الـــنــســاء اعــتُــقل
وسيُالحق قضائيّاً بعد االتّهامات التي
وُجّـــهـت إلـــيه عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل
االجـــــتــــمــــاعي).وأشـــــار إلى أنّ (عــــلى
ــعــنـيّــ تــقـد شــكـاوى األشــخـاص ا
ــوقــوف) من دون أن رســمـــيّــة بــحـقّ ا
يُـحـدّد هــويـته.والحـقـاً أعـلــنت الـنـيـابـة
ـشـتـبـه به مـؤكّـدة أنّـهـا الـعـامــة اسم ا
فتـحت حتـقيـقاً في الـقـضيـة.وأوضحت
النـيابـة العـامة في بـيان (أنّـها لم تـتلقّ
أيَّ شــكــاوى رسـمــيــة أو بالغــات بـحق
ـشــتـبه بـه "سـوى شـكــوى واحـدة من ا
إحــدى الـفـتــيـات قـدّمــتـهـا عــبـر الـرابط
اإللـكتـروني الـرسمي لـتـقد الـشـكاوى
وافق إلى النيـابة الـعامة مـساء أمس ا

الـثالث مـن شهـر تـمـوز اجلـاري والتي
ـشـكو أبـلـغت فيـهـا عن واقـعـة تـهديـد ا
في حـقّه لـهـا خالل تـشـرين الـثـاني عام
ـمــارسـة الـرذيــلـة مـعــهـا. وجـارٍ  2016 
اتـخــاذ الالزم قـانــونـاً بـشــأنـهـا). وكـان
اجملــلس الـقــومي لــلـمــرأة قـدّم الــسـبت
شـــكــــوى إلى الـــنــــائب الــــعـــام لــــفـــتح
حتقـيق.وقال اجملـلس في بـيان إنّه (في
ضـوء متـابـعـة اجمللـس القـومي لـلـمرأة
ــواقـع الــتــواصل االجــتــمــاعي تــبــيَّن
وجـود صفـحـة على تـطـبـيق انسـتـغرام
ّ تـدشـيــنـهـا من قـبل بــعض الـفـتـيـات
والــســيّــدات يــشــكــ فـــيــهــا من قــيــام
شخص باغتصاب البعض منهنّ وهَتك
عــرض والـتــحـرش جــنـسـيّــاً بـالــبـعض
اآلخـر). وأضـاف الـبـيـان أنّ (الـصـفـحـة
ــتـابــعـ الــتي يُــتـابــعـهــا اآلالف من ا

تتضمّن رسائل نصّية وصوتيّة خادشة
لـلحـيـاء قام هـذا الـشـاب بإرسـالـها إلى
الـعـديـد من الـطـفالت والـفـتـيـات بـهدف
الـــتــهـــديــد واالبــتـــزاز). وتــابع (تـــلــقّى
اجملـــــلـس الـــــعــــــديـــــد مـن الـــــنّـــــداءات

ÎUO Mł ¡«b²Žù« WN³AÐ dB  w  qł— ‰UI²Ž≈

¡U M «  «dAŽ vKŽ

نع { نيـويورك  –وكاالت - لم 
تـفــشي فـايــروس كـورونــا خـطط
إقــامــة حتــدي (نــاثــان فــيــمـاس)
السنوي ألكل النقانق السبت في
ـديـنــة نـيـويـورك كـوني أيـالنـد 
ـــنـــاســـبـــة يـــوم األمـــريـــكـــيــــة 
ــنع أبـطـاله االسـتــقالل كـمـا لم 
احلالي من الرجال والنساء من
تـسـجـيل أرقـام قـيـاسـيـة جـديدة.
وقال الفائز في فئة الرجال جوي
تشـيـستـنت في تـصـريح إن (نقل
حتــدي نـاثــان إلى مــكــان داخـلي
ـنع يـتم فــيه الـتـحـكم بــالـطـقس 
انـتـشار فـايـروس كـورونـا مـنحه
الـقــوة الـدافـعــة الـتي احــتـاجـهـا

للفوز. 

وعــــادة مـــــا يـــــتـــــزاحم مـــــئــــات
شـاهدة هذا احلدث). تفـرج  ا
وأضـاف تـشيـسـتـنت الـذي يـبلغ
وزنه  100 كـيــلـو جــرام لـشــبـكـة
ــســابــقـة (إي.إس.بي.إن) بــعــد ا
الــتي تـبــلغ مـدتــهـا عـشــر دقـائق
(هـذه سنـة مـجنـونـة وأنا سـعـيد
بـتــسـجــيل رقم قـيــاسي). وحـطم
تشيستنت ( 36عاما) ابن مدينة
ســـــــــــان هـــــــــــوزيـه فـي واليـــــــــــة
كــالــيــفــورنــيــا رقــمه الــقــيــاسي
قــطــعــة الــســـابق بــالـــتــهــام  75 
نـــقـــانق.وكــان رقـــمه الـــقـــيــاسي
السـابق 74 وجتاوز تـشـيـسـتنت

منافسيه األربعة بفارق كبير.
وفي فـــئــة الــســـيــدات تــصــدرت

السبـاق البـطلة مـيكي سودو من
تـوريـنتـجـ بـوالية كـونـيـتـيكت
ويـبــلغ وزنـهـا  60 كـيــلـوجــرامـا
مـتــفـوقـة عــلى أربع مـتــسـابـقـات
قـطــعـة أخــريـات بــالــتــهـام  48.5 
نـقــانق. وحـطـمت ســودو رقـمـهـا
القياسي السابق البالغ  41قطعة
والرقم القياسي للنساء وهو .45
وتُجرى مسابقة كوني أيالند في
الـرابع من تــمـوز مـنــذ أن افـتـتح
ي ناثان هاندويركـر مطعمه العا
الـشـهـيـر عـلى شـاطئ الـبـحـر في
ـا ذكرته رابـطة عام  1916 وفقـا 
ـعــنــيـة (مــيــجـور لــيج إيــتــنج) ا
ــســـابـــقــات بـــتـــنـــظــيـم وإدارة ا

رتبطة باألطعمة. ا
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{ مــــوســـكـــو وكـــاالت - ســـخـــر
ير بوت الرئيس الروسي فالد
اجلـمـعة مـن السـفـارة األمـريـكـية
فـي مــوســـكـــو بــســـبب رفـع عــلم
قــوس قــزح لالحــتــفــاء بــحــقـوق
ثـلـي مـلـمحـا إلى أنه يـعكس ا
الــتــوجه اجلــنــسي لــلــمــوظــفـ
فــيــهــا.وجــاءت تـعــلــيــقــاته بــعـد
تــــــصــــــويـت عــــــلـى إصالحــــــات
دسـتــوريـة عـلى مــسـتـوى الـبالد
تـــضــمـــنت تــعـــديال يـــنص عــلى
تعريف الزواج بـشكل محدد على

أنه احتاد ب رجل وامرأة.
وقال بـوتـ إن (خطـوة السـفارة
ـتـمـثـلة في رفـع علم األمـريـكيـة ا

ثـلـي يـنم عن شيء مـا يتـعلق ا
بـــاألشــخـــاص الــذيـن يــعـــمــلــون

هناك).
وقال بـوت الـذي يسـعى إلبعاد
روســيـــا عن قـــيم الــلـــيـــبــرالـــيــة
الـــغــربـــيــة وتـــعــمــيـق االرتــبــاط
بالكنيسة األرثـوذكسية الروسية
(ليست قضية كبيرة. لقد حتدثنا
عن ذلـك عــدة مـــرات ومــوقـــفــنــا
منـها واضح).وأضـاف (نعم لـقد
أصـدرنـا قـانونـا يـحـظـر الـدعـاية
للمثلية اجلـنسية ب القصر. ثم
مـــــاذا? دع الــــنـــــاس يـــــكـــــبــــروا
ويــصــيــروا بــالــغــ ثم يــقــرروا
مـصــائــرهم). وقـال بــوتـ خالل

حـملـته لـتـغـييـر الـدسـتور إنه لن
يسـمح بـهدم الـصورة الـتقـليـدية
ـا أسـمـاه ـعـروفــة لألم واألب  ا

الوالد رقم  1و الوالد رقم 2 .
الـى ذلك أعـــــلن مـــــغــــنـي الــــراب
األمـريــكي كــاني وست وهـو من
أنـصـار الـرئـيس دونـالـد تـرامب
تــرشــيح نــفــسه فـي انــتــخــابـات
الـرئــاسـة  2020 في حتـد واضح
ـقـراطي لـتـرامب ومـنــافـسه الـد
فـترض نـائب الـرئيس الـسابق ا

جو بايدن.
وقـال وست عـلى تـويـتـر (عـلـيـنـا
اآلن حتـقيق وعـد أمـريـكا بـالـثـقة
في الـله وتـوحـيـد رؤيـتـنـا وبـناء

مستـقبلـنا. أرشح نفـسي لرئاسة
ـتــحـدة). ولم يـتـضح الـواليـات ا
عـــلـى الـــفـــور مـــا إذا كـــان وست
جـــادا فـي خـــوض انـــتـــخـــابـــات
الــرئـاســة قـبل أربــعـة أشــهـر من
االنـــتـــخـــابــات الـــتي جتـــري في
الـثالث من تـشـرين الـثـاني أو ما
إذا كــــــــــان قـــــــــــدم أي وثــــــــــائـق
ــوعـد رســمــيــة.ولم يـنــته بــعــد ا
الـــنـــهـــائي إلضـــافــة مـــرشـــحــ
مــسـتــقـلــ في االنــتـخــابـات في
واليــــات كـــــثــــيـــــرة.وكــــان وست
ــــــشــــــهــــــورة كــــــيم وزوجــــــتـه ا
كــارداشــيــان قــد زارا تــرامب في

البيت األبيض.
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ـمـثـلـة ـوت امـس االحـد ا غـيب ا
ـصـريــة رجـاء اجلـداوي عن 82 ا
عــامــا بـعــد صــراع مع فــايـروس
ـدة  43يــومـا فـي قـسم كــورونــا 
ـسـتـشفـى أبو الـعـزل الـصـحى 
خـلـيـفة. وأعـلـنت ابـنـتـهـا أمـيرة
مــخـــتـــار خــبـــر وفـــاتــهـــا عـــبــر
صفـحتـها عـلى (فيـسبـوك) قائـلة
(إنا لله وإنـا إليه راجـعون مامي
في ذمة الله). كـما أصدرت نـقابة
ـهن التـمـثيـليـة بـيانـا نـعت فيه ا
الـفـنانـة الـراحـلـة الـتي ولدت في
اإلسـمــاعـيـلــيـة عـام  1939 بـاسم
جنـــــاة عــــلي حـــــسن اجلــــداوي.
وانــتـقــلت لــلـعــيش مع خــالـتــهـا
الــفـــنــانـــة حتـــيــة كـــاريـــوكــا في

الـقـاهـرة بـعـد انـفـصـال والـديـهـا
وهي ال تـــزال في سن صـــغــيــرة.
وجـســدت اجلـداوي دورخـالــتـهـا
كـــاريــوكـــا الحــقـــا في مــســـلــسل
(الــســنـدريـال) لـلــمــخـرج ســمــيـر
درسة سيف.وأحلقتها خـالتها 
داخــلـيــة حــيث أتــقـنـت عـددا من
الــلــغــات وقــد عــمــلت اجلــداوي
متـرجمـة بإحـدى شركات اإلعالن
في بداية حياتـها و اختيارها
لتـكون عـارضة أزيـاء بعـد فوزها
ـصري فى كمـلـكة جـمال الـقـطر ا
عـام 1958  .بـدأت مــشــوارهـا في
الفن بالتـوازي مع مجال عروض
األزيـاء وكـان أول أفالمـهـا (دعـاء
الكـروان) للـمـخرج هـنري بـركات
وبــطــولـة فــاتن حــمـامــة وأحــمـد

مـــظــهـــر وزهــرة الـــعال وأمـــيــنــة
رزق.وكــذلـك فــيــلم (غـــريــبــة) مع
طربة جناة عام  1958 لتتوالى ا
بــعــد ذلك مـشــاركــات لم تــنــقـطع
سواء في السـينمـا أو التلـفزيون
سرح عـلى مدى أكثر من 60 أو ا
عـامـا. ومن أشــهـر األعـمـال الـتي
شــاركت فــيــهــا اجلــداوي فــيــلم
إشــاعــة حب مع عــمــر الـشــريف
وسعـاد حسني ويـوسف وهبي;
وفــيـلم الــبـيه الــبـواب مع أحــمـد
زكي ومــســرحــيــتَـي الــواد ســيـد
الـــشــــغــــال والـــزعــــيم مـع عـــادل
إمـــام.ومن أبـــرز مـــســلـــسالتـــهــا
الــتـلــفـزيـونــيـة (هــنـد والــدكـتـور
نــعـمــان) و(أوان الــورد) و(تــامـر
ـــأذونــة) وشـــوقـــيـــة) و(نـــونـــة ا

و(عـــــائـــــلــــة احلـــــاج مـــــتـــــولي)
و(شربات لـوز) و(يومـيات زوجة
( مفروسة أوي) و(في غمضة ع
وكـانت آخـر مـشـاركـات اجلداوي
الفنية في مسلسل لعبة النسيان
والـــــذي بث فـي رمــــضــــان 2020
وبــعـــد االنـــتـــهـــاء مـــنه أعـــلـــنت
إصــابــتــهــا بــفــايــروس كــورونــا
ــسـتــجـد وأودعـت إثـر ذلك في ا
ـسـتشـفى وكـانت اجلـداوي في ا
ايــامـهــا اخلـيــرة تــتـواجــد عـلى
جهاز تنفس صناعي اختراقي 
بــــــعـــــد تـــــدهـــــور حــــــالـــــتـــــهـــــا
الـصحـيـة.وأجـرت اجلـداوي مـنذ
دخـــولـــهــا الـــعـــزل الـــصــحى  3
مـسـحــات حتـالـيل pcr كان األول
بـــعـــد دخـــولـــهـــا بـــثالثـــة أيـــام

وظـــهــرت نــتــيــجـــته إيــجــابــيــة
ــصل والــثــاني عــقب حــقــنــهـا 
ــتــعـــافــ بــيــومــ الـــبالزمــا ا
وظهرت أيـضًا نتـيجته إيـجابية
ــسـحــة الـثــالــثـة والــتى تـمت وا
ــاضــيــة وظــهـرت خالل األيــام ا
نــتــيــجـته إيــجــابــيــة. وتـزوجت
اجلداوي مطلع السبعينيات من
حـــسن مـــخــتـــار مـــدرب حــراس
مــرمى اإلســمــاعــيــلى ومــنـتــخب
مـصــر األسـبـق الـذى رحل فى 5
اذار   2016 ولديـهـا ابنـة وحـيدة
هى أمــيـرة وال تــعــمل فى اجملـال
الـــــفــــني ومــــتـــــزوجــــة من رجل
األعــمـال مــحـمــد هـنــدي كـمـا أن
لـلـراحلـة حـفـيـدة وحيـدة اسـمـها

روضة.
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