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اعــلن اطـــبــاء الـــعــراق تــعـــلــيق
عملـهم امس الثالثـاء في جميع
الــــــردهــــــات عـــــدا احلــــــرجـــــة
الـــطـــوار وردهـــات االنـــعـــاش
بــشــكل مــتـــواصل لــثالثــة ايــام
احـتــجـاجـا عــلى الـواقع الـسيء
ــكـانــة الـطــبـيب واالسـتـهــانـة 
وعـدم تـوفــر االمـان له وجتـاهل
وزيـــــــر الـــــــصــــــــحـــــــة ووكـالئه
التظاهـرات امام ابواب الوزارة.
وقـــالـــوا فـي بـــيـــان مــــوجه الى
الرئاسات الثالث تلقته (الزمان)
امس (حـاولنـا بشـتى الـطرق ان
يسمعنـا اصحاب القرار في هذا
رات الـبـلـد فخـرجـنـا عـشـرات ا
بـوقـفــات احـتــجـاجـيــة سـلــمـيـة
حضارية وناشـدنا مئات اخرى
بكل الطرق القـانونية واالدارية
متذمرين من واقع صـحي منهار
يقتل الطبيب ومرضاه وظروف
مـــهــيــنــة يـــعــيــشــهـــا الــطــبــيب
ـريض مـعـا) مـضـيـفـ (رغم وا

كل مــا نــقـــدمه من عــمـل عــظــيم
نفـخـر به جند انـفسـنا مـتهـم
ومـــدانـــ امــام اجملـــتـــمـع لــذا
رة لـنـجـبر نـصـرخ عالـيـا هـذه ا
اجلمـيع على سمـاعنـا آمل ان
ال تــصـمـوا اســمـاعـكم عــنـا كـمـا
فـعـلــهـا الــكـثــيـرون من قــبـلـكم).
اضي وتابع البيان (في ايلول ا
2019 كانـت تظـاهرتـنـا الكـبرى
ــــــــــــــــــا االولــى مـن االولــى ور
حـجـمـهـا في تـاريخ الـصـحة في
العـراق حـضرهـا االف االطـباء
صــرخـوا عــالـيـا لــتـحــسـ هـذا
الـواقع الـتـعـيس وانـعـاش هـذا
الوطن ولكن تلتها احداث البلد
من ثورة تشرين ثم حلقها وباء
فـايـروس كـورونـا الـلـعـ الـذي
سـلب مـنـا ارواحـا ثـمـيـنـة كـانت
تــــصــــارع من اجـل بــــنــــاء هـــذا
الـوطن فالـعـشـرات من اطبـائـنا
راحوا شهداء وهم يحاربون من
اجل حــــــيـــــاة االخــــــرين وآالف
اصـيـبـوا ومـا زالـوا يـصـابـون)
واردف ( صبـرنـا رغم ما بـنا من

جروح فداءً لشعبنا الكر على
مـسـتـشـفيـات مـتـهـالـكـة وادوية
مـفـقــودة وامـان مـعـدوم! وامـان
مــعــدوم! وامــان مــعــدوم!… امال
بـغـد افـضل! فلـم يسـمـعـنـا احد!
واحلــــــال من سـيء الى اســـــوء!
واصبـحنـا نهان ويـعتـدى علـينا
كل يــوم وال احــد يـكــتــرث ومـا
صفـق لـذلك! حتى بـتنا اكثـر ا
خـــائــبـــ خـــائــفـــ ونـــحن في
مـــســـتــشـــفـــيــاتـــنـــا!.) بـــحــسب
تــعـبـيــرهم وتـســاءلـوا (فـهل من
طــبــيب في هــذا الـــعــالم يــعــمل
حتت هــــــكـــــذا ظــــــروف?!...وهل
بـوســعــنـا ان نــسـتــمــر بـتــقـد
خـــــدمـــــاتــــنـــــا حتت االعـــــتــــداء

والتهديد?!)
 ومــضـوا قـائــلـ (لـقــد صـبـرنـا
كثيرا وكابرنا عظيما لشعورنا
سؤولية اجتاه وطننا العالي با
وشـعـبـنا ولـيـقـينـنـا بـعظـمـة ما
نـقــدمه من عـمل رغـم مـا يـحـاول
ــنـــتــفـــعــون من اجلــاهـــلـــون وا
بـخـسـه ولـنـلـقي احلـجـة كـامـلـة

عـلى اصـحـاب الـقـرار تـظـاهـرنـا
مـــرة ثــانـــيـــة في الـــســـادس من
ايـــــلـــــول اجلـــــاري امـــــام وزارة
الصحـة فقدمـنا من كل جزء من
هـذا الـوطن الـواحـد - الـبـصرة
الــنـاصــريـة الــعـمـارة الــنـجف
بــابل بـغــداد االنـبـار نــيـنـوى
الـديـوانيـة كـربالء ...-  فـالـظلم
واحــــد ايــــضــــا فـي كل مــــكــــان
ــكـانــة الـطــبـيب واالسـتـهــانـة 
اصبحت لـغة الشـارع واصحاب
القرار فتجاهل الوزير ووكالؤه
وجـودنا ورغـبـوا عن مـقـابلـتـنا
ونــــحن نـــتــــظـــاهــــر امـــام بـــاب
وزارتـــهم بــاالالف وانـــشــغــلــوا
ــقــابالت اخــرى ومــنــاقــشــات
اخــــرى يـــــرونــــهـــــا اهم واولى!
فــلـوحـة تــكـر يـحــظى بـهـا من
جـــــهــــــة مـــــا اهم مـن اطـــــبـــــائه
ـطـالـب بـحـقـوقـهم!) عـلى حد ا

تعبيرهم. 
واضـــــافــــوا (وعــــنــــد الــــلــــقــــاء
سؤولي الوزارة كان جوابهم
بغرابة وجـودهم: عملت الوزارة

كل مـا عـلـيهـا ولـيس عـنـدنا اي
مـشـكلـة اذهـبـوا لالمانـة الـعـامة
جملـــــــلس الـــــــوزراء! اذهــــــبــــــوا
للـقضـاء اذهبـوا جمللس شورى
الدولـة اذهبوا لـوزارة التـعليم!
اذهــبــوا واذهــبــوا واذهــبـوا!...
وكــأن حــدود عـمــلـهم مــكـاتــبـهم
كـيفـة جيدا! ؤثـثة وا وغرفـهم ا
حــــتـى لــــو تــــأخــــر حل االمــــور
لــســنــوات طــويــلــة وعــصــيــبـة
لف االكـثر فسـادا - االعاشة كا
ـلف االكـثر فـشال - حـمـاية - وا
االطـــبـــاء- ). ورأى االطـــبـــاء ان
(تــنــصل الــوزارة عـن مــتــابــعــة
ثل ها  احلقوق التي  تـقد
قصورا بالرؤية للعمل الصحي
او تــقـــصــيـــرا مــتــعـــمــدا جتــاه
مـسـؤولـيـاتـهم الـوطـنـيـة فـعـمل
وزارة الــصـحــة مـرتــبط بـحــيـاة
الناس وحـياة النـاس ال حتتمل
التأجـيل والتسـويف.) مشيرين
الى ان (االعـــاشـــة  احـــد اكـــبـــر
مــــلــــفــــات الــــفــــســــاد في وزارة
الــصـــحــة قــالــهـــا لــنــا الــوزيــر
! السابق الدكتور العلوان مرت
وحتـى االن لم يتـغـير شيء ..بل
اصـبح االمــر اسـوأ  واعـاشـتـنـا
تـــــســـــرق وتـــــنــــهـب ونــــطـــــالب
بالـسكـوت والتـجاهل). ومـضوا
الى الــقــول ان(حــقــوقــا كــثــيـرة
مدعـومة بـالقـانون والـتعـليـمات
الـنـافذة  يـصـر من بـيـده الـقرار
ان ينتقص من الطبيب ويسحق
ــنــهج شــخــصــيـــته في عــمـل 
تديره ايـادي ال تريد اخلـير لهذا
الـبــلــد. ولـهــذا فــقـد قــرر اطــبـاء
العراق القيام بخطوة تصعيدية
اكـبـر وسيـتـلـوها خـطـوات اكـبر
واقـــوى في حــــال عـــدم ســـمـــاع
اصحاب الشأن آلالمنا وهمومنا
وقــــد  ابالغ وزارة الــــصـــحـــة
بــهـذه اخلـطــوات مـنــذ اكـثـر من
ـسؤول ). مـحذرين ا اسبـوع
من ان (أي تصـرف تعسـفي غير
طالب وحتـقيقها االصغاء الى ا
بــشـكل فــعــلي جتـاه أي طــبـيب
يقـابل بتـسريع عـجلة الـتصـعيد
الى اقـصى درجاتـهـا) مطـالـب
بـ(تـشكـيل جلـنـة فـورية بـرئـاسة
رئـيس الـوزراء وعـضـوية وزراء
ـــالــــيـــة والـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي ا

ــثل عن مـجـلس والـداخــلـيـة و
ـــــثـل عن شـــــورى الــــــدولـــــة و
االطـبـاء الــشـبـاب لـوضع حـلـول
ــلف االطـــبــاء وتــرك نــهـــائــيـــة 
ســــيـــاســــة الـــقــــاء الـــلــــوم بـــ
الــــوزارات). فــــيــــمــــا تــــظــــاهـــر
الــعــشــرات من مــوظــفي االجـور
والــعــقــود فـي وزارة الــكــهــربـاء
أمـام مبـنى الـوزارة لـلـضغط من
اجل تلبية مطالبهم.وقال شهود
وظفي عيان ان (تظاهرة كبيرة 
االجـور والـعـقـود في الـكـهـربـاء
انــطـلــقت امــام مـبــنى الـوزارة 
ـماطـلة بـقرار بعـد التـسويف وا
رئـــــــيـس الـــــــوزارء بـــــــصـــــــرف
رواتـــــــبـــــــهم) وأضـــــــافـــــــوا ان
ــتـظــاهـرين حــاولـوا اقــتـحـام (ا
مـــبــــنى الـــوزارة عــــبـــر الـــبـــاب
اخلــارجـي لـلــمــبــنى). وطــالــبت
الـوزارة مــوظـفـيـهــا من الـعـقـود
واالجــور الــيـــومــيــة بـــااللــتــزام
بقواعـد السلوك الـوظيفي وعدم
التـظاهـر (غير الـسلـمي) واتباع
الـسـيــاقـات الــوظـيــفـيـة كــونـهم
يخضعون للقوان والتعليمات
النافـذة. وفي النجف  غلق عدد
ــتـقــاعـدين الــطـريـق الـعـام من ا
قـرب الـبــيت الـصـيـني في احلي
االشـــــتـــــراكي فـي احملـــــافـــــظــــة
احـتــجــاجًــا عــلى تــأخــر صـرف
رواتـبـهـم.وذكـر شـهـود عـيـان ان
ــتــقـاعــديـن خــرجـوا (عــدد مـن ا
بتظاهرة غاضبة احتجاجًا على
مصرف الـرشيد وشركـة النخيل
الــلــتـان اتــهــمــوهــا بــالــتـســبب

عاناتهم).
 وكـان احملـافـظ لـؤي الـيـاسـري
قد اتـهم في وقت سابق مـصرف
الــــرشـــيـــد وشــــركـــة الـــنــــخـــيل
بــالـــتـــســـبب في تـــضــرر 6600
مــتـقــاعـد حــيث قـال ان (شــركـة
النخيل قامت باستبدال بطاقات
ـتـقــاعـدين من الـكي كـارت الى ا
اسـتر كـارد النـخيل بـدون علم ا
او خذ موافـقة اصحـاب الشأن)
وتـــابع ان (هـــذا االمـــر تـــســـبب
بتاخـير بصـرف رواتبهم). فـيما
ـالـية الـنـيابـية شـددت اللـجـنة ا
علـى هيـئة الـتقـاعد الـعامـة منح
حريـة االختـيار لـلمـتقـاعدين في

اختيار البطاقة االئتمانية.
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 5مـلــيـارات ديــنـار) وأضـاف أن
(فـــريق عـــمل مـــديــريـــة حتـــقــيق
البـصرة الـذي انتـقل إلى مديـرية
بلدية شط العرب تمكن من ضبط

 110 مـــــعــــامـالت عــــقــــاريــــة 
ــوجـبــهـا بــيع عــقـارات عــائـدة
لـلـدولـة بــأسـعـار ال تـتـنـاسب مع
أسعارها احلقيقية) مؤكدا (قيام
بعض موظفي البـلديـة بالتالعب
في أوليات تلك العقارات) وتابع
انه ( تــنــظــيم مــحــضــر ضــبط
ــــضـــبــــوطــــات في أصـــولـي بــــا
الــعــمـلــيــة وعــرضه عـلـى قـاضي
مــحــكــمــة الـتــحــقــيق اخملــتــصـة
بـقــضـايـا الـنـزاهــة في مـحـافـظـة
الــــبـــصــــرة التـــخــــاذ اإلجـــراءات
ـناسـبة). كـما افادت القـانونـية ا
ـنـهــا من ضـبط الــهـيــئـة عن تــمـكـُّ
مـديـر محـطـة وقـود في مـحـافـظة
صالح الــدين لــوجــود نــقصٍ في
كميات مادتي البنزين والگاز في
احملـــطــــة وقــــيــــامه بــــاخــــتالس
مــبـالـغــهـمــا.دائـرة الـتــحـقــيـقـات
أشـــارت إلى أن (فـــريق عـــمل من
مــــكـــتب حتــــقـــيق صـالح الـــدين
الـتـابع لـلـهـيـئـة الـذي انـتـقل إلى
مــحــطــة تــعـبــئــة وقــود ســامـراء
اجلـديــدة بـرفـقــة جلـنـة الــقـيـاس
ــعــايـرة الــتــابـعــة إلى شــركـة وا
ة - ــنــتــجــات الــنــفــطــيـَّ تــوزيع ا
الهيأة الغربـيّة تمكَّن بعد إجراء
الــتــحـــري األصــولي والــتــدقــيق
الالزم واالطـالع عــلى الـــتــقـــريــر
ُعد من قبل اللجنة بشأن الفني ا
تـكـيـيل مـسـدسـات الـتـجـهـيـز من
كــشف وجـود نــقصٍ في كــمــيـات
الــبــنــزين والــگـاز) مــضــيــفـا ان
(نتـائج التـدقـيق وتقـرير الـلجـنة
الـفـني أفــضـيـا إلى وجـود نـقص
36582 لـتــراً من مــادة الـبــنـزين
و9089 لتراً من مـادة الگاز التي
َّ اخـتالس مــبـالــغـهـا) ومـضى
الــــبــــيـــان الـى الـــقــــول انه (وفي

عــمـلـيــة مـنـفــصـلـة اخــرى تـمـكَّن
الـفـريق الـذي انـتـقل إلى مـديـرية
زراعــــة صالح الــــدين من ضــــبط
ـديــريــة مــتــلــبــسـاً مــوظف فـي ا
شهـود بتـسلم رشا من باجلـرم ا
ـــواطـــنـــ لـــقـــاء إجنـــاز أحــــد ا
مـعامـلـة إبرام عـقـدٍ زراعي جـديد
خـالفـــاً لـــلـــقـــانـــون) الفـــتـــا الى
(تــــنــــظــــيم مــــحــــضــــري ضــــبط
أصولـي بـالعمـليــت بـناءً على
مـــذكـــرتي ضــبـطٍ قــضـــائــيـــتــ

ـتـهـم عـلى وعـرضـهـمـا رفـقـة ا
قــاضي مـحــكـمــة حتــقـيق صالح
ُختصة بـقضايا النزاهة الدين ا
الــذي قـرر تـوقــيـفــهـمـا اســتـنـاداً
ـــادتـــ  316 و 308 ألحـــكـــام ا
من قــانـون الـعــقـوبــات). واحـبط
مـــنــفـــذ طــريـــبــيـل احلــدودي في
محـافـظة االنـبـار محـاولـة تمـرير
نشأ عجلة نوع (كيا سورينتو) ا
ــنــجــزة مــعـامــلــتــهــا وإجـازة وا
االســـتــيـــراد عــلـى أنــهـــا مــوديل
نفذ  2018 من قبل مركز كمرك ا
احلــدودي .وذكــر بــيــان لــهــيــئــة
نافـذ احلدوديـة تلقـته (الزمان) ا
امـس إنه ( ضـــبـط الـــعــــجـــلـــة
خـــارج احلـــرم الـــكـــمـــركي عـــنــد
سـيـطـرة الـبـحث والـتـحـري عـنـد
تـدقـيق معـامـلـتـها الـكـمـركـية مع
ثبت على العجلة رقم الشاصي ا
اتضح أنـها موديل  2017 خالفـ
ــــركـــز ــــا  ذكـــره فـي كـــشف ا
الـكـمـركي وذلك يـعـد مـخـالفـة في
مـؤكـدا تـغــيـر مــوديل الـعــجـلـة) 
(إحالة ما  ضبطه وفق محضر
أصـولي إلى مـركـز شـرطـة كـمـرك
طــريـبــيل لـغــرض عـرضــهـا أمـام
أنــظـار قـاضـي حتـقــيق مـحــكـمـة
الــــرطــــبــــة التــــخــــاذ اإلجـــراءات
القـانونيـة الالزمة بـحقـها وبحق
ــنـجـزين لـلـمـعـامـلـة ـقـصـرين ا ا
الـــكــمـــركــيــة خـالفــا لــلـــضــوابط

والتعليمات النافذة).
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ـــدني كــــافـــحـت فـــرق الـــدفــــاع ا
حريق في منطقة الكرادة. وقال
مــــصــــدر في تــــصــــريح امس إن
(حـريــقـ انــدلـعــا داخل مـخـازن
لـلـمـواد الـكـهـربـائـيـة في مـنـطـقة
الــكـرادة) مــؤكـدا ان ( 20 فــرقـة
إطـفاء وإنـقـاذ تـشـارك في إخـماد
). وانـدلـع حـريق اخـر احلـريــقـ
داخل بـنـايـة سـكـنـيـة في مـنـطـقة

الكرادة في بغداد. 
وذكر بيان للمديرية انها (تمكنت
دني بأشراف مـدير عام الـدفاع ا
الـلـواء كـاظم سـلـمـان بـوهـان من
الـتـدخل والـسـيـطـرة عـلى حـادث
حريق انـدلع داخل بنايـة سكـنية
مـــكــــونـــة من ثالثــــة طـــوابق في
مـــنـــطـــقـــة الـــكـــرادة شـــارع ابــو
نؤاس) مبيـنا ان (احلريق نشب
داخـل مـــولـــدة كـــهـــربـــائـــيـــة في
ـــا اشـــعل ســـرداب الـــبـــنـــايـــة 
احلـــريق الــذي امـــتــدت الـــســنــة
الـنـيران الى الـطـوابق الـسـكـنـية
العـلـيا فـحـاصرت الـعوائل داخل
شــقـقـهـم الـذين لم يــتـمــكـنـوا من
اخلــروج وخـنـقــتـهم بــادخـنــتـهـا
ـنبـعثة) ولفت الـبيان الكـثيـفة ا
الى انه (وعلى الفـور هرعت فرق
دني الى مـوقع احلريق الدفـاع ا
وبــاشــرت بــعـمــلــيــات مـكــافــحـة
الــــنــــيــــران واخــــراج الــــعــــوائل
واالطــفــال والـنــســاء ثم الــرجـال
بـــاســـتــــخـــدام عـــجـــلــــة الـــســـلم
ــرتــفــعـة اخملــصــصــة لألبــنـيــة ا
وتــــمـــكــــنت مـن اخـــراج جــــمـــيع
العـوائل بـسالم والـسيـطـرة على
الـــنــــيــــران بــــوقت قــــيــــاسي مع
ادية) مؤكدا حتجيم اخلسـائر ا
ـدني عـلى (عـثــور فـرق الـدفــاع ا
ـولـدة الـذي فارق جـثة صـاحب ا
احلـــيـــاة بـــســـبب احلـــريـق وقــد
ـــدني بــــاشـــرت فــــرق الـــدفــــاع ا
بـانتـشـال اجلثـة وتـسـليـمـها الى
دائــــــرة الــــــطب الــــــعــــــدلـي وفق

تبعة).  االجراءات القانونية ا
الـى ذلـك تــــــــمــــــــكــــــــنت دائــــــــرة
الـتـحـقــيـقـات في هـيـئـة الـنـزاهـة
االحتـــــاديــــة مـن ضــــبـط حــــاالت
تالعب فـي أولــيــات عــقــارات في
محـافظة الـبصرة تـعود مـلكيـتها
إلى الـدولة مـشـيـرة إلى رصـدها
شبهات هـدر للمـال العام بعـملية
بيع تلك العـقارات.وقالت الدائرة
في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس
انـها (رصـدت حـاالت هـدر لـلـمال
العام تمثلت بـبيع عقارات تابعة
لـلـدولـة بــأسـعـار ال تـتـنـاسب مع
أسعارهـا احلقيـقية) مشيرا الى
ان (قيمة تلك العقارات تصل إلى
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إلتـقى وزير الـنـقل ناصـر حسـ بـندر الـشويـلي رئـيس االحتاد الـعراقي
ركزي حامد الرعد. اجلوي ا

وبحث الـرعد مع الوزير سبل االرتقـاء بأداء االحتاد اجلوي وتفعيل دوره
محـليا وعربيـا ودوليا. ونقل بـيان تلقته (الـزمان) امس عن الرعد قوله ان
(احلـراك بـاجتـاه الوزيـر الـشويـلي جـاء لـكونـه طيـارا سـابقـا ويـعي جـيدا

الـفـعالـيـات اجلويـة ومـسـتلـزمـاتهـا اخلـاصـة). وأضاف الـرعـد ان الهـيـئة
ا اإلدارية لالحتـاد اجلوي قـررت تسمـية الـوزير رئـيسا فـخريـا لالحتاد 
يـحـظى به من خـلفـيـة جـويـة وخبـرة فـنـيـة عالـيـة ومـتـخصـصـة بـاإلضـافة
لـتـجـربــته اإلداريـة).  من جـانـبه وعـد الــشـويـلي (بـدعم االحتـاد واألنـديـة
ـتـخـصـصـة عـلى وفق مـا تـتيـحه ـراكز الـتـدريـبـيـة اجلـويـة ا ـعـاهـد وا وا

ا يخدم االحتاد ويرتقي بانشطته وفعالياته سريعا). الضوابط  و
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ـانــيـة الـتي خالل الــلـجـان الــبـر
يعمل نواب الكتلة ضمنها). كما
اعلنت جلنة االعالم واالتصاالت
الــنــيــابـيــة عـن تــضـيــيـف وزيـر
ناقشة االتصاالت اركان شهاب 
إجــــــراءات حتـــــســـــ خـــــدمـــــة
االنترنت.وقالت اللجنة في بيان
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امـس انـــهــا
(ضـــــيــــفـت وزيــــر االتـــــصــــاالت
بحضور رئيس واعضاء اللجنة
بحضـور مديرعـام شركة السالم
الـــعــامـــة ومـــعــاون مـــديـــرعــام
الــشــركــة الــعــامــة لالتــصــاالت
ومــعــاون مــديــرعــام الـتــراسل)
مـؤكـدا انه (تـمت منـاقـشـة خـطة
الـــــــوزارة واالجــــــراءات الـــــــتي
اتـــخـــذهـــا لـــتـــحـــســـ خـــدمـــة
االنترنت والتي ستشهد حتسناً
ـــقـــبـــلـــة بـــعــد خالل األشـــهـــر ا
الـقضـاء على عـمـليـات التـهريب
بـــاالضــــافـــة الـى عـــزم الـــوزارة
إللـــغــاء االشــتـــراكــات األضــعف
شتركي خدمة اإلنترنت ووضع
تسعيرة جديدة لها دون حتميل

واطن مبالغ إضافية).  ا

الي لديها مـقترحات لإلصالح ا
ــــهـــا) ورفض ســــيــــتـم تــــقــــد
اجلـبـوري (بـشـدة اي اسـتـجـابة
ـــالــيــة لـــســحب لــطـــلب وزيــر ا
ــالـي لــتـــوفـــيــر االحـــتـــيــاطـي ا
الــرواتب الــذي مــعــنـاه انــهــيـار
االقـتــصـاد والــعـمــلـة احملــلـيـة).
وأعلن النـائب عن كتلـة سائرون
انية بدر الزيادي عن تقد البر
نواب من كتلته طلباً إلى رئاسة
ـان لـتـضيـيف ثـالثة وزراء الـبـر
فـي حـــــكــــــومــــــة مـــــصــــــطــــــفى
الكاظمي.وقـال الزيادي في بيان
امـس إن (نــــوابــــا مـن كــــتــــلــــة
انـية قـدموا طـلباً سائـرون البـر
ـــان لــغــرض الى رئــاســـة الــبــر
تضـيـيف ثالثة وزراء داخل قـبة
ـــان الســتــيـــضــاح بــعض الــبــر
األمـور الــتي تـخص وزاراتـهم)
مؤكدا ان (كتلته بانتظار جواب
الـطلـب الذي قـدم لـلرئـاسـة لـيتم
بــعـــد ذلك الــكـــشف عن أســـمــاء
الوزراء بصـورة رسمية) وتابع
أن (طــلب الـتــضـيـيف جــاء بـعـد
جـمع مـعـلـومات عـن الوزراء من

مـشـيــرا الى ان (الـوزيـر يـطـالب
بـاالقـتـراض مـرة اخـرى لـتـوفـير
الــرواتـب خــاصـــة بـــعـــد اعالنه
باجتـماع حضـره رئيس اللـجنة
عــدم الــقــدرة عــلى تــوفــيــرهــا)
مـتسـائال (اين عـائدات الـكـمارك
ــنـــافـــذ وخـــطـــوات االصالح وا
ــالي?) واوضح ان (الـــلــجــنــة ا

ــــدة ال تـــــتــــجــــاوز اإلجـــــابــــة 
األســـبــــوع وبـــخـالفه يُــــبـــاشـــر
اجملــلس بـــالــتــصــويـت عــلــيه)
ان اجنز القراءة وتابع ان (البر
قـترح قـانون إلـغاء قرار األولى 
نحل رقم مجلس قيادة الثورة ا
218 لــســنــة 2002 إلحــتــســاب
مدة اخلدمة العسكرية اإللزامية
إلغـــراض الــــعالوة والـــتــــرفـــيع
ـان والــتــقــاعـد). وضــيـف الــبــر
الية علي عالوي ووزير وزير يا
التخطيط جنم بـتال بعد توجيه
ســـؤال شــفـــهي مــوجـه من قــبل
النـائب محـمد صـاحب الدراجي
لـلـوزيـرين. واكـد عـضـو الـلـجـنة
ـالـيـة الـنـيـابــيـة احـمـد مـظـهـر ا
اجلــبــوري عن جــمـع  الــلــجــنــة
تواقيع الستجواب نيابي لوزير
ـــالــيــة .  وقـــال اجلــبــوري في ا
بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس ان
ـان كجهـة رقابية (اللجـنة والبر
لم تــلــمس خــطــوات ايــجــابــيــة
لـــلــــوزارة فـي مـــجــــال االصالح
ــالي وزيــادة ايــرادات الــدولــة ا
ـقـبـلة) ـدة احلـالـيـة و ا خالل ا
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أنــهى مــجـلس الــنـواب الــقـراءة
ـشـروع قـانـون الـتـعديل األولى 
األول لــقــانــون الــتــعــداد الــعـام
ـسـاكن والـغـاء قرار لـلـسكـان وا
نحل رقم مجلس قيادة الثورة ا
 218 بــأحـتــسـاب مــدة اخلـدمـة
الــعـســكـريــة االلـزامــيـة الغالض
الــــــــــعـالوة والـــــــــــتــــــــــرفــــــــــيـع
والتـقاعـد.وقالت بـيان لـلمـجلس
تــــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس إن
ـان انـهى بـرئـاسـة مـحـمد (الـبـر
احلـــلــــبــــوسي الــــقـــراءة األولى
ــشـروع قــانـون الـتــعـديل األول
لـقـانون الـتـعـداد الـعام لـلـسـكان
ـــــســـــاكن رقم  40 لـــــســـــنــــة وا
2008) واضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ان
(احللبوسي وجه األمانة العامة
ــعــنــيـة لــلــمــجـلـس والـلــجــان ا
فـاحتة مـجلس الـوزراء لبـيان
الــرأي بـــشــان مـــقــتـــرح قــانــون
الـتــعـديل األول لـقـانـون الـهـيـئـة
الــعـــراقـــيــة لالعـــتـــمــاد رقم 78
لــــســــنــــة  2017 عــــلى أن تــــتم
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
ارتفاعا ملحـوظا بعدد االصابات
اجلــديـدة بــكـورونــا الـتي بــلـغت
 4894 حـــــالــــة وشــــفــــاء 3465
وبـواقع وفـيات  68 حـالة ضـمن
ــــوقف الــــوبــــائي لــــيـــوم امس ا
الثالثاء. وقـالت الوزارة في بيان
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(مــخـــتـــبـــرات الـــصـــحـــة اجــرت
فــــحــــوصـــــا لــــنــــحــــو  27809
وسـجـلت  4894 اصـابـة مـؤكـدة
وشــفـاء  3465 وبــواقع وفــيـات
 68 حـــالــة). وتـــوقـــعت الــوزارة
تصـاعـد عدد اإلصـابـات اليـومـية
جراء الـوباء خالل األيام الـقلـيلة
ـــــقـــــبـــــلـــــة.وجـــــددت الـــــوزارة ا
حتذيـراتهـا من (فقـدان السـيطرة
ـــؤســســـات الــصــحـــيــة في في ا
التعـامل مع هذه األعداد الـكبيرة
من اإلصـابات وبـالـتـالي ارتـفاع
أعـــداد الــــوفـــيـــات) مـــطــــالـــبـــة
ـواطـنـ (االلـتـزام بـاإلجـراءات ا
الــوقـــائــيــة وخــصــوصــاً ارتــداء
الكمـامات واحلفـاظ على التـباعد
رافق وتعـقـيم الـيدين في كـافـة ا
ذات الـــتــجـــمــعـــات الــبـــشــريــة).
وأعلـنت وزارة الصـحة في إقـليم

كـــردســـتـــان عن تـــســـجـــيل 687
إصـابــة جـديــدة بـكــورونـا خالل
اضـيـة وبهـذا يصل السـاعـات ا
ألـــفــاً عـــدد اإلصـــابـــات إلى  33 
و685 . وقالت الـوزارة في بـيان
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(اإلصـابـات تـوزعت بـواقع  199
في اربيل و 78 في السـلـيمـانـية
و  24 كـــرمـــيـــان و  72 رابـــرين
و 271 دهـوك و  43 حــلــبــجـة)
مـضــيـفـا (كـمــا  تـسـجـيل 321
حـالــة شـفـاء من كــورونـا بـواقع
 213 في أربـيل و  32 كــرمــيـان
و 49 رابـرين و  27 حــلــبــجــة)
مــــــشــــــيــــــرا الى (وفــــــاة  15من
ـصـاب  7 مـنـهم في أربـيل و ا

 5 في السليمـانية وحالة واحدة
في رابــرين وحـالــتـ  بــدهـوك)
مــؤكـــدا ان (عــدد اإلصـــابــات في
االقليم وصل إلى  33 ألفاً و685
شـــفي مـــنـــهم  21 ألـــفــاً  و244
وتـوفي 1246) وكـانت الــلـجـنـة
الــوطـــنــيـــة الــعـــلــيـــا لــلـــصــحــة
والــسـالمــة قـــد اصــدرت قــرارات
جـديـدة. وقـال بــيـان ان (الـلـجـنـة
وجـــهـت بــــانــــطالق األنــــشــــطـــة
والفعاليات الشبابية والرياضية
فـي مــــخــــتـــلـف اجملــــاالت بـــدون
جـمهـور مع االلـتـزام بـاإلجراءات
الوقائيـة الصحيـة وعلى الصحة
إصدار الشروط الـواجب اتباعها
في تلك األنـشطة) (تفاصيل ص

وافـقة على فتح 6 ). الفتا الى (ا
ـطـاعم فـضالً عن فـتح الـقـاعات ا
ــرافق الــســيــاحـيــة الــتــابــعـة وا
لـفـنـادق اخلــمس جنـوم شـريـطـة
تـــطــبــيق اإلجـــراءات الــوقــائــيــة
ـا يـضـمن سالمـتـهـا الـصـحـيـة 
من فايروس كورونا التي أعدتها
الــوزارة) واضـــاف الـــبـــيـــان ان
ـنافذ (اللـجنـة وافقت عـلى فتح ا
احلـدوديــة الـبـريــة أمـام احلـركـة
الــتــجــاريــة حــصــرًا طــيــلــة أيـام
األسبوع لتـأم حاجة األسواق
احملـــلـــيــة عـــلى وفـق اإلجــراءات
ـذكورة في الـوقـائيـة الـصـحـيـة ا
الـفـقــرتـ  واحـد  و  2 من قـرار

اللجنة  61 لسنة  2020).

دني تكافح حريق اندلعا في الكرادة ببغداد o¹dŠ∫ فرق الدفاع ا
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ـتهم وعلـمت (الزمـان) ان (االجهـزة االمنـية شـخصت ا
وقـالت انه ابن اخ اجملــني عـلــيه). وتـمـكـن جـهـاز األمن
ــبـتـز الــكـتــروني يـنـتــحل صـفـة الـوطـنـي من االطـاحـة 
ضـابـط في بـغـداد. واكـد بـيـان لـلـجـهـاز إنه (بـنـاءً عـلى
شكـوى احدى ضحايـا االبتزاز االلكتـروني تمكن جهاز
ـهـمـات اخلـاصـة الـتـابع لـدائـرة الـعـمـلـيات األمن فـوج ا
والــدعـــــــــــــم االســتــخــبــاري من الــقـاء الــقــبض وفق
اوامر قـضائـية عـلى مبتـز الكـتروني يـستـخدم مـنصات

التواصل االجتماعي اخملتلفة و ينتحل صفة ضابط).
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القت قـوة أمنية القبض عـلى متهم بقتل عـائلة كاملة في
حي األم بـبـغـداد. وذكر بـيـان لوزارة الـداخـلـية تـلـقته
(الــزمـــان) امس انه ( إلـــقــاء الـــقـــبض عــلـى اجلــاني
بحـادث قتل عائـلة بكـاملـها مكـونة من خمـسة أفراد في
مـنطقة االم دور موظـفي دائرة الكهرباء) مـشيرا الى
ان (عمـليـة القـبض تمت بـاشراف مـباشـر من قبـل قائد
الفرقة االولى العميد الركن محمد قاسم الفهد وبجهود

مكثفه من قبل فريق العمل).
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حـقـوق اإلنـسان.ويـأتي احلل بـعد أن
ــانــويل قــام الــرئـــيس الــفــرنــسي إ
مــاكــرون بــزيــارة الــكــاظــمي وبــعــد
اجـــتـــمـــاع الــكـــاظـــمي مـع الــرئـــيس
األمـــريــكي دونـــالــد تــرامب الـــشــهــر
ـــاضـي. الـــكـــاتب (يــــدل ذلك عـــلى ا
فـــعـــالـــيـــة مــــنح الـــكـــاظـــمي دعـــمـــا
دبــلــومـاســيـا ذا مــصــداقـيــة بــيـنــمـا
ـتـمـثـلـة في ـهـمـة الـشـاقـة ا يـتـولى ا
إعـــادة بـــنــاء أمـــة دمـــرتــهـــا احلــرب
وشـلـها الـفـسـاد وملـيـئة بـالـبلـطـجة.
ولــكن في كــثـيـر مـن األحـيـان يــعـمل
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نــشـرت جـريـدة االنــدبـنـدنت أونالين
مـقاال لـبورزو دراغي بـعنـوان (رئيس
الـوزراء العـراقي اجلديد بـحاجة إلى
أصـدقاء أجـانب. لكـن عليـه أن يعرف

من هم). 
ويـــقــول الــكــاتـب إن رئــيس الــوزراء
مــصـطــفى الـكـاظــمي حلّ مــا يـسـمى
بـقـوات حـمـايـة بـغـداد في خـطوة لم
أل حــتى يـــتم اإلعالن عــنــهــا عـــلى ا
اآلن ولـكن سـيـتم الـتـرحـيب بـهـا من
دني ومراقبي قـبل نشطاء اجملـتمع ا

دوسلدورف
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الدول تـتقدم والناس تسعى الى نهضة بـلدانها سواء كانت حكومات ام شعوب
ـتـقــدمـة وتـوظف االمــوال من اجل نـهــضـتـهـا وهي تـضع الــبـرامج الـتــنـمـويــة ا
وتقـدمها من اجل ان تعم السعادة والنهضة والـتقدم في بلدانها وتوفير كل ما
ـقدمة من شانه تـطوير اقـتصـادياتـهم واستـثمار الـطاقـات خير اسـتثـمار وفي ا
مـنـهـا تـاهـيل الــطـاقـات الـبـشـريـة  وقـبل هــذا وذاك تـامـ حـيـاة الـنـاس بـاالمن
واخلبـز. اما نحن فما زلنا نـراوح في مكاننا نطـلق الوعد والعهود  في احداث
نـشود في حتـقيق العـدالة واالمن نـطلق احلـسرات والـتمنـيات لـلحاق التـغييـر ا
ـا وصلت الـيه و لالسف الـشديـد بانـنا دائـما نـختـلف على كل بهـذه البـلدان و
االشيـاء التي من شانهـا تقدم بلـدنا ونتفق علـى كل ما من شانه تعـطيل مسيرة
الــبـلــد نـحــو الـرقي والــتـقــدم .فـحــ تـشـن الـدولــة حـمــلـة من اجل وقـف تـمـرد
ـنفلـته التي ال حتـترم الـقانون نـختـلف على اي اجراء سـلح والـعصـابات ا ا
ـا يجعل سلـيم يضمن هـيبة لـلدولة بـاعذار واهـية ال تمت الى الـواقع بشيئ  
من اصحـاب هذه العصابات التي الحتترم القانون بحالة من االطمئنان الن من
وراءهـا من يـدافـع عـنـهـا  لـقـد بــادرت احلـكـومـة في اول خـطــوة نـحـو مالحـقـة
ـنفـلت وهذه خـطوة مـباركـة نـتمـنى ان تلـحقـها خـطوات اخـرى بالـقاء السالح ا
ن القي القبض عليهم في ا يـكون بعضهم  تظاهرين  ور القـبض على قتلة ا
احلـمـلة واحـالـتهم الـى احملاكم امـام انـظار الـشعـب وعوائـلهـم للـقصـاص مـنهم
ـطـالـب وفـقـا لـلقـوانـ والـشـرائع الـسمـاويـة الـتي حتـرم سـفك دمـاء االبريـاء ا
بحـقوقهم التي كـفلتهـا لهم القـوان ولكي تؤكـد الدولة ان ال احد فـوق القانون
ـتـظـاهـرين مـحفـوظـة وبـان الـقـصـاص سـيـنال كـل من جتـرأ  على وان حـقـوق ا
ـطالـبة بـوطن يحـمي كرامـتهم ويـعز اهـلهم و يـصون شـرفهم االصوات احلـقة ا
ـواطن يـطـالب ـا يـجــعل ا ويـؤمن لـهـم قـوتـهم في بـلــد حـبـاه الـله بــاخلـيـرات 
بحـقوقه و الـعيش بـكرامـة . وكل مـا يحـتاجه هـو ان تتـوفر له حـكومـة تشـعر به
عـاناته وتعمل على استثمار طاقاته من اجل بلده و العمل على تنظيم حياته. و
قدرات الناس حتت ذرائع واهية ومكشوفه كما يجب التخلي   فكـفى  تالعب 
اذ انــنــا بـحــاجـة الى بــرامج تــطـور من ـزايــدات الـفــارغـة  عن الـشــعــارات و ا
ـاديـة والبـشريـة بـشكل صـحيح امـكـانات بـلدنـا االقـتصـادية وتـوظـيف موارده ا
زارع و اخلـدمات  بـدل االنشـغال بـالسالح وويالته صـاتع وا والتـوجه نحـو ا
التي يـجلبهـا على الناس االمـن في بيوتـهم وينتظـرون لقمة اخلـبز. ان احلفاظ
عـلى االمن هـو من مـسـؤوليـة الـدولـة لوحـدهـا .كمـا انـنـا بحـاجـة الى ان نـصلح
حـالـنا والـتـخـلص من الـعـقـد الـسـياسـيـة  واشـكـال الـتـبعـيـة لـيـكـون الوالء اوال
للـعـراق الن في ذلك تـاكـيـد صـدق االنتـمـاء والـوفـاء لـلوطن
واالهل  ان خـدمـة الفـقـراء ورعـايـتـهم هـو مـا يـريـده الله
سبـحانه منا وليس تهديـد امنهم وقلقهم وجلب الويالت
ومـزيد من االهـات  لهم   انـنا بـحاجة ال االمـن واخلبز

معا (والله من وراء القصد). 
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وضع رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتان
مــســرور الــبــارزانـي احلــجــر األسـاس
ـشـروع مـستـشـفى مـتطـور في نـاحـية
ديــرلـوك الــتـابــعـة لــقـضــاء الـعــمـاديـة

حافظة دهوك. 
ـكـتـبه وقـال الــبـارزاني بـحـسب بـيـان 
تـــلــقـــته (الــزمـــان) امس عـــلى هــامش
مـــراسم إرســـاء احلـــجـــر األســاس إن
(حـكـومـة إالقلـيم تـعـمل من أجل خـدمة
ـواطـنـ وإيـصـال أفـضـل اخلـدمات ا
إليهم) ,مـعربا عن امله بأن (يتم إكمال
بناء مستشفى ديرلوك في أسرع وقت
نـطقة يـستحـقون الكـثير كـون أهالي ا

ا قدموه من تضحيات جسام).
واشـار الى ان (حكومته تولي اهتماماً
بـــالـــغـــاً من أجل حتـــســـ اخلـــدمــات
ــقــدمــة لــلــمــواطــنــ والــعــمل عــلى ا

ناطق). إيصالها إلى كل ا
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واكــد الـبــارزاني (ســنـشــرع في إجنـاز
ـهـمـة في ـشـاريع الـسـتـراتـيـجـيـة وا ا
ــنـاطق وســنـعــمل كل مـا في جــمـيع ا
وســعـنـا لــتـحـقـيـق ذلك وأكـثـر من ذلك

خلدمة اجملتمع).
الية التي وتابع انه (برغم من األزمة ا
خـلفها تفشي فايروس كورونا إال ذلك
لـم يـــنـل من جــــهــــود احلــــكـــومــــة ولم
شاريع بل يـعطلها عن برنـامج تنفيذ ا

زيد). كان حافزاً لتقد ا
لـلـمـرة االولى في الـعـراق  جرى امس
في أربــيل عــاصــمــة إقـلــيم كــردســتـان

وأضـــافت (نــحـن الــزرادشــتـــيــون في
ـضي قدمًا كـوردستـان عازمـون على ا
وهــذا يـــتــطــلب جــرأة وجــهــودا لــدفع
الــنـهــضـة الـزرادشــتـيــة). كـمــا أعـلـنت
داريـــــا عـن إقـــــامـــــة حــــــفل الـــــصـــــدر
الــزرادشــتي الــبــوشي حلاي اعــتــنـاق
الــديـانـةخل لــلـدكـتــور حـيـدر عــصـفـور
وزوجــته ضــحى من بـغــداد. وأضـافت
داريـا إن (هـذا احلدث لـه دالالت مهـمة;
أوالً تـؤكـد أن الـزرادشـتـيـة هـي رسـالة
جلـــمــيع الـــبــشــر بـــغض الــنـــظــر عن

انتماءاتهم الدينية أو العرقية. 
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وهذا يفتح لنا آفاقًا جديدة في الديانة
والــفــلــســفــة الــزرادشــتــيـة فـي عــمـوم
الـعراق). واشـارت إلى أنه خالل األيام
ـاضيـة  حتـقـيق إجنازات األربـعـة ا
ــا في ذلك افــتـتــاح مــنـظــمـة أخــرى 
يـاسـنا لـتـطويـر الفـلـسفـة الـزرادشتـية
في دهــوك أي في مـنــطـقــة بـهــديـنـان
وهــذا يـعـنـي وجـود الـزرادشــتـيـ في
ثالث مــحـافـظـات في إقــلـيم كـردسـتـان

بالقرب من تركيا وإيران وسوريا). 
وأفـادت داريا بوجود استياء لدى دول
اجلوار حللم تسمهمخل بسبب االنتشار
الـسريع لـلديـانة الزرادشـتيـة في إقليم
كــردسـتـان.وأردفت بـالـقـول ان (هـنـاك
اسـتـيـاء في دول اجلـوار بـسـبب زيادة
ـا يـجـعـلـهم انـتــشـار الـزرادشـتـيـ 
يـشـعرون بـعدم االرتـياح لـهذا الـوجود

الزرادشتي. 
والـيوم نـشهـد حتركـات من هذه الدول

كتب مـاركيز احلـب في زمن الكولـيرا بفـهم ال يتـعدى بالده وما جـاورها  ولكن
العالم كله استشعر بهذا الهاجس فترجمت الرواية الى كل الدنيا .

قبل زمن الـكورونـا  ماركـيـز غادر احلـياة  روايـته هي من بقـيت حتمل نـبوءات
الهـاجس الروحي الذي يـنبغي ان يـقاوم الكـوليرا قـبل الدواء  وكذلك يـنبغي ان
نفـعله مع الكورونـا . في احداث الرواية الـتي قرأتها خـمس مرات هناك  سـفينة
نـهريـة حيث يدعـو (فلـورنتـينو اريـثا) حـبيـبته لـرحلة نـهريـة على سـفينـة تمـتلـكها
شركـته فتوافق وهـناك يـقتـرب منهـا أكثـر وتدرك بأنـها حتـبه رغم شعـورها بأن
نع (فـلوريـنـتيـنو اريـثا) عـمـرها ( 70عامـا)ال يصـلح لـلحب ولـكن هذا مـا كـان 
ليـستعيد رومانسية احالمه قبل ازمـنة الفراق واحلروب واحزان قرى الكاريبي.
اآلن مع كـورونـا  ثـمـة من يـعـيش احلـالـة نـفـسـهـا لـكن لن يـحـتـاج الى سـفـيـنـة
مـاركـيـز لـيـهـنئ بــاحلب واحلـيـاة بـعـيـدا عن الـفــايـروس . انه يـحـتـاج الى شـبـيه
عـجزة مـثل نوح. احلب في زمن الـكورونـا رواية تـبدأ بـالفـتى الذي اسـمه نوح ا
ـتـاحف لـيــسـرق مـا يـعـتـقـد انـهـا يـتـسـلل خـلـســة الى واحـد من ا
تـلكها اخشـاب سفيـنة نوح  يـجمعـها في معـمل جنارة 
صـديــقـهــا ويـعـيــد بـنـاءهــا ويـحــمـلـهــا بـشــاحـنـة كــبـيـرة
ويـوصــلـهــا الى االهــوار حـيث تــبـدأ رحــلـة الــهـروب من
الـفــايـروس مـع جـمع من الــبـشــر واحلـيــوانـات .وحــلـمه

ارض بدون كورونا.

ـثل ألغــراض مــتــعـارضــة ضــاربــا ا
بـــعـــدم اتــــيـــان مـــاكـــرون عـــلى ذكـــر
ـيـلـيـشـيـات اإليـرانـيـة خالل زيـارته ا
ــصــالح لــبـــغــداد وتــركــيــزه عـــلى ا
الـفـرنـسـيـة بـتـأمـ صـفـقـات نـفـطـية
ــواجــهــة الــطــمـوحــات اإلقــلــيــمــيـة
لــتـركــيـا الــتي شــنت غـاراتــهـا عــبـر
احلــدود ضـد األكــراد.وخالل الـزيـارة
إلـى واشنطـن ضغط مـسؤولو إدارة
واجهة إيران تـرامب على الكاظمي 
مـتجاهـل حاجـة رئيس الوزراء إلى
بـنـاء قوته الـسـياسـيـة باإلضـافة إلى
مـــجــمـــوعــة مـن الــعـــوامل احملــلـــيــة
والـدولية األخرى الـتي تعرقل خروج

العراق من حال األزمة الدائمة). 
ــكن ويـــشــيـــر الــكـــاتب إلى أنـه (ال 
إليـران أن تـستـفيـد اقـتصـاديا إال من
عـراق مستقر ومزدهر كجار لها وقد
اســـتــــثـــمـــرت في الــــبالد ودعت إلى
الــهــدوء واحلـيــاة الـطــبــيـعــيــة لـكن
تحـالفة مع إيران تـستخدم الـقوات ا
الـعراق أيـضا كسـاحة قتـال لتصـفية

تحدة). احلسابات مع الواليات ا
ـسلحة  ووجه الـقائد العـام للقوات ا
مــصـطــفى الـكــاظـمي بــفـتح حتــقـيق
بــشــأن تـكــرار الـقــصف الــصـاروخي
عـلى مـطار بـغداد الـدولي.وذكر بـيان
خلـلية االعالم األمـني تلقـته (الزمان)
امـس  انه (وبـتـوجـيـه مِن الـكـاظـمي

ـشـتـركـة فـتــحت قـيـادة الـعـمــلـيـات ا
ـقـصـرة حتــقـيـقــاً لـتـحــديـد اجلـهــة ا
بــشـأن إطالق صــواريخ الـكـاتــيـوشـا

طار).  على ا
وكــــانـت ثالثــــة صـــــواريخ من نــــوع
كـاتـيـوشـا سقـطت عـلى مـطـار بـغداد
الــدولي أمـس االول في حــادث تــكـرر
ـــاضـــيـــة.وتــســـبب خـالل األشــهـــر ا
االســتــهـداف بــحـسـب خـلــيـة االعالم
االمـــني تـــضــرر 4 عـــجالت مـــدنـــيــة
لــــلــــمـــواطــــنـــ ,مـــــشــــيـــــرة الى ان
الـــصــواريخ انــطـــلــقت من مـــنــطــقــة
الـــزيـــتـــون في قـــضـــاء ابي غـــريب .
وقـالت في بيـان  إن (ثالثة صواريخ
كـاتـيـوشـا سقـطت عـلى مـطـار بـغداد
,االصابة كانت على مرآب سيارات
حـــيث دمـــرت اربع عـــجالت مــدنـــيــة
). وفـشـلت جـمـيع جـهود لـلـمـواطـنـ
ـنطقة اخلضراء من طار وا حـماية ا
الــقـصف الـذي يـرجح ان تـقف وراءه

تنفذة.  بعض اجلهات ا
واســتـهـدف صـاروخ نــوع كـاتـيـوشـا
بــشــكل مـبــاشــر مـقــر شــركـة أمــنــيـة
ـنـطــقـة الـقــادسـيـة في بــريـطـانــيـة 
بـــغــداد قــبل ايـــام. وذكــر مــصــدر ان
(الــصـاروخ اسـتــهـدف مـقــر الـشـركـة
األمــنـيـة الــبـريـطــانـيـة  G4Sوخــلف
اضـراراً ماديـة فيـها) ,مـشـيرا الى ان
(هـذه الـشـركـة مكـلـفـة بـحمـايـة مـطار

الـالعــبــون الـــدولــيــون األقـــويــاء في
الـعـراق عـلى إعـاقـة قـضـيـة الـتـغـيـير
بـدال من مساعدتهـا يضيف الكاتب).
ويـقـول الـكـاتب إن (الـكـاظـمـي يـتـخذ
نــهــجــا حــذرا ألنه يــفــهم جــيــدا أنه
يــسـيـر عــلى حـبل مـشــدود مـحـفـوف
كن أن باخملاطر وأنه في أي حلظة 
يـــســـقط من قـــبل مـــخــتـــلف الـــقــوى
احملـلـيـة والـدولـيـة احملـتـشـدة ضـده
ومن بـينهـا جيران أقـوياء مثل إيران
وتـركــيـا والـسـعـوديـة بـاإلضـافـة إلى
ــا في ذلـك الــواليـات ــيــة  قــوى عــا
ــتـحــدة وروسـيـا وجــمـيــعـهــا لـهـا ا

مصالح في العراق).
…dO³   U¹b%

 ويــوضح (أنه يـسـعـى بـحـكـمـة وراء
أهــــــــداف أســــــــهـل أوال ويــــــــبــــــــني
مــصــداقــيــته بــ الــشـعـب الـعــراقي
واجملـــــتــــــمع الـــــدولـي واألعـــــضـــــاء
الــــــــصــــــــادقـــــــــ في قـــــــــوات األمن
والــبــيـــروقــراطــيــة الــعــراقــيــة".لــكن
حتــديــات أكـبــر تــنــتـظــر الــكــاظـمي
بـحسب الكاتب منـها احلد من تأثير
ــدعــومــة من إيــران ــيــلــيــشــيــات ا ا
كن وحـلـفـائهـا الـسـياسـيـ الـذين 
ـهـيمـنون في الـقـول إنهم الالعـبون ا

البالد). 
ويــلــفت الــكــاتب إلى أنه (غــالــبــا مـا
يــعـمل داعــمـو الــكـاظــمي الــدولـيـون
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احمد القيسي

بــغــداد). في تــطــور الحق  ,تــنــاقــلت
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي وثـيـقة
صــادرة مـن وزارة الــداخــلــيــة حتـذر
تـعاقدة مع فـيهـا الشـركات االمـنيـة ا
اجلـــــانـب االمـــــريـك من مـــــحـــــاوالت
اســـتــهــداف بــعـــد ورود مــعــلــومــات
اسـتخـباريـة بهـذا الشـأن. واستـشهد
ــرجــعــيــة الــديــنــيـة جنل مــعــتــمــد ا
الـعــلـيـابـقـصف صـاروخي في احـدى

قرى كركوك.
وذكــر مـصـدر امـني ان (قــريـة بـشـيـر
جـنوب كركوك زفت الشـهيد مصطفى
رجـعية وسوي ابن مـعتـمد ا قـنبـر ا
الدينية العليا أثر قصف صاروخي).
واعــلن الـتـحـالف الــدولي عن تـنـفـيـذ
 35ألف ضربة جوية ضد داعش في
الـعـراق وسـوريـا منـذ تـأسـيـسه عام
تحدث باسم  .2014وقال ا

الـتـحـالف الـعقـيـد مـايـلز كـاغـيـنز في
مـؤتـمر عـقده في مـحـافظـة أربيل إن
(الـتحالف الدولي ضد داعش تأسس
عــام 2014 وكــان إلقــلــيم كــردســتـان

دور فاعل في احلرب ضده).
وأضــاف أن  (الــتــحــالـف أجـرى 35
ألف عـملـية جـوية ضـد التـنظـيم أما
عـلى األرض فـدعـم الـتحـالـف الـقوات
الــعــراقــيـة والــبــيــشــمـركــة من خالل
الـــتــدريـــبــات وتـــقــد االســـتــشــارة

ساعدات العسكرية). وا مصطفى الكاظمي

افــتـتـاح مــعـبــد لـلـديــانـة الـزرادشــتـيـة
والـذي احتضن مراسم خـاصة العتناق

ي عراقي وزوجته للديانة. أكاد
ثـلة الـديانـة الزرادشـتية آوات داريـا 
فـي وزارة األوقـاف والـشـؤون الـديـنـيـة
بــحــكــومــة إقـلــيم كــردســتــان الــعـراق
(افــتـــتــحــنــا مــعــبـــد أربــيل بــحــضــور
مـسؤول من وزارة األوقاف والشؤون
الـديـنـيـة في إقلـيم كـردسـتـان وعدد من
ـسؤول وأبنـاء الديانة الـزرادشتية ا
حـيث  استـئجـار منـزل لهـذا الغرض

حل بناء معبد خاص بنا).
وتـرجع هذه الديانة التي كان يعتنقها
مــعـظم الـكـرد قــبل ظـهـور اإلسالم إلى
زرادشـت الذي نـشـرها قـبل نـحـو ثالثة
آالف وخــمـسـمـئـة سـنــة حـيث يـعـتـقـد
مـعـتنـقوهـا بـوجود إله واحـد أزلي هو
أهورامزدا) (اإلله احلكيم) خلوأنه خالق
الكون الذي ال يصدر عنه سوى اخلير.
ويـعتقد الـزرادشتيون أن زرادشت نبي
مـــــرسل مـن اإلله وأن هــــنـــــاك ســــتــــة
مـــســــاعـــدين لإللـه أهـــورامـــزدا كـــمـــا
يـحتفـظون بكتـاب األفيسـتا الذي يضم
ــــقـــدس مــــخــــتــــارات من الــــكــــتــــاب ا
لــديــانـتــهم.وأشــارت داريــا في حـديث
صــحــفي امس إلىحل أهــمـيــة افـتــتـاح
ــعــبــد الـزردشــتي الــذي يــســمـونه بـ ا
حلAteshga) في أربيل قائلة (افتتاح
ـعبد له أهميـة كبيرة في أربيل حيث ا
تـوجد البعـثات الدبلـوماسية األجـنبية
ـــتـــحــدة ومـــقـــرات مــنـــظـــمــات األ ا
ووزارات حــكــومــة إقــلــيم كــردســتـان).
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حملــاولــة خــلق نــوع من الــفــوضى في
كردستان). وتابعت (نعمل كمتطوع
في تـنـفيـذ هـذه األنشـطـة الزرادشـتـية
ـان قـوي وإرادة لــيس لـديـنـا سـوى إ
صـلـبــة لـلـمـضي قـدمًـا ونـشـر تـعـالـيم
آشــو زرادشـت الــذي كــان هــدفه نــشــر

رســالــته اإلنــســانــيـة مـن أجل ســعـادة
اإلنـسـان).  وأشـارت داريـا الـى (وجود
15 الف شخص اعلنوا بشكل رسمي
عن اعــتـنـاقــهم الـديـانـة الــزرادشـتـيـة)
مــشــيــرة الى ان (االحــصــائــيــات غــيـر
الـرسـمـيـة تشـيـر الى وجـود نـحو 300

الف شـخص ولـكن السبـاب اجتـماعـية
واعـتبارات ديـنية يخـشون الكشف عن
انـفـسـهم كون الـبـعض مـنهـم يقـطـنون
تنازع عليها ب بغداد ـنـــاطق ا في ا
واربــيل وبــاألخص في مــنـاطق كــفـري

وكالر وجمجمال ومخمور وكركوك).

اسطنبول
‰UF « b³Ž dHE
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يقـينـا وبدون ادنى شك ان اخلـبرة في اي عمل حتـقق النـجاح والـتفوق ومن ثم
ؤسسات ـنسوبيـات التي تقود بعض مـرافق الوزارات وا تطـرد احملسوبيات وا
احلكـومية  التي تعاني من انعدام اخلبرات احلقـيقية في تطويراقسام اية دائرة
نـسـوبـيـات وخـاصـة الذين ووزارة الـتي تـعـاني الـتـلكـؤ بـسـبب احملـسـوبـيـات وا
يفـتـقـدون اخلبـرة احلـقة في االدارة  نـعم هـذا مـحور حـديث كـان مع اسـتاذي
الــكـاتب شــكـيب كــاظم الـذي يــتـابع كل شــاردة وواردة من مـفــردات بث اذاعـة
بغـداد التي صارت عشقه الطويل في االستماع لـبرامجها  فراح يسجل جملة
قـارنـة مـاكانت الحـظـات الـلغـويـة والـفـنيـة ويـقـارن ويـضعـهـا في مـيـزان ا من ا
تقـدمه االذاعة االم سابقـا وماتقدمه االن وينـزعج  مثلمـا ينزعج عشـاق ومتابعو
ذيع في النطق او االلقاء وهو االذاعة وخـاصة اخملضرمون منهم عندما يـتلكأ ا
سـجلة الحظـات على البـرامج ا سـتمع وتنـسحب تـلك ا ـباشـر مع ا يتـحدث با
سـتمع الكر وعندمـا تفتـقد للـخبرة الفـنية وتـكون بثـقل جبل عنـدما يلـتقطـها ا
ـحلها على فيـسجل االستاذ شكـيب مالحظاته التي يـجد انها ثقـيلة او ليست 
عني في اذاعة بغداد لقربي منهم لتفاديها  وهذا سؤول وا امل نقـلها الى ا
ياتي من حـرصه واعتـزازه باذاعـة كانت عشـقه االبدي مـنذ تغـريد بـلبل االذاعة
في االفتـتاح ولـغايـة اخلـتام بـالسالم اجلـمهـوري  نـعم هذا مـحور حـديثـنا عن
بعض مـفردات االذاعة وخـاصة التي الحتـتمل او تسـمح بخطـأ لغوي او نطق و
ــعـنـيـ عـلــهـا ان تـصـحح في الحـظـات الى ا تـلـكــؤ فـني وبـدوري انـقل هــذه ا
ستقبل  واتفقنا ان مشكلة االذاعة هي كما مشكلة غالبية الوزارات والدوائر ا
ـنـاسب فــيـتـجــاوزون اخلـبـرات ـكــان ا ـنــاسب في ا عـنـدمــا التـخـتــار الـرجل ا
ـتمـيزة بـحـجة انـها مـحـسوبـة على الـنظـام الـسابق او مـتحـزبة وال احلـقيـقـية وا
تـازة تصلح الدارة يدركـون ان في ذلك الزمـان توجد خـبرات رائعـة وعلمـية و
بـلد وليس قسمـا او دائرة او وزارة ونتفق ان فـي بعض الوزارات االن خبرات
مخـضرمة لهـا باع طويل في االدارة والـتخطـيط وتراها تنـجح في عملـها ونتفق
ايضا ان في غالبية وزاراتنا ودوائرنا اداري ليست لهم اية خبرة الدارة صفا
ـنسـوبيـة ما ادى الى تـلكـؤ مفاصل مدرسي لـكن اختـيارهم عـلى احملسـوبية وا
الي واالداري واالن وبعد تلك الـدوائر والوزارات بل مـهدت النتشـار الفسـاد ا
توسـمنا خيرا في بعض قرارات السيد الكاظـمي نتطلع ان يكون دقيقا باختيار
اخلبـرات احلقيـقية واليـستمع لـلذين يـنسبـون تلك اخلبـرات الى النظـام السابق
او االحزاب فـاخلبرات التي كان يعتـمد عليها النظـام السابق جعلت من العراق
دولــة ذات سـيــادة وقــانـون ودحــرت مـظــاهــر الـفــســاد بـكل
انـواعه  اذا على اصحاب الـقرار وللتخـلص من الهفوات
واخملــالـفــات اخــتـيــار اخلــبـرات احلــقــة الدارة اي قـسم
مؤسـساتي او وزاري علنا نعـيد جزءا من القانون الذي

يعيد العراق قويا ومعافى.

سعدون العبيدي عدنان الدنبوس عبود العيساوي

(الــدعـوة مـنـذ ســنـوات لـقــانـون يـنـظم
ـجـلس قـبـائل الـعـشـائـر في الـعـراق 
مـقره الـرئيس في بـغداد ولـديه مكاتب
وفـروع بـاحملـافـظـات يـضـبـط االوضاع
واالستغالل بدون امتيازات وال رواتب
ـنع او هــدايـا او اسـلــحـة وهــويـات 
اسـتـخـدام أسمـائـهـا وانتـهـاز الـبعض
شاكل لـلمشـيخة ويتـابع التحـركات وا
ويـفكك االزمـات)منـوها الى ان (رؤساء
الـــقــبــائـل في الــعــراق ال يـــتــجــاوزون
اخلـــــمـــــســــ شـــــيـــــخـــــا من االصالء
ـعروفـ  ونسـتغـرب تسـجيل وزارة ا
الـداخلـية دائـرة شؤون العـشائـر ألكثر
مـن ثالثــــمــــئــــة اسم نــــتــــحــــفظ عــــلى
مـعظمهم). وتابع رئيس جلنة العشائر
الـنـيابـية (نـحتـاج قـوة الدولـة وسلـطة
الــقـانـون والـقــضـاء الـصــحـيـحـة  من
رئـيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء
االعـلـى ومـعـهـمـا رئـيـسـا اجلـمـهـوريـة
ــهـني ــان  وبـاســنـاد االعالم ا والــبـر
ـدني الـفـعـالـة  ومـنــظـمـات اجملـتـمع ا
اليـقـاف الـنـزاعـات واالشـتـبـاكـات التي
ـواطنـ النـاجتة عن عـصابات تـقلق ا
وصبيان ال عالقة لهم بالعشائر اطالقا
ونـعلن جمـيعا كشـيوخ براءتـنا منهم 
ومن يـقف خلفـهم ويحركـهم من جهات
عــلــنــيــة نــدين تــصــرفــاتــهــا ونــرفض
الـــتـــهـــديـــد وحـــمل الـــسالح  وحـــتى
الـفصل والزواج بـاالكراه للـنساء نحن
ضـده وغـيـر مقـبـول  ونـحن ملـتـزمون
) من بـالـشـريـعـة السـمـاويـة والـقـوان
جــهـــته عــزا عــضــو مـــجــلس الــنــواب
بـالـدورة السـابـقة وزعـيم قـبيـلـة كنـانة
الـــشــيخ عـــدنــان مـــحــسن الـــدنــبــوس
اسـبـاب تـصـاعـد الـنـزاعـات واسـتغالل
مـسميـات عشائـر العراق  الى (تراجع
ســـلــطـــة الـــدولــة والـــقــانـــون بـــســبب

مـطمئنا لالجيال) .وتطرق عضو نقابة
احملــامــ الـعــراقـيــ مــسـؤول غــرفـة
مـحـامي االعـظـميـة في بـغـداد احملامي
احــمــد عـــبــد الــعــزيــز الــقــيــسي  الى
اخلـــطـــوات اإلجــــرائـــيـــة لـــلـــقـــوانـــ
والــقـضـاة  وقــال انه (ال يُـنــكـر وجـود
الــتـأثــيـرات احلـزبــيـة والــشـخــصـيـة 
ـعانـاة من نقص مـعلـومات الـقضاة وا
وصــوالً العــضــاء مـحــكــمــة الـتــمــيــيـز
االحتــــاديـــة ورؤســــاء االســــتـــئــــنـــاف
والـهيـئات االسـتئـنافيـة والتـميـيزية) 
داعــــيـــــا الى (مــــراجـــــعــــة رصــــيــــنــــة
ــبــاد لــلـــتــشــريــعــات والــقــرارات وا
قــانــونـيــة  كــالـتي جــرت في ســنـوات
عهد الـسبعينات وأسست للتنظيم وا
الـقـضائي وسـلسـلـة إصالحات  وهـنا
نـقطة قوة القرارات القـضائية العاجلة
واالبــتـدائـيــة الـتي تــؤدي الى إنـعـاش
افــراد االمن وضـبـط تـنــفـيــذ الـقـرارات
الـــصــادرة عــلى أي كـــان من عــشــائــر
واحـزاب وسـيـاسـيـ لـيـعـود الـعـراق

دولة نظام ومؤسسات وقانون) .
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دعـــا زعـــمــاء عـــشـــائـــر وقــانـــونـــيــون
احلــكـومـة والــقـيـادة الــعـامـة لــلـقـوات
سلحة ومجلس القضاء االعلى  الى ا
احلـزم والـقـوة لفـرض سـلـطة الـقـانون
وهــيـبـة الـدولــة  لـلـحــد من الـنـزاعـات
ـسلـحة والتـهديد واسـتغالل السالح ا
احلـكـومي خارج الـواجب الـرسمي من
جــمــاعـــات تــنــتــمي جلــهــات حــزبــيــة
وســيــاســيــة ومـنــهــا يــطــبق اجــنـدات
خارجية  مشيرين الى ان الضعف في
فـــرض قــوات االمن لـــلــقـــانــون روتــ
االجــراءات الـقــضـائــيـة واخــتـفـاء دور
االدعــــــاء الـــــعــــــام  ادى الى انــــــفالت
االوضـاع وتكرار احلوادث  ولوال قوة
وصـالبة وتـمـاسك نـسـيج اجملـتمع في
الـعـراق لـكان حـال الـبالد الى الـهـاوية
.وقال رئيس جلنة العشائر في مجلس
الـنواب زعيم قبيـلة ال عيسى ا النائب
عـبـود وحـيد الـعـيـساوي (انـنـا نرفض
كــافــة أشـكــال الــنــزاعـات واســتــخـدام
اسـمــاء قـبـائل وعـشـائـر من قـبل افـراد
مــسـلـحــ خـارجـ عن الــقـانـون ذات
ثــقـافـات مـتـدنـيـة  ومــنـهم من يـحـظى
بـدعم قوى سياسية واحزاب  ابتعدت
عن نـصوص الـدستـور وخرقـت تقـاليد

اجملتمع العراقي) .
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مــوضـحـا ان (زعـمــاء الـعـشـائــر كـثـيـر
مــنـهم ذوو شــهـادات عــلـيـا ومــنـاصب
ـثلـون القيم امـنيـة وعسـكريـة رفيـعة 
الـعليـا العربيـة األصيلة  ونـرتكز على
ــــرور الـــســــنـــ ثــــوابت اجملــــتـــمع 

ومـــخــتــلف االنـــظــمــة واحلـــكــومــات 
وعـشــيـرة عـيـسى حتـديـداً في الـنـجف
وبـابل واالنبار والعراق مـلتزمة ونحن
نـتابع أفرادها) .وأشار العيساوي الى

الـــتـــدخـالت االقـــلـــيـــمـــيـــة واالحـــتالل
األجــنـبي وعـمل االحـزاب واجلـمـاعـات
رتبطة بزعـامتها السياسية ـسلحة ا ا
والدينية)  مبديًا اخلشية من (تصاعد
اســــتـــخـــدام الــــسالح من جــــمـــاعـــات
ســلــطــتــهــا اعــلى واقــوى مـن ســلــطـة
الـدولـة  ولـهذا فـإن عـلى الـقائـد الـعام
رئيس الوزراء والسلطة القائمة تدارك
الـوضع ونحن مـعهم وندعم خـطواتهم
بـفـرض االمن واالسـتـقرار وكـمـسؤول
ـنتـشرة في الـعمارة عن قـبيـلة كـنانة ا
والـــكـــوت وبــغـــداد اتــابـع مــا يـــجــري
وضــبط وضع أقـربـائـي حلـد مـقـبـول).
ولـــفت الـــدنـــبــوس الـى ان (تــركـــيـــبــة
اجملـتـمع الـعـراقي تـختـلف عن كل دول
ــنــطـقــة والــعــالم  ونــظـام اجلــوار وا
عــشــائــرنــا قــبــلي مــحــافـظ ذو عـادات
وتـقاليد صارمة ال تتقبل التغيير مهما
مــرت الـسـنــ والـزمن)  مــوضـحـا ان
(نـظـام دعـاوى الـعشـائـر قـانـون رص
ـلـكي الـذي أقُر وجـيـد بـعـهـد الـنـظـام ا
بــالـقــانــون والـدســتـور األســاسي عـام

1925   الـى ان جــــاءت ثــــورة 1958
واعـالن النـظام اجلـمـهوري من الـزعيم
عـــبـــد الــكـــر قـــاسم اذ قــام بـــإلـــغــاء
الـقــانـون الـعـشـائـري واصـدار قـوانـ
مــدنــيـــة واحــوال شــخــصــيــة ســبــبت
تـراجعًا وصل بعد 60 عـامًا الى حالنا
االن  وتــغــيــرت قــيم بــنــاء اجملـتــمع 
واصــــدار قــــانــــون اإلصالح الــــزراعي
والــغــاء اإلقـطــاعــيـة وتــقــيـيــد شــيـوخ
الـقبـائل). ورأى ان (الهـجرة من الريف
ــدن ــديــنــة وحتــول مـــجــتــمع ا الـى ا
احلــضـري الى انـدمـاج مــجـتـمع ريـفي
قـــبـــلي  أنـــتـــجت مـــشـــاكـل وحــوادث
تـطورت الى نـزاعات حالـية اسـتغلـتها
جــمــاعــات واحـزاب لــضــعف الــدولـة 
ودخـــول االحـــتالل األجــنـــبي وقـــيــادة
زعـــمـــاء الـــدين واســـتـــغالل مـــشـــاعــر
الـبسطاء والفـقراء). وخلص الدنبوس
الـى الـقـول (أوالً واخـيــراً لـديـنـا قـوات
امـنيـة وقضاء  فـإما ان تـبقى ضعـيفة
كـما االن  او تنـتفض لتفـرض القانون
عـــــلـى أي كـــــان وحتـــــقق الـــــعـــــدالـــــة

االجـتــمـاعـيـة) . وركـز اسـتـاذ الـقـانـون
الــدولي في كــلـيــة الــقـانــون بــجـامــعـة
كـركوك سـعدون حـسيب الـعبـيدي على
(اهـمية اقامة جلسة معلومات قانونية
مـشــتـركـة بـ عـمـداء كـلـيـات الـقـانـون
وقـضـاة الـتـحقـيق ورؤسـاء اجلـنـايات
ومــــؤســـســـات الــــصـــحــــافـــة واالعالم
ـتخـصصـة بالـتشـريعـات والتدريب  ا
مـع قــادة االجــهـــزة االمــنــيـــة ومــكــتب
رئــيس الـوزراء الـقـائـد الــعـام لـلـقـوات
ـسلحـة ونواب السـلطة الـتشريـعية  ا
واصـدار تـشـريـعـات قـانونـيـة مـتـقـدمة
شترك لـضبط االمن وتطبيق والـعمل ا
الـقـانون دون مـحـاباة)  ومـشـددا على
ضـــرورة (حتــيـــيــد تـــدخالت االحــزاب
والـقــوى الـسـيـاسـيـة بـشـؤون احملـاكم
واجلـامعات ومـراكز الشرطـة  وتفعيل
دافع عن دور االدعـاء العام احلـقيقي ا
ـال والـدم كـون عـمـله االن بـعـيـدا عن ا
مــهــام مــا جــاء بــنــصــوص قـانــونه) 
مشيرا الى ان (تلك اخلطوات تعد حالً
أصــولـيــا لـنـجــاة الـعــراق ومـســتـقـبال
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عمان

ي حملو امس  8ايـلـول هـو الـيـوم الـعـا
األمـــيـــة واذا كـــنـــا االن  في اتـــلـــعــراق
نـعـاني مـن وبـاء كـورونـا فــانـنـا ايـضـا
اصـبـحـنـا نـعـاني من وبـاء االمـيـة التي
بدات تنتشر منذ بداية النظام احلالي.
××  جوائز للعراق في محو االمية

وخالل الـنـظـام السـابق ال بـد ان نـشـير
الـى الـتـوسع فـي الـتـعــلـيم األولي حـ
كان التـعليم الـزاميا يعـاقب من يتخلف
ــــــدارس عـن احلـــــــاق ابـــــــنـــــــائـه فـي ا
وانــتــشـــرت مــراكـــز مــحــو االمـــيــة في
الــســنـوات الــعــشــر األولى من اســتالم

السلطة عام 1968.
 وفي عـــام 1979 حـــاز الـــعـــراق عـــلى
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جـائـزة منـظـمة الـيـونسـكو فـي القـضاء
عــلى أالمـيـة والـذي جـرى ضـمن حـمـلـة
وطـنـية شـامـلـة من عـمر 45-15سنه إذ
تــشــيـر تــقــاريـر (الــيــونـســكـو) و(األ
تحدة) بان مؤشر األمية  قد انخفض ا
ـصـادر بـان إلى %27) تـشـيـر بـعض ا
نـســبـة األمــيــة انـخــفـضت إلى 10%).
وكُــرم الـعــراق انــذاك من قــبل مـنــظــمـة
(اليـونـسـكـو) بـخمس جـوائـز تـقـديـرية
عــلى هـذا االجنـاز الــتـاريـخي. امـا االن
بـعـد االحــتالل االمـريــكي فـقــد ارتـفـعت
نسـبة االميـة وتدهور الـتعلـيم الرسمي
وسط زيـادة مـفـرطـة وغـيـر مـعـقـولة في
ا يدعو دارس واجلامـعات االهليـة  ا

لـلـتـسـاؤل عن اهـداف هـذا الـتـوسع في
التـعليم اخلـاص بعـيدا عن التـعليم في
ـادرس احلـكـومــيـة الـتي تــخـلـفت في ا

استيعاب التالميذ.  
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ويـعود االحـتفـال بـيوم مـحو االمـيةالى
ؤتمر اليونسكو الدورة الرابعة عشرة 
الــعــام في 26 تــشــرين األول/أكــتــوبــر
1966 ح تـقرر يوم 8 أيلـول/سبـتمر

من كل عام يوماً دولياً حملو األمية. 
ومــنـذ بــدء االحــتـفــال بــأول يـوم دولي
حملــــو األمــــيـــة فـي عـــام 1967 ال تـــزل
االحـتــفـاالت تـقـام في كل أرجـاء الـعـالم
بغـرض تذكيـر اجملتـمع الدولي بأهـمية
مـحـو األميـة كـمسـألـة تتـعـلق بـالكـرامة
اإلنـسـانـيـة واحــتـرام حـقـوق اإلنـسـان
ولـتـوكيـد احلاجـة إلى تـكثـيف اجلـهود
بـذولة نـحو الـوصول إلى مـجتـمعات ا
هارات القراءة والكتابة.  اماً  أكثر إ
ـا وتــقــول الـيــونــسـكــو "عــلى الــرغم 
أُحـرز من تـقـدم ال تـزال حتـديـات مـحـو
األمـيـة مــاثـلـة وهي تــتـزامن مع زيـادة
ـــهــارات ســريـــعـــة في الـــطـــلب عـــلى ا

الالزمة لسوق العمل.
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حـددت مــنـظـمـة الــيـونـسـكــو فـعـالـيـات
الـيـوم الـدولـي حملـو األمـيـة لـهـذا الـعام
2020 بتـعليم الـقراءة وتعلّـمها في ظلّ
تفـشي جائـحة "كـوفيد-19 وما بـعدها
ـربّـ وأصـول مـع الـتـركـيـز عـلى دور ا
الـتـربـيـة. وسـيـسـلط مـوضـوع احـتـفال
هذا العام الضوء على تعلّم القراءة من
مــنـظــور الــتـعــّلم مــدى احلـيــاة ولـذلك
سـيركـز بصـورة رئـيسـية عـلى الشـباب
والـكـبـار. وكـانت األزمــة الـتي تـسـبـبت
ثابة بها جائـحة "كوفيد-19 مؤخراً 
تـنـبـيه صـارخ إلى الـهـوّة الـقـائـمـة بـ
اخلـطــاب الــسـيــاسي والــواقع وكـانت
هــذه الــهــوّة مــوجــودة أيــضــاً مــا قــبل

تفشي اجلـائحة وكانت تـؤثر سلباً في
تعلّم الشباب والكبار الذين ال يتمتعون
ـهارات الـقرائيـة أو كانت مـهاراتهم با
ــا يـجـعــلـهم قــلـيــلـة في هــذا اجملـال 
يـواجـهـون الـعـديـد من أوجـه احلـرمان.
وفـي فــتـــرة تــفــشـي اجلــائــحـــة غــابت
برامج مـحو أميـة الكبار فـي العديد من
البـلدان عن اخلـطط التـعليـميـة األولية
للتصدي لـلجائحة فـتوقفت معظم هذه
الــبــرامج واقــتــصــرت عــلـى اســتــمـرار
بعض الـدورات بطريـقة افتـراضية إما
عبر اإلذاعة والتلفزيون أو عبر إقامتها
في الــهـواء الــطـلق. فــمـاذا كــان تـأثــيـر
األزمة الناجتة عن جائحة "كوفيد-"19
في مـعـلمي الـقرائـية لـلـشبـاب والكـبار
وفي تعلـيم القرائـية وتعلّـمها? وما هي
كننا ستفادة منها? وكيف  الدروس ا
إدراج تـعـلّم الـشبـاب والـكبـار لـلقـرائـية
إدراجـــاً فــعـــاالً في آلـــيـــات الـــتـــصــدي
يـة والوطنـية وفي اسـتراتيـجيات العـا
االنتعـاش وفي مرحلة بـناء القدرة على

ناسبة ملصق ا

عبد الله احليالي

الية ام مـكتب رئيس الوزراء ام ا
رئيس الهيـئة الوطنيـة لالستثمار?
وهل هـو تـأجـيـر ام مـسـاطـحـة ام
مــنـــحــة مــجــانــيــة ام بــيع?  نــحن
النـــعـــلم اي شىء اطالقـــا عـن هــذا

االمر.... 
2- هل حصـلت هذه اجلـامعـة على
تــــرخــــيص مـن وزارة الـــتــــعــــلــــيم
العـالي? وما هـو احلد االعـلى لعدد
طــلـبــتـهــا?   ومـا هي مــيـزانــيـتــهـا
الـتشغـيلـية ومن سـيكـون رئيـسها

االول?   
3- من هم اعـضاء مـجلس االمـناء?
وكـم هـــــــــــو عـــــــــــددهـم ومـــــــــــاهـي
اختـصاصـاتهم? هل كـلهم عـراقي

 ? ام ان من بينهم امريكي
4- هـل هي فــــعال امــــريــــكــــيـــة? ام
امريكية باالسم فقط كما هو احلال

بـــاجلـــامـــعــــات "االمـــريـــكـــيـــة" في
كــردســتــان الــعــراق ودول عــربــيـة
اخــرى? ومــا هــو االثــبــات بــانــهــا
امــريــكــيــة فــعال ولــيــسـت عــربــيـة
مــتــأمــركــة? وكــمــا يــبــدو انــهــا لم
حتـــصـل عـــلى اي اعـــتـــراف ولـــو
مـــــبـــــدئي مـن مـــــجــــلـس امـــــنــــاء

اجلامعات االمريكية حتى االن.
5- اذا كانت اجلامعة "غير ربحية"
ــعــلن فــمـا هي كــمـا هــو االدعــاء ا
اجــــورهـــــا? واجــــور الــــســــاعــــات

عتمدة لكل تخصص?   ا
هل هي 150 دوالر? ام 300 دوالر?
ام 400 دوالر? يــــــجب ان تــــــعـــــلن
االجور الدراسية قـــــبل فتــــرة من
بـدء الدراسـة التي سـمــــعنـا بانـها
ستكـون في تشريـن االول (اكتوبر)
الــــــــــقـــــــــادم 2020 واال كــــــــــيــــف

عـــلــمت عـن طــريق الـــصــدفـــة قــبل
اشـهـر من مــوقع مـكـتـب مـعـمـاري
ــــــوقع تــــــركـي بـــــان جــــــزءا مـن ا
الـرئـاسـي الـسـابق في مـوقع نـادي
الــفــارس الــعــربي ( مــجــمع قــصـر
الـفـاو) قـد  تـخـصـيـصـه جلـامـعة
خـاصـة (غـيـر ربـحيـة...) حتت اسم
(اجلـامـعـة االمـريكـيـة الـعـراقـية في
بــغـــداد) ذلك الن اسـم (اجلــامـــعــة
االمـريـكــيـة في بـغـداد ســيـخـتـصـر
بـــاالجنــلـــيـــزيــة ب (AUB) وهــذا
يـتـعـارض مـع اجلـامـعـة االمـريـكـية
في بــيــروت!  ولــهــذا الــســبب قــرر
ـســتـثـمــر ( وهـو الـســيـد سـعـدي ا
عــلي وهـــيب صـــيــهـــود (مــوالـــيــد
مـــيـــســـان) وصـــاحب مـــجـــمـــوعــة
شــركــات ربــان الــســفــيــنــة (قــطـاع
الـكــهـربـاء) ان يــسـتـعــمل عـنـوان :
American University of      
    Iraq- Baghdad ومـختـصـرها

.(AUIB)
ــبــدأ فــان جــمــيع  ومن نــاحــيــة ا
الـــقـــصـــور الـــرئـــاســـيـــة يـــجب ان

ـنفـعة الـعامة تسـتعـمل االغراض ا
كأن حتول الى متاحف او جامعات
او اغــراض ثـقــافــيــة او سـيــاحــيـة
وغـيرهـا وان التـبقى مـهـجورة الن
اصالحهـا وادامتهـا سيكـلف مبالغ

خيالية الحقا.   
الــسـؤال هــو: هل يـجــوز تـرخـيص
استغاللها من قبل القطاع اخلاص
(الــــربــــحي قـــــطــــعــــا) ? وحتت اي
شــــــروط وضــــــوابط?  ام تــــــبــــــقى

حصريا على القطاع العام? 
ـشـكـلة احلـقـيـقـية عـلى ايـة حـال ا
هـي لـــيــــسـت في االسم بـل بــــعـــدم
مـعـرفـة الـصـيـغـة الـقـانـونـيـة الـتي
ـستثمر وجبـها  االتفاق مع ا
ومن بــــــ هــــــذه الــــــتــــــســــــاؤالت

شروعة:  ا
1- من هـي اجلــــهــــة الــــعــــراقــــيـــة
ــنح الـرخـصـة الـرسـمــيـة اخملـولـة 
ـسـاحـة الـهـائـلـة السـتـثـمـار هــذه ا
(5و2 كــيـلـومــتـر مـربع) من االرض
احلـكـومـيـة? ومـاهي طـبـيـعـة ونوع
ومـــدة الـــرخـــصـــة?  هل هي وزارة

ـسيسجل الطلبة? 
6- مــالـذي سـيـحــصل لـلـمـوقع في
حـال فشل اجلـامعـة في اسـتقـطاب
االعــــداد الـــكــــافــــيـــة لــــتــــشـــغــــيل
ــــــشروع وهذا هو احتمال وارد ا
جدا على ضوء جتربة اجلامعات "
االمـــريـــــكـــيــــة" في كـــردســــــــتـــان

العراق?  
هـل سـيــســــــمح لــلــمــســتــثــمـر ان

شروع الى شىء اخر?  يحول ا
او يشتريه منهم مستثمر اخر? 

ان الـعراقي بكل 7- هل يعـلم البـر
وافـقة وضـوع? وهل تـمت ا هـذا ا

عليه? 
انــا اعـتــقــد ان جـمــيع الــعـراقــيـ
شاريع ـشروع  وا يتمـنون لهذا ا
ــمـاثـلـة االخــرى كل الـنـجـاح في ا
حالة توفر الشفافية الكاملة للجهة

ــسـتــثـمــرة واســمـاء االشــخـاص ا
ـــشـــروع ـــعـــنـــيـــ واهـــداف ا ا
والـصـيـغـة القـانـونـية لـلـتـرخيص
وغـيـرهـا من اجلـوانـب الـقـانـونـيـة
الـتي تـوفر الـضـمـانات الـضـرورية
لـــعـــوائـل الـــطـــلــــبـــة وخالف ذلك
ـشروع الـشكـوك بانه سـيثـيرهـذا ا
صـفقـة مـشبـوهة وســــــريـة حالـها
ـــــشـــــــــاريع ـــــئـــــات مـن ا حـــــال ا
الــــفــــاســـدة. هــــنـــاك كـالم كـــثــــيـــر
سـتثـمر وتـناقـضات حـول سيـرة ا
هتم في في االنترنت وبامـكان ا
ـوضـوع مـتـابـعـة االمـر.فـهل هــذا ا
ـــســـؤولــ ســـيـــجـــيـــبـــنـــا احـــد ا

? العارف

{ استاذ جامعي عراقي متمرس 
{ عن مجموعة الواتساب

UI¡∫ وزير الزراعة خالل لقائه مزارعي ديالى
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وسيـقدم االحـتفال بـاليـوم الدولي حملو
األميـة لـعام 2020 فـرصة لـلـتفـكـير في
كــيــفــيـــة اســتــخــدام أصــول الــتــربــيــة
ـبتكرة والفعالة في وأساليب التعليم ا
برامج محو أمية الشباب والكبار بغية
الــتـــصــدي لــلـــجــائــحــة ومـــا بــعــدهــا
ومناقشة كيفيـة استخدامها. وسيفسح
هـذا الــيـوم اجملــال أمــام حتـلــيل الـدور
ــربــون وحتــلــيل الــذي يــضــطــلع به ا
الــــســـيـــاســـات والـــنــــظم واحلـــوكـــمـــة
والتـدابير الـفعـالة التي من شـأنها دعم

رب وعملية التعلّم.  ا
وستـستهل الـيونسكـو من خالل إقامة
ياً مؤتمر افتراضي نقـاشاً جماعياً عا
من أجل وضع تــصــور جـديــد لـتــعــلـيم
القـرائية وتـعلّمـها للـشباب والـكبار في
مـرحـلة مـا بـعد جـائـحة  كـورونا بـغـية
حتقـيق الـهدف  4 من أهـداف الـتنـمـية

ستدامة. ا
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ـنـسـوب الى ائـمـة الـهـدى من اهل لم حتـسم حـتى االن مـسـألـة الـشــعـر ا

البيت عليهم السالم .
والنفي هو الذي يحتاج الى دليل  بينما القبول بنسبة االشعار اليهم يقع

ضمن دائرة اإلمكان .
ألم يقل الرئيس ابن سينا :

{ كل مـا يـطـرق سـمـعك فَـذَرْهُ في بـقـعـة اإلمـكـان مـالم يَـذُدْكَ عـنه سـاطعُ
البرهان }?
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سـار االنسـاني وتفـعيل وهنـاك أبيـات ذات مغـزى تربوي عـظيـم لتقـو ا
بـادرات االيـجابـيـة اخلـيّرة  تـرويه الـرواة وتذكـره كـتب الـتاريخ مُـسْـنَدا ا

الى االمام احلس (ع) وهي :
 فانْ تكنْ الدنيا تُعدُ نفسيةً 
فانّ ثوابَ اللهِ أعلى وأنبلُ 

وانْ تكن االبدانُ للموت أنْشِئَتْ 
ٍ بالسيفِ في الله أفضلُ فَقَتْلُ آمر

وإنْ تكن االرزاقُ قسماً مقدّراً 
رءِ في السعي أجملُ فقلةُ حرصِ ا

وإنْ تكنْ االموالُ للترك جَمْعُها  
رءُ يبخلُ ?  فما بالُ متروكٍ به ا

-3-
وعظـة احلسيـنية الـرائعة الـشعر وسـيلةً للـنفاذ الـى العقول اتخذت هـذه ا

عهودة . والقلوب بدالً من الصيغة النثرية ا
وجـاءت جـامــعـة مـانـعــةً  وهي تـصـدُر من إمــام واعظ مـتـعـظ رَكَلَ الـدنـيـا
بـقَـدَمَـيْهِ وأرخص دمـه من أجل ان تـبـقى رايــة االسالم احملـمـدي االصـيل
خفـاقة بـعد ان حـاول االمويـون طمـسهـا والرجـوع بالـناس الى اجلـاهلـية

اجلهالء بكل ما انطوت عليهم من هبوط وانحالل ...
ــوت ال مَـفــرّ مــنه  –وأنت راقـد في فــاذا دار األمـر بــيْـنَ أنْ تــمـوت  –وا
فـراشك أو تـمـوت وانتَ في قـمـة الـتــصـدي لـقـوى الـظـلم والـظالم والـزيغ

واالنحراف فالشك أنّ شهادتك هي أفضل الصيغ التي تهبك احلياة 
وصدق من قال :
الشهداء عالَم  

عاني الفاضله  مِنَ ا
وتهم  حياتُهم 
عادله  ونعمتْ ا
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ومـسألـة احلـرص عـلى األمـوال والـلـهـاث وراء جتـميـعـهـا وتـكـديـسـها ....

مسألة يأباها العقل السليم قبل ان يُحذر منها الدين ..!!
فكلُّ هذه األموال  ومهما كانَ حجمها  لن يستطيع أحد أنْ يحملها معه

ضي  بعد موته والبُدَّ ان يتركها و
وهنا يتساءل االمام احلس (ع) ويقول :

اذا كان تركها أمراً ال مفرَّ منه  فلماذا البخل بها وحبسها دون انفاق ?
انها اخلسارة الكبرى دون شك 

ـوعـظته الـوجـدان والـضـمـائـر احلـية وهـكذا يـهـز االمـام احلـسـ (ع) 
ويدفعها للبـذل باالنفس واالموال في سبيل الـله  وهو نداء لم تستجب له
الـكـثـرة الـكـاثـرة من مـعـاصـريه  ولـكن احلـرائـر واالحـرار  عـلى امـتـداد

ستجيب له في شرق األرض وغربها ... األيام كانوا من ا
لقـد اسـتمـرت قـوافل الـشهـداء دون انـقـطاع وهـو تـمضي

عـلى الــنـهـج الـذي رســمه لـهــا االمـام احلــسـ (ع)
ـســيـرة الـبــشـريـة  مــشـدودة الى نـهج وسـتـبــقى ا

االمام احلس (ع) ومساره الوضيء اخلالد .
الـلـهم انـا نـسألـك ان جتـعلـنـا من الـسـائـرين عـلى
ـواعِـظِه وان تـرزقنـا شـفـاعته ـتـعظـ  نهـجه  وا

يوم الورود .

اعــتـــذر من احـــبــتـي الــقـــراء ألني اجـــبــرت عـــلى مــغـــادرة الـــكــتـــابــة في
االستراتيـجية والـسياسـة التي هي اختـصاصي الدقـيق  والذي اجبرني
ـرات ومـرات هو اني أخـتلف عـن الكـثيـرين في ان الـله ابتالني على ذلك 
وأحمـده عـلى ذلك في انـني بت من اكـثـر الـعراقـيـ مـعـرفة بـالـظـلم الذي
اصاب رمـوز الـنظـام الـسابق والـبـعث خالفا لـلـشرع والـدسـتور والـنـظام
القانوني العراقي بل وحتى قـوان ما يسمى جزافا بالـعدالة االنتقالية ..
ولذلك ارى ان الدستور على عالته والنظام القانوني العراقي هما اشرف
بكثـير من قـوان الـعدالـة االنتقـاميـة  وقوانـ العدالـة االنتـقامـية اشرف

سؤولة عن التنفيذ كثيرا من تطبيقات وقرارات اجلهات ا
ـظـلـومــون ويـتـحــدثـوا له عـمـا لـيس سـهـال ان تـكـون شـخــصـا يـقـصــده ا
يعـانـون خـصـوصـا اذا كان احلـكم هـو اخلـصم  وهـنـا ال اريـد ان اكتب
اطروحة فوالله ان كل مظلوم يحـتاج الى اطروحة دكتوراه لتوصيف حاله
ظلوم تتلخص في انهم عندما يروني اكتب  ومشكلتي االساسية مع ا
بجـرأة يتـصوروني خـارج العـراق كاحـتمال أو يـتصـورون اني منـبطح او
اذا ال ذيل وفي احسن االحوال قريب من السلطة  فمنهم من يسألني : 
ـوضـوع عـلى رئـيس الـوزراء فـأجـيـبـهم مـسـتـهـزئـا .. انـا اتـنـاول تـطـرح ا
قـبل .. فيجـيبوا (اي والله الغذاء معه كل يـوم اثن وسـأطرحهـا االثن ا
ـا حصلت على اخوي اخوي احنـا بشاربك ) وهم ال يعـلمون اني فرحت 
هـاتف سـكـرتـير مـن سكـرتـاريـة الـسـيـد الـكـاظـمي وهـو االسـتـاذ حـسـن
ـا راجعت ـلحـوظات و ـقتـرحات وا الشـيخ  وحتمـست وبدأت ارسل له ا
صـفـحـته بــعـد شـهـر وجـدت انـه قـد وضع (بـلـوك) عــلى رقـمي من تـأريخ

قترح الثاني . وصول ا
ـشمـول انهـيت قصـة حجز داره ـوضوع ونـعرض احلـالة األولى  ندخل ا
.. وفي آب 2019 راجع وكـيـله السـتالم راتـبه كـالـعـادة لـيجـد انـه متـوقف
ساءلة ساءلة).. راجـعنا ا ا استفسر اعـطوه العبارة الذهـبية ( راجع ا و
اضي انه فتب انـهم قد زودوا التـقاعد بـكتابهم 2564 في شباط الـعام ا
عميـد وعضو شـعبـة وكان الكـتاب احلـاقا بكـتابهم في 2013 يؤكدون فيه
راجعة ان ال مانع من احالته الـى التقاعـد . و تأكيـده مرة اخرى بعـد ا

. وبالتالي ال مبرر للقطع اال ما يثير الشك
(13) شهرا مع (13) مراجعـة للتـقاعد مع (13) مراجعـة ألهله الى مـنفذ
نـفـذ الراتب الصـرف حـيث ان التـقـاعد كـلـما راجـعـناهم قـالـوا (راجعـو ا

القادم )والقضية ال زالت بظهر الغيب .
ال ادري هل ان هـؤالء الـناس مـسـلـمـون ?? أن كـانـوا كـذلك فـديـنـهم يـقول
ـعــامـلـة)) وأن االنــسـان خـلــيـفـة الــله في االرض وأن كـانـوا ((ان الـدين ا
مسـيـحـي فـأن اجنـيل لـوقا مـن كثـرة مـا اوصى بـالرحـمـة سـمي (اجنيل

واطن قيمة عليا و. و. و الرحمة)  وأن كانوا وطني فا
صـاحـبـنـا الذي اريـد سـلـب بيـتـه والـذي هو بـال راتب مـنـذ عـام.. مـصاب
ــرض آخــر .. أرأيـتم?? ان ــرض اخلــبــيث وقــبل ايـام اجــرى عــمــلـيــة  بـا
االنسان ليس كتابنا وكتابكم ?? وهو لـيس احزابا سنية وشيعية ماضوية
ـاضي ألنـها فـشـلت في بـنـاء حاضـر ومـستـقـبل . وحـقوقه ال تنـبش في ا
تنقطع عنه (بشخطة قلم ) بائسة تـثير الشك خصوصا عندما ال جتد لها
اي مبرر عـلى االطالق كحالـة قطع رواتب اعضـاء الفروع من لـدن السيد
احـمد الـسـاعـدي دون ايـة اشـارة رسـميـة وعـنـدمـا يـسـألـونه عن الـسبب
يقول والعهدة على الرواة (جاني تلفون) فقرة عيون العراقي الذين تدار

ارزاقهم هاتفـيا .. اما صاحـبنا  فأن القـطع كان غير
مبرر  فضال عن عدم وجـود مبرر مطلـقا  لتأخير
ــكن ــدة والــذي ال  اعــادة الــصــرف لــكل هــذه ا
تـــفــــســــيـــره اال بــــوجــــود ســــــبـق اصـــرار عــــلى
ــؤدي الى الــضــرر ووجـود االنــــفالت  االداري ا

غاية سيـــئة.
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الـتـقى وزيـر الـزراعـة مـحـمـد كر
ـــزارعي ومـــنــتـــجي اخلـــفـــاجي 
الـــدواجـن في مـــحـــافـــظـــة ديـــالى
لـــبـــحـث مـــجـــمل األوضـــاع الـــتي
يــعــاني مــنــهــا الــقــطـاع الــزراعي
بـشـقـيـه الـنـبــاتي واحلـيـواني في
ناسبة احملافظة ووضع احللول ا
لـهـا بـحـضـور مـديـر زراعـة ديالى
حـسـ خــضـيـر. وأكــد اخلـفـاجي
(ضرورة العـمل وتعضـيد اجلهود
من أجل تـنمـية الـعمـليـة الزراعـية
وتــــذلـــيل مــــعــــوقـــات الــــفالحـــ
ـــــزارعـــــ ومــــــربي الـــــثـــــروة وا
احلـيــوانـيــة لـلـنــهـوض بـالــقـطـاع
ــنــتج الــزراعي ودعم وحـــمــايــة ا
الـــزراعـي احملـــلي) مـــشـــيـــرا الى
إعــادة دور مــحــافـــظــة ديــالى إلى
سـابق عـهـدها بـانـتـاجهـا خملـتلف
احملــاصــيل الــزراعـيــة وال ســيــمـا
الــتــمــور والــبــرتــقــال والــزيــتــون
واحلــنــطــة والــشــعــيــر فــضالً عن
شاريع احليوانية وتربية وجود ا
الـــدواجـن. واســـتـــمع اخلـــفـــاجي
بحسب بـيان تلـقته (الزمان) امس
ـواضيع الـتي طرحـها (لعـدد من ا
زارعون ومنتـجو الدواجن منها ا
طلب زيـادة حصـة السـماد لـلدو
الـــواحــد اخملــصص لـــلــبــســاتــ
وضـرورة مـنع اسـتيـراد الـبـرتـقال
ـــــوسم ابـــــتــــداء من االول قـــــبل ا
تشـرين األول من كل سنة وأهـمية
ــــوسم ــــيــــاه خـالل ا تــــوفـــــيــــر ا
الـشتـوي والصـيـفي ضمن اخلـطة
الزراعية والسيطرة على توزيعها
فـضالً عن الــتـأكــيـد عـلى صــيـانـة
ـيـاه في مـنـاطق خـان مــضـخـات ا

ــقـداديـة بــني سـعــد واخلـالص وا
ــنــاطق األخــرى والــعــمل عــلى وا
جهوزيـتها بـالتنـسيق مع اجلهات
اخملـتـصـة من أجل خـدمـة الـنـشاط

الزراعي في احملافظة). 
WDM(« —ËcÐ

كـمــا (تـمت مـنــاقـشـة زيــادة كـمـيـة
بـــذور احلــنــطــة لـــلــدو الــواحــد
وتــــفـــعــــيل اإلرشـــاد الــــزراعي في
الـــعـــمـــلـــيــة الـــزراعـــيـــة وإنـــشــاء
الصـنـاعـات الـزراعـية الـتـحـويـلـية
خلدمـة الواقع الـزراعي باإلضـافة
ــطـــالــبـــة بــإنـــشــاء قـــنــوات إلى ا
اروائية منتظمـة وصيانة وتطهير
مبازل الـري). وأوضح أن (مسودة
عـدل سيـعالج الـعديد قانون 35 ا
من اهــتــمــامــات الـفـالحـ والــتي
تــصب فـي مــصــلـــحــة الــعـــمــلــيــة
الــزراعــيــة). الفــتــاً إلى (مــعــاجلــة
مــــوضـــوع الــــتــــصـــحــــر وزراعـــة
األراضـي بــالــنـــبــاتــات الـــرعــويــة
لــتـحــسـ الـبــيـئــة لـلــوصـول إلى

الغطـاء النباتي فـضالً عن تأكيده
عــلى مــوضــوع الــوقــايــة بــالــرش
اجلـــوي لــلــمــســاحــات الــواســعــة
ــزروعــة بـــاحلــنـــطــة وأهــمـــيــته ا
بــالـــقــضــاء عــلـى االدغــال الــتي ال

تعالج بالرش األرضي).
ــسـتـشــفى الـبــيـطـري في واعـلن ا
مـحـافــظـة ديـالى  انه بــاشـر مـنـذ
الــثـالـث والـعــشـرين من آب 2020
بـحـملـة مجـانـية شـاملـة لـتحـص
االبقار واجلاموس وصغارها ضد
مــرض احلـــمى الــقالعـــيــة . وقــال
ــســتـشــفى الــبـيــطـري في مــديـر ا
ديــالى الـطــبـيـب مـحــمـود فــرحـان
الــشـــمــري لــ (الـــزمــان) امس انه
(ضـمن بــرنــامج مـركــزي مــعـد من
قـبل دائـرة الـبـيـطـرة  يـنـفـذ في كل
ـعدل جرعت محافـظات العراق 
في الـسـنـة بـفـاصل بـيـنـهـمـا سـتـة
ــبـــاشــرة بـــهــذا اشـــهــر وقـــد  ا
الــبـرنــامج مــنـذ عـام 2011 وحلـد

االن) .  
واضــاف الـشــمـري  ان )  الــغـايـة
من الـبرنـامج جلـعل العـراق خالي
من احلمـى القالعـية  فـيمـا تؤشر
ـرض  في نــسـبـة االصـابـة بـهـذا ا
الوقت احلاضر قلـيلة جدا او تكاد
تــكــون مــعــدومـة وعــنــد حــدوثــهـا
تـكـون ذات اعـراض خـفـيـفـة جدا.)
واوضح الشمري  ان (عدد االبقار
ـقـرر تـلـقـيـحـها في  واجلـامـوس ا
هــذه احلــمــلـة 183000 الف راس

موزعة في عـموم احملافـظة وقد 
تـشـكيل 27 فـرقـة بـيـطـريـة جـوالة
ـرب مهـمتـها الـوصول الى دور ا
ـزارعــ لـتــلـقــيح حـيــوانـاتـهم وا
مـجـانـا  فـيـمـا  تـوفـيـر الـكـمـيـة

الــكـــافــيـــة من الــلـــقــاح واجـــهــزة
التلقيح والنيدالت وتوزيعها على
مــــواقع الــــعـــمـل الــــبـــالــــغـــة 20 
مـسـتوصـفاً بـيـطريـاً حـسب كثـافة
الثروة احليوانية في كل موقع). 

 U eK²  dO uð

واشــار الــشـمــري  انه ( ايــضـا
ـــســــتـــلـــزمـــات تـــوفـــيــــر كـــافـــة ا
الــلـــوجــســـتــيـــة وعــدة الـــسالمــة
الــبــايــلــوجـــيــة إلجنــاح احلــمــلــة
واحملـافــظـة عـلى مــنـتـسـبــيـنـا من
خـطـر االمراض الـوبـائيـة الـتي قد
تنـتقل مـن احليوان الـيهـم  وخطر
الــكــورونــا الـذي يــجــتــاح الــعـالم
بـاســره الى  كـفــوف  مـاســكـات 
كحـول  ثلج  مـاء شرب  ترامس

حلمل اللقاح)  . 

ستـشفـى البـيطري  واكـد مديـر ا
ان  (هــذا الـبــرنـامج الــوقـائي هـو
واحـد من الـبـرامج الوقـائـيـة التي
تـعدهـا دائرة الـبـيطـرة سنـويا من
اجل رعاية صحة احليوان وزيادة
اعـدادها وجـعلـها دعـامة اسـاسية
مـن دعـــائم االقـــتـــصـــاد الـــوطـــني
وكـذلك حلمـايـة االنسـان من خـطر
ـشـتـركـة وتـقـد غذاء االمـراض ا
ســلــيم  الـى االنــســان خــالــيــاً من
ـنشأ ـسبـبات اجلـرثومـية ذات ا ا
احليـواني  فيــــــما تمـكنت فـرقنا
لغايـة االن  من تلقيح 3520 راس
جــــامـــوس و85085 رأس بــــقـــر).
الى ذلـك قـــــــال قــــائــــمـــــــــمــــقـــام
قضـــــاء بعقوبـة عبدالـله احليالي
لــ (الــزمــان)  ان  (شــرطــة ديــالى

اعــادت فــتح 4 طــرق مــغــلــقــة في
ديـنـة بعـقـوبة االحـيـاء الشـرقـيـة 
اغــلـــقت قــبل 13 ســنــة حلــمــايــة
ــدنـيــ من مــفـخــخــات تـنــظـيم ا
الــقـاعــدة االرهـابي ودرء مــخـاطـر
ــــبـــاشـــر لالزقـــة االســـتـــهـــداف ا
واالحـــيــاء الــســكـــنــيــة) واضــاف
احلــيـالي  ان  (%95 من احــيـاء
وازقــة بــعــقــوبــة بــاتت بــدون اي
قـطـوعـات امـنـية بـسـبب عـمـلـيات
فـــتـح الـــطــــرق ورفع الــــصــــبـــات
الـكـونـكـريـتــيـة في مـسـعى جلـعل
الـعــام اجلـاري 2020 عـام انــهـاء
كـل الـقـطـوعـات الـتي  وضـعـهـا
في سـنوات االضـطرابـات االمنـية
بــــــــ اعــــــــوام 2009-2006 فـي

ناطق)  . بعقوبة وبقية ا

5 Š s ×

بيروت

dB∫ مبنى اجلامعة التي كانت قصراً لصدام

صف حلو االمية النسائية
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{ اخلرطـوم (أ ف ب) - أعلن مـدير
الـــوحــدة األثــريــة الــفـــرنــســيــة في
السودان مارك مايـو لوكالة فرانس
برس اإلثن أنّ منطقة "البجراوية"
األثــريــة الــتي كــانت في مــا مــضى
ـرويـة مـهدّدة عـاصـمـة لـلـمـمـلـكـة ا
بـالفـيضـان بسـبب ارتفـاع منـسوب
مــيــاه نـــهــر الـــنــيل إلى مـــســتــوى
قـياسي.وقـال عـالم اآلثار الـفـرنسي
إنّ مـفتّـشي اآلثـار السـودانـية بـنوا
كـان بـواسطـة أكـياس سـدودًا في ا
مــعـــبّــأة بـــالــرمـــال واســتـــخــدمــوا
ياه ومنعها من ضخّات لسحب ا ا
إتالف هـذه الـتـحفـة األثـريـة.وكانت
السلطات السودانية أعلنت السبت
حـالــة الـطـوار فـي جـمـيـع أنـحـاء
البالد بسبب الفيـضانات القياسية
التي خلّفت ما يقرب من  100قتيل

ودمّــرت أو أحلــقت أضــرارًا بـأكــثـر
من  100ألـف مـنـزل وفــقـاً لــوكـالـة
األنــبـــاء الــرســـمــيـــة الــســـودانــيــة
"ســـونــا".وبـــحــسـب خــبـــيــر اآلثــار
الـــفـــرنــسي فـــإنّه "لم يـــســـبق أبــداً
لــلــفـــيــضــانــات أن بــلـــغت مــديــنــة
ـلكـية التي تـبعد 500 البـجراوية ا
مـتـر عن مـجـرى نـهـر الـنـيل" وتـقع
على بعد  200كيلومتر إلى الشمال

من اخلرطوم.
وإذ أكّــد مـايــو أنّ "الــوضع حــالــيـاً
حتـت الـســيــطـرة" حــذّر من أنّه "إذا
استـمرّ ارتـفاع مـنسـوب النـيل فقد
ـــــتّــــخــــذة ال تـــــعــــود اإلجــــراءات ا
كــافــيــة".وأضــاف أنّ مـواقـع أثــريـة
أخرى مـهدّدة بـالفـيضـان على طول
مـجـرى الـنـيل.ومـنـطقـة الـبـحـراوية
قبرة حيث أهرامات األثرية تضمّ ا

ـلـكـيـة ـديـنـة ا مـروى الـشـهـيـرة وا
ـركـزيـة التي لـهـذه اإلمـبـراطوريـة ا
ـيالد حــكـمت من ســنـة  350قـبل ا
إلى ســـنـــة  350مـــيـالديــة وكـــانت
أراضــيـهــا تــمــتــدّ في وادي الــنـيل
سافة  1500كيـلومتـر من جنوب
اخلــــرطــــوم وصــــوالً إلـى احلـــدود
ـــصـــريــــة.وزار وزيـــر الـــثـــقـــافـــة ا
ــديـــنــة واالعالم فـــيـــصل صــالـح ا
ـلكيـة في الـبجراويـة لبـحث سبل ا
ــدرج مــنــذ ـــوقع ا حـــمــايــة هــذا ا
 2003عــلى قــائــمـة الــيــونـيــســكـو
ـي.ووفـقـاً آلخـر بـيان لـلـتـراث الـعـا
ـــيـــاه والــــريّ فـــقـــد بـــلغ لـــوزارة ا
مـنسـوب الـنيل  17.62مـتـراً وهو
مـــســتـــوى لم يــســـجّل مـــنــذ بــدأت
عـملـيـات تـسـجـيل مـنـسـوب الـنـهر

قبل أكثر من مئة عام.

الــسـالم عــلــيك يــا ســيــدي ومــوالي يــا أبــا عــبــدالــلـه.. والــسالم عــلى اهــلك
وأصحابك وعلى األرواح التي حلت بفنائك..

آل.. متسائالً .. شاكياً سوء احلال وا .. باكياً يـا سيدي وموالي جئتكم جاثياً
 : أوَ تـدري يا ابن رسـول الله أنّ قـضيتك الـعظـيمـة التي مـا خرجت بـسبـبها
ــا ألجل إصالح دين جــدك مــضـحــيـا بــنـفــسك وعــيـالك أشـراً وال بــطـراً وإ
ونـسـائك وأصـحـابك في مــلـحـمـة الـطف اخلـالـدة الـتـي بـكت عـلـيـهـا الـسـمـاء
واألرض من أمـة الثـقل من اإلنـس واجلن أجمعـ قضـيتك هـذه قد أضحت
لـدى الـكـثيـرين مـخـتـزلـة في (جـدر تـمن وقـيـمـة) !!... وأنّ احلـسـ وقـضيـته
تـعني لبس السواد  والـنياح ولطم الـصدور.. وخوط القدور.. وجـلد الظهور
وفـلق الــهـامــات.. ورفع الــرايـات.. وتــعـلــيق الالفــتـات فــهي مــجـرد طــقـوس
وشـعائـر بصـرف الـنظـر عن الـسرائـر والضـمـائر !.. وحـ ينـتـهي النـياح ..
فـكل شيء مباح... فـعندهم اللـطم على احلسـ يَجبُّ ما قـبله !!... ونسوا أو

تناسوا بأن احلس قضية.. ومبدأ.. وحق.. وصالح وإصالح.. ورسالة..
 أوَ تـدري يـا ســيـدي ومـوالي كم من الــسـرقـات تـرتــكب بـاسـمك?!.. وكم من
اجلـرائم ترتكب باسمك?!.. وكم من اخلطايـا والرزايا ترتكب باسمك?!.. وكم
ـنافـق من حتـدثوا باسـمك ?!.. وكم من تـاجر بدمك ?!.. وكم ـرائ وا من ا
من قـلب احلق باطال.. والـباطل حـقاً بـاسمك ?!.. وكم من الـساسـة من باعوا

العراق باسمك ?!. 
أوَ تـدري يا سيدي وموالي كم من الـذين يكونون شِـمري لعام... وحـسيني

الربع يوم فقط !!. 
نافـق الدجال ـرائ ا ووالـله ثالثاً يا ابن رسول الـله فلتعـلمنَّ بأنّ هؤالء ا
ـتـباكـ عـلـيك بدمـوع الـتـمـاسيح لـو قُـيّض لك وخـرجت إلصالحـهم لـعادوا ا

وذبحوك ألف مرة ومرة !!. 
  احلـس يـعـني عِبـرةً وعَبـرة.. واإليـثار ال اإلثـرة احلـس يـعني الـتـضحـية
واإلصالح واجلـود.. واجلــود بـالـنــفس أسـمى غـايــة اجلـود. احلـســ يـعـني
شـفاه ونـحر قـبّلـهـما مـرات ومرات سـيد األنـام صلى الـله عـليه وآله وصـحبه
وسـلم فالـشفـاه كونـها سـتظـمأ.. والنـحر كـونه سيـذبح  فـاحلس مـنه وهو

 . من احلس
  احلـسـ يعـني الـعـمل الـصـالح ال الـطـالح يـعـني النـقـاء والـصـفـاء والـوفاء
والـعطاء..  كشجرة طيبة أصلها ثـابت وفرعها في السماء. احلس يعني أن
حتب ألخـيك ما حتب لنـفسك احلس يـعني أن تقـدّم اجلار على أهل الدار
هلـوف احلسـ يعـني أن تنـفق على ـظلـوم وإغاثـة ا احلـس يـعني نـصرة ا
ـعوزين بيمـينك من دون أن تعـلم به شمالك. احلـس يعني أن يـكون باطنك ا
كـظاهرك.. وظاهرك كبـاطنك فال تظهر خالف مـا تبطن.. وال تبطن خالف ما
تــظــهـر !... احلــســ يـعــني أن حتــفظ أخـيك فـي غـيــبـتـه كـمــا حتـفــظــهـا في
حـضرته... احلـس يـعـني أن تتـخلق بـأخالقه.. تـعمل بـعمـله.. تـنهج نـهجه..

تسير بدربه.
احلـسـ يعـني أن تـكـون حـسـيـنـيـاً باألفـعـال ال بـاألقـوال احلـسـ يـعني أن
ـنافقون هم في الدرك األسفل تـكون حسينيـاً صدقاً وفاقاً.. ال ريـاءً نفاقاً فا

 . من النار كما يقول عزوجلّ في محكم كتابه الكر
احلـس يـعـني الـثـورة ضد الـظـلم والـطـغيـان والـفـساد واإلفـسـاد.. احلـس
. احلس يـعني كلمـة حق تقال عنـد سلطان جـائر وذلك أعظم اجلهـاد صدقاً
ـبـدأ احلق الـذي تِـهلـك دونه احلـسـ يـعنـي الـثبـات عـلى يـعـني الـقـضـيـة وا
وقف ال اللـعب على احلبال تبعـاً لبوصلة اجلاه واألموال.. الـدين والعقيدة وا

وتغير الظروف واألحوال !.
واحلـس ال يخص طـائفةً دون سـواها.. وال ديـنا دون سواه فـهو لإلنسـانية
جـمعاء نبراسا وقدوة.. فكم من حسيني حقاً وإن لم يكن من طائفته.. بل وال

حتى من دينه. 
ـذهب اجلـعفري : قـيل لإلمام جـعفـر بن محـمد الـصادق (ع) واضع أسس ا

انهم يعيروننا بأننا جعفريون
فأجابهم : ما أقلّ من كان منكم جعفرياً حقا !

ويوصي مواليه بالقول : كونوا زيناً لنا وال تكونوا شيناً علينا. 
كما يقول :  جهلة شيعتنا أخطر علينا من عدونا. 

فهلّا عرفتم اآلن ما احلس ?!.
 (إلى مـنهم يعنيهم األمـر.. للتذكير فـقط) : إنَّ الله ال ينظر إلى صوركم.. وال

إلى سواد مالبسكم... بل ينظر إلى بياض قلوبكم وأيديكم !.
... وما أندر الالطـم على أنـفسهم... وهم فـما أكثـر الالطم عـلى احلسـ

بذلك جديرون !!. 
فـسالما عليك يا سيدي وموالي.. وعلى اهلك.. وأصحابك

سالماً دائماً ابدا ما بقي الليل والنهار..
.... وسالمـاً على احلسـينـي بأفـعالهم.. بـسرائرهم..
بـــــضـــــمـــــائـــــرهم ال بـــــأقـــــوالـــــهـم.. بـــــظـــــاهـــــرهم ..

ومظاهــــــــــرهم  !.

بغداد
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Ê«bI
فـقـدت مـني الهـويـة الـصادرة
مــن وزارة الـــــــــــشـــــــــــبــــــــــاب
والــريـاضـــــة بــاسم (سـوالف
حـــسـن هــادي) فـــمـن يـــعـــثــر
عـلـيـهـا تــسـلـيـمـهـا الى جـهـة

االصدار.

WIOŁË Ê«bI
فـــقــــدت مـــنـي الـــوثــــيـــقــــتـــان
الصادرتـان من اعداديـة زيونة
ـهـنـيـة لـلـبـنـ بـأسم (يـاسـر ا
ـرقــمـتــــــان عــامـر مــوسى) وا
(١٢ فــــــــــــــــــــــــــي ٢٠٠٩/٩/٦)
و(٤٠٢ فـــــــــــــــــي ٢٠١٥/١/١٢)
ن يـعــثــر عـلــيـهــمـا الــرجــاء 
ــصــدرهــمـا او تــســلـيــمــهــمـا 
االتـــــــــــصـــــــــــال بـــــــــــالـــــــــــرقـم

. ٠٧٧١٠٦٥٩٠٢٠
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نشـر في جـريدة (الـزمان)
بــــــالــــــعــــــدد (٦٧٥٢)  في
٢٠٢٠/٩/٦ االعــــــــــــــــــالن
ـــــرقم (٢٠٩)  بــــتـــاريخ ا
٢٠٢٠/٨/٢٥ فـي حــــــــــقل
القـيـمة الـتـقديـريـة للـمـتر
ـــربع الــــواحـــد (٨٥٠٠) ا
خــــــطـــــأ والــــــصـــــحــــــيح
(٨٥٠٠٠) لـــــذا اقـــــتــــضى

التنويه.
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نشـر في جـريدة (الـزمان)
بــــــــــالـــــــــــعــــــــــدد (٦٧٥٣)
فـــــي٢٠٢٠/٩/٧ االعـــــالن
ـــــرقم (٢٢٤)  بــــتـــاريخ ا
٢٠٢٠/٨/٣١  كـــــــــتـــــــــاب
مـديــريـة اجملـر الــكـبـيـر /
ــــرقم شــــعــــبــــة االمالك ا
(٢٥٣٨) مـن دون ذكــــــــــــــر
الــــــــتــــــــاريخ خــــــــطــــــــا
والــصــحــيح هــو (٢٥٣٨)
بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠
 لذا اقتضى التنويه.
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نــــــشـــــــر في جــــــريــــــدة
(الـــــزمـــــان) بـــــالـــــعــــدد
(٦٧٥٤) فـي ٢٠٢٠/٩/٨
االعالن الــذي جــاء فــيه
(احملــــلـــــة او رقم واسم
قاطـعة: ٧ كجـية خطأ ا

والصحيح (كصيبة).
 لذا اقتضى التنويه
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FTTH شاركة بتشغيل وصيانة وتسويق مشروع القرض الياباني خلدمات تمديد اعالن  مشروع اعالن ا
وبعدد خطوط اجمالي قدره ( 150.000) خط في بعض مناطق محافظة بغداد لسنة 2020

ـشار لـهـا في األعلى والـشركـات الـراغبـة باالشـتـراك فيـها يـسر نـاقـصة ا ـتقـدمة عـلى ا الى كـافة الـشركـات ا
ـعلـوماتـية إحـدى تـشكـيالت وزارة االتصـاالت أن تنـوه لـكم بأنه  تـمديـد مدة الشـركة الـعامـة لالتـصاالت وا
شـاركة بـتشـغيل وصـيانـة وتسويق مـشروع الـقرض الـيابـاني خلدمات إعالن مشروع ''االعالن عن مـشروع ا
 FTTH وبعدد خطوط اجمالي قدره ( 150.000) خط في بعض مناطق محافظة بغداد لسنة 2020 '' وان
ـصادف ٢٠٢٠/٩/٢٧ لـهذا اقـتضى تاريـخ غلـقه وفتح الـعطـاءات سيـكـون الثـانيـة عشـر ظهـرا من يـوم األحد ا
ـعلومات االتصـال على ارقام الهواتف (07600017078 –07600017122 ) او البريد زيد من ا الـتنويه و

درج ادناه. وقع االلكتروني ا االلكتروني او مراجعة ا
مع التقدير...

E-mail:  legal_itpc@yahoo.com       www.itpc.qov.iq          www.moc.gov.iq     
              Legal_itpc@hotmail.com
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ــا يــضـطــر الى الــبـحث عن مـنه 
شـخـصـية لـهـا صلـة او مـعـرفة مع
أحــد مـوظـفي الـدائــرة الـتي تـكـون

فيها معاملته.
WO½Ëd²J « W uEM

والفتقـار اغلب دوائرنـا والتواصل
ـنـظـومـة االلـكـتـرونـيـة مـن خالل ا
ــــــا دخـــــــلـت احلــــــواســـــــيب طـــــــا
االلكـترونيـة في كل مفـاصل الدولة
زمن ثم اســــتـــئـــصـــال احلـــلـــقـــات
الـزائـدة والـتي ال مـعـنى لـهـا خالل
واطن وخلق رحلة إجناز معاملة ا
بــــدائل وفـق مــــنـــظــــومــــة بــــرامج
الــكــتــرونــيـــة مــحــدثــة والــشــروع

نظومة (احلكومة االلكترونية)
يــضــاف الـى تــلك الــعــقــبــات عــدم
وجود مكتب استعالمات يسترشد
ـواطن الى الـكـيـفيـة الـتي تـمـكنه ا
من إجناز ما جاء ألجله كذلك عدم
ــــكن أن وجــــود عالمــــات أو مـــا 

عـلومات االرشادية نسميه هـنا با
ــواطــنـــ بــكــافــة الــتي تــعـــرف ا
ــفــاصل االداريــة ومــســمــيــاتــهـا ا
اخملتلفة. فضالً عن العشوائية في
تـــــــــوزيع االدارات واألقـــــــــســــــــام
وبـــصــورة جـــعــلت هـــنــاك ادارات
مـتـقـاربة جـداً تـخـتلف فـي طبـيـعة
مهـامهـا ومسـئوليـاتهـا األمر الذي
يــــضـع الــــزائــــر أمــــام حــــالــــة من

التخبط.
تابعة الى جانب غياب تـام ألطر ا
ـقدمة سـتمرة إلجنـاز الطـلبات ا ا
الـى هـــــذه اجلـــــهـــــات وخـــــاصـــــة
إجــراءات اســـتـــحـــصــال بـــطـــاقــة
الـسـكن.لـتسـتـمـر حالـة الـتـذمر من
ـعامـلة في واطن صـاحب ا قـبل ا
ــتــســارعــة الـتي ظل الــتــحـوالت ا
تشهدها االدارة العلمية اليوم وما
ابـتـكـرته من نـظم وأسـس وقـواعد
لــتــنــظــيم الــعالقــات االداريــة بـ

ستفيدين منه.. اصحاب العمل وا
والشـك أن هــــذا يــــتــــطـــــلب مــــنــــا
مواصلـة تسليط الـضوء على هذه
ـشـكـلـة بـكل أبـعادهـا وجـوانـبـها ا
حـتى نـسـتـطــيع حتـديـد األسـبـاب
الـــكـــامـــنـــة وراء هـــذه االجـــراءات
الـروتــيـنــيـة ودعــوة الى مـراجــعـة
نظمة القوان واللوائح والنظم ا
لـإلجـــــراءات الــــروتـــــيـــــنــــيـــــة في
اســـتـــحــــصـــال بـــطـــاقـــة الـــســـكن
ومحاولـة معاجلة قـصور التدريب
والـــتـــأهـــيل لـــلــمـــوظف اخملـــتص
واالفــــــادة مـن جتــــــارب اآلخــــــرين
الـنـاجحـة.. وهـذا يـولد فـجـوة ب
واطـن الـذين يحـلمون حاجـات ا
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بغداد

بـخــدمـة إداريـة سـريــعـة يـقــابـلـهـا
روتـــ إداري مــقـــيت حــيـث يــعــد
العـراق في مقـدمة الـدول من حيث
الـفسـاد اإلداري وبحـسب مـنظـمة
ـية فإن أكثر من 65 الشفافـية العا
ئة من العراقي دفعوا رشاوى با
إلـى مـوظف حــكـومي أو أســهـمـوا
في توسـيط متنـفذ لقـضاء معـاملة

إدارية.
W Ëb « …eNł«

ؤسسات انّ هذا الفـساد يصـيب ا
والهيـئات اإلدارية ألجـهزة الدولة
ـــرافق الــــعـــامـــة وقـــد ارتــــبط بــــا
ــوظف الــعــام وأحـدث الــعــائق وا
األســــــاسـي بــــــوجـه شـــــــرعــــــيــــــة

احلكومات.
ـقـابل سـلـسـلـة الـروتـ فـأذا مـا
كـانت اإلجـراءات واضـحـة سـهـلـة
اإلدراك. من شـــأنـــهـــا ان حتـــد من
مـظــاهـر الـفـسـاد اإلداري وذلك ألن
كثـرة اإلجراءات وتـعقـيدهـا جتعل
ـــراجـــعـــ ـــوظـــفـــ وا بـــعض ا
يــلـجـأون إلى اســتـخـدام الـرشـوة
وبنفس الوقت العمل على حتديث
الـتـشـريـعـات وتــيـسـيـر األسـالـيب
وتــبـســيط اإلجــراءات اإلداريـة في
مــراكــز مــنح بــطــاقــة الــســكن من
علوماتية خالل تعزيز استخـدام ا
ــواطــنــ وتــوســيع االتــصــال بــا
ــــراجــــعـــــ عــــبــــر الــــشــــبــــكــــة ا
اإللـــكــتــرونــيـــة وإعــادة هــنــدســة
عمليات اإلدارة العامة وإنشاء ما
عرف بـ "احلكومة اإللكترونية" عن
طــريق اســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا
ـــعــلـــومــات وبـــصــورة خـــاصــة ا

ــعــلــومـات اإلنــتـرنـت في تــقـد ا
واخلدمات بأكثر الطرق مالئمة. 
وحـذف اخلطـوات غيـر الضـرورية
التي ال مبرر لها وال فائدة منها
فضالً عن إعادة النظر في النماذج
ـسـتــخـدمـة في اجنــاز مـعـامالت ا
ـواطـنـ السـيـمـا تـلك الـنـمـاذج ا
ـــتــنـــاســـبــة مع ـــة غـــيــر ا الـــقــد
سـتجدات ولم جتر قتـضيات وا ا
عـمـلـيـة مــراجـعـة لـهـا مـنـذ فـتـرات
طــــويــــلـــــة والــــعــــمل عــــلى إزالــــة
تضاربة ـتقادمة وا التشريعات ا
وتــبــسـيــطــهــا وزيـادة جــودتــهـا
واالهــتــمــام بــقــضـايــا الــصــيــاغـة
الـــتــشـــريـــعـــيــة مـن خالل تـــزويــد
الوزارات احلكـومية بأذرع بـحثية
 تـــعــمـل عــلـى إجــراء الـــدراســات
واألبــحـــاث الــعـــلــمـــيــة اخلـــاصــة
ـجاالت وأنـشـطة هـذه الوزارات
مع االســتــعــانــة بــنــتــائــجــهــا في
تـطـويـر الـعـمل اإلداري فـضـلًا عن
ـــتــزايــدة ــتــطـــلــبــات ا تـــلــبــيـــة ا
لــلـمــواطــنـ وحتــســ مـســتـوى
اخلــــدمـــــات الــــعـــــامـــــة; من خالل
ـدة الزمنية الالزمة ألداء تقصير ا
اخلــدمـة وتــفــادي بطء الــوســائل
الـيــدويـة واألخــطــاء الـتي تــتـرتب
عــلــيـــهــا. ومع تــيــســر االجــراءات
وتفادي العقبات كما يساعد تدفق
عامالت بسـهولة ويسر بيانـات ا
عــلى تــســهـيـل عـمــلــيـات الــرقــابـة
ـراجعـة بدلًـا من تعـدد النـماذج وا
الـورقـيـة واالطالع عـلى الـسجالت
ــــــعـــــامـــــالت أمـــــام وتــــــكـــــدس ا
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ـا عـزف رؤسـاء احلـكـومـات لــطـا
ــتـعــاقــبـة بــعــد عـام الــعــراقـيــة ا
2003 عـلى وتـر الـتـركة الـثـقـيـلة
التي ورثوها عن الـنظام السابق
حـــتى اصــــبـــحت تـــلـك الـــتـــركـــة
و تــتـــراكم أعـــبــاؤهــا تـــتــضـــخم
بـسـرعـة مـذهـلـة  مـثل كـرة الـثـلج
دون مـــعـــاجلـــات جـــادة من قـــبل
صـانـع الـقــرار الــعــراقي وصـوالً
الى احلـــكــومـــة احلــالــيـــة  الــتي
قـامت هـي ايـضــاً بـالــعــزف عـلى
وكــانت تـلك الــتـركـة الــوتـر ذاته 
مــفــعـمــة بـالــكــثـيــر من الــعـوائق
ـا قد يجعل رئيس والتحديات
مـــجـــلس الـــوزراء احلـــالـي امــام
خــــيـــاريـن ال ثـــالـث لــــهـــمــــا امـــا
مــــــواجــــــهــــــة تــــــلك الــــــعــــــوائق
ـلك مـن نـفوذ ـا  والـتـحـديـات 
وتـلك اخلـطـوة حتـتـاج وســلـطـة 
الى شــخـص ذي درايــة وخـــبــرة
واســعـة في عـمــلـيـة ادارة االزمـة
او الـــعـــمل عــــلى تـــرحــــيل تـــلك
ــــشــــكالت الى الــــتـــحــــديــــات وا
ـقــبـلــة مـثل مــا فـعل احلــكـومــة ا
اسـالفه ســـــابــــقـــــاً . ان االجــــواء
الــــنــــاشــــئـــــة في ظـل اخــــتــــيــــار
مـــصــطـــفى الـــكـــاظــمي رئـــيـــســاً
جمللس الوزراء في شهر ايار من
عــام 2020 هـي الــتي قـــد تــكــون
اجبرته بـالتفكـير جدياً بـالتحرك
ـــــواجـــــهـــــة بـــــعض اخملـــــاطـــــر
والتحـديات التي تـعترض طريق
ووجـود الـدولـة فــرض الـقـانــون 
وحتـقـيق مــتـطـلـبـات وهـيـبــتـهـا 
ـسـتـدامـة. وقـد تـكون الـتـنـمـيـة ا
نــــــــقـــــــطــــــــة الـــــــشــــــــروع االولى
والضـرورية لتـحقيق االسـتقرار

االمني والسياسي هي السيطرة
اذ اصبح ـنـفلـت  عـلى الـسالح ا
استعمال الـسالح ظاهرة شائعة
ـا شكل ـدن الـعراقـيـة  في كل ا
ازمـة فـعـلـيـة لـلـنـظـام الـسـيـاسي
فـاالخــفـاق الزم جـمـيع الــعـراقي 
احلـكـومـات  بـعـد عام 2003 في
ـسلـحة كـبح جمـاح اجلـماعـات ا
ــة او الـــســيـــطـــرة عـــلـى اجلـــر
ـنـظـمـة او الـتـقـلـيل مـن سـطوة ا
وهذا بـحد ذاته ونفـوذ العـشائـر
يـشــكل حتـديــاً وجـوديــاً لـلــدولـة

وسلطتها.
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وهــنــاك حتـديــات اخــرى تـواجه
احلكـومة العراقـية ال تقـل اهمية
عن الـــتــــحـــديـــات انـــفـــة الـــذكـــر
لــتـتــفــاقم االعــبـاء عــلى اجلــهـاز
فغياب ويزيد حـملهـا  احلكـومي
وتــــــــفـــــــــشـي ظــــــــاهــــــــرة االمـن 
وتـــأرجح االســتــقــرار الـــبــطــالــة
واالســتـقـرار االمـني الــسـيـاسي 
والــــكـــــســــاد ــــتـــــوازن  غــــيـــــر ا
االقـتـصـادي فـضالً عن الـتـدهـور
في الــــقــــطــــاع الـــصــــحـي الـــذي
تــشــهــده الـــبالد بــســبب تــفــشي
وبـاء كورونـا كل تـلك الـتحـديات
جتــعل من امــكـانـيــة قـيـام اسس
مـتيـنة لـدولة قـوية عـملـية بـالغة
فــالـدولــة الـعــراقـيـة الــصـعــوبـة 
وبكل صراحة تعاني من اختالل
فـي اعـــــــــادة تـــــــــعـــــــــريف الدوار
فـــكـــان من الــــفـــاعـــلــــ فـــيـــهــــا 
ـــفــــتـــرض ان تــــتـــجـه الـــدولـــة ا
الــعــراقــيــة بــعــد عـام 2003 الى
انـتاج بـيـئة سـيـاسيـة تؤدي الى
خـلق تـنـمـيــة بـشـريـة مـسـتـدامـة

عـــــبـــــر عـــــمـــــلـــــيـــــة االنـــــدمـــــاج
وتـــوفـــيــــر الـــبـــنى اجملــــتـــمـــعـي
وتــعـــظــيم الءمـــة الــتـــحـــتــيـــة ا
ـالــيـة الـقــدرات االقـتــصـاديــة وا
واالستثمارية لتوفير فرص عمل
والقـضاء لـلـمعـطلـ عن الـعمـل 
ومـكـافـحة عـلى ظـاهـرة الـبـطـالـة
الـفـقـر اال ان طـبـيـعـة الـتـحـديات
و ذو تأثير االمنيـة كانت كبيـرة 
بـالغ عـلـى سـيـاسـات احلـكـومات
ـــتــعــاقـــبــة اذ اصـــبح االنــفــاق ا
الـــعــســـكــري يــفـــوق عــدة مــرات
االنفاق عـلى القطاعـات احليوية
االخــرى مـــثل قــطـــاع الـــتــعـــلــيم
والـــصــحـــة والـــبــيـــئـــة والـــنــفط
والـكهـربـاء والزراعـة والـصنـاعة
والــسـيــاحـة فــكـانت تــرحل تـلك
ـشـكـالت من حـكـومـة الى الـتي ا
تـلـيهـا بسـبب سـوء التـخـطيط و
االدارة الــــفــــاشـــلــــة والــــفــــســـاد
ـسـتـشـري في مـفـاصل الـدوائر ا
فـاالوضــاع االمـنــيـة احلـكــومـيــة
والـهشـاشة االقـتصـادية الـسيـئة
وسوء ادارة القطاعات اخملتلفة
فــــضالً عن ســــيــــولــــة االحــــداث
الـسـيـاسـية واالمـنـيـة كـانـت لـها
ومــؤثـر عـلى االداء وقـعـاً كــبـيـر 
فــاصـــبــحت الـــدولــة احلـــكــومـي
العراقـية ذات بيـئة خصبـة لنمو
ظـاهـرة الـسـلطـات الـبـديـلـة التي
بـــرزت بـــشــــكل الفِت بــــعـــد عـــام
وإسْـتَـشْرت تـلك الـظـاهرة 2003
وتبـلورت بصـورة واضحـة بعد
عــــام  2014 عــــلـى اثــــر دخــــول
ومـا تــنــظــيـم داعش لــلــمــوصل 
إِعْــتَـرى عـلى اثـرهــا من انـكـسـار
وتعد معنـوي  للجيش الـعراقي 

الــســلـطــات الــبــديـلــة بــاالسـاس
جــهــات فــاعــلــة مــا دون الــدولــة
تَـــتَـــزاحُـم مع الـــدولــــة حلـــيـــازة
ولـها ـوارد والسـلـطة والـنـفوذ ا
القدرة واالمـكانات على مُـنَافَسَة
وفي حاالت الـدولة ومـقـارعتـهـا 
كــثــيــرة حتـل مــكــان الــدولــة في
توفـير االمن واخلـدمات وتـطبق
ـــنـــظـــورهـــا. الـــقــــانـــون وفـــقـــاً 
وتـتـضمن تـلك اجلـهـات الفـاعـلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال رجـــــــــــــــــــــــ
واجلــمــاعــات الــعــشـــائــر الـــدين
وقــد انـــتــفـــعت تــلك ــســـلــحـــة ا
االطــــراف مـن الــــدولـــة لــــكــــسب
وقـد يـبدو الول ـوارد والـنـفـوذ ا
وهـــلــــة صـــعــــوبــــة رسم حـــدود
فاصلـة ب تلك اجلهـات الفاعلة
فــــغـــالــــبــــاً ال تــــكـــون والــــدولــــة
احلــكـومـة الـعـراقـيـة قـادرة عـلى
فض الــنـزاعـات الــتي قـد حتـدث
بــ عــشــيــرتــ او اكــثــر بل ان
االمــــور تـــــتـــــرك الى اجلـــــهــــات
الفاعلة ما دون الدولة المتالكها
سلـطة ونفـوذ اكبر من احلـكومة
عقدة ـتغيـرات ا وفي ظل تلك ا
تـــبـــدو مـــهــــمـــة صـــانع الـــقـــرار
العراقي صعبـة للغاية ففي حال
فـكـر باالصـطـدام بصـورة فـعلـية
بــتـــلك اجلــمــاعـــات فــانه ســوف
يـواجه بردة فـعل عـنيـفة نـتيـجة
ــا تــمــلـكـه تــلك اجلــمـاعــات من
ادوات وسـلطـة وتـأثيـر جتـعلـها
ـــشــــهـــد تـــتــــحــــكم بـــخــــيــــوط ا
الـــســيــاسي واالمــني  فــصــانع
القـرار الـعراقي اذا مـا اراد فعالً
ؤسـسات بنـاء دولة الـقانـون وا
فــعــلــيـه بـالــعــمـل عـلـى احــتــكـار
االستعـمال الشـرعي لكل وسائل
فـتـكــون الـدولــة فـحـسب الـقــوة 
هي من حتـتكـر اسـتعـمال الـقوة
بــــــــصــــــــورة شــــــــرعــــــــيـــــــة دون
وبــــالــــتــــالـي فـــان اي غــــيــــرهــــا
اســتــعــمــال لـوســائـل الـقــوة من
خـارج نـطـاق مـؤسـسـات الـدولـة
يـعــد عـمـالً غـيــر قـانــوني وعـلى
الدولة محاربته والسيطرة عليه
ــا مـــاعـــبـــرت احلـــكـــومــة وطـــا
احلالية عن جديـتها في محاربة
كـل اشــكـــال الـــعــنـف والــفـــســاد
والــعـــمل عــلى فـــرض الــقــانــون

نـفلت وانـهاء ظـاهرة الـسالح ا
فـي خـطـابـاتـهـا الـرسـمـيـة اال ان
ـنـال ذلـك الـهـدف يـبــدو صـعب ا
بــســبب وجــود قــوى ذات نــفـوذ
وهــيــمــنــة عــلى عــمــلــيــة صــنع
الــــقـــرار تـــعــــمل عــــلى تــــوجـــيه
سـيـاسـات احلـكــومـة بـعـيـداً عن
ـصاحلهـا.  وعلى اثر ساس  ا
زيـارة رئـيس احلـكـومـة االخـيرة
ومــا صــدر مــنه من لــواشـنــطن 
مواقف وتصريحات تبدو متزنة
نـوعــاً مـا اذ اكــد عـلى الــسـيـادة
الــعـراقـيـة وضـرورة احـتـرامـهـا
وزيــــــادة الــــــتــــــعــــــاون االمــــــني
واالســـتــخـــبـــاراتي مع اجلـــانب
االمـريكي فـان تلـك التـصريـحات
المـــست نـــوعــاً مـــا اجلــمـــاعــات
و سلـحة ونشـاطها في البالد  ا
قـد تـكـون تـلك الـتـصـريـحـات في
نـظـر الـطـرف االخر اكـثـر تـطـرفاً
وجتــــعـــلـه في خــــانـه الــــطـــرف
االقــرب الى واشـــنــطـن مــنه الى
طـــهــران. وفـي ســيـــاق عــمـــلــهــا
المـتــصـاص غــضب اجلــمـاهــيـر
عـمــدت احلـكــومــة  الى تـشــكـيل
جلـــان لــلـــتـــحـــقــيـق في اعـــمــال
العنف عقب احـتجاجات تشرين
االول مـن عــــــــام 2019  الـــــــــتي
خلـفت مـا يزيـد على 500  قتيل
بــــ قــــوات االمن الــــعــــراقــــيــــة
ـتــظـاهـريـن فـضالً عن تــعـهـد وا
ـــحـــاكـــمـــة رئـــيــــســـهـــا مـــراراً 
ـــتـــورطــــ بـــعـــمـــلـــيـــات قـــتل ا
وفـــتح مـــلـــفــات ـــتـــظــاهـــريـن  ا
الــفــســاد الــتي يــشــتــبه بــتـورط
الـكثـير من الـسيـاسيـ فيـها اال
انـنـا بالـوقت نـفسه نـسـتبـعد ان
تــتـــوسع احلــمـــلــة او ان تــاخــذ
طـــــابـع الــــصـــــدام مـع االطــــراف
ــــشـــهـــد االكــــثـــر تـــأثــــيـــراً في ا
فـمـصــطـفى الـكـاظـمي الـعـراقي 
سرعان مـا يعدل مواقـفه بسرعة
لــتــجــنـب الــصــدام مع االطــراف
ــــشــــهــــد االكــــثـــــر نــــفــــوذا في ا
السـياسي فالـكـاظمي وبـحسب
اعـــتـــقـــادي ســـوف يـــســـعى الى
حتـقــيق مــطـالب احملــتــجـ في
بادرة بعـملية مكـافحة الفساد ا
وهو وان كانت العملـية خجول 
بـــذلك يــحـــاول حتــقــيـق هــدفــ
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كن ان نـنسى تـهديـد جيمس ال
بـيكـر وزير اخلـارجيـة األميـركية
في عــام 1991 قـــبل شن احلــرب
عــلى الـعـراق  عـنــدمـا قـال كالمـا
ــشــروع االمـريــكي ?يــعــبــر عن ا
اجلــديـد في الـعـراق (ســنـعـيـدكم
الى عــصــر مــا قــبـل الــصــنــاعـة)
وبــيـكـر كـان يـعي جـيـدا اخملـطط
االمــريــكي فـي تــدمــيــر الـــبــنــيــة

التحتية للعراق . 
ان مــاجـرى ويــجـري الى يــومـنـا
احلــاضـر من تـخـريب الـصـنـاعـة
والزراعـة واخلدمات الـعامة  لم
يكن عن جهل او سوء ادارة فقط
. وال كــان احـتـالل الـعــراق خـطـأ

اســتـراتــيــجـيــا كـمــا كــان يـدعي
ــا كـان تـوني بــلــيـر وغــيـره . ا
ذلك عــلى وفـق مــخــطط قــد اعــد
سـلـفـا العـادة الـعـراق الى عـصر
ماقبل الـصناعـة . وبدأ ذلك حقا
مـنـذ فرض احلـصـار عـلى البالد
عام  . 1991ثم اسـتـكـمـلـوه بـعـد
االحتالل العـسكري عام ? 2003
وجــلب احـــزاب وكــتل طــائــفــيــة
متـخلفة الدارة احلـكم . ليـعيثوا
فـسـادا وتـخـريـبـا فـي هـذا الـبـلد

العريق .
ولـعل اهم عـمل تـخـريـبـي قـاموا
به هو ايـقاف كل تطـور صناعي
او حضـاري  عن طـريق تعـطيل

قطاع الـكهرباء  وبـذلوا جهودا
خــبــيــثـة في عــرقــلــة اعــادة هـذا
الـقـطاع الـى الوضع الـطـبـيعي 
بـعـد ان  تــدمـيـره نـهــائـيـا من
قـــبل قــوات الـــتــحــالـف بــقــيــادة
ــــتــــحــــدة  كل ذلك الــــواليــــات ا
بــهــدف الــقــضــاء عــلى الــبــنــيــة
الـتـحـتـيـة لـلـعـراق الـتي تـعـتـمـد
اساسا على الطاقة الكهربائية 
التي تمثل عـصب احلياة . وهو

تدمير متعمد وغير مبرر .
ان االنــقـــطــاع الـــدائم لـــلــطـــاقــة
الـكـهـربـائيـة يـصـيب بـالـشلل كل
مـــرافق احلــيـــاة . فــهـــو اســاس
الصـناعـة والزراعـة  واخلدمات

الــــــــعــــــــامــــــــة واالتــــــــصــــــــاالت
والــكــومـــبــيـــوتــر وغــيـــرهــا من
القطاعات . وبالـتالي كان سببا
مـــبــــاشــــرا لــــبــــطـــالــــة مـاليـــ

الـــشباب .
وتـــشــيـــر اإلحـــصــاءات إلى أن
نسـبة الـفقـر في العـراق وصلت
ــنــاطق ــئــة  فـي ا إلى 41.2 بــا
ــــــئــــــة في احملــــــررة  و30 بـــــــا
ـنـاطق اجلـنوبـيـة  . . كـما انه ا
يــعـطل الــطـاقــات الــبـشــريـة في
ــكن مــوسم الــصــيـف حــيث ال
استمرار حياة الناس الطبيعية
حتت اجـــواء حــرارة تــصل الى
مـافــوق اخلــمـســ في مــنـاطق

عديدة من العراق. 
وقد تزامن ذلك مع فتح احلدود
لـالســــتــــيــــراد من دول اجلــــوار
ا ادى الى وخـصوصـا ايـران 
تـــوقـف مـــاتـــبـــقى من مـــصـــانع
القـطاع العـام ومشاريع الـقطاع

اخلاص .
ونتـيجة لـعطل منـظومة الـطاقة
ـتــكـرر  اعــتـمـد الــكـهــربـائـيــة ا
ـواطن الـعـراقي عـلى مـشـغـلي ا
ـولــدات احملـلــيـة لــتـجـهــيـزهم ا
بالكهرباء  رغم الـتأثير البيئي
ــولـــدات الــتي الـــضــار لـــهـــذه ا

تــعـــمل بــالــديـــزل  اضــافــة الى
ـســتـمــر لـهـذه مـشــاكل الـقــطع ا

الطاقة البديلة والرديئة . 
ذكـــر تــقـــريــر لـــوكــالـــة الــطـــاقــة
الدولـية أن الـعراقـي دفـعوا 4 
مـــلــيــارات دوالر في عــام 2018 
شغل الصغار  وهذا لهؤالء ا
ــبـلغ يــعــادل مـيــزانـيــة كـامــلـة ا

لوزارة الكهرباء .
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ان تـــــعـــــطـــــيل جـــــهـــــود اعــــادة
الــكـهـربـاء جــاء بـوسـائل وطـرق
خــبـيــثـة عــديـدة مــنـهــا الـفــسـاد
ــسـتــشــري في هـذا الــقــطـاع  ا
والـــــتـــــغـــــاضي عـن الـــــســـــرقــــة
شبوهة . والتخريب والعقود ا
والـتـعـاقـد مع شـركـات وهـمـية .
نــاهـــيـك عن ســـوء اإلدارة الــذي
تركته في حالة فوضى عارمة . 
ومـن جــــانـب اخــــر فـــــان ايــــران
عـمــلت بـعــد احلـرب االمــريـكــيـة
عـلى الــعـراق الى االنــتـقــام مـنه

أرضا وشعبا .
فهي احـدى الدول الـتي ساعدت
أمريكا في حربـها على العراق .
ومــازالت ايــران تـــمــارس شــتى
عـمـليـات االنتـقـام من هـذا البـلد
الــعـــريق وشـــعــبه . وهـي بــذلك

تـــــســــعـى لــــلـــــثــــأر مـن احلــــرب
الـــعـــراقـــيــــة االيـــرانـــيـــة . وهي
مستمرة الى يومنا احلاضر في
تـعــطـيل كل تــقـدم او تــطـور في
العـراق وعلى مـدى سبـعة عـشر

عاما .
لــقـد ســاهـمت ايــران وعـمالؤهـا
في تـعـطـيل الـصنـاعـة والـزراعة
لـيـصـبح العـراق حـديـقة خـلـفـية
لـها . ومـسـتوردا لـكل احلـاجات
البـشريـة على اخـتالف انـواعها
. وبـــــجـــــودة اقـل كـــــثـــــيـــــرا من
ـتـعـارف عـلـيـهـا . كـما احلـدود ا
شـــاركت في تـــعــطـــيل اجلـــهــود
لتحس الطاقة الكهرباء خشية
اكــــتــــفــــاء الــــعـــــراق من بــــعض
ـنـتـجـات احملــلـيـة الـصـنـاعـيـة ا
والزراعية  ليبقى العراق حتت
مظلة ايران في اجملاالت كافة .
وفي مــجــال الــطــاقــة يــســتــورد
ـئة من العـراق من ايران  31 با
ــســـتــخــدم فـي تــولــيــد الــغــاز ا

الطاقة الكهربائية .
وتــمـســكت طــهــران بـاســتــمـرار
عقود الغاز اضـافة الى تصدير
الطاقة الكهربائية الى العراق .
كما تـعمل ايران باسـتمرار على
تعطيل مشاريع امدادات الطاقة

ـتـظـاهـرين بـانه االول: طــمـأنـة ا
عـازم عـلى مـحـاســبـة الـفـاسـدين
تظاهرين اكثر ومحاكمة قتـلة ا
مـن كـــونــــهـــا اعالن حــــرب عـــلى
ـشـهد شـخـصـيـات مـتـنـفـذه في ا
الــــســـــيــــاسي.االخـــــر: حتــــقــــيق
اسـتــعـراض اعـالمي لـلــحـكــومـة
ولهـرم السلطة العراقيـة عموما 
خصوصاً من خالل تـقد نفسه
كـــونه مــهـــتــمـــا جــداً بـــعــمـــلــيــة
ومـحاكمـة قتله مكـافحة الـفساد 
ــتــظــاهـــرين وان تــطــلب االمــر ا
الـتـضـحـيـة ببـعض الـسـيـاسـي
ـلكـون نفـوذا قويا من الذين ال 
داخــل دوائــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــنــع
وبــالـــتــالي كـــسب رضــا الـــقــرار

الشارع العراقي. 
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ـــتــغـــيـــرات فــان وفي ظـل تــلـك ا
حــكــومــة مـــصــطــفى الـــكــاظــمي
ســـــوف تــــســــعـى لــــلــــعـب عــــلى
ـشــهـد الـعـراقي  مـتـنــاقـضـات ا
وبالتـالي فانها سـوف ال تختلف
كـــــثــــــيـــــراً عـن اخـــــواتــــــهـــــا من
احلـكــومــات الـســابـقــة اذ سـوف
تــــعـــمـل عـــلـى تـــرحــــيل جــــمـــيع
ــــشــــكالت الى الـــتــــحــــديـــات وا
احلكـومة الـقادمـة  بسـبب ضيق
ـــــدة الـــــزمـــــنـــــيـــــة فـــــضالً عن ا
واولـياته بـرنـامـجهـا احلـكـومي 
الـــتي تـــتــمـــثل فـي الــســـعي الى
اجـــراء انــتــخــابـــات مــبــكــرة في
وهــذا الـشيء ذاته ــقـبل الــعـام ا
يـحــتـاج الى نـوع من االسـتـقـرار
الـــســـيــــاسي واالمـــني وهـــذا ال
يــتــحــقق بــطــبــيــعــة احلــال دون
ايـــجــــاد اجـــواء مـن الـــتــــهـــدئـــة
ـســاكـنـة مع جـمـيع االطـراف وا
ــتـــنــفــذة وصــوالً الـى حتــقــيق ا
فالتحديات بكرة   االنتخابات ا
الــداخـلــيــة الـتي تــواجه الــدولـة
ـثــابـة قــنـبــلـة الــعــراقـيــة تـعــد 
موقوتة حتتاج الى رؤية وحنكة
عضالت واسعة لتفـكيك جميع ا
الـتي تـواجه قـيام دولـة الـقـانون
وبــالـتــالي سـوف ـؤســسـات  وا
تـبـقى تـداعـيـات تـلك الـتـحـديـات
تـشـكل حـلـقة مـفـرغـة دون ايـجاد
مـعـاجلات جـذريـة لهـا عـلى مدى

اجيال قادمة .

والــعـقــبـات الـتي تــقف حـائالً دون
إجنـــاز األعـــمـــال من خالل إصالح
بــيـئـتـهـا االداريـة وحتـسـ األداء
اإلداري في مــنــظـومــتــهــا اإلداريـة

عزل عن االخرى. والتي تعمل 
ـــعــانـــاة عـــنــد تـــبـــدأ ســـلــســـلـــة ا
ــــواطـــــنـــــ الــــذيـن يــــعـــــانــــون ا
ـمــلـة الـتي ـطــولـة وا اإلجـراءات ا
فــرضـــهـــا عــلـــيــهـم الــروتـــ ومــا
يـتــكـبــدهـا جــراء ذلك من تـضــيـيع
لــــــلــــــوقت واجلــــــهـــــد فـي إجنـــــاز
مراجـعات قد ال يـستغـرق اجنازها
ســــاعـــة أو ســـاعـــتــــ من الـــوقت
ولــيس أســبــوعــاً أو أكــثــر النــهـاء
معاملته الـتي ال يستغرق إجنازها
ســـوى دقـــائـق وابـــتـــداع ظـــواهــر
ووقـائـع خـارج مـا هـو مـعـهـود في
تـــطــبــيــقه. وتـــارة اخــرى تــتــعــلق
ــوظف ومـدى ـزاج ووضــعــيــة ا
ـطــلـوب سـعــة صــدره في اجنــاز ا

يــــخـــيـل الـــيـك وانت حتــــاول نـــقل
بـطـاقـة الــسـكن من مـنــطـقـة مـا في
نـطقة أخرى ان الذي وضع بغداد 
تـعلـيـمـات الـنقل مـتـأثـر بـالفـلـسـفة
الـيـونانـيـة او اجلدل الـديـالكـتـيكي
في الــــتــــعــــقــــيـــــد .. مــــتى يــــعــــلم
مـــســـؤولـــونـــا ان احـــتـــرام الــذات
اآلدمــيـة أعــظـم من احــتــرام الـذات
ــاديـة .. وهــنــا اتـســاءل مــا حـال ا
تـعـليـمـاتكم يـا فالسـفة الـروتـ لو
كانت مـدننا كـأبو ظبي او الـشارقة

او حتى اخلرطوم ...
روتــ إداري عــقــيم مــازال يــخــيم
عـلى اجلـهات والـدوائـر احلكـومـية
بال اســـتـــثـــنـــاء ومـــنـــهـــا مـــكـــاتب
ــتـخـصـصـة بـبـطـاقـة ـعـلـومـات ا ا
الــســكن الــتي لم تــتــمـكـن بـعــد من
القيـام بتنظـيم العالقة بيـنها وب
واطن ولم حترك مراجعيها من ا
ساكـناً بـاجتاه ازالـة كافـة العوائق

ـمـلكـة الـعربـيـة السـعـودية من ا
والكويت واألردن . 

وتــوفــر الــكـهــربــاء اخلــلـيــجــيـة
ـــئـــة عن مــــبـــالغ تـــقل ب  15بــــا

اسعار إيران . 
ومـــازالت طـــهـــران تـــصــر عـــلى
استمـرار عقود الغـاز والكهرباء
مع الـــعـــراق كــــشـــريـــان حـــيـــاة
اقـــــتــــصــــادي  بــــعـــــد تــــقــــلص
صــادراتــهــا الـنــفــطــيــة إلى حـد
كـــبــــيـــر بــــســـبب الــــعـــقــــوبـــات

األمريكية .
واضافة لذلك فان هناك مساعي
عديدة لتعطيل استخدام الطاقة
ــتـجـددة وخـصـوصـا الـشـمس ا
كبديل سليم للطاقة االحفورية .
ان الــــــعــــــراق يــــــواجه خــــــطـــــة
للتخـريب بكل معنى الكـلمة فقد
تــكــالـب االعــداء عــلــيه  بــهــدف
تدمير وسائل احلياة االنسانية
لــــلـــعـــراقـــيــــ . وعـــلى االخص
ـــثل عــصب الـــكــهــربـــاء الــذي 
احلياة واساس تقدم اجملتمع .
وفـي وسـط أزمــــــة صـــــــحـــــــيــــــة
واقـتـصـاديـة غـيـر مـسـبـوقـة في
تــاريـخ الــعـراق احلــديـث  جنـد
دوال كـبــرى واقـلــيــمـيــة وبـعض
الــعــمالء فـي الــداخل  يــدركـون

جـيـدا اهـميـة الـكـهربـاء لـلـشعب
الـعراقي  ولالقـتـصاد الـوطني 
فـتاح الرئيس لـلتطور لكونـها ا
والـــتــقـــدم من خـالل الــنـــهــوض
بـالـقــطـاع الـصــنـاعي والـزراعي
والــــقـــضـــاء عــــلى الـــبــــطـــالـــة 
ـا يـوفر وتـقـلـيص االسـتـيـراد 
العمـلة الصـعبة ويقـلل االعتماد
عــلى الـنـفط وحتـريـر االقـتـصـاد
الـعــراقي من االقـتـصـاد الـريـعي

النفطي .
ـثقـف ان ذلك يوجـب على كل ا
والــــقــــوى اخلــــيــــرة والــــنــــخب
الــعـــراقــيـــة اخملــلـــصــة تـــعــريــة
وكـــشـف مـــخـــطـــطـــات االحــزاب
الــفــاســدة  ومــســاهــمــتــهــا في

تخريب الدولة واجملتمع . 
وان جــهـودا يــجب ان تــبـذل من
اجل اعــادة الــلـحــمــة الـوطــنــيـة
لـلــمـجـتــمع الـعــراقي . حـيث ان
وحــــــــــــدة الـــــعــــــراقـــــيـــــ هي
الضـمانة االكـيدة لعـمليـة البناء
واســـــتــقـرار الـعـراق  واعـادته
الى وضــــــعه الـطـبـيـعـي كـدولة
فاعلة في اجملتمع الدولي بعيدا
عن اخملـــطـــــــــطـــات اخلــبـــيــثــة
لــلــنــــــــــيـل من هــذا الــشــعـــــب

االبي .

سـأذكـر لكـم قراءنـا االعـزاء قصـة   قـرأتهـا في كـتـاب (عبـدالـناصـر والـعالم).
ـصري الـشهـيـر (محـمد حـسـن هـيكل ) وكـانت عن زيـارة زعيم لـلـصحـفي ا
ـيــة لـتـحــريـر االنـســان(ارنـيـســتـوشي جــيـفـارا) الــطـبـيب الــثـائـر الـثـورة الــعـا
ـوقع احلـزبي ـنـصب الـرفـيع  وا االرجـنـتـيـني االصل الـذي ضـحى بـاجلـاه وا
العـالي وبعد كل ذلك وقبله زهو الشـباب وعنفوانه  اقول  ضحى بكل شئ  له
في كـوبا  بـعـدانـتصـار ثـورتـهـاوترك الـزوجـة الـشابـة اجلـمـيلـة وحـبـيبـة الـعـمر
الثـائرة الـتي امضت معه اصـعب سني حـياتـهما ثـائرين في االدغـال واجلبال
وحان  االن وقت قـطاف ثمرة نـضالهم الثوري اجملـيد الطويل الدامي من اجل
ـواطـنـ الـفـقـراء وبـنـاء عش االسـرة الـصـغـيـرة بـنـاء دولـة االحالم لـسـعـادة ا
دافع ورعب الكشف عن مواقعهم الشـخصى االمن لعائلته  بعـيدا عن  دوي ا
في اية حلظـة من قبل امريكا وعـميلها ديكـتاتور  كوبا السابـق  باتيستا وكان
تشي جـيفـارا من اقوى واهم مـساعـدي فيـدل كاسـترو زعـيم ثورة كـوبا وعلى
الرغم من رجـاء كـاستـرو وحتـى توسالته له بـالـبقـاء مـعه وزيرا لـلـصنـاعة في
كـوبـا الـبـلـد الـذي انخـرط جـيـفـارا سـنـ عـديـدة لـتـحـقـيق احالم شـعـبـهـا في
االنعـتاق واالشتـراكية واحلـياة الـفضلى لـكنه اصر عـلى ان يلـتحق  بالـغابات
البولـيفية  ثائرالتحـرير فالحيها وفقرائهامن من رق وسـيطرة كبار االقطاعي
ــهم  فــوشـى به راع  جــاهل تــافه عــمــيل لــلــمــخــابـرات ومـالك االرض ومـظــا
ـسـاك الـذين كرس حـياته لـتحـريرهم االمريـكيـة أثيم لـيعـدم امام الـفالح ا
ــكـاسب لـهم من عـبــوديـة االقـطــاع نـافح من اجـل  غـدهم االفـضل وحتــقـيق ا
ـنطقة وعنـدما سؤل الـراعي التافه عن سـبب افشائه لـسر وجود جـيفارا في ا
الى عمالء امـريكا ليعدموه مسيحا جديدا  بر الدماء وهو يذوذ عن حقوقهم
قـاتل الثـوري العـظيم شـروعة وبـعد ان اكـتشف الـراعي التـافه عظـمة هـذا ا ا
اجاب: (انه فـعل ذلك واشيا بجيفارا الن حركته وحركة اصحابه في االحراج
الـقـريـبـة من مـراعي خـرافه  كـانت تـسـتـفـز ه وتـسـتـفـز خـرفـانه)  وهـكـذا دفع
حــيـاته ثـمــنـا حلـريــة  وسـعـادة وكــرامـة  أنـاس انــتـهـازيــ جـهـلــة حـتى انـهم
اليــسـتـحــقـون احلـيــاة وعـلى ايــة حـال فـعــنـدمـا زار مــصـر بـدعــوة من جـمـال
عبدالـناصـر في منـتصف سـتيـنيات الـقرن الـعشـرين حتدث جـيفـارا عن خطأ
الثـورة الكوبـية الفـادح في تكلـيف كبار قـادة الثوار الـذين زحفوا مع كـاسترو
نـاصب علـيا  في ادارات الـعلـيا الى هافـانا الـعاصـمة  وذلك .. حـ كـلفـوا 

الدولة والهامة ليصبحوامن كبار البيروقراطي .. 
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اذ اقتـنوا اجـمل البـدالت واشـتروا اغـلى انواع الـعطـور وامـتلـكوا اثـمن انواع
ـتوفـرة هـناك في وقـتـها وأثـثوا الـسـاعات واشـتـروا احدث انـواع الـسيـارات ا
فروض ان تصرف على مكاتب انيقة فخمة الداراتهم بأموال الدولة التي من ا
ؤسـسات التي تـخدم الشـعب الذي ينـتظر الـتغيـير نحـو االحسن على تنمـية ا
يـد الـثوار بـأخـتـصـار نـسـوا الثـورة ومـبـادءهـا وصـاروا يأنـفـون من اسـتـقـبال
طالـبتهم بـتحقـيق شأن عام او خاص لـهم بل وكانوا مراجـعيهم في دوائـرهم 
شروعة اذ  انهم كـانوا يصرخون يرفـضون حتى البحث مـعهم في مطالبـهم ا
احيانـا في وجوه مراجـعيهم من الطـبقات الـفقيرة النـهم فتحوا االبـواب عليهم
عـطرة التي يديرون فيها كيفة ا وصاروا سبـبا في تعكير مزاج هواء الـغرفة ا
العمـلةمثلما عكروا مزاجهم الرائق  ويـنهي حيفارا حديثه قائال  وهكذا  نسي
جـائـعـو االمس وثوار االحـراج اوضـاعـهم السـابـقـة واسسـوا النـفسـهم نـسـقا
حـيـاتـيـا جـديدا وهم الـذين لـم يكن يـتـوفـر لـهم االسـتـحـمـام اال كل شـهرين او
ثالثة وحلاهم التي كانت بطول قدم ..فصاروا  اليوم حليق انيق  يضاهون
ا انـطبق عليهم في اناقـتهم ومظاهرهم حـتى ا(ثرى واشهر جنـوم هوليوود) 
شـايـفـ الذين ـثل الـعـراقي  الـذي يوصف به اولـيـاء الـنعـمـة اجلـديـدة من ا ا
حذرنـا منهم امام االمـة علي بن طالب  عـليه السالم . اي البـطون التي جاعت
ثم شـبـعت وهـذا ما يـنـطـبق عـلى معـظم مـسـؤولي الـبلـد الـيـوم ان لم يـكن على
جمـيعهم دون استـثناء.مـحبتي لكم جـميعـا....بقي ان نقول ان جـيفارا اضاف
ا وجدنا ان من كان صاحلـا ومفيدا لنا في في نهـاية حديثه مع هيكل قـائال: 
زمن النـضال السلبي اليـنفعنـا في زمن السالم والبنـاء قررنا االستـغناء عنهم
دنـيـة اجلـديـدة لـنـعتـمـد بـالـكـامل عـلى الـكـفاءات في مـسيـرة تـسـيـيـر الـدولـة ا
الــوطـنـيـة شــرط ان ال تـعـادي مـســيـرتـنـا اجلــديـدة في احلـريـة والــبـنـاء وبـذلك
استفـدنامن اخلبرات الوطنيةوزجيناها  في بناء البلد فنجحنا في  بناء احلياة
اجلديدة لـشعبـنا مثـلما وسعـنا بذلك قـاعدة التـأييد الـشعبي لـثورتنـا الوليدة..
ولـعل من نـافـلة الـقـول ان نـذكر هـنـا ان الـيوم في كـوبـا  وبـعد مـرور اكـثر من
نـصف قـرن عـلى اسـتشـهـادجـيـفـارا يـوجـد نحـو مـلـيـون طـبـيب وكـادر صحي
راكز مـتطور جدا وان متوسط العمر ب 85 و90 سـنة للفرد الكوبي لكثرة ا
الـطـبـية  ومـؤسـسـات رعـايـةصـحـة الفـرد  من طـبـيـة وريـاضـيـةوجـهات وصف
الغـذاء الصحي اجلـيد لـلمـواطن عـلمـا  بأن كوبـاجزيـرة  صغـيرة في حوض
عادية بالتأكيد الكاريبي وفي قلب اكبر دولة استغاللية بالعالم وهي امريكا  ا
ـرات ـاضــيـةالـوف ا لـتــطـلـعــات الـشـعـوب  فــتـعـرضت خالل الــعـقـودالــسـتـة ا
ؤامرات وغـزوات عمالء امـريكا لـتعـطيل مسـيرة شـعبهـا االشتـراكية الـظافرة
ا ـنـتـصـرة  لـكنـهـا افـشـلت بـعـزم الشـعب الـكـوبي الـبـطل وقـيـادته الـثوريـة ا
ـثل االنكـلـيزي اخلـالد الـقائل (عـنـدما تـكون هـناك يـنطـبق عـليـهم بكل تـأكـيد ا

ارادة ..هناك طريق).
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بغــداد
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ووافـقت الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة
والـسالمة عـلى اسـتئـنـاف النـشاط
الرياضي في العراق في الـ 12 من
شــهـر أيـلـول اجلــاري بـعـد تـوقف
دام قــرابـــة ســتـــة اشــهـــر بـــســبب

جائحة كورونا.
وقال عـضو التـطبـيعيـة اسعد الزم
في حـــديـث صـــحـــفي  إن الـــدوري
ـمتـاز سيـنطلـق بعد 50 الـعراقي ا
يـــومــاً مـن اســتـــئـــنــاف الـــنـــشــاط
الــــــريـــــاضـي في الــــــبـالد والـــــذي
يصادف مطلع شهر تشرين الثاني
ـقـبل كي تـسـتعـد االنـديـة بـشكل ا

جيد.
وأوضح أن الــهـيـئــة الـتــطـبـيــعـيـة
وضـــــعـت خـــــطــــة راعـت فـــــيـــــهــــا
االجـراءات الــوقـائــيـة من فــيـروس
كـورونا حـيث سيـتم اقامـة الدوري
ــمــتــاز بـنــظــام الــدوري كــمـا في ا
حـدث في الـســنـوات الـســابـقـة مع
وضـع جــــــدول كـــــــامل جلـــــــمــــــيع

باريات. ا
وكـانت التـطبـيعـية قـد قررت الـغاء
ــمــتـاز 2019≠2020  من الــدوري ا
دون حتـديـد الـفـائـز بـسـبب ظروف
اجلائـحة وعـدم لعب عـدد كبـير من

باريات. ا
W¹b½ô« Êu½U

وفي سـيـاق مــنـفـصـل اكـدت جلـنـة
الـشـباب والـرياضـة الـنيـابـية انـها
عـنية ستـعد لـقاءات مع اجلهـات ا

بشان قانون األندية الرياضية.
ـان الــقـراءة الـثـانـيـة  وأكـمل الـبـر
لــقـــانــون األنــديــة الــريــاضــيــة في

جلسته .
وقال رئـيس اللجـنة عبـاس عليوي
ــان في حــديث صــحــفي  إن الــبــر
أكمل اليوم القراءة الـثانية لقانون
األنــديـة الــريــاضـيــة حــيث أصـبح
جـاهـزاً الــتـصـويت فـي اجلـلـسـات

القادمة.
وأوضح عليـوي بالقول سـنستمع
لكل مالحظات الـنواب التي تخص
القانون وسنـعقد لقاءات مع وزير
الـشـباب والـريـاضة عـدنـان درجال
وادارات االنـــــــــــديــــــــــــة وكـــــــــــذلـك
ــعــنــيــ بــالــشــأن ــيــ ا األكــاد

الرياضي.
ومن ضــمن اهـداف الـقـانـون اثـراء
الـعالقات االجـتمـاعيـة ب أعـضاء
النادي الرياضي وأعضاء اجملتمع
وكــذلك رعــايـــة أنــشــطـــة الــفــئــات
الــعـمــريـة وتــوفـيــر بـيــئـة مالئــمـة
لــــلــــريــــاضـــة الــــنــــســــويـــة وذوي
االحتياجات اخلاصة وايضاً حظر
ــنـشــطـات في مــجـال اســتـعــمـال ا

الرياضة.
‰«dM'« œUI²½«

انـتــقـد بـاسم قـاسم مـدرب الـزوراء
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أعــلن وزيــر الــشــبــاب والــريــاضـة
الــــعـــراقي عــــدنـــان درجـــال عـــودة
الـــنـــشـــاط الــــريـــاضي إلى الـــبالد

ابتداءً من  12 أيلول اجلاري.
وقـال درجال في بـيانٍ  إن الـلجـنة
العلـيا للصـحة والسالمة الـوطنية
في الـعراق قـررت الـسمـاح بـعودة
األنـشـطــة الـشـبـابـيــة والـريـاضـيـة
اعـتـباراً من الـ 12من شـهـر أيـلول
اجلاري بعد توقفها بسبب جائحة

كورونا.
وأوضـح أن االنـشـطــة الـريــاضـيـة
والشبـابية سـتستـأنف اعتباراً من
ــقــبل مـع مــراعـاة يــوم الــســبت ا
أهـمـيـة االلـتـزام بـتـدابـيـر الـصـحة
الـــوقـــائـــيـــة وقـــواعـــد الـــتـــبـــاعـــد
االجـــتــمــاعي بــشـــأن الــوقــايــة من
ـسـتـجـد وحث فــيـروس كـورونـا ا
اجلــمـــيع عــلـى مــواصـــلــة اتـــبــاع
اإلرشــادات الــصــحــيــة الــرســمــيـة
حــفــاظــاً عــلى سالمــتــهم وسـالمـة

أسرهم واجملتمع.
W¹b½ô« W d

وبـــــ  درجـــــال أن األيــــام الـــــتي
ستسبق انطالق األنشطة ستكون
فــرصــة أمــام األنــديــة واالحتـادات
الــريـاضــيـة ومــنــتـديــات الـشــبـاب
ـــوهـــبـــة والـــريـــاضـــة ومـــدارس ا
الريـاضـيـة لـلـتهـيـئـة واالسـتـعداد

لعودة األنشطة بشكل رسمي.
وتـــــابـع أن هــــذا اإلجـــــراء يـــــأتي
تـــزامـــنـــاً مـع انـــطالق األنـــشـــطـــة
والـفعالـيات الـشبـابيـة والريـاضية
والـبـطــوالت الـعـربـيــة واآلسـيـويـة
والدولية وألجل فسح اجملال أمام
شـبـابــنـا وريـاضـيـيــنـا في األنـديـة
واالحتـادات الـريــاضـيـة وغــيـرهـا
ـارســة أنــشـطــتـهم لــلـعــودة إلى 
الـريــاضـيـة في مــخـتــلف األلـعـاب
وتأهـيلهم لـتحـقيق أفضل الـنتائج
ـشـاركـات والـبـطـولـة احملـلـية في ا

والعربية والدولية.
وسبق لـوزارة الشـباب والـرياضة
أن أرسـلت كــتـابــاً مـوقـعــاً من قـبل
وزيـر الـشــبـاب والـريــاضـة عـدنـان
درجال معنونـاً إلى وزير الصحة
ــــوافـــقـــة عــــلى انـــطالق بـــشـــأن ا
األنـشـطـة والـفــعـالـيـات الـشـبـابـيـة
والـريـاضـيـة في مـخـتـلـف اجملاالت
وجلـمـيع احملـافـظـات مـع الـتـأكـيد
عــلى االلـتــزام بـتــعـلــيـمــات خـلــيـة

األزمة.
“U²L*« Í—Ëb «

وأعلنت الهيئة التطبيعية لالحتاد
العراقي لكرة القدم ان مطلع شهر
ــقـبـل سـيــكـون تــشـريـن الـثــاني ا
متاز في موعداً النطالق الـدوري ا
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نتخب الوطني العراقي أسامة رشيد انه أكد العب نادي سانتا كالرا البرتغالي وا
ال يشعر بالراحة مع اسود الرافدين.

نتخب الوطني وقال رشيد في حديث صحفي  إنـني ال اشعر بالراحة بالـلعب مع ا
بالرغم من عدم وجود أي مشكالت مع أي شخص.

وأوضح بـالـقــول الـعب مع الـنــادي بـشـكل جـيــد لـكـني ال اعـلـم مـاذا يـحـدث لي مع
نـتخب الـوطـني فالـتكـتيك والـواجـبات مع سـانتـا كالرا تـختـلف عن الواجـبات مع ا

نتخب. ا
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جنح مـنــتــخب إيـطــالــيـا في
إسـقـاط مـضـيـفه الـهـولـنـدي
بـــهــدف دون رد فـي مــبــاراة
أقــيـمت عــلى مـلــعب يـوهـان
كـــــرويف أريـــــنـــــا ضـــــمن
مــــنـــافــــســــات اجلــــولـــة
الــــــثـــــانــــــيــــــة من دور
مـــجـــمـــوعـــات دوري

األ األوروبية.
درب الهـولندي ا
دوايـــــــــــــــــــــــــــت

vHDB  rOJ(« b³Ž 

u“∫ منتخب

ايطاليا
يخطف ثالث
نقاط بعد فوزه
على نظيره
الهولندي 

ــسـتــمــر لـرئــيس نــادي الــديـوانــيــة الـريــاضي حــسـ الــظـهــور ا
ــرئي  اثـــار ويــثــيـــر عالمــات الــعـــنــكــوشـي في وســائل االعـالم ا
اسـتفـهام عـديـدة تتـعلق بـحـداثة عـهد هـذا االداري الـذي يسـتثـمر
ماله في مـجال لم يربـح دينارا واحـدا في العـقود االربعـة االخيرة
وقـولـه  بـناء واقـصـد حتـديـدا االسـتـثـمـار في الـنـادي الـريـاضي 
العب  رسالة موجـهة الى وزارة الشباب االنسان اهم من بناء ا
والـريـاضة وكل الـوزراء الـذين تـعاقـبـوا عـليـهـا في الـعقـد الـسابق
نـشآت اذا لـم تقـترن بـوجود كـوادر ادارية ومغـزاهـا ما جـدوى ا
ذات ثقـافة علـميـة ادارية جيـدة .. حسـ العنـكوشي مـقتنع تـماما
بان مشـروعه سيدر عـليه ماال كـافيا ً فـضالً عن انه سيـخدم كافة
ولـيس فـقط فـريق كرة الـقـدم بـنادي ريـاضـيي مـدينـة  الـديـوانيـة  
الديـوانية الـذي يلعب في بـطولـة دوري اندية الـعراق لفـرق الدرجة
اذا وافـقت وزارة الشـبـاب والريـاضـة على كـيـفيـة تـنفـيذ ـمتـازة  ا

مشروعه االستثماري  .. 
ويـكـثـف رئـيس نــادي الـديـوانــيـة الــريـاضي اهــتـمــامه بـالــتـسـويق
وخصص حيزاً جيـداً له باعتباره عـنصراً اساسيـاً في االستثمار
وكـلـف عـدد من االعالمـيـ بــقـيـادة مـوقع الــنـادي االخـبـاري في
ا يؤكد ان هـناك فريقا اداريـا واعياً يساند الشبكة الـعنكبوتـية 

ويواكب عمله .
من زاويــتي ارى ان انــدفــاع رئــيس نــادي الــديــوانــيـة الــريــاضي
واهب فـالـعـراق بلـد زاخـر بـا مسّـوغ تـمـاماً  حـسـ العـنـكـوشي 
وال وكانت مشكلة العراق في العقود اخلمسة االخيرة  الرياضية 
الي على الذي فـتح باب الفـساد ا تزال الفـساد واجلهل االداري 

مصراعيه .. 
نــعم مـــعــظم الـــذين تــعــاقـــبــوا عــلـى ادارات االنــديــة واالحتــادات
دراء ووزراء الـشبـاب والريـاضة والـقسم االكـبر مـن ا الريـاضـية 
وفي نـطاق هـذه العقـلية عمـلوا و ال يـزالوا يعـملـون بعقـلية الـهواة 
ـتقـدمة الذكـر ملـيارات الدنـانير من نتـجة سـرقت اجلهات ا غيـر ا
ـشاريع الـتي لو وعـرقلت االالف من ا ال الـعام من حـيث تدري  ا
كـما ان االنـدية كتـب لهـا النـور لغـيرت وجه الـريـاضة في الـعراق 
عطلت ومفاصل وزارة الشباب والرياضة  واالحتادات الرياضية 
وكـوادر ـدى  ـواهب من خالل بــرامج فـقـيـرة وقــصـيـرة ا مـئــات ا

تدريبية غير مسلحة بعلوم الرياضة .
نـعم اتــفق مع من يـقـول ان حـسـ الـعــنـكـوشي يـحـتـاج الى ثـورة
ـكـان اخلـطـأ لالستـثـمـار وهو ـا اخـتار ا ور لـيـنـجح في مسـعـاه 
ومـشروعه ولكن رحـلـة االلف ميل تـبـدأ بخـطوة   نـادي الديـوانيـة 
واجزم ان رئيس نادي الديوانية راحل ومحاوالت عديدة  سيمر 
فانا ايضا كان اخلطـأ  اما عن ا الرياضي  يعـرف هذه احلقيقـة 
اقـول ان نــادي الـديـوانـيـة هـو اقل وزنـاً ريــاضـيـاً من انـديـة الـقـوة
ـيـناء واربـيل الـتي صـنعت اجلـويـة والشـرطـة والزوراء والـطـلـبة وا
تـاريخ الــعـراق الـريـاضي في الـعـقــود اخلـمـسـة االخـيـرة .. ولـكن
الذي يـحسب للـسيـد العنـكوشي ان سيـلجـأ الى ماله اخلاص في
ـصدر ال الـعـام الـذي كـان ا و(لن) يـسـتـعـ بـا تـنـفـيـذ مشـروعه 
ـيـناء الـوحيـد النـدية الـقـوة اجلويـة والـشرطـة والـزوراء والطـلـبة وا
ال اخلـاص) اقـول سيـكون وفي هذه الـنقـطـة احملوريـة (ا واربـيل 
وعـلى نـحـو (مـطـلق) في إخـتـيار كل رئـيس نـادي الـديـوانـية حُـراً 
فإذا ادواته وحساب الراي العام الرياضي معـه سيكون مختلفاً 
فـان مـسـتـوى الـدعم له سـيـكـون كـبـيـراً جنح وهـذا مــا نـتـمـنـاه له 
وإذا اخــفق وهـــذا (غــيــر مــتــوقع) فـــاجلــمــيع ســيـــتــعــاطف مــعه

ويساعــــدوه على النهوض مجدداً ليكمل مشروعه .
رئـــيـس نـــادي الـــديـــوانــــيـــة الـــريــــاضي حـــســـ
وجنـاحه ــسـانــدة  يـســتـحق ا الــعـنــكـوشـي 
كـفيل بـتـصـفيـة كل االدارات الـثـقيـلـة الظل
التي جتـثم على صدور الـرياضي والدم 
بـخـديـعة ـال الـعـام  وتنـهب ا مـنـذ عـقـود 

خدمة الرياضة .
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متاز وجميع œuŽ…∫ عجلة الدوري ا

االنشطة الرياضية تعود للدوران من جديد

احلارس دوناروما

نـتـخب الهـولـندي عـلى مدار لـعب ا
بـاراة عبر الـ 45دقيـقة األولى من ا
االسـتـحـواذ عـلى الـكـرة دون فـقـدها

بسهولة طوال الشوط األول.
lł«d²  Èu²

واستبـاح زانيولـو اجلبهـة اليسرى
لـلـدفــاع الـهـولـنــدي إذ فـشل نـاثـان
آكي فـي إيـقــافه أغـلب الــوقت وهـو
ما ينطبق على إنسيني في اجلانب
ـن حــــيث زاد عــــلــــيه األخــــيـــر األ
بـــبــعض مـــحــاوالت الــتـــســديــد من

خارج منطقة اجلزاء.
واســتـفــادت إيــطــالـيــا من اخــتـراق
األطــراف مع نــهــايـة الــشـوط األول
وبيلي في إرسال عرضية وجنح إ
من اجلـانب األيسـر قابـلهـا نيـكولو

باريال بضربة رأسية في الشباك.
œUC  Âu−¼

ــنــتــخب الــهــولـنــدي في انــتــفض ا
ـــمـــارســة الـــشــوط الـــثـــاني وعـــاد 
فـضـلة بـاالستـحـواذ على هـوايـته ا
ـنـطـقـة الـكـرة ومــحـاولـة الـوصــول 
جـزاء إيـطـالـيا لـكن هـذه الـسـيـطرة
جاءت سلبية في أغلب األوقات دون
أي تــهـــديـــد حــقـــيــقـي عــلـى مــرمى

دوناروما.
ـــنـــتـــخب اإليـــطـــالي إلى وحتـــول ا
حـــــــائـط دفـــــــاعـي صــــــــلب فــــــــشل
الـــهـــولــنـــديـــون في إيـــجـــاد ثـــغــرة
ـسـاحات لـتـجاوزه بـيـنمـا ظـهرت ا
الــشـاغــرة في اخلط اخلـلــفي لـدفـاع

. الطواح
الــتــكـتـل الــدفــاعي لــلــطــلـيــان مــنح
هـولــنـدا فــرصـة مــواصـلـة الــضـغط

بـقـوة إليـجـاد طــريـقـة الخـتـراقه من
أجل إدراك الـتــعـادل لـكن األتـزوري
ظل صـامــدًا أمــام طـوفــان هـجــمـات
أصــــــحــــــاب األرض الــــــتـي جـــــاءت

مكنة. ختلف الطرق ا
ـسـاحـات شاغـرة في اخلط وظـلت ا
اخللفي لهولنـدا حتى نهاية الشوط
الـثـاني لـكن العـبو إيـطـالـيا فـشـلوا
ــرتــدات الـتي في اســتـغـالل كـافــة ا
ـــا حـــال دون قـــتــلـــهم شـــنــوهـــا 
ـة ـبــاراة بـهـدف ثــانٍ يُـحــبط عـز ا

. الهولندي
وبـــــحــــــسـب شـــــبــــــكــــــة "أوبــــــتـــــا"
لإلحـصائـيات فـإن إيطـاليـا خرجت
بشـبـاك نـظـيـفـة ضـد هـولـنـدا خارج
مـلعـبـها لـلمـرة الـثالـثة في الـتاريخ
بـــعـــد عـــام 1990 حـــ كــان والــتــر
زيـنـجــا حـارسـا لألتــزوري وأيـضًـا
عـام 2000 بــوجــود فـرانــشــيــســكـو

تولدو.
درب مانشيني خسر 2 وأضافت: "ا
من أول  21مــبـاراة له مع إيــطـالـيـا
لـيُعادل رقـم مارتـشيلـو ليـبي وفقط
فـولـفـو فـالـكاريـجي خـسـر مـبـاريات
ـبـاراة واحـدة في أقل حـيـث هـزم 

واجهات". نفس عدد ا
ــــنــــتــــخـب اإليــــطــــالي وتـــــصــــدر ا
اجملـموعـة األولى بـرصـيد  4 نـقاط
بعدما كان تعادل في اجلولة األولى
فـيـما مع مـنـتـخب الـبـوسـنـة (1-1)  
ــنـــــــتــخب الــهـــولــنــدي في يـــأتي ا
ركز الثاني برصيد 3 نقاط بعدما ا
كـان قــد فـاز عــــــلى بـولــنـدا بــهـدف

نظيف.

ـبـاراة بـطـريـقة لـوديـويـجـيس بـدأ ا
ـفــيس (1-3-2-4) مــعــتــمـدًا عــلـى 
ديــبـــاي كــرأس حــربـــة وحــيــد ومن
خــلــفه الــثالثي دوني فــان دي بـيك
جـورجـيـنـيـو فـيـنـالـدوم وكـويـنـسي

بروميس.
VFK « WDš

ــدرب عـــلى اجلـــانب اآلخـــر جلـــأ ا
اإليطـالي روبرتو مـانشـيني لطـريقة
ــــــنـــــتـــــخب ـــــواجـــــهـــــة ا  (4-3-3)
وبيلي الهولندي بوضع تشيرو إ
كمهاجم ومن حوله الـثنائي نيكولو

زانيولو ولورينزو إنسيني.
ـنتخب الـهولنـدي الباد في كان ا
الـسـيطـرة عـلى مـجريـات الـلعب في
الــدقــائـق األولى مــحــاولًــا تــهــديــد
مــرمـى جــيـــانـــلــويـــجي دونـــارومــا
بتـسديدات بعـيدة لم تشـكل خطورة

حقيقية.
بـعد ذلك اسـتـطاع رجـال مـانشـيني
ـباراة أن يـحـكـموا قـبـضتـهم عـلى ا
كـلـيًــا مـعـتـمـديـن عـلى االخـتـراقـات

اجلانبية عبر زانيولو وإنسيني.
واسـتطـاع الـضيـوف سـرقة أسـلوب

نــــــائـب رئــــــيس
ــــان لــــنــــقل الــــبــــر

معاناة األنـدية وإيضاح
حقيقية ما يصرف لها
من اجلهـات الراعـية
ومقـارنتهـا بالدول
األخــــــــــرى كي ال
يـــكـــون هـــنــاك
قـــــصـــــور في
اجلـــــــوانب

الية. ا

باسم قاسم

الـطــريـقــة الـتـي تـتــعـامل من
ـؤسـسـات الـداعـمـة خاللـهـا ا
نح لألنديـة الريـاضة واصـفا ا

الــتي حتــصــــــل عــلــيــهــا األنــديـة
وكـــأنــهـــا "مــــــــنـــة" مـن اجلـــهــات

الداعمة.
وقــال قـاسم فـي تـصـريـح صـحـفي
إن األنـدية تـشـــــــــعر بـحـرج كبـير
جدا جـراء التعـامل غير الالئـــــــق
ـالي مـــــع أن مـعـهـا في اجلـانب ا
مـــــــــا يـــــــــصـــــــــرف فـي الـــــــــدوري
الــعـراقــــــــي ال يــعـادل عــقـد العب
واحـد في دوري محـتـرم في الدول

األخـــــــرى.
ـدرب وبـ أن إدارات األنـديـة وا
والالعــبــ يـجـب أن يـقــفــوا مــعـا
إليــضــاح حــقــيــقــة مــا يـجــري من
الي تعامل غـير مقبـول باجلانب ا
مع األنـديـة وهـنـاك مـفـهـوم سـائد
خــــاطـئ وكــــأن الــــريـــــاضي ثــــري
وبــالـــتــالي الــتــعـــامل مع حــقــوقه
تـعــامل فــوقي مع أن مــا يــصـرف
لالعب مبالغ ضعـيفة مقارنة بأي

دولة أخرى.
ــدربـ وأشــار إلـى أن األنــديــة وا
والالعـب تـوسمـوا خـيرا بـوجود
الدولي السابق عدنان درجال على
رأس هــــــــرم وزارة الـــــــشــــــــبـــــــاب
والـرياضـة ووجود عـبـاس علـيوي
عـــــلى رأس جلــــــنـــــة الـــــشـــــبـــــاب
انيـة وحسن كر والريـاضة البـر
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صريـة منـة شلبي عـلى سؤال ـمثلـة ا ردّت ا
عن ســبب عــدم زواجــهــا إلى الـيــوم قــائــلـةً
(نـــصــــيب.. مــــحـــدش بــــيـــاخــــد أكــــثـــر من
نصـيبه).وجاء ذلك خالل حلولها ضيفة على
بـــرنــــامج تـــلــــفـــازي إذ قـــدمـت بـــعـــدهـــا
اســتــعـــراضــاً ســاخــراً حــول ســبب

عزوفها عن الزواج حتى اآلن.
وتشارك شلبي حالياً في بطولة
ـأخـوذ فـيـلم كـيـرة واجلن  ا
عن روايــة الــكـــاتب أحــمــد
مـراد وكـتب الـسـيـنـاريو
واحلــــــــــــوار مــــــــــــؤلـف
الــــــروايــــــة إخـــــراج
مــــــروان حـــــــامــــــد
ويــــــشـــــــارك فـــــــيه
ــمــثــلــ أحــمـد ا
عـز كــر عـبـد
الــعــزيــز هــنــد
صــبـري ســيـد
رجب وآخرين.

bLŠ√ dBO

 VO$ Íb−
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الــقـاص االردنـي صـدرت له عن دار أمــواج لـلــطـبــاعـة
والـنـشـر والـتــوزيع مـجـمـوعـته الــقـصـصـيـة اخلـامـسـة
ــسـاء) وضــمت ثـالثـا وثـالثـ بــعــنـــــــوان (أكـاذيـب ا

قصة .

ــقــيم في ي الــعــراقـي ا االكــاد
مـــــصــــــر حـــــاضـــــر في ورشـــــة
الكـترونـيـة نظـمتـها كـلـية الـتربـية
لــلـبـنـات فـي اجلـامـعـة الــعـراقـيـة
ـيـة الـبـورك بـالـتـعـاون مـع اكـاد
ـارك بـعــنـوان(الـعـالقـة الـتــفـاعـلــيـة بـ لــلـعـلــوم بـالــد
اجلـوانب االعالمـيـة واالجـتمـاعـيـة والثـقـافـية وتـأثـيـرها

على الرأي العام).
q² « bOFÝ

qOKš tÞ

الــشـاعــر واالعالمي الـعــراقي تـلــقى تــعـازي االوسـاط
الثـقافية واالعالميـة لوفاة والده سائـل الله تعالى ان

يسكنه فسيح جناته.

·«d ËdOJ « bL²F¹ wÐU²F «

t ULŽ√ ÀbŠ√ w
ـسرحية تـتحدث عن الشـعائر احلسـينية (ا
وطـريقة ادائـها بالطـريق الكالسيكـية بعمل
صــامـت الــكــيــرو كــراف والــعــمل يــتــنــاول
شخصيات واقعة الطف وكيف تعامل معها
حــكــام ذلك الـزمــان من ســبي ونــفي ودمـار
ومـن بـلــد الى اخـر وتــشـويـه سـمــعـة احلق
بــكل ادوات الــنــفــاق والــكــذب عــلـى عــقـول
الـناس) واضاف ( الـعمل من تمثـيل جماعة
الـتمثيل  الـصامت ومنهم يـوسف صكبان 
عـلي سـلـيم  حـسـ احـمـد  خـالـد هـشام 

علي سالم  مروان جبار واخرون ).
وعن الـــعــمـل قــال الــنـــاقــد يــوسـف رشــيــد
ـكـن ان يـكـون مـسـرحـا ــسـرح الـديـني  (ا
جــاذبــا لـــلــمــتــلــقي كــونه احملــور االســاس
ـقـابل بـفـكـرة ـكن اقــنـاع ا لـلــعـمل وكـيف 
الـعمل ونحن اليـوم بامس احلاجة الى هذا
ـسرح كونه لم يـأخذ مداه ومايـعرض هنا ا
او هـنـاك ماهي االمـجـالس عزاء بـعـيدة عن
احملـــتــــوى الـــفـــني ومــــاجنـــده الـــيـــوم من
مسرحيات تنتهي عند باب اخلروج واليوم
ضـمون الـفني نـحتـاح قبـول الفـكرة وهـو ا
احلـقـيقي والـهادف وعـلـينـا توظـيف النص
ــســرحي الـــهــادف كي يــحــصل بــالـــعــمل ا

تلقي على معلومات تظل معه ). ا

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

عــرضت عــلى مــسـرح الــكــمـالــيــة بـبــغـداد
مــســرحــيــة احلــســ ســر اخلــلــود فــكــرة
واخـراج الفـنان الشـاب علي العـتابي الذي
ــســرحــيـة ان قــال لـ (الــزمــان) عن فــكـرة ا

lÒÝuð ÊUOýœ—U

UN²¹—uÞ«d³ ≈ اإلجــتـمــاعي صـورة لــهـا ظــهـرت فـيــهـا وهي
تـرتـدي الـقـمــيص اخلـاص بـاحلـمـلـة وعـلّـقت
بـالقـول: (أنـا أنضم لـزهـيـر مراد في مـسـاعدة
أهـالي بــيـروت الـذين فـقـدوا الــكـثـيـر في هـذه
ئةمن األرباح من هذا دمرة. 100 با أساة ا ا
اإلصدار احملدود سـيدعم جهـود اإلغاثة الذين
يـــعـــمـــلـــون حــالـــيـــاً عـــلى األرض لـــتـــلـــبـــيــة

االحتياجات اإلنسانية لسكان بيروت).
الى ذلك عـاد الـنـجم األمـريـكي جـيـرارد بـاتـلـر
إلى مـواقع الـتـواصل االجتـمـاعي بـعـد تـوقفه
عـن الـــــنـــــشـــــر خالل األشـــــهـــــر الـــــعـــــديـــــدة
ـمـثل الـبـالغ من الـعـمر 50 ـاضـية.وشـارك ا ا
اضي أول منشـور له منذ فترة عامًا السـبت ا
ي اً لـلـيوم الـعا شـاركة رسـالـة تكـر طـويلـة 
لـألعــمــال اخلــيــريــة وعـــلق عــلى عــدة صــور
جمـعتـه بأطـفال صـغار ويـبدو وهـو يقـدم لهم

وقع الفن : الطعام فكتب وفقا 
(مـرحـبـاً باجلـمـيع! كـمـا الحـظـتم  لـقـد أخذت
إجـازة صـيــفـيـة بـعـيــداً من وسـائل الـتـواصل
االجتماعي. ال أحـتاج أن أخبـركم فهذه أوقات
هم أكثر من أي وقت جنونية نعيشها  ومن ا
مــضى أن نـــبــحث عـن بــعــضـــنــا الـــبــعض). 
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ـيــة سـيــلـ ديـون عن أعــلـنت الــنـجــمـة الـعــا
ي صـمم الـلـبنـاني الـعا إنـضمـامـهـا حلمـلـة ا
زهــيـر مــراد الـتـي أطـلــقـهــا قـبل فــتـرة وذلك
ــسـاعـدة ســكـان بــيـروت الـذيـن تـضـرروا من
ـرفـأ الـذي حـصل في الـ 4من جـراء إنـفـجـار ا
اضي.ونـشرت ديون عبر صـفحتها شهر آب ا
اخلـــــاصــــة عـــــلى أحـــــد مــــواقـع الــــتـــــواصل
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صـرية نبـيلة عـبيد ـمثـلة ا نشرت ا
عــبــر حــسـابــهــا اخلــاص عــلى أحـد
مواقع التواصل اإلجتـماعي مشهدا
ـرأة والــسـاطــور.وعـلّـقت من فــيـلم ا
عبيد على الفيديو كاتبة: (مشهد من
ـرأة والـساطـور.. من أصـعب فـيـلم ا
ـشــاهــد الــتي قــدمــتــهـا كــمــمــثــلـة ا
سينـمائية... اتـفرجوا عـليه.... قصة
وسـيـناريـو و حـوار وإخـراج سـعـيد
مرزوق سـينـما نـبيـلة عـبيـد).وقالت
عبـيد في تصـريح (أن كتـاب سيـنما
ــرحــلـة نـبــيــلــة عـبــيــد حــالـيــا في ا
األخــــيــــرة وســــيــــجــــري اإلعالن عن
إطالقه قريبًا وسيـكون بحضور عدد
من اإلعـالمـيــ وبــعــدهــا أفــكّــر في

كتابة مذكراتي كلها).
وأضـافت ( أن مــعـظم األعــمـال الـتي

{ لــوس اجنـــلـــوس- وكـــاالت - تـــعـــمل جنـــمــة
تـلــفــزيـون الــواقع كــيم كــاردشـيــان عــلى تــوسـيع
هنية أكثر جناحاً إمـبراطوريتها لتجعل حيـاتها ا
ولـذلك قــدّمت عالمـة جتــاريـة جـديـدة لـ(كـي دبـلـيـو
دبـلـيــو هـوم). كـمــا تـسـتــعـد إلطالق مـجــمـوعـة من
ـنزلـية التي سـيتم بـيعـها في الـعديد من األدوات ا
مـتـاجـر البـيع بـالـتـجـزئة. وأشـار مـوقع (بـيـبول) أن
نتجات (كي دبـليو دبليو سيضم عـدداً كبيراً من ا
ومـنـهـا هـدايـا وسـلع إسـتـهالكـيـة عـامـة ومـنـتـجات
وإكـسسـوارات احلـمام والـدش إضافـة الى أثاث
وإكـــــســـــســــوارات خـــــاصـــــة بـــــغـــــرف الـــــنــــوم
وإكـسســـوارات منـزلية بشـكل عام). وكانت كيم
قـد عادت الى العمل بعد تـمضيتها عـطلة برفقة
زوجـها الـنجم كـانيي ويـست وأوالدهمـا األربعة
نـورث وسانت وشيكاغو وبسالم وإستعرضت
قـوامهـا بالـبـيكـيني خالل جـلـسة تـصويـر على

الشاطئ في ماليبو.

الـتروّي سـيـسمح لك بـرؤيـة بعض الـروابط الـتي كنت
غافالً عنها.
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قربـ عند احلاجة  ال تترد بـطلب معونة االصـدقاء ا
.رقم احلظ.8
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عـطيات  تـمعن بـكل ما يـحيط بك كي تـستطـيع دمج ا
طروحة و اخلروج بنتيجة. ا
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اكـبح جمـاح اندفـاعك للـتفاخـر حول إجنـازك األخير.
و كن راضياً هادئاً .
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 ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك
الذي تسعى اليه .
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ـقـبــلـة . وضـعك الــعـاطـفي  ابـدأ بــتـخـطــيط مـهـامـك ا
تاز.يوم السعد االحد.
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حـاالت مـعــيـنـة تـتـطـلّب مـرونــة إضـافـيـة. عـلـيك بـأخـذ
وجهات النظر األخرى .

ÊUÞd «

التـفـاخر سـوف يـقود عـلـيك الكـثيـر من احلـسد و من
الضغوط اخلارجية .
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فـاجئة في خطتك. عليك أن تكـون جاهزاً للتـغييرات ا
رقم احلظ.9
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عالقة جيـدة مع شريك العمر. ومـكافأتك هي الشعور
بالدفء و التعاون.
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ال تـرتــبك عـنـد الــتـغـيــيـر و كن هــاد لـكي تـســتـطـيع
جتاوز االزمة.
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 تـسهـيالت العـمل سـوف تسـاعدك عـلى االنتـقال الى
مرحلة جديدة مهمة .

 u(«
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اكـتب الـكـلـمـات وفق تـوضـعـهـا
ــــربـــعـــات الـــصـــحــــيح داخل ا
لــتــحــصل عــلى كــلــمــة اغــفــلت

عمدا:
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بـادا- أمال اصالـة نـصري  –
 –الـــبـــحـــر االســود  –مـــحــرم

فــــؤاد- ابـن رشــــد- أعــــدام –
انادي  –يـسر  –بطل  –ناس
–  –ســــــــــــــــــــويـس  –داالس 

احلسن  –نظير.

ـي االردني اشـــــرف عـــــلـى اجنـــــاز كـــــتـــــاب االكـــــاد
وذجا) الذي صدر بعـنوان(التربية الوطـنية/ األردن أ
ي حـديثا عن دار اليازوري وهـومن تأليف فريق أكاد

من االساتذة اجلامعي .

هندس العراقي  تعيينه معاون مدير مركز النهرين ا
للدراسات االستراتيجية في بغداد.

ـصـري (84 عــامـا) الـشــاعـر والــفـنــان الـتــشـكــيـلـي ا
ــعــروف بـ(شـاعــر األلــوان) افـتــتح أحــدث مــعـرض وا
ألعمـاله في كالـيري قرطـبة بالقـاهرة ويضم 30  لـوحة

زيتية تعكس جتربته الفنية الثرية.

اخلــبــيــر االداري الــعــراقي  تــعــيــيــنـه مــديــرا عــامـا
للـشـؤون االداريـة فـي وزارة الصـنـاعـة وتـلـقى تـهـاني

الية. ية وا االوساط االكاد
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الـكـاتب الـعـراقي صـدر له كـتـاب بـعـنـوان (بـنـفـسـجـيـة
الوهم! مائة عام حتت طابور االجندات).

كيم كاردشيان

مـن خِاللـــهــا مـــواضـــيع مـــتــنـــوعــة
جـــســـدت حــضـــارة وادي الـــرافــدين
والـبـيـئـة وجـمـال الـطـبـيـعـة وصـورا
تـعـبـيـريـة أخـرى. كـمـا اطـلقـت االحد
معـرضا لـلفنـانة الـتشـكيلـية الـليـبية
مـر مبـارك  ضم 6 أعـمال حـاولت
الفـنـانة من خاللـها ان تـنـقل رؤيتـها
بـأسـلـوب فـني ابـداعي. كـمـا ضيـفت
الدائرة معـرضا للفنـانة سوسن عبد

احلميد  أحتوى على 15 عمالً.
ـديـر الـعـام لـدائـرة الى ذلك أشـرف ا
الــفـنـون الــعـامــة عـلي عــويـد  االحـد
ـــــاضي عـــــلى أداء الـــــعـــــمــــلـــــيــــة ا
اإلمـتــحـانـيـة لــطـلـبـة مــعـهـد احلـرف
ـعيـدين لـلدور والـفنـون الـشـعبـيـة  ا
الـثـانـي وحثّ (الـطـلـبــة عـلى تـقـد
ــا ـــذاكــرة و مـــزيــد من اجلـــهــد وا
يـــحـــقق لـــهم الــــتـــفـــوق وأحالمـــهم
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أطلـقت دائرة الفـنون الـعامـة االثن
مـعـرضـاً فــنـيـاً ألـكـتـرونـيـاً  لـلـفـنـان
وســــام جــــزي  عــــبــــر مــــوقــــعــــهـــا
األلـكتـروني ويـحمـل التـسـلسل 144
من ســلــســلــة مــعــارضــهــا وضم 13
عمالً  فنياً للفنان جزي الذي يعتمد
ــــســــاحــــات واأللــــوان الــــلــــعب بــــا
ـــواضــيـع داخل اجلـــســد  فـــهــو وا
يـــجــيــد إحــتالل مـــســاحــة الــلــوحــة
والـرؤية واخلـيـال والـرمـز في حـركة
أقل ما يقـال عنهـا إنها غـير طبـيعية
من خـالل اجلــســد بــصـــفــته مــفــردة
أســاسـيــة خـارج إعــتـبــارات احلـجم
الـطبـيـعي ومـواقع األعضـاء ( الـع
والرأس والـذراع). وفي اليـوم نفسه
اطـلـقت الدائـرة مـعـرضـا للـتـشـكـيلي
عادل جـبار ضمّ 15 عمالً فـنـيـاً نقل
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تمر في شهر ايلول اجلاري ذكرى والدة
ـهنـدس كـما تـمر الفـنـان الراحل فـؤاد ا
ذكـرى وفـــــــــاته فـقـد ولــد في الـسـادس
من ايـــــلـــــــــــول 1925 وتـــــوفي في 16

ايلول 2006. 
ـــهــنــدس خـالل مــســيــرة واســـتــطــاع ا
طـلـقة طـويلـة أن يـنـجح في البـطـولـة ا
مــثـلــمـا جنـح تـمــامـا في تــقـد األدوار

الثانوية. 
جنح في الـسـيـنـمـا والـتـلـفـزيون وتـألق
ـــســرح وكــان من الـــنــجــوم الــذين في ا
ارتبط اسـمهـم بالـفوازيـر.وفي السـطور
التالية نـتوقف عند اهم مـحطات حياته
وفـقــا لـتـقــريـر اعـده مــوقع الـفن والـذي
يـشـيــر الى انه ولـد في حي الــعـبـاسـيـة
وله شـقيـقـتان أكـبـر مـنه همـا اإلعالمـية
ـهـندس ودريـة وأخ اصغـر منه صفـية ا
اسـمـه سـامي . نـشــأ في اسـرة عــاشـقـة
هـندس كان للغـة العـربية فـوالده زكي ا
عــالم لــغـة حــيث كــان عـمــيــد كـلــيـة دار
الـعـلـوم ووكـيـل مـجـمع الـلـغـة الـعـربـيـة
وهـو الـذي لــقـنه عـشق الـلــغـة الـعـربـيـة
وفن اإللــقـاء وقــد ورث عن والـده خــفـة
الــدم وســرعـة الــبــديـهــة. بــعــد دراسـته
هندس بكلية التجارة الثانوية التحق ا
رحلـة قرر أن يلـتحق بفريق وفي هذه ا

التمثيل اجلامعي.

ـسرح ـهـنـدس بـ ا وتـنـوعت اعـمـال ا
والــســيــنـمــا الــذي حــصل عــلى فــرصـة
ـطلقـة في فيلم بـنت اجليران البطـولة ا
عــام 1954 وابـــدع في اعـــمــال عـــديــدة
بــطــولـة مــشــتــركــة مــثـل عــائــلــة زيـزي
واألرض الــطــيــبــة وبــ االطالل ونــهـر

احلب. 
ـــســرح قــدم حـــواء الــســاعــة 12 وفي ا
والـسـكـرتــيـر الـفـني وانـهـا حـقـا عـائـلـة
مـــحــتــرمـــة وغــيــرهـــا . وكــان صــاحب
مدرسـة شهـيرة في الـكومـيديـا وتتـلمذ
ـمـثـلـ كـما عـلى يـديه عـدد كـبيـر من ا
اعطى فـرصة لـلشـباب وقـتهـا مثل عادل
إمام وقـدم أيضـا سعـيد صالح فـي فيلم

ربع دستة اشرار عام 1970. 
ـهـندس في الـدراما الـتـلـفزيـونـيـة قدم ا
ــا تــلف احـالم الــعــصــافــيــر والـــدنــيــا 
وعــيــون. كــمــا قــدم ايــضــا مــسـلــسالت
اذاعـــيــة مــنــهــا انـــا وابــويــا عــلى نص
أخـــويــا. وعــلى مـــدار ســنــوات عــديــدة
بـدأهـا عام  1968 قـدم جتـربـة كـلـمـت
وبـس في االذاعــــة ومـن خاللــــهــــا كــــان
يــنـتـقــد بـعض الــظـواهـر الــسـلــبـيـة في
اجملتمـع بطريـقته اخلـاصة التي احـبها

اجلمهور وظل يقدمه حتى وفاته. 
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ـهـنـدس وشريك جنـاحه وصـديقه كان ا
نـعم مـدبـولي يـبحـثـان عن بـطـلة عـبـد ا

ــســرحـيــة (أنــا وهـو وهـي) وحـيــنــهـا
تــقـدمت شـويــكـار لــلـمـشــاركـة وكـانت ال
تــزال في بـدايــاتـهـا الــفـنــيـة ولــكن بـعـد
نـقاش تـشـاجـرا  لـيقع فـي حبـهـا! وبـعد
ـسـرحـيـة حتوال الـى ثنـائي فـني هـذه ا
شـهيـر اذ قـدما مـعـا الـعديـد من االعـمال
خـلـدتــهـا قـصـة احلب الـتـي جـمـعـتـهـمـا
حـــيث طـــلب الـــزواج مــنـــهـــا في احــدى
سرح سألها: سرحيات وعلى خشبة ا ا
(تـتـجوزيـني يـا بـسـكوتـة?) فـقـبـلت على

الفور.
هـنـدس معـاً نـحو 26 وقـدم شويـكـار وا
فيلـماً من بـطولتـهما ومـنها اقـتلني من
فـضـلك واعـتـرافـات زوج وارض الـنـفاق
والـــراجل دا هــيــجـــنــني. والـــعــديــد من
ـــســـرحـــيــات مـــنـــهـــا انـــا وهـــو وهي ا
وســيــدتي اجلــمــيــلــة. وعــلى الــرغم من
اإلنفصال بينهما بعد حياة زوجية ظلّا
يــقـدمـان اعــمـاال فـنــيـة سـويــا وتـعـتـرف
شويـكـار أنه وعـلى الرغم من اإلنـفـصال
ظل احلب بـيـنـهمـا.وكـشف جنـله مـحـمد
مـن زوجـــتـه األولى أن والــــده اخــــبـــره
بـانفـصالـه عن شويـكـار اثنـاء مـسرحـية
(سك عــلى بـنــاتك) وقـال إن (اإلنــفـصـال
ودة بـينهما). افضل حل للحـفاظ على ا
وبــــالــــرغـم من االنــــفـــــصــــال ظل فــــؤاد
هندس يأكل من يـديها خصوصا وأنه ا
كــان عــاشــقــا لــلــطــعــام وبــشـدة وظــلت

ومـشـاكـلـنـا وكـانت والـدتى تـهـددنا إذا
أخــطــأنــا بــأنــهــا ســتــخــبـر أبـى وكـان
يحرص عـلى تربيتـنا كمـا تربى ويهتم
بدراسـتنا وأن يـصطـحبـنا فى اخلروج
ـصـيف فــكـان أبـا لــلـتـنــزه والـسـفــر وا
صـارمــا جـدا وفى نــفس الـوقـت حـنـ
وظريف ويفهـم ما نحتـاجه ونحن نفهم
ما يريده منا وظـلت عالقته طيبة بأمى
حــتى وفـــاتـــهــا)مـــؤكــدا(أنـه وشــقـــيــقه
تـربــطـهـمـا عالقــة قـويـة جـدا بــالـفـنـانـة

شويكار).
وبـعــد إصـابــة فـؤاد
ــهــنــدس بــأزمـة ا
قلبية رحل يوم
16 أيــــــلـــــول

.2006

شــــــويــــــكــــــار إلى جــــــواره فـى أيــــــامه
ه مـسرحـية إنـها األخيـرة..وأثنـاء تـقد
صرية مثـلة ا حقا عائـلة محتـرمة مع ا
أمـيــنـة رزق وشــويـكـار أكــد له األطـبـاء
بـأنه اصــيب بـجــلـطـة فـي الـقـلب إال انه
شفي مـنهـا بسـبب حبه لـلمـسرح.أيـضاً
هـنـدس عـاشـقا لألطـفـال وهـو ما كـان ا
ظـهـر جـلـيـا في اعـمـاله فـفي مـسـرحـية
) قـدم اغــنـيـة رايح (أنـا فــ وأنـتي فــ
اجــــيب الـــديب مـن ديـــله وايـــضـــا قـــدم
مسـرحيـة هـالة حـبيـبتي لألطـفال  كـما
قدم فوازير عمو فؤاد على مدار سنوات

طويلة. 
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ـهندس في بداية مـسيـره الفني أحب ا
زوجته األولى وأم ولديه أحمد ومحمد
وهي السـيـدة عفت سـرور وقد وقع في
غــرامــهـا ألنــهـا تــشــبه أم كــلـثــوم وقـرر
الـزواج مــنـهـا قـبل أن يــكـتـشف أن هـذه
احليـاة ال تتـناسب مـعه كفـنان ومـتقلب
ـزاج أحـيـانـا وحـيـاته مـخـتـلـفـة فـقرر ا
اإلنفـصال عـنهـا بهـدوء وإتفـقا على أن
يكون الولدان مـع أمهما لرعـايتهما من
دون أي خالفـــات.وفـي تـــصـــريح البـــنه
مــحــمـــد عن الــعالقــة بــ والــديه بــعــد
الــطالق قــال (ظل والــدى عــلـى اتــصـال
دائم بوالـدتى ألننا كـنا نـعيش ونـتنقل
بــيــنـــهــمــا ويـــتــابع أبى كـل أخــبــارنــا

قــدمت الـســيـرة الــذاتـيــة لـلـفــنـان لم
تـنـجـح كـثـيـراً بـاسـتــثـنـاء مـسـلـسل
مثل شادي العندلـيب الذي جسـده ا

شامل).
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ــعــهـد الــسـبــعـة  تــهـيــئـة القــسـام ا
الــقـاعــات االمـتــحـانــيـة وتــعـفــيـرهـا
حـفـاظـاً عـلى الطـلـبـة والـتـدريـسـي

وطـمـوحـاتــهم الـدراسـيـة)  هـذا وقـد
سـبق االداء اإلمـتـحـاني الـذي شـارك
عـيـدون من الدور االول به الـطلـبـة ا

ــــوظــــفـــ مـن عـــدوى كــــورونـــا وا
وجتــهـــيــز الـــطــلـــبــة بـــالــكـــمــامــات
والقفازات الطبية مع حتقيق شروط

االلتـزام بـالتـبـاعد االجـتـماعي اثـناء
جـلـوس الـطــلـبـة ألداء االمـتـحـانـات

فضالً عن توفير مياه الباردة.

{  لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - صُـنّف ملك
الـــبــوب الـــراحل مـــايــكل جـــاكــســـون أكــثــر
ـعدل ربح سـنوي وت  الـفنـان ثـراء بعـد ا
غـني الشـهيـر الذي توفي 46 ملـيون يـورو.ا
مـنـذ 11 عـامــاً عن عـمـر 50 سـنــة يـحـصـد
مــبــالغ مــالــيــة كــبــيــرة مـن مــوســيــقــاه بــعـد
ـرتـبــة الـثــانـيـة جي آر آر وفــاته.ويـأتي فـي ا
تـولـكـ أو جـون رونـالـد تـولـكـ وهـو كـاتب
القـصص الـتي استـخـدمهـا صنـاع سـلسـلة
) بــأربـــاح وصــلت إلى أفـالم (مــلك اخلـــوا
ــرتـبــة الـثــالـثـة 38 مــلـيــون يـورو.وحل في ا
النـجم الراحل إلـفيس بريـسلي بأربـاح تقدر
بـ 30 مــلــيـون يــورو.كــمــا ضــمت الــقــائــمـة
مـشــاهـيــر مـثل بــوبـو مــارلي جـون لــيـنـون
ديـفيـد بوي كـذلك صاحب مـجلـة بالي بوي

هيو هيفنر.

سيل
ديون

مشهد من مسرحية (علشان خاطر عيونك)شريكان في احلياة الزوجية والفن
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بــاريس- نــيــويـورك-(أ ف ب) —
أخلت السلطات الـفرنسية األحد
ـــــو أحــــد مــــغـــــنـي الـــــراب أد
الشـقـيقـ اللـذين تـتألف مـنهـما
فـــرقـــة �بي إن إل ?�مــــنـــهــــيـــةً
تــوقــيــفه االحــتــيــاطـي وحـددت
ــقــبل كــانـــون الــثــاني/يــنــايــر ا
موعـداً حملـاكمـته بـتهم �تعـاطي
ـــــــواد اخملـــــــدّرة �و�شـــــــتم� ا
عـنــاصـر الـشـرطـة ومــقـاومـتـهم
وفق مـــا عــلـــمت وكــالـــة فــرانس
برس من مصـادر النـيابة الـعامة
و (واسمه في باريس. وكان أد
احلـقـيـقي طـارق أنـدريـو) الـبـالغ
الثـالـثـة والثالثـ أوقف الـسبت
رهن التـحقـيق وأخلي بـعد ظـهر
األحــد بــعـدمــا تــسـلّم اســتــدعـاءً
للـمثـول أمـام محـكمـة اجلنح في
كــانــون الــثــاني/يــنــايـر .2021
وكــانت مــقــاطع فــيــديــو نــشـرت
عـــصــر الـــســبت عـــلى شـــبــكــات
التواصل االجتماعي يـظهر فيها
عــدد من عـنــاصـر الــشـرطــة وقـد
و أرضـاً وقيّدوه في طرحـوا أد

أحد شوارع باريس.
ولوحظ أن أحد عـناصر الـشرطة
ـــــغــــنّي طــــوّق بــــذراعـه عــــنق ا

وطرحه أرضاً.

وجتـمّع عــدد من مـحـبّـي الـفـرقـة
كان معتـرض على طريقة في ا
ــــو الـــذي حـــصـــد تــــوقـــيف أد
جنــاحــاً كــبــيــراً في فــرنــســا مع
شـقيـقه �إن أو إس �مـنـذ الـعام
 .2015وأثـــار الـــتـــوقـــيف ردود
فـــعل كــــثـــيــــرة عـــلى شــــبـــكـــات
التواصل االجتماعي. وأوضحت
الـــشـــرطـــة أن عـــنـــاصـــر إحـــدى
ـــو �يـــلفّ الــــدوريــــات رأوا أد
ســـيـــجـــارة تـــشـــبه حـــشـــيـــشـــة
الــــقــــنّب ?�فــــطـــــلــــبــــوا أوراقه
الـثـبـوتـيــة لـلـتـحـقق من هـويـته.
ـو عـنـدهـا �عـدائـيـة وأظـهـر أد
شفـهية �ورفض االمتـثال لـطلب
الــشــرطــة الــتـحــقق مـن هـويــته.
وتـــوجّه إلى عـــنــاصـــر الــدوريــة
قائالً �أنـتم مـحـظـوظـون كونـكم
أربـعـة (…) أنـا أمـارس الـريـاضة
واقــاتـل وأتــولى أمـــركم واحــداً
واحـــداً كـــالـــرجـــال ?�عـــلى مـــا
أفـــادت الــشـــرطــة. ومـــا كــان من
عــنــاصــر الــشــرطــة إال أن قـرروا
تــوقــيــفه فــقــاومــهم وشــتـمــهم

صدر نفسه. بحسب رواية ا
جتدر اإلشـارة إلى أن الـسـلـطات
ـو األمــيــركـيــة رفــضت مــنح أد
تــأشـــيــرة دخـــول إلى الــواليــات

ـدافـعة عن للـنـظام الـشـيوعي وا
مـــبـــاد احلــريـــة. وهـــو خــاض
أيــضـا غـمــار الـتــمـثـيـل وتـألـيف
الــــســـيـــنـــاريـــوهـــات واإلخـــراج
ـسرحي. ونـال جـائـزة أوسـكار ا
أفـضل فـيـلم أجـنـبي سـنة 1967
عن فـــــيــــــلـــــمه الــــــطـــــويل األول
(كـــلــوســـلـي واتـــشـــد تـــرايـــنــز)
(قطـارات مـراقبـة عن كـثب) الذي
تــــــدور أحـــــداثـه إبّـــــان احلـــــرب

ية الثانية. العا
وهذا الفيلم مستوحى من رواية
لــلــكــاتب الــتـشــيــكي بــوهــومـيل
هـــرابــال الـــذي شــكّـــلت أعـــمــاله

ينزل. مصدر إلهام كبير 

{ دوفــيل (فــرنــسـا)-(أ ف ب) —
يــــحــــاكي فــــيــــلم (الست ووردز)
(الـكــلـمـات األخـيــرة) الـذي قـدّمه
اخملـــرج األمــــيـــركي جـــونـــاثـــان
نـوسـيـتـر األحـد ضـمن مـهـرجـان
دوفـــيـل الـــســـيـــنـــمـــائي الـــواقع
الراهـن في العـالم خالل جـائـحة
كــوفــيــد-19 إذ يــتـــنــاول قــصــة
نـهـايـة الـبشـريـة بـعـدمـا أهـلـكـها
فــــايـــروس فـي عـــالم غــــاب عـــنه
تـــقـــريــبـــاً أي تـــواصل جـــســدي

واختفت فيه الطبيعة.
وعُـرض الــفـيــلم أمـام نــحـو ألف
مشاهد يضعـون الكمامات ونبّه
نوسـيـتر (58 عامـاً) خالل حلـقة
نـــقــاشـــيــة إلى ان هـــذا الــفـــيــلم
الـــروائي قــــد يـــكــــون وثـــاقــــيـــاً
استـباقـياً لـكنّه أمل في أالّ يـكون

كذلك.
وقــال نـوســيـتـر لــوكـالــة فـرانس
برس إن (عمـله بعيـد من هندسة
اخلـوف الـهـولـيـووديـة) واصـفاً
إيـــــاه بـــــأنـه (دعـــــوة إلى احلبّ
وفــيـــلم فــرح لــكـــنه فــرح مــروّع
نـوعاً مـا (نـظـراً إلى) االحـتـباس
احلراري واألحوال الـكارثية في
2020). واعــتـــبــر اخملــرج الــذي
يعيش راهـناً في إيـطاليـا ويهتم
بــالــزراعـــة أن (من ال يالحظ ذلك
هــــــــــو كـــــــــمـن يــــــــــعــــــــــيـش في
ايـلول/سـبـتـمـبر 1939 وال يرى

أن هتلر يشكل خطراً).
ورأى االســتــاذ اجلـــامــعي جــيل
إريك ســيــرالــيـنـي وهـو صــاحب
ــعــدّلــة دراســة عـن الــكــائــنــات ا
وراثيـاً أحدثت ضجـة كبـيرة عام
درج 2012 أن (فـيلم نـوسـيـتـر ا
ـهــرجــان هـو ضــمن مــسـابــقــة ا
ـثـابـة حتـيـة إلى احلـياة حـيث
الــثـــقـــافـــة والـــزراعـــة تــشـــكالن
الضحكت األخيـرت للبشرية).

ـسـتـوحاة ومن األفالم األخـرى ا
مـن هــــــرابــــــال (الركـس أون ايه
سترينغ) (قنابر على خيط) حول
ـهـمّشـ في حـيـاة األشـخـاص ا
عـهـد النـظـام الـشـيـوعي. وأخرج
مــيــنـزل هــذا الــعــمل في أعــقـاب
انتفاضـة ربيع براغ التي قـمعها
الــســـوفــيــات فـي آب/أغــســطس

.1968
 وحـظـر عـرض الـفـيـلم في الـبـلد
ولم يــــــســـــمـح بــــــخـــــروجـه إلى
الــــصـــــاالت إال بـــــعــــد ســـــقــــوط
الـديـكـتـاتوريـة الـشـيـوعـيـة سـنة
1989. ونـال هـذا الـعـمل جـائـزة
الدبّ الذهـبي في مهرجـان برل

ــمـــثالن نـــيك نـــولــتي ويـــؤدي ا
وتـشــارلـوت رامــبـلـيــنغ الـدورين
الـــرئـــيـــســـيـــ في الست ووردز
الـــذي تــنـــطــلق عـــروضه في 21
ـقــبل. تــشــرين األول/أكــتــوبــر ا
وتدور أحداث الفيلم سنة 2085
في عـالم اصــبح مـجـرّد صـحـراء

ضخمة تتناثر فيه حقول ركام.
ويعـثر الـبـطل وهو شـاب أسود
ال يـــــعـــــرف اســـــمه األول عـــــلى
بكـرات أفالم من مـكتـبة بـولونـيا
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة اإليـــطـــالـــيـــة
(تـشـيـنـيـتـيـكـا دي بـولـونـيـا) في
كـــومــــات احلـــصى فـي بـــاريس
ـــديـــنــة فــيـــقـــرر الـــتـــوجه إلى ا
اإليطـاليـة لكي يـفهم مـاهيـة هذه
األشــرطــة الــتي تــثــيــر فـضــوله.
وفي طريـقه يالحظ الفتـة صدئة
كُــتب عـلــيــهـا (احلــجـر الــوبـائي
الفـيروسي). بـدأ نوسـيتـر كتـابة
الـســيـنــاريـو عـام 2014 وصـوّر
فــــيـــلـــمـه عـــامي 2018 و2019.
شاهد اخلارجية وقال (صورّنا ا
ب الـدار الـبيـضـاء والصـحراء.
هـذا ليـس خيـاالً. نـعـلم جـيداً أن
دوفـيل ستـكـون شـبيـهـة بطـنـجة

ا). بعد  30عاماً ر
ـــنـــاخ اخملـــيـف الــذي في هـــذا ا
يــبــدو فــيه أن كل غــطــاء نـبــاتي
انـقرض يـولـد األمل مـجـدداً ب
أنـقـاض بـولـونـيا. ويـتـولى رجل
عـــجـــوز مـــحـــجـــور في أقـــبـــيـــة
(تشـينيـتيـكا) مهـمة جـعل البطل
يكتشف السينـما بواسطة جهاز
عــرض يُــشـــغّل بــالــدواســة. أمــا
الــسـيــنـمــائي الـعــجـوز فــغـمـره
الـســعـادة لـتــفـضـيـلـه (مـشـاهـدة

األفالم مع غرباء).
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ويتـوجه الرجالن مـعاً إلى أثـينا
للـتحـقق من شائـعات مـفادها أن

السـينـمائي سـنة 1990. وتولّى
مـيـنــزل إخـراج نـحـو  15فـيـلـمـا
طويـال لقـيت عـمومـا اسـتحـسان

النقاد.
فيما حقق فيلم (تينيت) للمخرج
كــريــســتــوفـر نــولن إيــرادات في
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة بـلــغت 20
ملـيـون دوالر في األيام اخلـمـسة
األولى لــعـرضه عــلى مــا أفـادت
شـركــة (إكـزيـبــيـتـور ريـلــيـشـنـز)
تخصصة علماً أنه أول إنتاج ا
هــولـــيــوودي ضــخم مــنــذ ســتــة
أشـهر يـبـدأ عـرضه في الـصاالت
التي تـعاني صـعوبـة في العودة
إلى وضــعـهـا الـطــبـيـعـي بـعـدمـا
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أثرت عـلـيهـا جائـحـة كوفـيد-19
ســـلــبـــاً.  وكــان مـن شــأن مـــبــلغ
ـاثل أن يـكـون مـقـلـقـاً لـلـشـركة
ــــوزعـــة (وورنــــر بـــراذرز)  في ا
األوضـــاع الـــطـــبـــيـــعـــيـــة إذ أن
الـشـركـة تـراهن عـلى بـدء عـرض
هــذا الــفـيــلم الــذي بــلـغت كــلــفـة
إنتـاجه نحو 200 ملـيون دوالر

وصوّر في سبع دول.
 ورأت الــــشــــركــــة في بــــيـــان أن
ـقارنـة نتائج (الوضع ال يـسمح 
حــقـقــهـا فــيـلم بــدأ عـرضه خالل
جائحة إذ خفضت دور السـينما
قــدرتـهــا االسـتــيــعـابــيـة بــسـبب

كوفيد-19).

{ ديـجـون (فـرنـسا)-(أ ف ب) —
نـشــرت قـوات الـدرك الـفــرنـسـيـة
تـعـزيـزات كـبـيـرة امس االول في
شرق فـرنـسا في إطـار الـتحـقيق
بـشـأن عـملـيـات تـشـويه غـامـضة
طـاولت خيـوال في مـجـمل أنـحاء
الــبالد عــلى مـا أفــادت مــصـادر

متطابقة. 
وقــــــد أُرسل حـــــوالـى أربـــــعـــــ
عنصـرا مؤازرين بطـوافة وفريق
من الـكالب لـلـعـمل مـيـدانـيـا في
مـنـطقـة كـوت دور شـرق فـرنـسا

uCF « lD  ¡«—Ë ÷uLſ

‰uO K  wKÝUM² «
تحدة في نيسان/أبريل 2017 ا
لــــلــــمــــشـــاركــــة فـي مــــهــــرجـــان

�كوتشيال �في كاليفورنيا.
 وبـــعـــد إلـــغـــاء مــوسـم عــروض
اخلـريف وإغالق قـاعـة احلـفالت
إلـى أجل غـــيـــر مـــســـمّى قـــرّرت
أوركسترا نيويورك الفلهرمونية

عزوفات في الشارع. تأدية ا
ـؤســسـات وبـاتـت إحـدى أقــدم ا
ـتحدة وسـيقـية في الـواليات ا ا
تـؤدي عــروضـا غـيـر مــعـلـنـة في
الـــهــواء الـــطــلق مـــعــوّلـــة عــلى
حـسّــهـا االبـتــكـاري خالل األزمـة
الــوبـائــيـة الــتي أغــلـقت قــاعـات
احلفالت وزادت من توق جمهور

نيويورك إلى العروض احليّة.
وفي نــهـايـة كـلّ أسـبــوع تـعـزف
مـجــمـوعـات صـغــيـرة في مـواقع
ـدينة من دون سابق في أنحاء ا
إنذار ويـرتـدي أفرادهـا قـمصـانا
عاديـة ويضـعون الـكمـامات أمام
شـاحــنـة صـغــيـرة أطـلق عــلـيـهـا

اسم �عربة الفرقة.�
وفـي بـــعض األحــــيـــان تــــهـــطل
األمـطـار على الـعـازفـ أو يـعـبر
ـارة أمـامـهم من دون االلـتـفـات ا
إلــيــهم لــكن فـي أحــيــان أخـرى
تـطـلق شـاحنـات عـابـرة لـتـسـليم
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قـرار مــهم أعــلـنــته احلــكـومــة الـعــراقــيـة بــشـأن مــصـادرة
السالح الذي يـتسبـب بالنـزاعات العـشائـرية ويهـدد السلم
ـدن واالرياف بعد تفاقم احلوادث االجتماعي واستقرار ا
مكن أن  السيما في جـنوب العـراق. لكن هذا الـقرار من ا
يُفرغ من محـتواه ويتحـوّل الى أي قرار سبـقه ال تتوافر له
شـــروط الــبـــقـــاء والـــتــطـــبـــيق بل قـــد يـــتم اســـتـــغالله في
التصفيات السياسية السيما انَّ موسم االنتخابات مقبل .
ــة ومــتــداخــلـــة مع الــقــيم قــضــيــة سـالح الــعــشــائــر قـــد
العـشـائريـة الـسائـدة واالضـافـات التي زيـدت عـليـهـا جرت
في ظل حالة أكبر من انفالت السالح خارج نطاق سيطرة
الدولة الـعراقـية في ظاهـرة لم يشـهدهـا البلـد منـذ تأسيس

حكوماته قبل مائة عام .
تأخّـرَ هـذا الـقـرار عـقـداً ونـصف الـعقـد من الـزمن في أقل
تـقـديـر بل أنَّ حـكــومـات عـراقـيـة سـابــقـة جـامـلت الى حـد
غض الـنـظـر وتـسـهـيـل تـكـديس الـسالح في أمـاكن وأيـدي
خارج القـانون كـجزء غـير مفـهوم من حـالة تـعاطي مـبتذل
في أقل تـــوصــيف مـع الــشـــأن االمــني والـــســيـــاسي بل

الوطني في البلد
اليوم يـتداخل سالح العـشائـر في مناطق كـثيرة مع سالح
آخر في أيدي مـليـشيـات وجماعـات تعـد السالح جزءاً من
مكتـسبـاتهـا وأدوات وجودهـا واستمـراريتـها وانَّ الـتخلي
ستحيـلة في ظل الدولة التي لم تصل الى عنه من األمور ا
ـدنــيـة تـرســيم ســيـاسي جــديـد لــلـبــلــد يـضــمن احلـقــوق ا
والـعـدالـة االجــتـمـاعـيـة واألمن الــعـام حتت مـظـلــة قـانـونـيـة
راسـخـة واحــدة ولـيس ألحـد داخــلي أو خـارجي الــتـأثـيـر

عليها وفيها.
السالح الذي يـتم التـقاتل به االن  ليس لـه عائديـة محددة
تداول وجود وا كن اقفال أبواب تدفقه ومصادرة ا لكي 

منه.
إنَّ هنـاك مسـافات طـويـلة قـد حتتـاج احلكـومـة أن تقـطعـها
لتثبت أنَّ هذه األسلحة غير مـنضبطة دون سواها السيما
نـاخ العـام للعـراق جتثـم عليـه هياكـل فسـاد ثقيـلة وله أنَّ ا
أذرع سياسـية ومسـلحـة وتستـطيع أن جتـادل عبر مـفاتيح

الضغط والقوة وتقلب احلقائق.
هذا القرار الـرائع في غاياته يشـبه قرارات تالحق صغار
ـصـير احلرامـيـة وتـتجـاهل حـيتـان الـفـساد الـتي تـتـحكّم 
ــبــاركـات ذات الـبــلــد عــلى مــرآى ومـســمع اجلــمــيع بل 

صبغة شرعية غالبا.
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بـدا الـلـيل ثـقـيالً طـويـالً دبـقـاً مـنـفّـراً مـثل شـعـرة نـائـمـة
ببلعـوم  حتى جاء الفـرج وانفتحت الـشاشة على واحدٍ
من تـلك األفالم الرحـيـمة الـتي إن شاهـدتـها مـرةً  ظلت

تلبط بذاكرتك حتى النهاية .
بهرة هو الـعبقري السـبعيني روبرت دي بطل السهـرة ا
نـيرو صـحـبة اجلـميـلـة الثالثـينـيـة آن هاثـاواي والعـنوان

تدرب . عرّب هو ا ا
ــزاجـيـة عـنـدهـا شــركـة صـغـيـرة لألزيـاء  وروبـرت آن ا
دعــبــله حــظه نـهــاراً لــيـتــقــدم بـطــلب تــشــغـيل عــنــدهـا 
زعجة التي لو فردات ا فتستقبله بجفـاء وبقاموس من ا
رمـتـهـا عـليَّ لـرددتُ بــسـيل شـتـائم ثـقــيـلـة من تـلك الـتي
ـقـهى صـغـيـرة تصـل اليـهـا بـدخـلة سـمـعـتـهـا أول مرة 
يـسـيــرة من سـوق الـغــزل الـبـغــدادي الـشـهــيـر  وحـيث
تـنتـهـي من شـفط اسـتـكـان الـشـاي فـيـهـا فـسـوف يـكون
قدورك البـزوغ في خاصرة سـوق الشورجة الـعتيقة 
ومن هـنـاك سـتـشـتـري من دكـان قـاسم عـرب أبـو يـاسر
ــمــلّح  وهـذه كـمــيــة من حب عــ الـشــمس احملــمص ا
عـايـنة سـبـع فـلم هـندي سـتـمنـحك طـاقة هـائـلة تـكـفي 
يـظـهـر فـيـهم شـامي كابـور وهـو يـرعش عـلى أغـنـيـة أجا

أجا أجا .
يـنـتــمي هـذا الــفـلم الى الــصـنف الـصــالح لالسـتــعـمـال
الــبــشــري  لــكــنه يــهــبط في بــعض ثــنــيــاته الـى حــلـول
وبكـائيـات وحركـات فائـضة يقـوم فيـها الـعظـيم دي نيرو
بـدور الـنـاصح الـذي كـان عـلـيه عـبـد الـسالم الـنـابـلـسي
ـنـعم ابـراهـيم  لـطمـأنـة عـبـد احلـلـيم حافـظ بأنه وعـبـد ا
قـاب ربع قـوس من الــفـوز بـقــلب فـاتن حـمــامـة وشـاديـة
ولبنى عبد الـعزيز ورضا زينـات صدقي وحس رياض
 وفي الوقت الذي كان عليَّ أن أحزن وأشجن وأصمت
وأحس بــاحلب وهـو يـبــلل قـلـبي  صــرت أضـحك بـقـوة
سـيــارة ضـخــمـة تــنـقـل اجلـنــد من كـراج عالوي احلــلـة

وتشمرهم بنهر جاسم .
يـعــمل مع روبـرت فــضالً عن آن الــبـديـعــة ثالثــة شـبـان
كـانـوا سبـبـاً في هبـوط الـنسـغ الفـني لـشريط الـسـهرة 
خاصة ذلك الواحد الذي يـوحي لك وجهه بأنه قد أجهز
قـبـل ســبع دقــائق عــلى صــحن عــمالق من خــيــار ولـ
وهـرسـة ربع كـيـلـو ثـوم وقـد اتـخـذ مـوقع الـهـجـوم علـيك

بسلة بوسات .
ـكان وظـيـفتـهـا هي تدلـيك ظـهور ثـمـة عامـلـة رائعـة في ا
وأرجل وأكتاف العاملـ  وهذا أمر لطيف رفع من قوة

االنتاج والدهشة والصبر الكثير .
يت . كـان التابـوت مدهشاً أعجـبت كثيـرًا بحفل تـأب ا
وقـد بـدا لي مـصـنـوعـاً من نـفس صـنف خـشب الـسـرير
التـكمة الـذي أهدته ألبي عمـتي اجلمـيلة أُم صـبحي قبل
ـنظر أنـقذني من الكـدمات النـفسية ست سـنة  وهذا ا
ـتـدرب األرمل دي الـتي خــلـفـهـا مـشـهـد ا
ـسك ظهـر آن الطري نيـرو  وهو 
ـنـحـها فـرصـة مـريـحة لـلـتـقـيؤ  و

بحاوية زبل منسية بظهر حانة .

w½«œu « wKŽ

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

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

 ÊU e « ≠ ÊbM

لـلـتـ والزيـتـون فـوائـد عـظـيـمة
جلــسـم اإلنــســان وذلـك بــســبب
يـثـالونـيدز في كلٍ وجود مـادة ا
ــادة ال حتــقّق مــنــهــمــا وهــذه ا
ّ تـنـاول فـائــدة لـلـجــسم إال إذا 
الـتـ والـزيــتـون مـعـاً حـيث إنّ
اجلــــرعــــة الــــتـي حتــــقّق أعــــظم
اســتـفــادة له تــتـمــثل في تــنـاول
حبة من الـت وسـبع حبات من
الــزيــتـــون في الــصــبــاح. وعــلى
الــريق . وال نـــنــسى ان الــله عــز
وجل اقسم بالـيت والزيتون  في
.تكمن أهمـية الت القرآن الكـر

يحتـوي الت عـلى األلياف التي
تــنــظّم عــمل األمــعـاء وحتــدّ من
اضـطــرابـات الـهـضـم وبـالـتـالي
تـقــلـيل نـسـبــة حـدوث اإلمـسـاك.
وقـــايـــة الـــنـــســـاء مـن اإلصـــابــة
بـــســـرطـــان الـــثـــدي: يــفـــضل أن
تتناوله الـنساء بـعد الدخول في
سنّ الـيـأس لـهـذا الـغـرض. بـنـاء
الــعــظــام: يــحــتــوي الــتــ عــلى
ــعــادن الالزمـة الــكـالــســيـوم وا
لــبـــنــاء الــعـــظــام وتـــقــويـــتــهــا
وبـالـتـالي وقـايـتـهـا من اإلصـابة
بهـشـاشة الـعـظام. حتـسـ مدى
الــرؤيــة: بــسـبـب احـتــوائه عــلى

فيتام أ.

الــبـوتـاســيـوم الــتي تـعــمل عـلى
تـــخـــفــــيض ضـــغـط الـــدم عـــنـــد
ارتفاعه كما يحـتوي على نسبة
من مـادة الـصـوديوم الـتي يـجب
احلفـاظ على نـسبة مـعيـنة مـنها
في اجلـــسم حــيث إنّ زيـــادتــهــا
تــــؤدّي لـإلصـــــابـــــة بـــــأمــــراض
الــقـلـب.إنـقــاص الــوزن: يـســاعـد
الـــتــ عـــلى تـــخــفـــيض الــوزن
واحملــافــظـــة عــلى ثــبــات الــوزن
الـــــــصـــــــحـي وذلـك ألنّه غــــــــنيّ
بـاأللــيـاف الـتي تُـشــعـر اإلنـسـان
بـالـشــبع عـنـد تـنــاولـهـا ويـعـمل
عـلى احلد من الـرغـبـة في تـناول
الطـعام. حتسـ عمـليـة الهضم:

يثـالونيدز والزيتون فـي مادة ا
ادة تعود بفوائد حيث إنّ هذه ا
عــــظـــيــــمـــة عــــلى اجلــــسم وهي
كـالتـالي: إمـداد اجلـسم بالـطـاقة
واحلــــيـــويـــة الـــتي جتــــعـــله في
شـــبــابٍ دائم.تــخــفـــيض نــســبــة
الـكـولـسـتـرول في الـدم وخـاصـةً
الـكــولـســتـرول الـضــار. حتـسـ
عــمــلـيــة الــتـمــثــيل الـغــذائي في
اجلسم وتقوية القلب. التخلص
من أعـــراض الــتـــقــدّم فـي الــسنّ

بكّرة والشيخوخة ا
  U¹u²  rOEMð 5² « bz«u

Âb « jG{

 يـــحــــتـــوي الــــتـــ عــــلى مـــادة

{ بــاريس (أ ف ب) - يــعــرض
قــريــبــا في أكــثــر من  60بــلـدا
عرض وثائقي يتمـحور حول ا
الـنــاجح الــذي شـهــده مــتـحف
اللوفر في باريس نهاية السنة
الــفــائــتـــة وخُــصص لـــلــفــنــان
اإليــــــطــــــالي لــــــيــــــونـــــاردو دا
فـــيــنــتــشـي.وســتــقــام عــروض
خاصة للعمل الوثائقي ب 16
أيــلــول و22 مـــنه في فـــرنــســا
وســــويــــســــرا وبــــلــــجــــيــــكـــا.
وسـيُعـرض الـفـيلم بءاً من 16
أيـــــلــــول في بـــــقــــيــــة أنــــحــــاء
ـــــتـــــحف الـــــعـــــالـم..وأعـــــلـن ا
الـــبـــاريــــسي أن هـــذا الــــعـــمل
البالغة مدته  90دقيقة بعنوان
(لـيـلـة في اللـوفـر: لـيـوناردو دا
ــشــاهـد في فــيـنــشي) يــنــقل ا
رحــلـة إلى قـلب الــنـتـاج الـفـني
والسيرة الذاتية للمعلم الكبير
من عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة عـــبــر
القاعـات اخملتلفة ألكـبر متحف
في الــعـــالم. وتــرافـق مــشــاهــد
الـفــيـلم الـوثــائـقي مـقــطـوعـات
مـــوســيـــقــيـــة لــبـــعض من أهم
ـؤلـفـ الـكالسـيـكـيـ بـيـنهم ا
بـاخ وفـرنـسـوا كـوبـران ومـارك
أنطوان شاربانتيي. وهو ينقل
ــشـاهــدين في جــولــة لـيــلــيـة ا
ــعـرض بــصــحــبــة مــفـوضـي ا
فـنسـان دوليـوفان ولـوي فرانك
اخلبـيرين في تـاريخ لـيوناردو
دا فـــــيــــنــــشـي الــــلـــــذين أعــــدّا
لـــــلـــــمـــــعــــــرض خالل عـــــشـــــر
ســـنــوات.ويـــحـــلل اخلــبـــيــران
الفنـيان كل عمل بدقـة مسلط
الــضــوء عـلى عــلم الــرسم لـدى
الـــفــنـــان (كــمــا كـــان يــصف دا
فــيـنـشي عـمــله).وأوكل مـتـحف
اللوفر شركـة باتيه اليف إنتاج
هـذا الـوثـائـقي وتـوزيـعه حـول
الـعـالم. ويـحـمل الـعـمل تـوقـيع
اخملرج بيار أوبير مارتان وهو

مترجم إلى ثالث لغة.

ــا فـيـهـا مـجـدداً. وفي الـعـشب 
ـديـنـة يـجـدان بضـع مئـات من ا
الـنــاجـ الـذين نــسـوا مـا كـانت
عليه العالقات ب البشر. البحر
في الــــــفـــــيـــــلـم بـــــنـيّ الـــــلـــــون
ـــــزروعـــــات ســـــامّـــــة. وقـــــال وا
ـــهــــنـــدس الـــزراعـي فـــيــــلـــيب ا
ؤسس الشريك ديبروس وهـو ا
حلـــــركــــتـي (إيه.بـي) (الــــزراعــــة
العـضـويـة) في فرنـسـا وأوروبا
إن( ثــــــــــــلـث األراضـي األراضـي
الصـاحلة لـلزراعـة دمّر أصالً في

السنوات األخيرة).
وخالل اجلـلسـات الـتي يـنظـمـها
الـبـطل يـعـيـد اجلـمـيع اكـتـشاف
احلـنـان والـعالقـة مع اآلخـر كـما
مـع األرض ومع الـــــضـــــحـــــكـــــة
وعــنــدمــا يــرون ســمــكــة لــلــمــرة
األولى مــنــذ عــقــود يــســتــلـذون
يــتـنـاول طــعـام (غــيـر مـعــلّـبـات)
الــبـــودرة. والحظ نــوســـيــتــر أن
ـــكن أن (مـــجـــرّد مـــصـــافـــحـــة 
تــتـحــول حلـظـة تــقـارب عــاطـفي

.( كبير ب شخص
لــــكنّ اجلـــائــــحـــة تـــواصـل قـــتل
الــــنــــاس فـي الــــفــــيـــــلم وآخــــر
الصامدين يعانون السعال. وفي
صـالـة عـرض الـفـيـلم في دوفـيل
جـمـهـور يـضع الـكـمـامـات خـوفاً
عـلـى مـا الحظ نــوسـيـتــر. وتـابع
اخملرج رؤية هـذا القدر يـضعون
الكمامات يصيـر حزنا المتناهياً
لكـنه رأى أن وجـود ألف شخص
في صالة سـينمـا أمر رائع وهو
يعني احلفاظ على مجتمع مدني

في ظروف شنيعة.
ودعـا نـوسيـتـر الـذي يـتـقن أكـثر
من لـغة إلى �مـقـاومـة سـعـيـدة�
ضــد تــســمــيم الــعــالم من خالل
إنـتـاج أفالم من دون كـيـمـيـاء أو

دعم مثل هذه األفالم.
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بنـاء خاليا الـدم احلمـراء بسبب
احـتــوائه عـلى عـنــصـر احلـديـد.
حتـسـ الرؤيـة وحـمـايـة الـع
من اإلصابة بـأمراضـها اخملتـلفة
ــيـاه الـزرقــاء وإعـتـام كـتــكـون ا

عدسة الع والضمور.
 حمـاية البـشرة من األشـعة فوق
البـنفـسجـية وحـمايـة اجللد من
اإلصـــــــابــــــة بــــــالـــــــســــــرطــــــان
ـبكـرة واحلـفاظ والشـيـخوخـة ا
عـلى صـحـة البـشـرة ونـضـارتـها
وذلـك بـــســــبب احــــتـــوائـه عـــلى
فيتام هـ واألحماض الدهنية

ومضادات األكسدة.

{ لوس اجنـليس- براغ ) —أ ف
ب)  تـــوفي اخملـــرج الــتـــشـــيــكي
حلــائـز جــائــزة أوسـكــار جــيـري
مـينـزل عن  82عـاما بـعـدمـا كان
يـعـاني منـذ مـدة طـويـلـة مـشاكل
صــحـيــة خـطــرة. وكـتــبت زوجـة
الــراحل أولـغــا مــيـنــزلـوفــا عـلى
(فـيـسـبــوك) (عـزيـزي جـيـري يـا
قامـة بـ القـامـات. غادر جـسدك
نا الدنيوي ب أذرعنا الليلة عا

اضية). ا
ولود في 23 وكان السيـنمائي ا
شـــبــاط/فـــبــرايــر  1938وجــهــا
ـــــــوجــــــة بــــــارزا مـن وجــــــوه (ا
ــنـاوئـة اجلــديـدة الـتــشـيــكـيـة) ا
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انـية لـلتـغذية قالت اجلـمعـية األ
إن كمية اخلبز اليـومية السليمة
تــــــــــــــــراوح بــــــــ 200 و300

غرام.
وأضــــافـت اجلــــمــــعــــيــــة أنه من
األفــضل تــنــاول خــبــز احلــبــوب
الكاملة; حيث إنه قليل السعرات
احلــــراريـــة من نـــاحــــيـــة وغـــني
باأللـيـاف الغـذائيـة الـتي تتـمتع
بفـوائد صـحيـة جمّـة من ناحـية

أخرى. 
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وتسـاعـد األليـاف الـغذائـيـة على
الـشــعـور بـالـشـبع ســريـعـا كـمـا
أنـــهــا حتــد من خـــطــر اإلصــابــة
بـــالــســكــري من الـــنــوع الــثــاني
واضــــطـــرابـــات أيـض الـــدهـــون
وســـرطــان األمـــعــاء الـــغــلـــيــظــة
وأمــــراض الـــــقــــلب واألوعـــــيــــة

الدموية. 
ومـن نــــاحــــيــــة أخــــرى أشــــارت
اجلمـعيـة إلى أن اخلبـز األبيض
ـــصـــنــــــوع مـن دقــيـق الــقـــمح ا
يــعــانــــــــي من ســمـعــة ســيــئـة

مـخــتـلـفـة من الــبالد حـاالت قـتل
وتـشـويه خلـيـول بـيـنـهـا حـوالى
عشـرين حالـة قطع أذنـ إضافة
إلى تــشــويه أعــضـاء تــنــاسـلــيـة

وتمزيق أعضاء. 
وتسـتبـعـد السـلطـات فرضـية أن
تـــكــون جــهـــة واحــدة وراء هــذه
العـملـيـات وتبـحث في فرضـيات
عدة لـتفـسيرهـا بيـنهـا أن تكون
ـــمــــــــارســـات نـــتـــيـــجــة هــذه ا
حتديـات عبـر اإلنتـرنت أو بدافع

التقليد.

بعد إبالغ مـالك خيـول عن تسلل
مجهول داخل أراضيه وإصابة
أحد خيوله على ما أفادت قوات
الـــدرك احملــلــيــة وكـــالــة فــرانس

برس. 
وذكرت قوات الدرك أن السلطات
جتري عـملـيـات بحث عن رجـل
وقــد بـــدأت عـــمـــلـــيـــات تــدقـــيق
ــــنـــاطق ـــارة في ا بــــهـــويــــات ا

اجملاورة. 
وأحـصت الـسـلـطـات الـفـرنـسـيـة
في األشـهـر األخـيـرة في مـنـاطق

نظـــراً ألنه يـتـسبب في الـبـدانة
إال أنـه يــتــمــتع أيـــضــا بــفــوائــد
صــــحــــيــــة في بــــعـض احلـــاالت

رضية. ا
وأوضـحت اجلــمـعـيــة أن اخلـبـز
ـــعـــدة بـــعــد األبـــيض يـــحـــمي ا
الـــعــمــلــيــات اجلــراحــيــة وبــعــد
عدة أو في اإلصابـة بأنفـلونـزا ا
زمـنة; حالـة الـتهـابات األمـعـاء ا
ــعــدة في هـذه حــيث تـتــحــمـله ا
احلـاالت بـصـورة أفـضل مـقـارنة

بخبز احلبوب الكاملة.
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البضـائع أبواقهـا محدثـة صوتا

عزوفة. يتماهى مع األحلان ا
رء وفي هذه اللحظات �يشعر ا
ـديـنة بـرمّـتهـا حتوّلت إلى بأن ا
فـرقـة أوركـسـتـرا ونـحن عـازفون
مــنـــفــردون ?�بـــحــسب مـــا قــال
مــــغـــنـي األوبـــرا أنــــتـــوني روث

كوستانزو.


	p1-sh.shf
	p2.shf
	p3
	p4.shf
	p5
	p6
	p7.shf
	p8.shf

