
Printed in Iraqwww. azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23.Issue 6761 Wednesday 16/9/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6761 االربعاء 28 من محرم 1442 هـ 16 من ايلول (سبتمبر) 2020م

طبعة العراق 
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نـــفـــســهـــا سالم الـــشـــمـــري رئــيس
الـوزراء بـسـحب قـائـمـة الـتـعـيـيـنـات
اجلـديـدة .وقال في بـيان ان (الـقائـمة
الــتي صــدرت تــعــبــيــر حــقــيــقي عن
ـقيتـة وتناقض مواقف احملـاصصة ا
رئــــيس الــــوزراء بــــالــــوقــــوف ضـــد
احملـاصصة الطائفية الـنتنة) مضيفا
ان (مـوقفنا واضح وحاسم ولن نقبل
بـــهــذا الــطــرح مـــهــمــا قـــدم لــنــا من
مـــنــاصب). ونـــوه الــشـــمــري الى ان
(االصـالح مـبــدا ثــابت نــسـيــر عــلـيه
ونــدعم بــقـوة مـن يـعــمل به) مــشـددا
عـلى (ضـرورة ابـعاد الـعـراق عن هذا
قيت والعمل على اسس من الـنظام ا
ــهـنــيـة والــكـفــاءة دون الـنــظـر ألي ا
شـخـصـيـة عـلى اسـس احملـاصـصة).
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تــــــواصــــــلـت امس ردود االفــــــعــــــال
ـتحفظـة على التعـيينات الـرافضة وا
اجلـديدة التي اجراها رئيس الوزراء
مـــصــطـــفى الـــكـــاظــمي فـي عــدد من
الية ؤسسات ا ستقلة وا الـهيئات ا
واالمـــنـــيـــة وازدادت حـــدة الـــرفض
لـتـصل الـى درجـة الـتـهـديـد بـاسـقاط
احلـكومـة  فيـما رد الـكاظـمي بدعوة
الـــقـــوى الـــســـيـــاســـيــة الـى تـــقــد
(مــــعـــــلــــومــــات مــــحـــــددة) تــــثــــبت
(احملـاصصة احلـزبية) الـتي اعتمدت
الـيها التعييـنات نافيا خضوعه الى
ايـة تأثيـرات حزبيـة.وقد جاءت اقوى
ردود االفـعال من الـتيـار الصدري اذ
دعــا رئـيس الــتـيـار مــقـتــدى الـصـدر
اعـضـاء كـتلـة سـائـرون النـيـابـية الى
(الــتـبــرؤ) فــورا واال تـبــرأ مـنــهـا من
اجلـــمــيع شــلع قــلـع . وكــتب صــالح
قرب من الصدر في مـحمد العـراقي ا
تـغريدة على تويتر رصدتها (الزمان)
امـس مـعـربـا عـن خـيـبــة امل بـسـبب
الـعودة للـمحاصـصة واضعـاف البلد
ــؤســســات. واضــاف (اكــرر خـاب وا
امـلــنـا)  وتـابع (إن لم تـتم مـحـاكـمـة
الـفـاسدين وإلـغـاء تلـك احملاصـصات
فـنحن لها  ولن يـرهبنا أي شيء ولن
وخــلص الى الـقـول ان نــركع اال لـله)
(عــلى االخــوة في ســائــرون الــتــبـرؤ
فــورا واال تـبــرأنـا مـن اجلـمــيع شـلع
قـــــلع). الـى ذلك هـــــدد الـــــنـــــائب عن
ــــوســـوي من ان ســــائـــرون جـــواد ا
حتـالـفه لن يـقف مكـتـوف االيدي وان
االمـر قد يـصل الى االطاحـة بحـكومة
الـكاظمي.وقال  في بـيان (اننا نأسف
عــلى هــذه اخلــطــوة الــتي لم يــغـادر
فـــــيــــــهـــــا رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــربع
ا عاهد به احملـاصصة وهذا نـقيض 
الــرأي الـعـام كــون كل الـشـخــصـيـات
اجلـديدة هي تابـعة الحزاب سـياسية
هـدفها احلصول عـلى مكاسب فاسدة
ــواطن) مــنــوهــا الى ان ال خــدمـــة ا
(هــذه اخلـطــوة سـتــجــعل الـكــاظـمي
ــصــيــر ذاته الــذي واجــهه يــواجـه ا

ـسـتـقـيل عـادل عـبد رئـيس الـوزراء ا
ـهـدي)  مـعـربا عـن اعتـقـاده بـأنـها ا
رة اسـرع).وحذر من (سـتـكون هـذه ا
(اســتــمـرار رئــيس الــوزراء بـالــنـهج
احملـاصـصـاتي ذاته الـذي ولّـد خـيـبة
امـل كـبــيـرة لــدى الــشـارع الــعـراقي)
مـطالبا اياه بـ(تصـحيح مسار العمل
ـؤسـسة الـتنـفـيذيـة وخصـوصا في ا
مـلـف اخلـدمـات ومـحـاربـة الـفـسـاد).
ـوســوي بـيـانه مــهـددًا بـأن وانــهى ا
(كــتــلــة سـائــرون لن تــقف مــكــتــوفـة
االيـدي بل سيـكون لهـا موقف صارم
ـا قـد يصل الى االطـاحة بـحكـومة ر
الــــكـــاظــــمي ولــــيس االســـتــــجـــواب
فــحــسب) مــضــيــفــا (وقــد اعــذر من
انــذر).وطـــالب الــنــائـب عن الــكــتــلــة

الـسـاعدي رئـيس الوزراء الى (الـغاء
ـنـاصب الــتي تـمـثّل وجتـذّر جــمـيع ا
احملـاصصـة واال فإن لـنا مـوقفـا آخر
ولـن نــكـون داعــمــ لــهــا بـل سـوف
نــتـبـرأ مـنـهــا خالل األيـام الـقـادمـة).
بـدوره توقع الـنائب محـمد الـكربولي
الـــفـــشـل وقـــال ان مـــســـؤولـــيـــة ذلك
سـتــكـون عـلى الـكـاظـمي. لـكن رئـيس
كـتـلـة (الـصـادقـون) النـيـابـيـة عـدنان
فـيـحـان رأى ان الـبـيـانـات الـرافـضـة
لـلـمحـاصـصة والـتـعيـ بـالوكـالة ذر
رمـاد بالعيون واالكتـفاء بها يعني ان
الــتـعـيـيـنـات امــر دبـر حتت الـطـاولـة
داعــيـــا ايــاهــا الى دعــوة الــكــاظــمي
ـان حــلــيـرسـل تـعــيــيـنــاته الى الــبــر
لـيـنتـهي زمن االدارة بالـوكالـة. وكتب

بدوره حذر النائب عن سائرون ايضا
جـواد حــمـدان الـسـاعـدي من انـهـيـار
الـنظـام السـياسي. وكـتب في تـغريدة
عــلى تـويـتــر (قـلت واكــرر ان انـهـيـار
الــنـظـام الــسـيـاسي فـي الـعـراق بـات
قــاب قــوســ أو أدنى) مــشــيـرا الى
وجــود (تـخــبط واضح غــيـاب رؤيـة
عــدم وجـود تـخــطـيط غـيــاب الـدولـة
وشـكـلهـا األزمـة االقتـصـادية الـعمل
ـمـنهج جـيل جـديـد لم يـتذوق غـيـر ا
ظـلم الـبـعث وجـوع احلصـار الـنهب
والــسـلب حتـول الـفــسـاد إلى ثـقـافـة
اقــــتــــصـــاديــــات األحـــزاب الــــسالح
ـــأجـــور األقالم ـــنـــفـــلـت اإلعالم ا ا
الــكـاذبـة كــثـرة الـعــمالء غـيـاب حب
الــــوطن وغـــيــــرهـــا كـــثــــيـــر).ودعـــا
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ـتّـحـدة سـيـجـابه بـردّ على الـواليـات ا
إيــــــران ســـــيــــــكــــــون أقـــــوى بــــــألف
مـرّة".وتـشـهد الـعالقـات بـ واشـنطن
وطـهران توترا منـذ الثورة اإلسالمية
تحدة تـصاعد مع انسحاب الواليات ا
بــقــرار من تــرامب فـي أيـار 2018 من
ـوقـــــــــع االتــــــــــــفــاق الــنــــــــووي ا

في 2015.  
ـــاضي قـــتل وفـي كــانـــون الـــثـــاني ا
اجلـنـرال سلـيمـاني بضـربة جـوية في
بـغــداد بـيـنـمـا تـدفع واشـنـطن حـالـيـا
بــاجتـاه تـمــديـد حـظـر مــفـروض عـلى
تــســلــيم إيــران أســلــحــة يـنــتــهي في
تــشــرين األول وبــاجتـاه إعــادة فـرض
الـعـقوبـات الدولـية عـلى إيران.ورفض

وزيـــر اخلـــارجـــيـــة أألمــريـــكي مـــايك
بـومـبيـو الـتعـلـيق على الـتـهديـد الذي
تـواجهه النا مـاركس. لكنه قال لـشبكة
"فـوكس نـيـوز" اإلثـنـ إن "جـمـهـوريـة
إيــران اإلسـالمــيــة هي الــدولــة األولى
الـــــداعــــمـــــة لإلرهـــــاب في الـــــعــــالم.
وانـــخــرطت في جـــهــود اغـــتــيــال في
جـــمــيع أنـــحــاء الــعـــالم".وأضــاف أن
"اغــتــالــوا أشــخــاصــا في اإليــرانــيــ
أوروبـا وفي أجـزاء أخـرى من الـعـالم.
ـزاعم عـلى مـحمل ونـحن نـأخـذ هـذه ا
اجلـد".وتـابع بومـبيـو "نـقول بـوضوح
جلــمـهـوريـة إيــران اإلسالمـيـة إن هـذا
الـنـوع من الـنـشـاطـات - مـهـاجـمة أي
أمــريـــكي في أي مــكــان وفي أي وقت

ســواء كـان دبـلـومــاسـيـا أمــريـكـيـا أو
ســفــيــرا أو عــســكــريــا غــيــر مــقــبـول
إطـالقـــا" مـــؤكـــدا "ســـنـــفــــعل كلّ مـــا
بـوسعنا حلماية كلّ مسؤول في وزارة

اخلارجية".
 فـي غضـون ذلك أكـد وزيـر اخلـارجـية
األمـريـكي مـايك بـومبـيـو الـثالثاء أن
ـتـحـدة "سـتـمـنع إيـران من الـواليـات ا
حـيـازة أسلـحة روسـية وصـينـية" في
الـوقت الذي تنتهي فيه صالحية حظر
دولـي لألسلـحـة عـلى إيـــــــران في 18
ـقــبل. وقـال بــومـبـيـو تــشـرين االول ا
إلذاعـــة "فـــرانـس إنـــتـــر" إنه "لم يـــتم
الـقيام بأي شيء حتى اآلن للتمكن من
تـمـديـد هـذا احلـظـر بـالـتـالي حتـملت

ـتـحدة مـسـؤولـيـاتـها" في الـواليـات ا
إشـارة إلى اخلالفـات بـ األمـريـكـي

واألوروبـي فـي هذا الـشأن. وأضاف:
"سـنتـصرف عـلى هذا الـنحـو: سنـمنع
إيــران من حــيــازة دبــابــات صــيــنــيــة
ومـنـظـومـات دفـاعـيـة جـويـة روسـيـة..
كـما أن بيع أسـلحة حلـزب الله ينسف
ـانويل) جـهـود الرئـيس (الـفرنـسي إ

ماكرون في لبنان".
ـتـحـدة  وانــسـحـبت الـواليـــــــــــــات ا
عام  2018 مـن االتفاق حول البرنامج
الـنـووي اإليـراني وأعـادت في أعـقاب
ذلـك فــرض عـــقــوبـــات قــاســـيـــة عــلى
طـهــران خـاصـة عـلى خـلـفـيـة دعـمـهـا

لإلرهاب.
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أعــلـن جــهــاز مــكــافــحــة اإلرهــاب عن
إحــبـاط مــخـطط إرهــابي الســتـهـداف
ـواطنـ في سوق شعـبي في قضاء ا
بــعــقــوبــة وقـال بــيــان امس انه (من
خالل عــمـلـيـة إســتـبـاقـيــة نـفـذت قـبل
التفجير بدقائق  من خاللها اعتقال
اإلرهـابي الـذي يـحـمل بـحـوزته عـبوة

ناسفة).
مـن جانب اخـر وفي إطـار الـدعم الذي
ي يـوليه وزير الداخـلية عثـمان الغا
الحـقـة الـعـابـثـ بـاالمن ومـرتـكبي
اجلـرائم بـكـافـة اشكـالـهـا وتسـلـيـمهم
الـى الــقـــضــاء.. وفي عـــمـــلــيـــة تــمت
ـتابعة شـخصية من قـبل قائد قوات
الــشــرطــة االحتــاديــة الــفــريق الــركن
جـعفـر البـطاط تمـكنت قـوة من اللواء
األول الــفـرقـة األولى شـرطـة احتـاديـة
ـتاجرين من الـقاء الـقبض عـلى أحد ا
بـالقـطع األثريـة النـفيـسة وهـي عبارة
عـن ثالثة تـمـاثـيل آشـوريـة تـعود إلى
ـة اثنـان مـنهـا ذهبـية الـعـصور الـقد
والــثـالث مـطـعم بــالـذهب مع الـعـثـور
عـلى مبـلغ قدره  38 مـليـون دينار و18
الـف دوالر أمريـكي. وقـال بـيان تـلـقته
(الـزمـان) امس ان (الـعـمـلـية تـمت من
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في تــغـريــدة عـلـى تـويــتـر رصــدتـهـا
(الـــزمــان) امس ان (احلــكــومــة كــان
يـراد مـنـها اجـراء انـتـخابـات مـبـكرة
بـعد ان تـعيـد هيـبة الـدولة خـارجيا
وداخــلـيــا وتـفــرض الـقـانــون ولـكن
الــذي جــرى..حـكــومــة مـســتــشـارين
ـان في فـشــلـوا ان يـنـالـوا ثـقـة الـبـر
الـكـابـيـنـة الـوزاريـة! ولـكن وجـودهم
وجـوبي باحلكومـة). وخاطب فيحان
الـكتل السياسيـة متسائال (هل هناك
جـديـة برفض احملـاصصـة والـتعـي
بــالــوكـالــة? اصــروا عـلى الــكــاظـمي
ان حـتى يـرسل تـعـيـيـنـاته الى الـبـر
لـــيــنــتــهي زمـن االدارة بــالــوكــالــة)
مـضـيـفـا ان (الـبـيـانـات الـرافـضـة ذر
الـرماد بالـعيون واالكـتفاء بـها يعني
امـــر دبــــر حتت الـــطـــاولـــة). وتـــوج
ـان الـرفـض بـتـوجـيه الــلـجـنـة الــبـر
الـقـانـونـيـة الـنـيـابـيـة كـتـابـا رسـمـيا
لــلـكــاظـمي قــالت فـيه ان تــعـيــيـنـاته
مـخالفة لـلدستور .وجـاء في الوثيقة
الـتي حـصـلت عـليـهـا (الـزمان) امس
ان (االوامــــر اخلـــاصــــة بـــتــــعـــيـــ
الـدرجات اخلاصـة مخالـفة للـدستور
حـيث تخـتصـر صالحيـات التـوصية
ـنـاصب جمللس بـالـتـعيـ في هـذه ا
الـــوزراء ولــــيس لـــرئـــيس الـــوزراء)
مـضـيفـة ان (صالحيـة التـعيـ فيـها
جملـلس الـنـواب حـصرا بـعـد مـقـترح
قـابل نفى مـن مجـلس الوزراء).فـي ا
الـكاظـمي صفة احملـاصصة احلـزبية
عن الـتعيـينات التـي اعلنهـا  مستدال
عـلى انه إذا كانت الـقوى الـسيـاسية
قــــد أعــــلــــنـت بــــراءتــــهــــا من هــــذه
الـــتـــغـــيـــيـــرات  فـــكــيـف تـــقــول أن
الــتـغـيــيـرات اعــتـمـدت احملــاصـصـة
احلــزبـــيــة. وقــال في بــيـــان تــلــقــته

خالل مـعلـومات اسـتخـباراتـية دقـيقة
تهم وتـنفيذ أمر حتر وتفتيش بحق ا
فـي مـــحل إقــــامـــته جــــنـــوب بـــغـــداد
بـحضور مفارز من شعبة استخبارات
الــنـهــروان وحـدة بــسـمــايـة وشــعـبـة
حتـقيق شـمال الرصـافة. و تسـليمه
ـــضـــبـــوطـــات بـــوصل اســـتالم مـع ا
اصـولي الى اجلـهات اخملتـصة) .وفي
كـربالء أعلنت قيادة الـشرطة عن إلقاء
الــقــبض عــلى شــخـصــ من اجلــالـة
الـبـنـغالـيـة اخـتطـفـا شـخصـاً وعـذباه
لـغـرض االبـتـزاز. وذكـرت الـقـيـادة في
بـيان امس أنـه (بتوجـيه من قـبل قائد
نشـآت اللـواء أحمد شـرطة كـربالء وا
عـلي زويني تمكن قـسم شرطة النجدة
مـن إلقـاء الـقـبض عـلـى شخـصـ من
دولـة بـنـغالدش بـعـد قـيـامـهم بـخطف
شـــــخص آخـــــر مـن نــــفـس الـــــدولــــة
وتـــعــــذيـــبه). وأضـــافت أن (دوريـــات
الـنـجـدة وخالل الـتـجـوال في مـنـطـقة
حي الــبــلــديــة تــمـكــنت مـن مالحــظـة
شـــخص طـــالب جنـــدة وتـــبــ بـــأنه
بـنغالديشي اجلنسية حيث ادعى بأن
صـديقه مـن نفس اجلـنسـية مـخطوف
مـن قـــــــــبـل أحــــــــــد األشـــــــــخـــــــــاص
). وأوضحت أنه الـبنغالديشي ايضاً

(بـعد االستدالل عـلى مكان اخلطف 

تـشـكـيل فـريـق عمـل بـرئـاسـة الـعـمـيد
احلـقـوقي عامـر عبـيد الـفتالوي مـدير
شــرطـة الـنـجـدة والــقي الـقـبض عـلى
اخلـاطف داخل هـيكل بـناء وتب أن
اخلــاطـفـ كـانـوا يـقــومـون بـتـعـذيب
اخملــطـوف وإرسـال الـصـور إلى أهـله

ــال فــيــمـا  لــغــرض ابــتــزازهم بــا
حتـريـر اخملـتطف وتـسـليم اخلـاطـف
الـى اجلـــهـــات اخملــــتـــصــــة إلكـــمـــال

اإلجراءات القانونية بحقهم).
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مـــرتــ في الـــيــوم   وعــدم الـــســمــاح
لــلـــمــواطــنــ بــدخــول احملل إال بــعــد
اسـتـخـدام الـوسـائل الـوقـائـيـة جتـنـبـا
خملــاطـر الـعـدوى). واضـاف الـبـيـان ان
(هــذه احلــمــلــة جــاءت ضــمـن اخلــطـة
ـــعـــدَة مـن قـــبل صـــحـــة الـــرصـــافـــة ا
واخلـــاصــة بـــالــتـــدابــيـــر الــوقـــائــيــة
واالحـــتــرازيـــة ضــد مـــرض فــايــروس
سـتـجـد للـمـساهـمـة في منع كـورونـا ا
ـديـر تــفـشي هـذه اجلـائــحـة). واعـلن ا
ـية في ـنـظمـة الـصحـة الـعا اإلقـلـيمي 
أوروبـــا لــوكــالــة فـــرانس بــرس امس
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سـجلت  وزارة الصحــة والبيئة 4224
اصـابـة جـديـدة بكـورونـا مـقابل 4214
وقف حـالة شفاء . وقالت الوزارة في ا
الـوبائي اليومـي امس ان عدد الوفيات
بــلغ 80 حــالـة ونــسـبــة الـشــفـاء 78.1
ـئـة  ولـلـمـرة االولى تـتـقـارب اعداد بـا
االصــابــات والــشــفــاء مــنــذ بــدء ازمــة
ـاضـي. ونـفـذت فرق كـورونـا في اذار ا
الــرقـابــة الـصــحـيــة الـتــابـعــة لـقــطـاع
الـبلديات الثاني زيارة ميدانية للمحال
الـتجاريـة واألسواق العـامة في منـطقة
(الـعـمـاري والـشـماعـيـة) ضـمن الـرقـعة
اجلـغرافـية لـلقـطاع.  وقـال بيـان تلـقته

(الــزمــان) امس انـه (خالل احلــمــلـة 
الـتأكد من مدى الـتزام  أصحاب احملال
الـتـجـاريـة بـالـتعـلـيـمـات الـصـحـية في
إطـار اإلجراءات االحترازية للوقاية من
فــيــروس كــورونــا فـضـالً عن الــكـشف
ــواد الـــغــذائــيـــة لــلـــتــأكــد من عـــلى ا
صالحـيـتهـا وتخـزينـها بـشكل مـناسب
مـشـددةً على أصـحاب احملالت احلـفاظ
واطـن عـلى الـتبـاعـد اجلسـدي بـ ا
أثـــنـــاء عـــمــــلـــيـــة الـــتـــســـوق ومـــنع
الـتجمعات  وارتداء الـكمامة والكفوف
 والــقـيــام بـأعـمــال الـتــعـقــيم بـصـورة
مــســتـمــرة ونــظـافــة مــحالتـهـم بـواقع

ـسـتجـد.وقـالت غرو فـيـروس كـورونا ا
ـشـاركة هـارلم بـرونـتالنـد الـرئـيـسـة ا
ـنظمة ـديرة السـابقة  لـهذا اجمللس وا
ـيـة إن "تـأثــيـر كـورونـا الــصـحـة الـعــا
ـا كنـا نـتـوقعه ولم يـتم اتـخاذ أسـوأ 
الـتـدابيـر التي أوصـينـا بهـا (...) حتى
اآلن".وأضـــافت "لـــقـــد حتـــقــقـت أســوأ
مـخاوفنـا بشكل مـأسوي وكارثي".وقال
اجملــلس إنـه من مــنــظــور اقــتــصـادي
"ســيـســتـغــرق األمـر  500عــام إلنــفـاق
األمـوال الـتي يـخـسرهـا الـعـالم بـسبب
ـوصى كــورونـا عــلى االســتـعــدادات" ا
بـهـا مسـتـنتـجـاً بأن "عـائـد االستـثـمار
ـــواجــــهـــة وبـــاء" هــــائل من اإلعــــداد 
مـحتـمل.ومن ثم يدعـو التـقريـر مجدداً
الــــقـــادة الـــســــيـــاســـيــــ إلى حتـــمل
ـــشــاركـــة فـي زيــادة ـــســـؤولـــيـــة وا ا
الـتعـاون والـتخـطيط لـلتـمويل الـطويل
األجل لـالستـعداد لـوباء مقـبل.ويـقترح
أيــضًـا عـقـد قــمـة دولـيــة بـرعـايـة األ
ـيـة ــتـحـدة ومـنـظــمـة الـصـحــة الـعـا ا
ــالـيـة ـؤســسـات ا والــبـنك الــدولي وا
ي ـنـاقـشـة إطـار عـا الـدولــيـة األخـرى 
لالســـتـــعـــداد لـــلـــطـــوار وكـــيـــفـــيــة
االســتــجــابــة لــهــا.وقـالـت بــرونـتـالنـد
ـــســـتـــدام ـــتـــوقع وا إن"الـــتـــمـــويـل ا
ـطـلـوب" هـو إحـدى ركـائـز وبـاحلـجم ا

هذا النظام.

نـظـمة تـتوقـع ارتفـاعا في اإلثـنـ أن ا
عـدد الـوفـيـات بـكـورونا فـي أوروبا في
تـشـرين األول وتـشـرين الـثـاني الـلـذين
سـيـكـونـا "أقسى" فـي مواجـهـة الـوباء.
وقــال هــانــز كــلــوغي في مــقــابــلــة مع
فــرانس بـرس ســيـصـبـح األمـر أقـسى.
واضـــاف في تـــشــرين األول وتـــشــرين
الـثاني سـنشـهد ارتفـاعا في الـوفيات"
بـيـنمـا يـسجل عـدد اإلصـابات ارتـفـاعا
في الـقـارة الـعـجـوز لـكن عـدد الـوفـيات
الـيـوميـة مـستـقـر فيـهـا. وحذرت جلـنة
دولـيـة االثـن من أن الـعـالم ال يسـتـعد
ـواجهـة جـائـحـة مقـبـلـة قد ـا يـكـفي 
تــكـون أخــطـر من وبــاء كـورونـا ودعت
ي والـى تــمــويل إلـى الــتــعـــاون الــعــا
طــويل األجل.وحــذر مــجــلس اإلشـراف
ي من أنه "إذا لم عـــلى الــتــأهب الــعـــا
نــأخـذ الـعــبـرة من كــوفـيـد- 19وإذا لم
نــتــصـرف من خالل الــوســائل الالزمـة
ـطـلـوب فـإن الـوباء ونـبـدي االلـتـزام ا
التالي - وهو أمر مؤكد - سيكون أكثر
".واجمللس هيـئة رقابـة مستـقلة تـدميـراً
ـية أنـشـأتهـا مـنظــــــــمـة الصـحـة العـا
والـــبـــنك الـــدولي فـي عــام 2018.وفي
تــقــريـره الــســنـوي شــكــا اجملـلس من
الـتـقـدم الـضـئـيل الـذي  إحـرازه على
الـرغم من الـتـوصـيات الـتي قـدمـها في
ـــاضي قـــبل أزمــة تـــقــريـــره الـــعــام ا
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(الـــــزمــــان) امس انـه وجّه بـ(إجــــراء
سـلسـلة من الـتغـيرات الـضرورية في
ــواقع اإلداريــة الــهــامــة في بــعـض ا
مـؤسـسات الـدولة) مـضـيفـا ان (هذه
اخلـطـوة واجهت ردود فـعل مخـتلـفة
بـعـضـها من الـقـوى الـسيـاسـيـة التي
أعــلــنت رفــضــهــا احملــاصــصــة بــكل
أشـــكــالـــهـــا  والــتـي تــمـــثل بال شك
وقف شـعبي ثابت من بناء انـعكاساً 
الـدولة) موضحا أن (هـذه التغييرات
الـضرورية جاءت منسجمة مع سياق
دد إداري وقـانـوني فـرضـتـه نـهـايـة ا
سؤول الـقانونية الرسمية لبعض ا
ــدد عن ســقـوفــهـا بـل وجتـاوز تــلك ا
ـدد طـويـلـة)  مـؤكـدا إن (اإلجـراء لم
يــأت إلحــداث تـغــيـيــرات كــيـفــيـة في
ــؤسـسـات). واضـاف انه (عـلى هـذا ا
األســاس  اخـتـيـار مــعـظم األسـمـاء
ـــؤســـســـات ـــطـــروحــــة من داخل ا ا
نـــفـــســــهـــا  أو من اخملـــتـــصـــ في
مـــجـــاالت مــــعـــيّـــنـــة  مع األخـــذ في
احلـسـبـان عـامل الـنـزاهـة واخلـبـرة 
وضــمـان الـتـوازن الـوطــني) مـنـوهـا
الـى إن (مــــــواقف بــــــعـض الــــــكــــــتل
الـسـيـاسيـة من مـوضوع احملـاصـصة
ـعـلـومـات مـحـددة يـجـب أن تـقـتـرن 
ــزعــومـة بــشــأن هــذه احملــاصـصــة ا
ـعـلـومات وسـوف نـتـعـامل مـع هـذه ا
بـــجـــديــة ونـــتـــحــقـق مــنـــهـــا ضــمن
ـعـمـول بـهـا) مـتـسـائال الـسـيـاقـات ا
(ومـن ثم  فـــــــإذا كـــــــانت الـــــــقــــــوى
الـسياسية قد أعـلنت براءتها من هذه
الـتغييرات وهي فـعالً لم تتدخل فيها
ولم تــؤثـر فــيـهــا  فـكــيف تـتــهم بـأن
الـتغيـيرات اعتـمدت على احملـاصصة
احلــزبـيــة?) وتـمـنـى الـكـاظــمي (عـلى
اجلـمـيع  الـتعـاطي مع احلـقائق من
ـسـؤوليـة الـوطنـيـة وسيـاقات واقع ا
الــــدولــــة  وأهم مــــصـــاديــــقــــهـــا أن
شار اليها تمت من خالل ـتغيرات ا ا
ـسار الطبيعي والـضروري لتنشيط ا
عـمـل الـدولـة وتـفـعـيل دورهـا خلـدمـة
تـطلعـات شعبـنا وتنـفيذ مـطالبه ولم
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ـلوم الـدول) وقررت ان ارد الـيوم صـادفـني تـعلـيق عـنصـري من جـماعـة احلـلقـوم (
ـدينـة النـجف أصالـة وعروبة وحـضارة..الـنجف لـيست الرد الـتاريـخي الذي يـليق 
عبارة عـن حارات أربع مغـلقـة كمـا يتصـور الواهـمون والـطارئون عـلى ترابـها مـهما
ؤرخ الـنجفي تقـادم بهم الزمن..الـنجف حـاضنـة حضاريـة تاريخـية أو كـما يقـول  ا
ـثـلث اصـال سبـقـته الـدكـتـور حـسن احلـكـيم هي عـبـارة عن مـثـلث حـضـاري. هـذا ا
متدة من بصمات احلـضارة السومرية التي تقع النـجف ضمن تضاريس حدودها ا
جنوب بابل حتى الـبصرة  فكوفتها ارض تنور الطوفان الذي يعتبر الفاصل الزمني
كـما عده البـروفسور طه باقـر لكل احلضارات الـعراقية فـالسومريـة حضارة ما قبل
الطوفان واالكديـة والبابليـة واالشورية حضارات مـا بعد الطوفـان فكوفة النجف هي
فيصل كل الـتواريخ وكل احلضـارات وكل اال .. هي ضيعة من ضـياع احلضارة
ـمتـدة من شمـال شرق بـابل حتى اور وهي جـوهرة من جـواهر احلـضارة االكـدية ا
الـبابـلية الـتي لقـبتـها ببـانقـيا الفـرات..لم تمـر حضـارة على العـراق اال وكان لـلنجف
ـنـاذرة الـتي امـتـدت حـدودها إلى دورا بـارزا فـيـهـا ..جـنوبـهـا مـديـنـة احلـيرة دولـة ا
جـنوب الـعراق وشـمـال شرق اجلـزيرة الـعربـية(الـسعـودية) حـتى الكـويت والبـحرين
فـالنـجف كـانت عاصـمة هـذا االمـتداد يـومـذاك وبالط نعـمـانهـا كان يـقـصده شـعراء
علقات الـعشر وليس السبع قرؤوا معلقـاتهم على أرض حيرة النجف قبل أن تعلق ا
نـذر اخذ عنترة بن شداد مهر شرفة ..من ملكـها النعمان بن ا على استار الكـعبة ا
حبيبته عبـلة وبسبب جمال نساء قصر حيرتها افت الشاعر النابغة الذبياني فحرم
من بالطها ليهـيم بصحراء جند واحلجاز ينشد اعتـذارياته لقصرها وسلطانها ومن
ـنخل اليشـكري بعـد أن انشد مـعلقته ذات عـلقات ا قـصرها اخلورنق رمي شـاعر ا
احلـرور بجـمال امـيرة حـيـرة النـجف..النـجف التي اعـتـنقت األديـان السـماويـة كلـها
عـلى ضــفـاف كـوفـتـهـا كـانت بـيـوت عـامـتـهــا وعـلى شـواطىء بـحـرهـا كـانت قـصـور
مـلـوكـهـا( من تـلـة األمـام عـلي عـلـى امـتـداد اجلـريـويـة إلى ابـو صـخـيـر )كـانت هـذه
نـطقـة الرئاسـية ..ولم تـسقط دولـة حيـرتها ـناطق الـفقـيرة حـاليا ذات يـوم تشـكل ا ا
حتى انتفض العـرب فعقدت راياتهم من اليمن وجند واحلجاز فهبوا لصوت اميرتها
هـنـد لـيـكتـب التـاريخ من اجل حـيـرة الـنـجف كـانت مـعـركـة ذي قار ..لـتـعـود بـعـدها
لـواجهـة التـاريخ لتـكون عاصـمة الـعراق والـعرب بـكوفة الـنجف الـتي يعـود تاريـخها
احلـقيـقي الدم وشيث وادريس وهـود ونـوح . .أنهـا ارض تنـور الطـوفان ورد ذكـرها
(واذا فار التـنور)... فـعلى تخـوم حيرة الـنجف كانت مـعركة قـادسية بالـقرآن الكـر
متـدة جغـرافيـة جحافل مـعركـتهـا (من صحراء الـرحبـة حتى نـاحية العرب األولـى ا
ـشخاب ) باديـتها كـانت احلضن األول جلافل اجليش اإلسالمي القادسيـة جنوب ا
ـنـطـلق من يـثـرب مـديـنــة رسـول الـله مـحـمـد صـلى الـلـه عـلـيه واله وصـحـبه وسـلم ا
..صحراءها اسـتقبلت أولى رايات االسالم بالعـراق لتكون منطلق االسالم إلى قارة
ـسيـحيـ هم من اشاروا ...اشراف كـوفتـها من االقـباط ا اسيـا حتى حـدود الصـ
لقادة اجليـوش اإلسالمية خالـد بن الوليد و سـعد بن ابي وقاص أن يتـخذوا الكوفة
معـسكرا جلـيش االسالم ويتخـذوا من بحر الـنجف ظهـرا وحصنـا ليكـتب فيـما بعد
نورة ومقرا دينة ا عهد جديد آخـر ولتكون كوفة النجف أول عاصمة إسالمية بعد ا
للخـالفة الراشـدة االخيرة ومـنبرا لـلعلم والـبالغة ونورا لـلحكـمة والعـدالة بعـهد علي
بن أبي طالب عـلـيه السالم الـذي ضمه غـريهـا لتـكون مـدفن االنبـياء واالولـياء ارض
آدم وشيت ونـوح وهـود وصالح وعـلي بن أبي طـالب علـيه الـسالم.. كوفـتـها مـسرح
كل االنـتـفـاضـات والـثـورات عـبـر التـأريخ لم تـهـدأ حلـاكم مـهـمـا انـتـدب لـها من والة
سلم ظا وقساة وظل مسـجد كوفتها مدرسة علمية تخرج منها فطاحل علماء ا
على يد األمام جعـفر الصادق علـيه السالم لم يتحول تاريـخها السكـاني لتلة الغري
اال بعد ان اتخذهـا الشيخ الطوسي مقـرا حلوزته وهنا أصبـحت تركيبتهـا السكانية
ـرقد الطـاهر ب بـيوتات عـربية وبـيوت طلـبة حوزتـها القـادم من كل الدول جوار ا
واحملافـظـات  فمـنـهم من رجع لـدولته ومـنـهم من طاب لـهم سـكـناهـا لـتتـكـون حولـها
حـارات أربع ضـربت بـسـور شـبه دائري يـديـرهـا أبـنـاءهـا الـعرب مـن أرقى الـعوائل
العربية يتـخذون منازل النجف للشـتاء ومنازل الكوفة للصـيف وكانوا صوتها الثائر
ـدينة وحـماتها احلـقيقيـ ومثلوا تـمرد كلمـا بطش مستـعمر ومـحتل فهم حراس ا ا
دة ديـنـة  ـثل احلـكـومة الـعـثمـانـيـة وإدارة ا عـگـادة حارتـهـا حق تـمثـيل عـبـر طرد 
سنت والـدفاع عنها بتشكيل فرقتي الزكرت والشمرت وصد 13 هجمة وهابية لوال
فـتنة األصول االيـرانية التي بـسببهـا نشب نزاع ب الـفرقت دام اربـع سنة حتى
انـتفاضة 1918 كان مـنفـذوها وابـطالهـا من خيـرة أبنـاءها العـرب اوالد سعـد جريو
دينة الرمـيثة وأبو گلل الـذي يدل اسمهم عـلى عروبتهم حيث سادة عرب اصولـهم 
الگل هي رفع قدم االبل اذا غـمرت برمل عميق وجنم البقال الدليمي من قحاح عرب
الـفلـوجة واوالد سـعد راضي الـذين قامـوا بعـمليـة بطـوليـة بقـتل اجلنـرال البـريطاني
دينة بوجه الـوجود البريطاني الذي حـاصرها اربع يوما بالنجف مارشـال وغلق ا
فاستبسل اهلـها العرب خير اسـتبسال لوال خيـانة اجلاليات االعجـمية الذين فتحوا
ـنـطـقـة الـتـي يسـكـنـهـا الـعـجم مـدخال سـريـا  (الـنـبـعـيـة ) من جـهـة جـبل احلـويش ا
واالفـغان من طلـبة احلـوزة ليدخل اجلـيش البـريطاني من مـحورين مـدخل هذه الدار
دافع الـبريطانية اخلـائنة ومنطـقة الثلمـة ما يسمى حاليـا ببير علـيوي حيث ضربت ا
دينة دينة واحدثت شقا واستمرت خيانة اجلاليات بانها لم تتظافر مع اهل ا سور ا
الـعرب فـكانـوا ادالء علـى اماكن اخـتبـاء ثوارهـا وعيـون للـمحـتل البـريطـاني على كل
تقوقـع في بيوتات تـهبهم اياها احلوزة الـعلمية كانوا حركة ثورية بالـنجف هؤالء ا
على مـدى عقود عـائقا في تـطويرها وتـوسعتـها  فخـوفهم من مخـالطة قـبائل النجف
احملـيطـة بـاريافـهـا وباديـتـها جـعلـهم يـلتـصـقون بـبـيوتـات اقـرب للـضـريح وقتـلوا اي
طموح للتـوسعة وصل بهم احلال البناء فوق االزقة كي ال يخرجوا من منطقة السور
لـك فيـصل األول لـتـهـدم أجـزاءا من الـسور لـوال مـجيء احلـكـومـة الـعراقـيـة بـعـهـد ا
يدان واجلـديدات..ثم تأتي فترة العهد اجلمهوري وتطلق العنـان للسكن في منطقة ا
االول الـذي وضع خريـطة توزيع سـكاني مـنظم بـاحياء واسـعة سـعة دورها من 800
ثـنى والشعراء علـم واالمير والـصحة وا مـتر إلى 300 مـتر (كاحلنـانة والسـعد وا
ة الحـياء واسـعة ـدينـة القـد والـعلـماء واحلـس والـغديـر والكـرامة ) لـنقل سـكان ا
وبـدء بـتـوسـعـة احلـرم الـعـلـوي الـشـريف عـلى امـتـداد الـتل ورغم تـعـويـضـهم بـقـطع
اراضي ومبالغ بناء اال أن كثير منهم في احلارات االربعة استلم من الدول العراقية
ـة واسـتغـلـوا اي اضطـراب سـياسي ـدينـة الـقد التـعـويض لـكن لم يخـلي عـقاره بـا
قـرر حـيث قانـون بنـاء الـنجف خـاصة لـيعـيدوا بـنـاء عقـاراتهم بـعـمارات اعـلى من ا
ـة ان ال يـكـون الـعـقـار اعلى مـن قبـة االمـام عـلي لـكن الـيـوم عـقارات ـديـنـة القـد بـا
االصول الالعـراقـية  تـشكل عـائـقا وصل بـهم احلال حـجب قـبة االمـام علي بن أبي
ــقـرر تـهـد كل مـا حـولـهـا عـلى طـالب عـلـيه الــسالم عن الـنـاظـرين في حـ كـان ا
مساحة التل كامـلة ليتسنى للرائي رؤيتها من الكـوفة ..مرت النجف بفترات انتقالية
عديدة اقتطـعت من جغرافيتـها مواقع ثم عادت اليهـا كانت من ايام الدولة الـعثمانية
ـلكيـة حتى الـسبعـينات قـضاء  يـتبع للـواء كربالء  عام  1918اقتـطع البريـطانيون وا
من اريافهـا مديـنتي غمـاس والشـامية لـلحـد من التحـالفـات العشـائريـة ب ال شبل
وال زيـاد واالكرع وشمـر التي شكلت خـطرا ثوريـا على الوجود الـبريطـاني وضمها
للواء الديوانية..لم تصبح النجف اداريا محافظة اال بالسبعينات حيث تقرر اعطاءها
حقـهـا احلـقيـقي بـاإلدارة الـكامـلـة وضم كل الـنواحي واالقـضـيـة التي تـتـبع هي لـها
لـوم الدول من أصول ال عـراقية تـاريخيـا كاحليـرة والكوفـة ومن الطرائف أن مـكون 
من عوائل الطلبـة االعاجم الذين تقوقعوا في درابينها الضيقة تنفروا من هذا القرار
وجلـهلهم التـاريخي بامـتدادها اجلغـرافي وعنصـريتهم جتاه ابـناء ارضهـا اصبحوا
كون اللملوم فمن يطلقون على ابـناء اقضيتها والنواحي التابعة هي اليهم تاريخيا 
هم اللملوم احلقيقيون هل هم أبناء احليرة والكوفة التي تتبع لهم النجف تاريخيا أم

لوم الدول الذين سكنوها ألجل الدراسة.
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انـدلع صـبـاح الـثالثـاء حـريق كـبـير داخل
احد اجملمعات التجارية في وسط العاصمة
الــلـــبـــنـــانــيـــة بـــيـــروت من دون أن تـــعــرف
األسـبـاب. وتـداول نــشـطـاء فــيـديـو لـلــمـبـنى
احملــتـرق وســمع صــوت ســيـارات الــدفـاع
ــدني الـذي أعــلن بـدوره الــسـيـطــرة عـلى ا
احلـريق بـعــد سـاعـات من انـدالعه. وذكـرت
بـنى  يـعود لـشـركة أيـشتي مـعلـومـات أنّ ا
ـهـنـدسة الـعـراقـية لأللبـسـة ومن تـصـميم ا
الــراحـــلــة زهــا حـــديــد ويــعــتـــبــر من آخــر
تـصــمـيـمــاتـهـا. وعُـلم أنّ مــيـزانـيــة تـصـمـيم
ـشــروع الـذي لم تـنــته أعـمــال الـبــنـاء فـيه ا
  تصل إلى  40 مـليون دوالر أميركي. بـعد
هـذا وتـوقف بــعض الـنـشـطـاء حـول خـلـفـيـة
هـذا احلـريق مـحـمـلـ الــطـبـقـة الـسـيـاسـيـة
ـر  ـسـؤولـيــة السـيـمـا أنّه لم  احلـاكــمـة ا
أسبـوع على اندالع حريق في مرفأ بيروت
مـكان وقـوع االنفـجار الـذي هزّ  الـعاصـمة
وحــولّــهــا إلى مــديــنــة مــنــكــوبــة في  4 آب

اضي ا

{ واشـنـطن - ا ف ب:  حـذّر الـرئـيس
االمـريكي دونالـد ترامب مـساء اإلثن
إيران من شنّ أيّ هجوم على الواليات
ـتّـحـدة مـتـوعّـداً بـأنّ الـردّ األمـريكي ا
ســيـكـون "أقـوى ألـف مـرّة" وذلك بـعـد
تــقـاريــر إعالمــيـة أفــادت بـأنّ طــهـران
خــطّـطت الغــتـيــال سـفــيـرة أمــريـكــيـة
ــــقـــتل اجلـــنـــرال قـــاسم انـــتـــقـــامـــاً 
ســلـيـمــاني.وذكـر مـوقـع "بـولـيــتـيـكـو"
اإلخـباري األمريكي نقال عن مسؤولَيْن
أمـريـكـيَّـ لم يـكـشف عـن هـويـتـيـهـما
قولهما إنّ أجهزة االستخبارات تعتقد
أنّ احلـكومـة اإليرانيـة تخطّط الغـتيال
ـتّـحـدة في جـنوب سـفـيـرة الـواليـات ا
أفريقيا النا ماركس القريبة من ترامب

قـبل االنتـخابات الـرئاسيـة في تشرين
ـوقع إن هــذه اخلــطّـة الــثــاني.وقــال ا
اكــتـــشــفــتــهــا واشــنـــطن في الــربــيع
ــــهــــا أوضح في وأصــــبــــحـت مــــعــــا
األســابـــيع األخــيــرة مــشــيــراً إلى أنّ
طــهـران خــطّـطت الغــتـيــال الـســفـيـرة
ـقــتل قــائـد فــيـلق مــاركس انــتـقــامــاً 
الــقـدس في احلـرس الـثـوري اإليـراني
اجلـنرال قـاسم سلـيمـاني.وقال ترامب
في تـغريدة عـلى تويتر "حـسب تقارير
صــحــافـيــة قـد تــكــون إيـران تــخـطط
الغـتـيال أو هـجـوم آخر ضـد الـواليات
ـتحدة ردا على قـتل الزعيم اإلرهابي ا
سـلـيـماني".وأضـاف أن "أيّ هـجوم من
دونالد ترامبجـــانب إيــران أيّــاً يــكـن شــكــله ضــدّ
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عــلى أن يـسـتــمـر الـتـشــاور والـتـعـاون
ــقـبــلــة لــلــوصـول إلى خالل الــفــتــرة ا
أفـضل النتائج سيما في مجال التبادل
الــتــجــاري فــيـمــا يــخص احلــيــوانـات
احلـــــيـــــة والــــــدواجن والـــــتــــــلـــــقـــــيح

االصطناعي والدعم اللوجستي . 
واضـاف البيان ان (بونـيو عبر عن نية
بـالده الــصــادقــة لـــلــتــعــاون مع وزارة
ـعـوقـات خالل الــزراعـة أمال بـحل كل ا
اجــتـمـاعـات الحـقـة تــعـقـد مع الـوفـدين
الـذين  تشكيلها لـهذا الغرض مبينا

د الـتـزام احلـكـومـة الـفرنـسـيـة الـتـام 
ـشـتـرك واالنـتـقـال من جـســور الـعـمل ا
طـريـقـة الـوعـود إلى الـتـطـبـيق الـعـملي
مــرحـــبــا بــزيــارة وفــد من الــوزارة إلى
الـسفارة الفـرنسية في بـغداد لبحث كل
ـا يـخـدم ـلـفـات الـعـالـقـة وتـذلـيـلـهـا  ا

 .( مصالح الشعب الصديق
كــمـا الــتـقى اخلـفــاجي سـفــيـر االحتـاد
األوربـي مارتن هـوت والـسيـدة بـاربارا
ايـغـيـر رئيـس قسم الـتـعـاون والتـنـمـية
فـي بعثة االحتاد األوربي لـبحث مجمل

وفـي ختـام الـلقـاء أشـاد األعـرجي بدور
ـمـلكـة الـعربـية الـسـعوديـة ومـواقفـها ا
ـشرّفة مؤكـدا (سعي العراق الى فتح ا
ـشـترك مع آفـاق جـديـدة من الـتـعـاون ا
ـمـلكـة وتبـادل اخلـبرات بـ البـلدين ا

وفي جميع اجملاالت). 
واتـــفق وزيـــر الــزراعـــة مـــحــمـــد كــر
اخلـفاجي مع القائم بـاألعمال الفرنسي
جـان نويل بـونيـو على صـيانـة وتأهيل
ـستوردة اسـطول الـطائرات الـزراعية ا
من فـرنسا وادخالـها للخـدمة استعدادا
حلـمالت مكافحة الدوباس على النخيل

واالفات الزراعية األخرى. 
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس أن
(هــنــاك اتـــفــاقــا حــصل في الــســنــوات
الـسـابقـة على اسـتـيراد هـذه الطـائرات
مـن شـركـة إيـربــاص وهي اآلن بـحـاجـة
لــلــتـأهــيل والــصــيــانـة كــشــرط اسـاس
الســــتــــمــــرار الــــتــــعــــاون مـع هــــــــــذه

الشركة). 
كـمـا وافق الـوزيـر عـلى (تلـبـيـة الـدعوة
الـتي قـدمهـا القـائم بـاألعمـال الفـرنسي
زيد من اتفاقيات لـزيارة فرنسا وعقـد ا
الـتعاون الثنـائي حيث أشاد اخلفاجي
بـعمـق العالقـات التـاريخـية الـتي تربط
الـوزارة بــفـرنـسـا كـونـهـا إحـدى الـدول
الــداعــمــة لـــلــتــنــمــيــة الــزراعــيــة ورفع
مـــســـتــــويـــات اإلنـــتـــاج واالســـتـــقـــرار

االقتصادي في الشرق األوسط). 
و االتــفــاق عــلى تــشــكــيل فــرق عــمل
مــشــتــركــة بــ اجلــانــبــ ســيــمــا في
مـجـاالت الـبيـطـرة والـثروة احلـيـوانـية
كـافحـة الوقـائية ـكنـنة الـزراعيـة وا وا

U ½dH  wLþUJ « …—U¹“ bŽu  b¹b×²  f¹—UÐ —Ëe¹ WOł—U)« d¹“Ë

 «—«“Ë ¡ö Ë ∏ ‡Ð ÎUC¹√ `ODð wLþUJ «  «dOOGð

مـلفات تطوير الـقطاع الزراعي وتوثيق
ـائي بـ الوزارة أواصـر الـتـعـاون اإل
واالحتــــاد األوروبي وبـــ اخلــــفـــاجي
خـالل الـــلـــقـــاء أن (االحتـــاد األوربي له
مـواقف مهـمة في الـتنمـية الـزراعية في
الـبالد من خالل دعم االقـتـصاد وإتـاحة
سـتدامـة الفتا إلى ان فـرص التـنمـية ا
العراق حقق والول مرة االكتفاء الذاتي
من مــحــصــول احلــنــطــة والــعــديــد من
احملــــاصــــيـل االخــــرى مــــوضــــحـــا ان
احلـكـومـة العـراقـيـة قد وضـعت خـطـطا
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كـشف وزير اخلـارجيـة فؤاد حـس عن
زيـارة مرتقـبة لرئيس الـوزراء مصطفى
الــكـــاظــمي الى بـــاريس قــريــبــا. وكــان
ـانويل ماكرون قد الـرئيس الفرنسي ا
زار الـعـراق قبل ايـام في اطـار مسـاعيه
لـدفع القوى الـسياسـية العـراقية لوقف
الـتـدخالت اخلـارجـيـة في بـلـدهم. وقال
حــسـ انـه سـيــبـدأ زيــارة الى بـاريس
لــتــحــديــد زيــارة الــكــاظــمي لــفــرنــسـا.
واســتــقــبل مــســتــشـار األمـن الـوطــني
ـــكــــتـــبه اإلثـــنـــ قـــاسـم األعـــرجي 

الــســفـيــر الـســعــودي في بــغـداد عــبـد
الـعزيـز الشـمري. وقـال بيـان انه (جرى
خـالل الـلـقــاء بـحث الـعالقــات األخـويـة
ـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة بـــ الـــعـــراق وا
الـسـعـودية والـعـمل علـى تعـزيـزها في

اجملاالت كافة). 
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وأشـار األعرجي الى أن (العراق يسعى
الـيـوم الى تـعـزيز وتـطـويـر عالقاته مع
مــحـيـطه الـعـربـي واإلقـلـيـمي والـدولي
ــنــطـقــة والــعـالم ــا يــخـدم شــعـوب ا
ويــثـبّت دعـائم األمن واالسـتـقـرار الـذي
يــعـود بـالـنـفع واخلــيـر عـلى اجلـمـيع).
من جــانـبه أكـد الـســفـيـر الـسـعـودي أن
(بـالده تسعى الى تـطويـر العالقات مع
العراق في اجملاالت التي تخدم البلدين
والـشعـب الـشقـيقـ مؤكـدا استـعداد
ـملكة للتـعاون مع العراق في مجاالت ا
الـنـفط والطـاقـة واالقتـصـاد الى جانب
الـعـمل عـلى فـتح الـقنـوات األمـنـيـة ب

البلدين). 
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تبـاينت ردود االفعال بشأن التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
سـتقلة ومؤسسات مالية وامنية امس في منـاصب قيادية شملت عددا من الهيئات ا
فضال عن  8 وكالء وزارات ب مـرحب ومشـكك وإن غلب عـليهـا التـحفظ.  وأجرى
الـكاظـمي تغـييراً في  8 وكالء وزارات لم تـترشح تفـاصيل بـهذا الـشأن حـتى ساعة
صادر احلكوميـة عن تفاصيل التغـييرات الواسعة التي اعداد التـقرير فيما كـشفت ا

شملت مناصب مهمة وحساسة.
ـصـادر فـقـد اصــبح مـصـطـفى ووفـق ا
غـالب مـخيف الـكـتاب مـحافـظـاً للـبنك
ـــــركـــــزي ومـــــنـــــهـل عـــــزيــــز رؤوف ا
احلــبـوبـي أمـيــنـاً لــبـغــداد وتـســلـمت
ســهـى داود الــيــاس الــنــجــار رئــاسـة
الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لالسـتـثـمار وسـالم
جـــواد عــبــدالـــهــادي اجلــلـــبي مــديــراً
لـلمصـرف العراقي لـلتجارة  TBIوعاد
خـالد العبيدي للواجهة بتعيينه وكيالً
لـشؤون العـمليات في جـهاز اخملابرات
الــوطــني  فــيــمــا اصــبح فــالح يــونس
حــسـن وكــيالً جلــهــاز األمن الــوطــني
وحـسن الشمـري رئيساً لـهيئة األوراق
سعودي ـالية وجرى تكليف سامي ا ا
رئـاسـة هـيـئـة احلج والـعـمـرة وترأس

عالء جواد حميد هيئة النزاهة.
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وابـدت النائب عن حتالـف الفتح سناء
ـوسـوي حتفـظهـا وقالت في بـيان ان ا
(مــــجــــلس الــــنـــواب لـم يـــطــــلع عــــلى
التغييرات احلكومية االخيرة) مشيرة
الى ان (اغـلـب الـتـغـيـيـرات احلـكـومـية
عـلـيهـا طـابع حـزبي وكانت بـعـيدة عن
ــهــنـيــة واكـثــرهــا مـرشــحــة من كـتل ا
وسوي عن أملها سـياسية). واعربت ا
ـنـاصب في ان يـكـون مـتـسـلـمـو هـذه ا
(شـخصـيات نـزيهـة) مردفـة (كنـا نأمل
بـأن تكون التـغييرات احلكـومية بشكل
افـــضل نـــظـــرا لــلـــظـــرف الـــصــعب   )
واشــارت الى ان (الــشـخــصـيــات الـتي
جـاء بـهـا رئـيس الـوزراء جـمـيـعـها من

(حتـالف سائرون سيكون له موقف من
الــتـغــيـيــرات الـتي اجــراهـا الـكــاظـمي
نـاصب الـعلـيـا في حال لم امـس في ا
ـــعـــيـــنـــ اجلـــدد من تـــكـن اســـمـــاء ا
الـــتــكـــنــوقـــراط).واضــاف أن حتـــالــفه
(ســيــدرس الــســيـرة الــذاتــيــة جلــمـيع
االشـخاص الذين  اختـيارهم مؤخرا
ـــهــــنـــيــــة والـــكــــفـــاءة من نــــاحـــيــــة ا
واالسـتـقاللـيـة وسـيـرفض أي شخص
ـطــلــوبـة ال تــتــوافق عــلـيه الــشــروط ا
ـنـصب). واشـار مـراقـبـون الى إلدارة ا
ان الـتـعـيـيـنـات اجلـديـدة لم تـخرج من
ثــوب احملــاصــصـة احلــزبــيــة وإعـادة
الـتدوير عبر مـنح أمانة بغداد لـلحكمة
ركزي للتيار الصدري وهيئة والـبنك ا
ـالــيـة احلج لــلــفـتح وهــيـئــة األوراق ا
الــفـضــيــلـة ووكــالـة جــهـاز اخملــابـرات
ـوصل ووكـالـة األمن الـوطـني لـســنّـة ا
لـســنّـة االنـبـار وهـيـئـة الـنـزاهـة لـدولـة
الـقــانـون. وفي تـفـاصـيل االسـمـاء فـإن
مـصـطـفى غـالـب مخـيـف الـكـتـاب الذي
ــركــزي كـان عــيّن مــحــافـظــاً لــلـبــنك ا
يـــشــغل مــنـــصب مــديـــر عــام الــدائــرة
الـقانـونيـة في البـنك نفـسه. والرئـيسة
اجلــديــدة لــهــيــئــة االســتــثـمــار ســهى
الــنـجـاركـانت تــشـغل الـنــجـار مـنـصب
مـسـتشـار لـلكـاظمي وسـبق ان رافـقته
فـي زيارته الى طهران وتـولت عضوية
مـجـلس إدارة مجـموعـة شركـات مالـية
واســتــثــمــاريــة وجتــاريــة. امــا حــسن
الــشــمـري الــذي كـلـف رئـيــاســة هـيــئـة
ــالــيــة فــقــد شــغل عــضــويـة االوراق ا
الـلجـنة القـانونـية باجلـمعـية الوطـنية
عـام  ?2005وجلــنـة كـتـابـة الـدسـتـور 
واصــبح عــضــوا في مــجــلس الــنـواب
لــدورتــ وأصــبح وزيــراً لــلــعــدل في
الـكي. اما امـ بغداد حـكومـة نوري ا
اجلـديـد منـهل احلـبوبي فـهـو مهـندس
شــاب يـحــمل شــهـادة مــاجــسـتــيـر في

الـكتل الـتي تدعمه) مـضيـفة انه (ليس
ــعـــقــول ان يـــتم تـــرشــيح هـــكــذا مـن ا
ـناصب عـليـا بعـد يوم من شـخصـيات 
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة).  من جـهـته بـيــان ا
رأى الـنـائب عن حتـالف عراقـيـون علي
الـبـديـري ان (جـمـيع الـتـغـيـيـرات الـتي
تعلقة نـاصب ا أجـراها الكاظمي في ا
ـسـتـقـلـة تـنـدرج ضمـن ما بـالـهـيـئـات ا
ـثـلـيـهم في تـعــهـد به أمـام الـشـعب و
مـــجـــلـس الـــنـــواب بـــانه ســـيـــتـــحـــمل
ـسؤولـية الكـاملـة للذهـاب بالـبلد الى ا
بــــر األمــــان) مــــوضــــحــــا ان (الــــقـــوى
الـســيـاسـيـة سـبق لـهـا وخالل تـشـكـيل
احلـكـومـة بـأن أعطت الـضـوء األخـضر
لــرئــيس مــجــلس الــوزراء والــفــســحـة
الـكـامـلـة الخـتـيـار من يـراهم مـنـاسـب
لـلـتـصدي لـلـكابـيـنـة احلكـومـية لـيـكون
مــسـؤوال عـنـهـا أمــام الـشـعب الـعـراقي
ــثـلـيـهم في مـجــلس الـنـواب بـحـال و
الـــــنـــــجــــاح او االخـــــفـــــاق). واضــــاف
الـبديـري ان (االسماء الـتي اعلن عـنها
بـغض النظر عن مقبولية البعض منها
مـن عدمـهـا فـإن اخليـار االول واالخـير
لــرئـيس مـجـلس الـوزراء ونـحن سـبق
لــنـا وأن أكـدنــا انـنــا سـنـبــقى داعـمـ
ا كانت منسجمة حلـكومة الكاظمي طا
مـع مـــطــــالب اجلــــمــــاهـــيــــر ودعـــوات
ـــرجــعـــيــة في االصالح والـــتــغـــيــيــر ا
ومــكــافـحــة الــفـســاد).لــكن الـنــائب عن
حتـالف سائـرون محمـود جواد كان له
رأي مــــغـــايــــر وقــــال في تــــصـــريح إن

ـــــنع دخـــــول احملـــــاصـــــيل صـــــارمـــــة 
ــسـتــوردة وعـمــلت وفـقــا لـلــروزنـامـة ا

الزراعية).  
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واضــــاف في بـــيــــان ثـــان أن (الـــوزارة
تــرحب بــإقــامــة قــنــوات لــلــتـعــاون مع
ــوافــقــة عــلى ذلك االحتــاد األوربـي وا
حــاثـا االحتـاد عـلى إسـنـاد الـوزارة في
مـوضوع دعم قطاع الدواجن سيما بعد
ارتـفاع معـدالت إنتاج البـيض واللحوم

البيضاء في مختلف احملافظات). 
ــــســـتـــوى مـن جـــانـــبـه أشـــاد هـــوت 
الـتـعاون احلـاصل ب اجلـانبـ وعمل
الـــوزارة الـــهـــادف إلـى دعم الـــفالحـــ
عـاكـسة ـزارعـ وإيـقاف الـهـجـرة ا وا
الـــــتي أدت لــــلـــــعــــزوف عـن الــــزراعــــة
وبـالتـالي تفشي الـبطـالة وتقـليل فرص
الــتــنــمــيـــة في اجملــتــمع الــريــفي. أمال
بـزيــادة حـجم الـتـعـاون لـتـأهـيل الـبـنى
شـاريع الـزراعـية في الـتـحـية لـبـعض ا
عــدد من احملــافــظــات.  وأكــدت ايــغــيـر
(عـــمل االحتـــاد الـــهــادف إلى تـــطـــويــر
اخلــبــرات لـدى الــعـامــلــ في الـقــطـاع
الــزراعي واالخــذ بــيــد الــفالحــ ورفع
مــسـتــوى األداء وامـتـصــاص الـبــطـالـة
خلـلق طـاقات مـنتـجـة قادرة عـلى زيادة
اإلنـتاج الـزراعي فضال عن دعم الـقطاع
اخلـــاص وإتــاحــة فـــرص االســتـــثــمــار
لـتـقـلـيل الـفـقر وتـوفـيـر الـعـمل والـغذاء
لـلـطبـقـات الفـقـيرة). و في خـتـام اللـقاء
اتــفق اجلـانـبـان عـلى مــواصـلـة الـعـمل
ــشــتـرك وتــقــد الـدعـم الـلــوجــسـتي ا

للوزارة وفي مختلف احملافظات. ≈U³I²Ý‰∫ مستشار األمن الوطني خالل إستقباله السفير السعودي

مـحتوى احلاويات الـفعلي ورق تغليف
بـــعالمــة جتــاريـــة ويــعــد ذلـك تالعــبــأ
وتـغيـرا في وصف الـبضاعـة وعدم دفع
الــرســـوم الــكــمــركــيـــة وفق الــضــوابط
والـتعـليـمات). وفي الـسيـاق ذاته تمكن
مـنـفـذ زربـاطيـة احلـدودي في مـحـافـظة
ادة واسط مـن ضـبط عـجـلـة مـحـمـلـة 
الـفـطـر بـوزن إجـمالـي طن واحد  و900
ـنجزة معامـلتها  من قبل كـيلو غرام وا
نفذ بعـد تدقيق معاملتها مـركز كمرك ا
من قـبل شعبـة البحث والـتحري اتضح
عدم وجود وثيقة فحص مختبري تؤيد
ادة ومطابقتها للمواصفات صالحـية ا
والــــتي يــــتم إصــــدارهــــا من اجلــــهـــاز
ـركزي لـلتـقيـيس والسـيطـرة النـوعية ا
وكـــذلك عـــدم وجـــود  وثـــيــقـــة االطالق
ــادة احملـمـلـة. ــطـابـقـة اخلــاصـة بـا وا

واضـاف الـبـيان انه (تـمت إحـالـة ما 
ضـبـطه في اخملـالـفتـ وفق مـحـضرين
أصـــولــيـــيـــ إلى قـــاضي الــتـــحـــقــيق
اخملـتص التـخـاذ اإلجـراءات القـانـونـية
ــقـــصــرين الالزمـــة بــحـــقــهــا وبـــحق ا
ـنجـزين للـمعامـلتـ خالفآ لـلضوابط ا

والتعليمات النافذة).

والـــقــرارات الــصـــادرة في كل قـــضــيــة
فـسادٍ ال يجري الـتحقيق فيـها بواسطة
أحـد مـحـققي دائـرة الـتحـقـيـقات فـيـها
ـادة فــيـمــا أبـاحت الــفـقــرة ثـالـثــاً من ا
ذاتــهــا لــلـهــيــئــة "حق الــطــعن بــطـريق
الـتمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي

برفضه طلبها ألي سبب).
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وضـبط  منـفذ مـينـاء أم قصـر الشـمالي
في مــحــافـظــة الــبـصــرة ست حــاويـات
ـنـشـأ مـحــمـلـة ورق تـغـلـيـف عـصـائـر ا
ايــطـالـيــا بـواقع حـمــولـة إجـمـالي 235
ـعــامـلـة بــكج  حـسـب مـا  ذكــره في ا
الكمركية  التالعب بوصف بضاعتها
ـنجزة معاملتـها من قبل مركز كمرك وا
ــنــفــذ احلــدودي. وقـال بــيــان تــلــقـته ا
(الـزمـان) امس انه (تـمت عـمـلـيـة ضبط
احلـاويـات خـارج احلـرم الـكـمـركي عـند
سـيـطرة الـبحث والـتحـري هـيأتـنا بـعد
تـدقـيق مـعـاملـتـهـا الكـمـركـية ومـعـايـنة
الـــبــضـــاعــة من قـــبــلـــهم تـــبــ وجــود

اخـتالف في وصف البضاعة وان ما 
ذكـره في إجازة االسـتيراد ورق تـغليف
عـــصــــائـــر بـــدون عالمــــة جتـــاريـــة مع

مـعرض حـديثهـا عن  تفـاصيل القـضية
الــتي تـمـحــورت حـول شـبــهـات إحلـاق
ــبــلغ 20 ـــصــرف  الـــضــرر بــأمــوال ا
مـلــيـون دوالر إلى عـدم قـنـاعـة الـهـيـئـة
بـقـرار مـحكـمـة اجلـنح القـاضي بـالـغاء
ـديـر الـفـرع الـرئيس ُـوجَّهـة  الـتـهـمـة ا
لـلمصرف العراقي للتجارة األسبق; لذا
قـامت بتـمييـز القرار. وأضـافت الدائرة
فـي بــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس إن
(رئــاسـة مـحــكـمـة اســتـئـنــاف بـغـداد -
الـكـرخ االحتاديـة بصـفـتهـا التـمـييـزية
وافــقت عــلى طـلب الــتــمـيــيـز; لــوقـوعه
ة واشـتـمـاله على ـدة الـقـانـونيـَّ ضـمن ا
أســبــابه فــتــقـرَّر قــبــوله شــكالً وعــنـد
ُـميَّز وُجِدَ أنه عـطف النظـرعلى القرار ا
غـير صـحيح) مـوضحـةً  (قبـول الطعن
الـتميـيزي ونقض قـرار احلكم والتدخل
تـمـييـزاً بقـرار اإلحالـة ونقـضه وإعادة
أوراق الــدعــوى إلى مــحــكــمــة حتـقــيق
ة بــقـضــايـا الــنـزاهـة. ُــخـتــصـَّ الــكـرخ ا
ادة  /14ثـانياً وجتـدر اإلشارة إلى أن ا
من قـانون هـيئـة النـزاهة والـكسـب غير
ُــعـدَّل ــشـروع رقم  30 لــســنـة  2011ا ا
أعـطت لـلـهيـئـة حق الطـعن في األحـكام

وتـــزويــــد الـــعـــصـــابــــات اإلجـــرامـــيـــة
ـــعـــلـــومـــات عـن حتـــركـــات الـــقــوات
األمـنـية وهـو من عـائلـة داعـشيـة لـدية
أحـد اخـوتـة الهـاربـ ضمن عـصـابات
داعـش االرهابي حيث  تدوين أقواله
واحـالتة الى اجلـهات اخملتـصة). ونفذ
طــيـران الـتــحـالف الــدولي مع الـوحـدة
الــتـكــتـيــكــيـة االولى مِن ابــطـال جــهـاز
مــكـافــحـة االرهــاب  انـزاال  فـي قـضـاء
ـحـافـظـة األنـبـار وقـد أسـفر الـرطـبـة 
ـمـول الـرئـيـسي عـن قـتل إرهـابي َهـو ا
ــعــسـكــرات داعش في الــرطـبــة وقـال
بـــيـــان امس ان (الـــقـــوة ذاتـــهــا الـــقت
الــقـــبض قــيــادي مــهـم  مِن عــصــابــات
داعـش األرهـابـيــة . وعـادت الــقـوة الى
قـواعدها بـدون حادث).  وكشـفت هيئة
الــنــزاهــة الـعــامــة عن طــعـنــهــا بــقـرار
ة ُــخــتــصـَّ مــحــكــمــة جـنـح الـرصــافــة ا
بـقضـايا النـزاهة القـاضي باإلفراج عن
مـدير الفرع الرئيس لـلمصرف العراقي
لــلـتــجـارة األســبق; مـبــيـنــةً أن رئـاسـة
مــحـكـمـة اســتـئـنــاف بـغـداد بـصــفـتـهـا
الـتمييزية قرَّرت قبول الطعن. واشارت
دائــرة الـتــحـقــيـقـات فـي الـهـيــئـة وفي

عـلومات عن  يـقوم بـتزويد الـتنـظيم 
الــقــوات األمـنــيــة ونــقل مـواد غــذائــيـة
وأمـور لـوجسـتـيـة مقـابل مـبالغ مـالـية
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (من
خالل الـتـحـقيـقـات األولـية مـعه اعـترف
بـانـتـمـائه لـتـلك العـصـابـات اإلجـرامـية
ويـقـوم بنـقل مـواد لوجـستـيـة وغذائـية
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الـــقت مـــفــارز وكـــالــة االســـتــخـــبــارات
ــتـــمــثــلــة بــأســتـــخــبــارات الــشــرطــة ا
االحتـاديـة في وزارة الـداخلـيـة الـقبض
عـــلى ارهــابـي في نــاحـــيــة الــعـــبــاسي
ـحـافـظة كـركـوك مـطلـوب وفق أحـكام
ادة 4 ارهـاب النتـمائه لتـنظيم داعش ا
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في البدء نود تـوضيح وجهة نظرنا  إختيار دخول العراق عصبة اال في  3تشرين االول
عـام  1932على انه االسـتـقالل الـذي حصل عـلـيه من االنـتداب الـبـريطـاني  هـو رأي قابل
ـلف الـسيـاسي الـعراقي لـلمـنـاقـشه واحلوار  حـيث ظـلت السـيـاسة الـبـريطـانـية تـتـحـكم با
لسنوات طـويلة  وانتاج مشـروع حلف بغداد السيء الصـيت واحداً من االدلة  ولم ينتهي
التـأثيـر والتـحكم الـبريـطاني في الـعراقي حـتى قيـام ثورة تـموز عام 1958وان اخـتلط الدم
بهـذه الثورة  وهـو حال مجـمل الثـورات والتحـوالت السيـاسية  حـتى في امريكـا في حالة
االحتاد لم يحدث ذلك إال بـعد ظروف قاسية من احلروب والسيـاسات العنصرية التي ظلت
هم هناك محطات مـهمة في التاريخ العراقي  قائمة في بعض االنـشطة الى يومنا هـذا .  ا
ـكن اخـتيـار يـوما كـعـطلـة رسـميـة لـلبالد  وهو تـاريخ عـريق مـزدحم باالحـداث اجملـيدة  
ونـعـتـقـد تـمـوز عام 1958لـيس مـنـعـزال عن تـطـورات التـاريخ الـعـراقي  هـذا فـقط مـا اردنا
وضوع  وهـو قضـية قـابلة لـلنـقاش  ولـيس من اجملدي سلق التـنويه له في مـعرض هـذا ا

هذا اليوم واتخاذ قرار فرضه  واعتباره راي الغالبية .
نـظومـة الدوليـة  هناك وضوعـنا وهو الـعطل والـزيارات والصـور  ليس في عـموم ا نعـود 
عطل تشكل نصف الـسنة مثلما هو في العراق  وبحـسابات بسيطة إذا كانت العطل تصل
بذول زمنيا  قدم إذا تعـاملنا مع اجلهـد ا الى 150يوما في السنـة فما هو حجم االنـتاج ا
فهناك العديد من الدراسات تشير الى إن جهد العامل في دوائر الدولة اليتعدى 17دقيقة
من سـاعات العمل ال  6ساعات  فـإذا اضيفت العطل لـهذا الوقت تصـبح الدولة ودوائرها
عـاجزة عن تـمشـية مـعـامالت النـاس وهي دائمـا تلـجأ الـى التـسويف والـتأخـير واالبـطأ في
واطنـ  وهذا ماخـلق اللجوء لـلوسطـاء والرشوات وبـوس االكتاف جملرد تلـبية مـتطلبـات ا
ـعامـلة مـكتـمـلة االركـان  أما بـالنـسبـة للـزيـارات  فكـلنـا حسـينـيون احلـصول عـلى تـوقيع 
ونؤمن بـذريـة النـبي مـحمـد ص وبـثورة احلـس  وعـلـينـا أن نـدرك إن القـضـية احلـسـينـية
نـاضلـة في الـدفاع عن الـعدالـة ضد شغـلت االنـسانـية واصـبحت مـعـلمـاً بارزاً لـلشـعـوب ا
الطـغيـان والباطـل  وفي حتقـيق اركان الـله لالنسـان  ولكن هـذه الثـورة العـظيمـة يجب أن
التكـون ملجـأ للمتـسيبـ عن العمل  وبـحجة الزيـارة تخلـو دوائر الدولـة من العمل  فالبد
ـرجعـيـة الرشـيدة  لـتحـديـد الظـروف ب مـتطـلـبات الـزيارة وحـقوق من تعـاون الـدولة مع ا
الـعـمل  حـيث يالحظ إن الـعـديـد من الـعامـلـ في مـؤسـسـات ودوائـر الدولـة يـتـغـيـبون عن
ـرؤسـ عن سـبب الـغـيـاب يـقـول كـنت في الـزيـارة الـعـمل اسـبـوعـاً كـامـالً وإذا سـؤل من ا
وقطعت الطريق مـشياً على االقدام  وبالتـالي اليستطيع أحد مسـألته أو محاسبته  وهناك
الـكثـير من الـزيارات الـتي ليست مـحسـوبة عـلى عاشـوراء  ابتداعـها وتـعطل الـناس فـيها
بـدواعي إنــهم كــانـوا في الــزيـارة. أمــا مـايــتـعــلق بـالــصــور الـتي تــغـطي مــعـظم الــشـوارع
والـسـاحات وفـيـهـا تـعبـيـرات مـكـتوبـة عن صـاحب الـصـورة في عـهـد النـظـام الـسـابق كان
الـعـديـد من الــعـراقـيـ يـتـنـدرون عـلى صـور وتـمــاثـيل صـدام حـسـ  حـتى عـنـدمـا بـدأت
ـنـسـحـبـ من حـفر الـشـرارة االولى لالنـفـاضـة في الـبـصـرة  بدأت بـقـيـام أحـد اجلـنـود ا
الباطن اثناء اجـتياح الكويت  بدأت بطلق ناري على تـمثال لصدام حس  واشتعلت هذه
ة التي حلت الشرارة في كافة انـحاء العراق تعبـيرا عن رفض سياسات النـظام وعن الهز
ــعـلـقـة في بــالـبالد . مـابـعـد 2003 أي بـعـد الـغــزو االمـريـكي لــلـعـراق اصـبــحت الـصـور ا
الساحات الـعامة والشـوارع لرجال دين عراقـي وايرانيـ ومن دول أخرى  وقادة احزاب
ساحـات الواسعة في مناطق عديدة ان وشيوخ عـشائر تغطي ا وكتل سياسيـة واعضاء بر
من البالد . ونسـتذكر حالـة واحدة من رجال الديـن رفض تعليق صـوره في الشوارع  هو
ايـة الله الـسـيد عـلي الـسيـستـاني  حـيث عمم مـكـتبه في وقت سـابق الـرفض الكـامل  أما
الـباقـون فـكانـوا يسـتهـوون وجـود هذه الـصور في الـسـاحات مع بـعض من خـطبـهم . نحن
ـمـارسات عـلى حـسـاب الوعي اجلـمـعي الـعراقي  ومن نـشـير الى ذلك لـكي التـكـون هذه ا
يتخذ من هـذه الشخصيات مثاالً له ليعلق صورته على صدره وفي بيته 
فترض مـن البلديات وامانة العـاصمة أن تعلق في الساحات ومن ا
والـشــوارع اخلـارطــة الـعــراقـيــة واالسـتــدالالت االخـرى لــلـمـدن 
كـماهو مـعمـول بها في مـعظم دول الـعالم . نقـول ذلك لسـنا ضد
ـا نـشـعر بـالـزهـو لـو وجدنـا صـور وخـرائط لالجنازات أحد وإ

تحققة في بغداد وفي محافظات العراق االخرى .. ا

مـشـكـلةُ الـعـراقي أنّه اليـريد اإلعـتـرافَ بـأنّ وطنه عـبـارة عن دولـة حديـثـة الـعهـد لم يـتـجاوز
نـتـصرون ـئة عـام  أسِـست حالُـهـا حـالُ دول أخرى عـلى وفق خـرائط فرضـهـا ا عـمرُهـا ا
عـلى انــقـاض حــربٍ دامت كم سـنــة. هـنــالك شـعــور شـعــبي اسـطــوري وتـنـافـس حـتى بـ
احملافظات واألقـضية كذلك  كل منطـقة وحدها تبحث عن جـذورها الضاربة في احلضارة
رور مئـتي عام على تأسـيسهـا وتلك حتتـفل باكثر والتـأسيس البـعيد  فتـرى هذه حتتـفل 
مـن ذلك  والـــعــقـل اجلــمـــعي اليـــرضى بـــاقل من آالف الـــســـنـــ تــاريـخ مــلـيء بــاألحالم
ـتـنـوع  قـبل أن تـفتـرسَهُ الـقـبـائـلـية والـعـقـائـديةُ وروث ا ـمـالك واألعـيـاد وا واألسـاطيـر وا
وتـتـحـولَ أرضُه الـتي تـنـزّ بـاخلـيـر الى سـاحـات جلـيـوش قـادمـة من الـغـرب والشـرق وهي
حتمل ذرائـعَهـا على شـكل أعالمٍ تلـوّح بالـقتـال لتمـتهنَ  شـعبَه وتُـجري دمـاءه على أرضِه
تواريخ مشـوّهة تُمجـدّ دوالً أقامَها الـغرباء على فـيتأسّس تـاريخ للبالدِ مع كلِ حربٍ وغـزوٍ 
الـكَهم من جـمـاجمِـهم  ليـشطبَ وابتـنـوا  غـرباء هـجّروا أهـلَـها األصـليـ أرض الـرافدين
تاريخُ هـذه األرض بدمـاء أهلـها ويَـكتُبَ كلُ غـريبٍ غازٍ تـاريخَه ولـيس للـعراقـي سوى أن

يوقعوا عليه.
 فـالــعــراق لم يـكن لــلــعـراقــيــ وال حلـظــة في تــاريـخـه فـقط كــان حــاضـرا ومــســتـقالً في
ـشـانق الـتـي ابتـلَـعـتْ أعنـاقـهـم. وعلـيـه  لـيس هـنـاك عـراق خالـص مـحدد احتـجـاجـاتـهم وا

التاريخ واجلغرافيا ليحتفل ابناؤه بعيد وطني له.
 النـوايا احلسنـة على بساطـتها تُحـاولُ أنْ  تظللَ بعضَ الـنقاط التي تـراها مضيـئةً وجامعةً
لهذا الشتاتِ الـتاريخي  فتبحث فيمـا ظلّلته عن يوم يحتفل به الـشعبُ العراقي بعيد وطني
فعسـى ولعل ان يـتفقـوا على شـيء ما هذه سـتحيـل  ـشتـرك ا لبالده  في خـطوة اليـجاد ا
رة  وهـم الذين لم يـتفقـوا يومـاً على لـون في علَمِ بالدهم أو  نـبتـةٍ أو شجـرة أو ثمرة أو ا
ورقة في غصن  فقد ظـلوا منقسم ب أهل النخلة وأهل الشجرة وجماعة التمر وجماعة
الـبـلـوط  بـاحـثـ عن أي حـدث أو مـوقف يـعـزز هـذا االنـقـسـام الـذي اصـبح عـادة عـراقـية
بـامـتيـاز . شـعب يـنقـسم عـلى كل شيء . حـتى االن اليـعـرفُ العـراقي  هل أن عـبـد الـكر
قاسم مجرم سـفاح غادر انهى مشروع الدولة العراقية حديثة العهد عام   1958وأعدم من
ي بـالدولـةِ رسمـياً? ام أنه مـنقـذ عظـيم خالـد  حقق لـلعراق اسـتقالله حصـد اإلعترافَ اال
الوطـني  وأقام دولـة عامـرة بالـتنـميـة خالل حكم اخلـمس سنـوات التي قـضاهـا على راس
ـة أم انـتقـام أم ثـورة (بيـضـاء) ? وهل إن عودة ثـورته? . هل إن سـحل نـوري السـعـيد جـر
ركزية في تاسيس الدولة العراقية  هو اكتشاف متأخر ديح لدوره الوطني وشـخصيته ا ا
بـنـاءً على دالئل جـديـدة? ام أنه شـعور جـماعـي بالـنـدم? أم ماذا? .هل ان احلـرابَ الـعراقـية
سلمـ والعرب القـادم من اجلزيرة أو الـتي هجّرت العـراقي بدعـوى أنهم يهود أعـداء ا
الذين تعودُ اصـولهم الى بالد فارس من قد الزمان  كانت حِـراباً عادلة تطهّر الوطنَ من
األجناس ? أم أنّهـا حِراب همـجيّة مـنفعـلة حتكمُ بـالتفـسير وتـنتقم بـالغضب? ال احـد يجيب
عن هذه االسئلـة  وهناك من يعرف االجابة واليجرؤ على الـبوح بها  ألنّ العائق العقائدي

نطق الوطني التاريخي واإلجتماعي . العابر للحدود تفوّق كثيراً على ا
ا الـى االبد بحث فـريق النوايـا احلسنة في ظل هـذه االلتبـاسات غيـر احملسومـة اليوم ور
ـثـقـفـ عن فيء تسـتـكـ اليه ـتـحمـس ومعه مـجـمـوعة من ا الـتي حـرّكهـا الـوزيـر الشـاب ا
يـوماً  تظاهرعراقيون فيه ألنّ ثمنَ االعترافِ جهودهم  ليقـرروا  يوما وطنيا للدولة العراقية
بـالدولة كانَ الدولةَ نـفسَها كلَهـا بسيادتها ودعمَ فـئويتِها وتبـعيتِها  ليـجعلوا العراق زميالً
ـنـطـقـة  يعـرفـون جـيـدا أن هـذا البـلـد ضـارب بـالـقدم لـدويالتٍ حتـيط ُ به فـالـذين قسّـمـوا ا
وينبغي اختـصاره  العراق الكلمة التي كان يجبُ عـليهم تغييرُها عند وضع خرائط الدول
اجلـديدة  دولٍ من مشـايخ وصيادي لـؤلؤ على الـشواطيء وجمـاعات سالّبة تـتصارع على
ُـلكْ   احتـفـلت ومن حقـهـا أن حتتـفل ألنّ عـصبـة األ اعـترفت بـهـا دوال مسـتـقلـة  أما ا
قيتة  فقد قسمّت العراق مقطّع االوصـال الذي انهكته دول اخلالفات وآخرها العثمـانية ا
ـستـحدثـة روحَه وجسـدَه وأرضَه  واستـوردوا له ملِـكاً لم تلـدْه أمُهُ في حقلٍ عصـبة األ ا
الـضـحـيـة الـتـاريـخـيـة  لـن يـبْـحثَ عن يـوم مـيالدهِ عـلى جـداولِـهم من حـقــوِله  هـذا الـبـلـد 

ليحتفلوا به . النه وجود يستلهمونَ منه وليس وجوداً يعترفون به.
وأنّ احللول فريق النـوايا احلـسنـة هذا يجـهل أنّ التـاريخَ ينفـعلُ مثـلمـا ينفـعلُ االشخـاص 
الـوسط التصلح دائمـا السيما مع الـكيانات الـتي تأكل نفسـها كذلك الشـعوبِ التي قُسّمتْ
رض اللوكيميا  وان يوم  10 / 3لن صاب  و استُبدلتْ اوطانُـها  كما يُستبدل الدم عند ا
يحضرة احفاد قتلة نوري سعيد وآكلي حلْمِه وأنّ يوم  14تموز لن يحضرَه أبناءُ قتلة عبد
طبخ ـلك وحاشيـتِه  هو وعمـال ا الكـر قاسم وان يوم تـأسيس الـدولة لن يحـضرَه قتـلة ا
َ القرآنَ الـكر على رؤوسِـهم دون جدوى  وان يوم الـذين خَرجوا يـستغـيثون بـالله حامـل
قابر اجلماعية  وان  9نيسان لن يحضرَه شعبُ  17تموز لن يحضرَه ضحايا احلروبِ وا
الـعراق بأكـمله بعدمـا ذاق من خديعة ذوي الـقربى ح دفـعوا دماءَهم وأموالـهم دعما لهم

فاغرقوا بالدهم بالفسادِ واللؤم وسوء االدارةِ والفوضى .
ــأمـونـة  مـهــمـة عــسـيــرة فـعال  ومــغـامـرة مــتـشــعـبـة الــعـواقب غــيـر ا
وتـصـورات بـسـيـطـة رومـانـسـيـة  كـان لـهـا أن تـبـتـعـد كـثـيـرا الى
ـا تلـتئم عـندهـا اجلروح  الـوراء  الن اعمـاق التـاريخ القـد ر
فيختاوا أعـياداً سومرية  أو بابلية أو إحتفاالت للناس بالطبيعة
أو أي شيء آخــر بــدلَ ركـــوب أوْحــالِ اخملــتــلفِ عــلــيه في هــذا

الوطن العجيب.
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مصطفى الكاظمي

سابقة فـلسفة الـعمارة سبق ان فـاز 
تـصـمـيم مـبـنى األمانـة الـعـامـة جمللس
ــعـــمــاريــة الـــوزراء مــتــفـــوقــا عـــلى ا
الـــراحـــلـــة زهـــا حـــديــد. وعـــ ســـالم
الــچــلـبي مــديــرا لـلــمـصــرف الــعـراقي
لــــلـــتــــجـــارة   TBIوهــــو ابن شــــقـــيق
السياسي الراحل احمد اجللبي  وهو
مــحــام تــلـــقى تــعــلــيــمه في الــواليــات

تحدة.  ا
»dŠ rz«dł

وشــارك فـي صــيــاغــة الــدســتــور و
تـعـييـنه رئيـسـا حملكـمة جـرائم احلرب
الـعـراقيـة عام 2004  وعـمل مـستـشارا
لــرئــيس الــوزراء الــســابق عــادل عــبـد
ـرشــحــ لــتـولي ــهــدي وكــان من ا ا
ــركـزي لـكن مــنـصب مـحــافظ الـبـنك ا
يـبـدو ان اعـتـراضـات عـلـيه قـد أبـعدته
ـنــصب. وانـيــطت وكـالــة شـؤون عـن ا
الـعـمـلـيات جلـهـاز اخملـابـرات الـوطني

الـعراقي الى خالد العـبيدي الذي شغل
مـنـصب وزيـر الـدفاع  2016-2014 قـبل
اقـالـته بعـد جلـسـة عاصـفة في مـجلس
الـنواب تبادل فيها االتهامات بالفساد
مـع رئــيس اجملــلـس في حــيــنـه ســلــيم
اجلــبــوري وعــدد من أعــضــاء اجملـلس
والـكــتل الـسـيـاسـيـة وهـو من مـوالـيـد
ـوصل فـاز بـعضـويـة مجـلس الـنواب ا
 2018مـع قــائــمـــة الــنــصـــر. امــا فــالح
يونس حسن الذي اصبح وكيالً جلهاز
االمـن الـوطـني فـهــو من مـوالـيـد 1977
وفــاز بــعــضـويــة مــجــلس الــنـواب عن
قـائمة االنبـار هويتنـا  وعمل في جلنة
االمـن والـدفــاع الــنــيــابــيــة وســبق ان
شـــغل مــنــصـب نــائب رئــيـس مــجــلس
مـحـافظـة االنـبار عن  قـائـمة مـتـحدون.
سـعودي رئـاسة هـيئة وتـولى سامـي ا
احلج والـعمرة وهو مسـتشار في هيئة
احلـــشــــد الـــشـــعـــبي ســــبق ان تـــولى

ــالي في مـــنــصب الـــوكــيـل اإلداري وا
ديوان الوقف الشيعي . وانيطت مهمة
رئـاسـة هـيـئـة الـنـزاهة الـى عالء جواد
حــمــيـد الــذي ســبق ان شــغل مــنـصب
رئــيس الــنـزاهــة بـالــوكـالــة عـام 2011
بـعد اقالـة رحيم العـكيلي كـما سبق ان
ـلكـية. وفي شأن تـرأس هيـئة دعاوى ا
ذي صــلـة افــاد مـصـدر مــطـلع بــتـقـد
ـركــزي طــلــبـاً نــائب مــحــافظ الــبـنـك ا
إلحـالته إلـى التـقاعـد وقد مـدير عام
ـنحه الـدائـرة اإلدارية في الـبنك طـلـباً 
ـصدر الى أن دة عـام. واشار ا إجـازة 
(ذلك جــاء بـعـد تــعـيـ مــحـافظ جـديـد
لــلـبـنك). وفـي تـطـور اصـدر الــكـاظـمي
امـرا ديوانـيا بتـعيـ فيصل الـهيمص
مــديــرا عـامــا لـســوق الــعـراق لالوراق
ــالـيــة فـيـمــا اعـلن زعــيم كـتــلـة فـتح ا
هـادي العـامري براءته من احملـاصصة

وهذه التعيينات.
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ـاليـة النيـابية كشف عضـو اللـجنة ا
احــمــد مــظــهـر اجلــبــوري عـن خــلـو
ـقبـل من التـعـييـنات موازنـة الـعام ا
اجلـديــدة او مــشــاريع اســتـثــمــاريـة
وانــهــا ســـتــكــون تــقـــشــفــيــة. وقــال
اجلـبـوري في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
عـبــارة عن ان (مــوازنـة 2020  امس 
ـا مـضى مـن االشـهر غـطاء قـانـوني 
وهي عــبــارة عن مــوازنـة تــقــشــفــيـة
بـعيـدة عن االسـتـثـمـارات تـشـغـيـلـية
بشكل مـباشـر خاصـة وان االقتراض
الـسـابق 15 تـريـلــيـون ديــنـار قـامت
الــدولــة بـســحــبــهــا فــقط لــتــغــطــيـة
مــــشـــيـــرا الـى انه (حـــتى الـــرواتب)
ـــقــبــلـــة فــهــنـــاك فــقــرات ــوازنــة ا ا
لالقـــتــــراض الـــداخـــلـي واخلـــارجي
لتـسـديـد الـرواتب وبـالـتـالي الجـديد
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فيـهـا بـعـيدا عن االطـار االسـتـثـماري
واوضـح اجلـبوري ان والـتـعـييـنـات)
الـية وخالل جلـسة تضـييفه (وزير ا
في الـــلــــجـــنـــة اجــــاب بـــخـــصـــوص
موضوع التعـيينات والتـعاطي معها
بـــــــــأن هـــــــــنـــــــــاك ارادة اقـــــــــوى من
مـؤكـدا  ان (كل الـتـعـيـيـنات الوزارة)
كـانـت مـرفــوضــة من قــبـله ومـن قـبل
ــتــقــدم لــعــدم وجـود مالك الــوزارة ا
تغطية مالية ولكنها فرضت عليه من
احلكومـة بقـرارات وتصـويت مجلس
وتـــــــابع اجلـــــــبــــــوري ان الــــــوزراء)
قبـلة فيهـا نفقات لـتغطية وازنة ا (ا
ـسـتـمـرة ولـيس مـشـاريع ـشـاريع ا ا
جديدة وال اعتقد ان الدولة ستمضي
ـســالـة الـتــعـيــيـنــات في ظل زيـادة
ئة عما كانت النفقـات بنسبة  20 با
ــوازنــة عـام 2019). بـدوره عــلـيـه 

اكـد مـقــرر الـلــجـنـة أحــمـد الــصـفـار
تضييف رئيس هـيئة التـقاعد بسبب
ـتقـاعـدين.وقال التـقـصيـر ومشـاكل ا
الصفار في تـصريح تابـعته (الزمان)
امس ان (بــــعـض الــــنــــواب قــــدمـــوا
مــقــتـــرحــات بــشــأن تـــعــديل قــانــون
الـتـقـاعـد ونـحن فـي الـلـجـنـة شـكـلـنـا
ـقــتــرحـات جلـنــة فــرعــيـة لــدراســة ا
ــهــا جملـــلس الــنـــواب لــيــتم لــتــقـــد
التـعديل عـلى القـانون وتالفي الـغ
تقاعدين). الذي تعرض له بعض ا
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مــبـــيــنــا ان (الـــلــجـــنــة قـــدمت طــلب
تضـييف رئـيس هيـئة الـبتقـاعد ومن
ـقـبل) احملـتـمل حـضـوره االسـبوع ا
مــؤكـــدا ان (مــجـــلس الــنـــواب شــرع
قانـون وعـلى رئـيس الـهـيئـة تـنـفـيذه
حيث نستغرب انه في التنفيذ تكون
الفـتا الى ان هنـاك مسـائل انتـقائـية)
(هناك تـقصـير في الـهيـئة وسـنبحث
شاكل واالشكاالت التي مع رئيسها ا
كـافأة التـقاعدية حدثت بخـصوص ا
ومـضى ـتــقـاعـدين) ورواتب بـعض ا
الــــصــــفــــار الى الــــقــــول ان (بــــعض
ـتـقــاعـدين لم يــقـدمـوا او يــحـركـوا ا
مــعـامـالتــهم الــتـقــاعــديــة بــانــتــظـار
الــــتـــــعــــديـل وهــــذا االمـــــر خــــاطئ).
واصــدرت وزارة الــتــخـطــيـط بــيــانـا
مـجـريـات عمل الـلـجـنة أوضحت فـيه
الـوزاريــة الــتي تــشــكــلت بــنــاء عـلى
تــــــوجـــــــيـه من رئـــــــيـس مــــــجـــــــلس
بـرئـاسـة الـوزيـر خـالـد بـتـال الـوزراء
ثـل عن وزارات وعضـويـة  النـجم
الــــتــــربـــــيــــة والــــعـــــمل والــــشــــؤون

االجـتــمــاعــيـة والــكــهـربــاء واألمــانـة
الــعـــامــة جملـــلس الـــوزراء وهــيـــئــة
الــتـي تــولت ايـــجــاد ــســـتــشـــارين ا
شـكـلة ـمكـنـة  ـعاجلـات ا احللـول وا
.واوضــحت احملــاضــرين اجملـــانــيــ
ان (الـــلــجـــنــة الــوزارة في بـــيــانـــهــا
ذكورة أنهت أعمـالها بعد ان قدمت ا
تــوصــيــاتــهـــا وصــدر قــرار مــجــلس
الذي وافق الوزراء  59 لسنة 2020 

وجبه على توصيات اللجنة).
مــؤكـــدا ان (مـــوضـــوع احملــاضـــرين
اجملانـي اصـبح االن مـحصـورا ب
وزارة الـتـربـيـة ومـديـريـاتـهـا الـعـامة
وبـ كـافــة في بــغـداد واحملــافـظــات
االمانة العامة جمللس الوزراء لتنفيذ
قرار احلـكومة) ولفت الـبيان إلى ان

l¹“uð∫ موظفو احلسابات يوزعون رواتب دائرة حكومية

اضي ومع الدروس االلكترونية تالميذ مدارس في صفوف العام ا
في نــــفس الـــبــــنـــايــــة يـــفــــوق عـــدد
تالمــيــذهــا ال 600 وهــذا هــو حــال

اغلب مدارس العراق
 أضـاف وسط هــكـذا إعــداد فـأنه من
الصـعب جـداً عودة الـدوام دون اخذ
االحـــتـــيــــاطـــات الالزمــــة  كـــمـــا ان
الـتعـلـيم االلكـتـروني بدوره ال يـخـلو
ــشــاكـل أيــضــا فـــالــكـــثــيــر من مـن ا
الــعـوائل مــحـدودي الــدخل ويــشـكل
هذا عبئاً مـالياً علـيهم باإلضافة الى
ان الكثير من الطلبة ال يعرفون كيف
الــتـعــامل مع الــتـعــلـيـم اإللـكــتـروني
األمـر الذي يـتـطـلب عـودة الدوام مع
ـراحل االبتـدائيـة على ايام تقـسيم ا
االســـبــوع مــشـــيــراً في حـــديــثه انــا
شــخـــصــيــا ادعم هـــذا االقــتــراح مع
االلـتـزام بـاالحــتـيـــــاطـات الـوقـائـيـة
ألنه في هـذه احلـالــة سـنـتــــمـكن من
وضع اعـــــــداد قـلـيــلـة من الـتالمـيـذ
فـي الــــصف الـــــواحــــد ويــــكــــون من
الكــات الـتــعـلــيـمــيـة الــسـهل عــلى ا

متابعتهم .
ـــشـــرف وفـي الـــســـيـــاق ذاتـه أكـــد ا
الـتربـوي اكـرم العـرسـان ان تقـصـير
الـدولــة في عـدم االهـتـمــام بـالـقـطـاع
الـــتـــربـــوي مع وجـــود مـــدارس ذات
دوام ثـالثي ومــــدارس تـــســــتــــخـــدم
كـرفــانـات وفي كل صـــــف مـا ال يـقل
عن 60 إلى 70 تــــلــــمـــيــــذ وقـــال ان

الــتـــعـــلــيم االلـــكـــتــرونـي لم يـــنــجح
ـرحـلـة االبتـدائـيـة مع عدم والسـيمـا 
تــوفــيــر بــيــئــة مـنــاســبه خــاصه في
االرياف اذ ال يـوجـــــــد شـبكة نت أو
اتــــصـــال واغـــــــلـب أولـــيـــاء األمـــور
يـعــيـشـون حتت مـســتـوى الـفـقـر وال
يجدون مصرف يومهم فكيف بهم ان
بـشـراء جـهـاز حـديــــــــث مع تـفـعـيل
نت شـــهـــري ال يـــــــــــقل عن 50 الف

دينار.
ويرى الـعرسـان تـأجيل الـدوام حل
الــقـــضـــاء عـــلى الـــوبـــاء أو الــعـــمل
قترحات تضـمن عــــــــودة التعليم
الـــصــفـي مـــنـــهـــا ان يـــكـــون الــدوام
لــــلــــدراســــة االبــــتــــدائــــيــــة 6 ايـــام
بـــــاألســـــبــــــــــوع من الـــــســـــبـت إلى
اخلـمــيس يـومــيـا مــرحـله واحـده او
مرحلـت حســــــب عـدد التالميذ في
درسـة  وان ال يزيد عن 10 تالميذ ا
في الـصف الواحـد  امـا بـاقي االيام
فــــــيــــــتـم بـث الــــــدروس عـن طــــــريق
الــتــلــفــزيــون الــتــربــوي ومــنـــــــصـة
ـــــــناهج نيوتن  إضافة الختصار ا
ــهــمــة مــنــهــا وبــقـاء وحــذف غــيــر ا
نـاهج التي حتـقق االهداف الـعامة ا
لــلــمــرحــلــة واخــيــراً ذكــر ان يــكـون
اخــتــبــار الـــتالمــيــذ في االيــام الــتي
ــدرســة مع يــتــواجــــــدون فــيــهــا بــا
مـــراجــعــة مـــا  نــشــره وبـــثه عــلى
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اليزال قارب الـتعـليم االلـكتروني في
جـذاف وباء كورونا طريقه يـجري 
ا يتطلب عودة القارب إلى مساره
طـالبات الـتي تلقـتها االول نتيـجة ا
وزارة الـــتـــربـــيـــة من بـــعض إدارات
ــدارس والســيــمــا االهــلــيــة مــنــهـا ا
والـفـوضى التـي سبـبـهـا هـذا الـنوع
من الـتــعـلـيم لـلــدراسـات االبـتـدائـيـة
كـون تـعـليـمـهم اليـزال مـعـتـمـدا على
ـتـابـعـة الـصـفـيـة والـتـفـاعـلـيـة ب ا
التـالميـذ ومعـلـميـهم التي حـجـبتـها
الــنـافــذة االلــكـتــرونــيـة اجلــديـدة.   
وقــايـة مــشــددة تـفــرضــهـا الــظـروف
الــصــحـيــة الــراهـنــة في حــال عـودة
احليـاة الدراسـية إلى سـابق عهـدها
لـكن مـخــاوف عـديـدة جتـعل قـرارات
الوزارة في تغيـيرات مسـتمرة ترهن
جـلوس الـطـلـبـة في مقـاعـد الـدراسة
ـوقف الـصـحي الذي بـدوره شـهد با
تـغـيـيـرات مسـتـمـرة تـعـود بـااللـتزام
والوعي الـصحي لـكل مواطن يـشكل
شفاؤه امل للشفاء التام ومَخرج تام

من هذا الوباء.
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الــبــدايـــة كــانت من مــديــرة مــدرســة
الضـاد االبـتدائـيـة االهلـيـة سألـناهم
عن مــدى اهــمـيــة الـتــعـلــيم الــصـفي
للـطـالب وكانت إجـابـتهـا: مـا يتـعلق

بـفــائـدة الـطـالب واسـتــمـرار عـمـلـيـة
التعلـيم بصورة نـاجحة هو الـتعليم
ـعـلم.. الـصـفي بـحـضـور الـطـالب وا
ولـكن هـذا ال يقـلل من شـان الـتـعـليم
االلـــكــتــروني الــذي يـــخــدم الــطــالب
أيـــضـــا في ظل هـــذا الـــظــرف ولـــكن
ـــدرســة األفـــضل الـــتــعـــلـــيم داخل ا
ونــــحـن االن في انــــتــــظــــار قــــرارات

التربية والعمل بها.
وتـابـعت مــديـرة مـدرسـة الـضـاد انه
في حــال كـان دوام طــلـبــتـنــا صـفــيـاً
فالبـــد من وجــود تـــنــســـيق مــا بــ
وزارتي الــتـربـيــة والـصـحــة إليـجـاد
ــثل هـكـذا ــعـاجلـات الــصـحـيــحـة  ا
حالة وعمل حمالت توعـية للتعايش

ودرء خطر انتشاره.
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ـعـلم جـاسم من نـاحـيـة أخـرى قـال ا
دارس الربيعي وهو معاون إحدى ا
االبـتـدائيـة احلـكـومـية ان األفـضـلـية
للتعليم الصفي كون التواصل يكون
ـعلم والتلميذ اال بشكل مباشر ب ا
ــدارس احلـــكــومــيــة ال تــمــتــلك ان ا
األبـنـيـة الــكـافـيـة لـتـطـبـيق الـتـبـاعـد
االجـتــمـاعي بــ الـتالمـيــذ مــــؤكـداً
وهـــو يـــســـتـــرسل فـي حــديـــثـه: انــا
شـــخـصيـا اعمل مـعاون في مـدرسة
ابتدائية لـلبن عدد تالمـيذها يفوق
الـ 650  تلمـيذ ولديـنا مدرسـة بنات

مـــنـــصــــة نـــيـــوتن والــــتـــلـــفـــزيـــون
التـــــربوي.
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امــا اخلـبــيـر الــتـربــوي عـلي احــمـد
فــكـان حــديـثـه عن أهـمــيـة الــتـعــلـيم
االلــكـتــروني فـقــال: في ظل جـائــحـة
كــورونــا وتــزايــد اعــداد االصــابــات
يـفضـل التـعـلم االلـكـتروني لـلـحـفاظ
على صحـة الطالب ويـخدم مصـلحة
ـدرس مؤهل الطـالب في حـال كـان ا
تـــــأهـــــيل كـــــامـل لـــــلـــــتـــــعـــــامل مع
الـــتــــكـــنـــولــــوجـــيـــا فـي الـــتـــدريس
واستخدام منصـات التعليم عن بعد
ولكن الـتـعلـيم عن بـعد ال يـغني عن
التعـلم التـقليـدي وخاصـة انه يكون
الــتـــواصل مـــبـــاشـــر بـــ الــطـــالب
ـدرس وال بـد من وجـود  تـنسـيق وا
تــام بـ وزارة الــتـربــيـة والــتـعــلـيم
ووزارة الـــصــــحـــة  في حـــال عـــودة
الـدوام ووضع  خـطـة تـبـاعـد كـامـلـة
واكد عـلى ضـرورة  دور اإلعالم  في
تكـثيف جـهوده نـحو توضـيح حجم
اخلطر وبث اعالنات تـوضيحية عن
كيفـية التعـامل مع االخرين في حال

قاعد الدراسة. عودة الطالب 
Í√— UM Ë 

إن سالمــة الـطــالب مـســؤولـيــة تـقع
على عاتق وزارتي التربية والصحة
شترك في جناح وحتقيق التعاون ا

التـعـليم الـصـفي بعـودة الـطلـبة إلى
مـقــاعـد الـدراســة لـتـحـقــيق الـنـجـاح
الـــعـــلــمـي والــصـــحي فـي الــوقـــايــة
واالبتـعاد عن التـهاون بـوباء خـطير
هدد أنـظمة الـعالم سـيمـا التعـليـمية
مـنهـا فـالوعي هـو الـوقايـة احلـتمـية
من هـذا الـوبـاء بـالـتـالي فـهـو بـدايـة
ـأســاة الــتي بـدأت طــريق انــتـهــاء ا
ـرحلة بالـنظام الـتعـليمي الـذي مر 
جــديـدة وهـو الــتـعــلـيم االلــكـتـروني
الذي وصفه الـبعض أنه الـسك ذو
الطـرف احلـاد الذي أدى إلى خدش
الـنـظام الـتـعـلـيمي سـيـمـا االبـتدائي
الـذي يــعـتـمـد بــالـدرجـة األولى عـلى
عـلم احلـضـور الـصـفي لـلـتـلـمـيـذ وا
وامـا اآلخـر الــذي ادى إلى الـنـجـاح
دون الـــتـــعـــرض لــشـــقـــاء ومـــتــاعب
االصـابــة بـالــوبـاء  فـالــسـؤال الـذي
يــطـرح نــفـسه هل مــقـتــرحـات وزارة
التـربيـة ستخـضع للـتطـبيق الـفعلي
فـي جــمـــيع أنـــحـــاء مــدارس الـــبالد

بالسيطرة التامة عليها? 
ـــقـــتــرحـــات كـــافـــيـــة في درء وهـل ا
اخلــطـر عن حــيـاة الـطــلـبــة والـكـادر
التدريسي ام هنالك مقترحات أخرى
ـدارس في حال سـتضـعـهـا إدارات ا
عـودة الـدوام? وعـلى الـوزارة الـنـظـر
بـها وتـطـبـيقـهـا حفـاظـاً عـلى سالمة

ابناءهم الطلبة.

وزير العمل خالل استقبال السفير االندونيسي
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(توصـيـات الـلـجـنـة سـتسـهم في حل
شكلة). نسبة كبيرة من ا
 ¡ULÝ« WFł«d

مــــــبـــــــيــــــنــــــا ان (قــــــرار مـــــــجــــــلس
تضمن قيام مديريات التربية الوزراء
ــراجــعـة في بــغــداد واحملــافــظــات 
اسماء احملاضـرين وحتديد حـاجتهم
حـسب االختصاص والشاغر الفعلية
وشمول الذين تنطبق عليهم ضوابط
ضمن تعـيـ احملـاضـرين بالـوظـيـفـة
الكــــات احلــــذف درجــــات حــــركـــــة ا
لــــــكل مـــــديـــــريـــــة واالســـــتـــــحـــــداث
تبقي من الذين وإحالة العـدد ا عامة
ال تــنــطــبـق عــلــيــهـم ضــوابط إلــقــاء
احملـــاضـــرات مع الـــذين يـــعـــمـــلـــون
بالـوظائف االداريـة إلى وزارة الـعمل
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والــشـــؤون االجــتــمـــاعــيـــة لــدراســة
إمـــكـــانـــيـــة شـــمــولـــهـم بـــالـــرعـــايــة
االجتـماعـية حل ايـجاد فـرص عمل

لهم).
واردف بـالـقـول ان (مــجـلس الـوزراء
شكّلة وبناء على توصـيات اللجنـة ا
وجه مــديــريــات الــتــربــيــة بــتــقـد
كشوفـات دقيـقة بـاسمـاء احملاضرين
بهـدف إعـداد كشف اجملانـيـ لديـهـا
اجـــــــــــــمـــــــــــــالــي مـن قـــــــــــــبـل وزارة
لدراسة إمكـانية تقد منحة التربية
مــالــيــة ســنــويــة مــقــطــوعــة لــهـؤالء
ـــا جـــرى في احملـــاضـــرين اســــوةً 
ــاضـي لـضــمــان حــقــهم في الــعـام ا
الــتــعــيـــ وحلــ تــوفــر الــدرجــات

الوظيفية).

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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أزومة بكرة هي الوصفة العالجـية للمرحلة ا ح أصبـحت االنتخابات النيابـية ا
ـعـارضـتـهـا مِنْ قِـبَل أيـةِ جـهـةٍ سـيـاسـيـة ذلك أنَّ الـراهـنـة لم يـعـد هـنـاك مـجـال 
بـكـرة تصـطدم بـرغبـة اجلمـاهيـر العـراقيـة التي تـلح على مـعارضـة االنتـخابـات ا

اجرائها بكل شفافية ونزاهة 
رجعية الدينية العليا للخالص كما انـها تصطدم بخارطة الطريق التي رسمتهـا ا

أزق من جانب آخر . من ا
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من هـنـا ابتـدأت بـعض اجلـهات الـسـيـاسيـة الـتي ال يروق لـهـا اجـراء االنتـخـابات
بكرة بااللتفاف عليها .. ا

والسؤال اآلن :
ـقرر لـها ـوعد ا كيف يـتاح لـها ذلـك مع اشتـداد االصرار عـلى االنتـخـابات في ا

في 6/6/2021.
واجلواب :

يكون ذلك بطرق عديدة:
أولـهـا اسـتـهـالك الـوقت في حتـديــد عـدد الـدوائـر االنـتــخـابـيـة في كـل مـحـافـظـة
تعددة تتيح لكثـير من العناصر الشابة الكفوءة أنْتدخل الى فالدوائـر االنتخابية ا
مجـلس النواب لتمثيل ناخبيهـا بصدق وجدارة  وهذا ما ال تريده بعض اجلهات

ناورة . تعددة هامش ا التي ستضيق عليها الدوائر االنتخابية ا
وثانيها :

ـصـادقـة عـلى االكـثـار من اجلـدل حـول احملــكـمـة االحتـاديـة الــعـلـيـا الـتي يــراد ا
القانون اخلاص بها ..

ولـيس صعـبـاً عـلى الالعـب إثـارة الـعـديـد من النـقـاط الـتي تـستـهـلك مـناقـشـتـها
الوقت ...
وثالثها :

فوضية العليا لالنتخابات وهيكليتها . استمرار اخلالفات حول ا
ورابعا :

الـتـوقف طويالً عـنـد محـطـة االشراف الـدولي عـلى االنتـخـابات ضـمـانا لـنـزاهتـها
وهكذا 

واحملصلـة النهائية لكل هذه التأخيرات هو بـقاء القانون االنتخابي السابق النافذ
طـلوب ولكن هذه األالعـيب كلها ستـبوء بالفشل حتى االن عـلى حاله وهذا هو ا
... ألنَّ اجلماهـير لن تسـتسلم ولن تكف عن مـطالبـتها بانـتخابات حـرة نزيهة في
ظل قـانـون انتـخـابي عـادل  ومحـكـمـة احتاديـة عـليـا كـامـلة االعـضـاء  واشراف

قضائي ودولي يبعدها عن ان تكون مزورة مزيفة .
ـبكرة عـوقات يتـظاهرون أمـام الشعب بـأنهم مع االنتـخابات ا ان اصحـاب هذه ا

وهم بذلك يُديفون السم بالعسل ..!!
وعلى كل حال فانهم في السر غيرهم في العلن 

-3-
أمول صادقـة على الـقانـون االنتخـابي العـادل ا وتأتي بـعد قصـة التـأخيـر في ا
ــعـارِضـة ـال الـســيـاسي الــذي تـتــمـتع به الــكـتل الــسـيـاســيـة الــنـافـذة ا قـصــة ا

بكرة  لالنتخابات ا
وللمال السياسي  –كما هو معلوم  –آثاره الفاعلة في تزييف العملية االنتخابية

الية الضخمة..!! والدفع بها نحو ما يريدُه أصحابْ تلك الترسانة ا
-4-

ومع إصرار " احلـرس الـقد " عـلى وضع العـقـبات والـعوائق أمـام االصالحات
نـازلة الـشـعبـية الـسـاخنـة لكل أمـولة  تـزداد مخـاطـر ا ا
ـــتــــكـــلــــســـ الـــذيـن ال يـــرون االّ انـــفــــســـهم اولــــئك ا
ومــصــاحلــهم ومــكــاســبــهم وامــتــيــازاتــهـم وال يــعــنـون
صـالح البالد والـعبـاد من قريب او بـعيـد وانهم البد
طاف الن ارادة اجلـماهير اقوى ان يهـزموا في نهـاية ا

من ارادتهم  ولن يصح االّ الصحيح .

»dO¼œ dOLÝ ÊU½bŽ

السماوة

…ËUL «Ë wLþUJ «

ثنى التي تزيد مسـاحتها على مساحة لبـنان أكثر من خمسة اضعاف محافـظة ا
 جُــلـهـا مـفــاوز وأرض يـبـاب  تــسـتـغـيـث من الـقـحط  وتــطـوي في صـفــحـاتـهـا
حـكايـات ومتـنـاقضـات الطـبـيعـيـة بنـقائـهـا وقسـوتهـا والـفضـاءات التـي تلـتقي مع

السراب والوهم .
مـركـز احملـافـظـة  السـمـاوة وهي مـديـنـة صـغـيـرة او قـريـة كـبـيـرة وتعـني االرض
القريبة من السماء مثلما يرى اهل اللغة  ولها حضور يعود الى ما قبل االسالم

تنبي كما في البيت التالي :  وذكرها ا
ونكبنا السماوة فالعراقا تركنا من وراء العيس جنداً 

وثمـة اقضية اخرى اقترنت اسـمائها بوقائع واحـداث وشواخص تأريخية لم تزل
كـتـنز يـالعـشائـر التي مـثار فـخـر ألهلـها ولـلعـراق إذ أن الرمـيـثة - الـقضـاء - ا

ارتبطت بها انطالق الشرارة االولى لثورة العشرين وانتهت اليها .
ـعـابـد والـوركـاء - الـقــضـاء - الـذي بـدأ من جـواره احلـرف االول والـزقـورات وا

واسم العراق وسجلت انامل عبقرية ذلكم االنسان الذي خط ملحمة گلگامش .
واخلضر الذي جاء اسمه من مقام سيدنا اخلضر (ع).

ـعاصر   والسـلمان بـوابة الـباديـة اجلنـوبية الـذي اقتـرن اسمه بـتاريخ الـعراق ا
ـوت والسـجن الذي شـيد في عام 1928 والـذي ما زالت جـدرانه حتكي بـقطار ا
مكـابدات وذكريات الشخصيـات الوطنية التي قارعت االسـتعمار واالستبداد قبل

وبعد ثورة 14 تموز .
سميات  وهي لم تزل تنوء ثقل االهمال ليس فيها ما يشير كل تلك الـشذرات وا

ا تعاني . ها وانقاذها  الى تكر
وبالـرغم من الهدوء والـسالم والوئام الـذي يسود في حـواضرها خـالل السنوات
االخيـرة  التي كان فيـها العراق تـعاني فيه الـعاصمة ومـعظم البـلدات من العنف
ـوذجـا لـلـتـعـايش  بـسـبب الـبـنى الـتـقـلـيـدية وغـيـاب الـسـلم االهـلي كـانت هي ا
ازت به تمـاسكـة التي منـحتـها دفقـاً من احملبة والـتسـامح الذي إ تجـانسـة وا ا

طيلة تلك االعوام وما زالت كذلك .
حـتى ان الـيـابـان إثـر االحـتالل االمـريـكـي اخـتـارتـهـا مـكـانـا لـقـواتـهـا . وفي عـام
ـبـنى الـوزراة في 2004 اجـريت حـوارا مع وزيـرة اخلـارجـيـة الـيـابـانـيـة انـذاك 
ـثنى يـستـلم اعلى مـبلغ في الـعالـم " وتقـصد ما واطن في ا طوكـيو  قـالت "ان ا
ـستشفـيات والدوائر بـاني وجتهيز ا تصـرفه قوات بالدها من اموال في تـأهيل ا

واطن في حتس حياته . عدات التي تنعكس تاليا على ا اخلدمية باالجهزة وا
ئات ـتعاقـبة وتقـدر  وغيـرها من االموال الـتي صرفت من احلكـومات العـراقية ا
ـشاريع ما زالت متلكـئة متعثرة ليارات  ,ولكن تـلك االموال التي صرفت على ا ا
ا اضطر  ,ظلت هـياكل تلعب فيـها الرياح فضال عن ضعف وتـراجع اخلدمات 
احملافظ احلـالي احمد مـنفي إبـان احلكومـة السابـقة للـذهاب الى الـسيد مـسعود
قـراطي الكردسـتاني ينـتخي به للـحديث مع وزير البـرزاني مسؤول احلـزب الد
االعمـار واالسكـان والبلـديات بـوصفه مـرشحـا عن احلزب ولم يـذهب حيـنها الى
رئيس مجلس الوزراء !? وتلك مفارقة في دول احملاصصة والهشاشة تؤكد تعدد
مـصـادر الـســلـطـة والـقــرار  كي يـصـرف االمـوال اخملــصـصـة لـلــنـهـوض بـواقع
احملـافـظـة  فـضـال عن الـتـحـرك عـلى الـوزراء االخـرين كل حـسب اخـتـصـاصه 
دقع والذي يبلغ استناداً النقـاذ الواقع البائس الذي انعكس على انتشـار الفقر ا
ئة من عـدد السكـان البـالغ اكثر من 770 الف مواطن  لـوزارة التـخطيط 52 بـا
اكثـر من نـصفـهم دون خط الـفـقر  واالدق دون خط الـبـشر  وهـذه الـنسـبـة قبل
ا دعا انتـشار وباء كورونا  اي ان النسبـة اكثر من ذلك في الوقت احلاضر . 
هؤالء الى الـوقوف طوابيـر طويلة نـشرت على مواقع الـتواصل االجتماعي ,نسوة
تغـير لون عياءاتهن االسـود من االنتظار الطويل حتت اشـعة الشمس الالهبة الى
شـكل ال لـون له  ال يـعـرفه سـوى احملـرومـ الـذين اعـتـادت نـواظـرهم عـليه  ,من
فرط البـؤس والفجيعة  يقفن من الصباح الباكر كي يستلمن سلة غذائية بسيطة

نظمات او اجلمعيات اخليرية . من احدى ا
ا تـغنى اصحاب زري تـكرر كثـيرا  ال سيـما في الرمـيثة الـتي طا ـشهد ا هذا ا
وافق الوطنية الشـأن في السلطة  ببطوالت رجـاالتها في العشرين وغيـرها من ا
اضي ـآثر وأهليهم يتـضورون جوعا ? هل يشفع ا لغـاية االن .  فهل ينفع ذكر ا
الــنـاصح الـبـيـاض الـذي نـتــكئ عـلـيه كـلـمـا داهـمــتـنـا أزمـة  في انـقـاذ احلـاضـر

ستقبل ?  والتطلع نحو ا
ة حتضر االن " كيف تـكونوا يولى عليـكم " . ان مشهد طوابير ام ان اآلية الـكر
الفـاقة واجلـوع الـذي نشـر . دعا رئـيس مـجلس الـوزراء مصـطـفى الكـاظمي الى

بكي  مـرت بالرغم من قصر مدة االشارة لـذلك الفيلم ا
ـرة لـيس لـذكر ـسـاعدتـهم  وهـذه ا ووعـد  حكـومـته 
ـا وصلت الـيه العوائل ـا حزنا  واقف الـبطـولية وا ا
من الفـقـر وغيـاب العـدالـة االجتـماعـيـة  فهل يـسارع
الى جنــدتـهم  وانــقــاذ مـدنــهم من االهــمـال وقــبـلــهـا

االنسان الذي فقد حاجاته االساسية ?! . 
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اســتـــقــبـل وزيـــر الــعــمـل والــشــؤون
االجـتمـاعـيـة الـدكـتـور عـادل الـركابي
الــســـفــيــر االنـــدونــيــسـي في بــغــداد
بانباجن انتاريـسكو وناقش معه آلية
تـوســيع الـشــراكـة االجـتــمـاعــيـة بـ
البلدين وسبل تـنظيم تواجـد العمالة
االنـــدونــيـــســـيــة فـي الــعـــراق. وبــ
الــركــابـي خالل الــلـــقــاء ان (الــعــراق
يـــحــذو صـــوب تـــعـــمــيـق الــعـالقــات
ـتــمــيـزة مع انــدونـيــسـيــا وتـعــزيـز ا
ـا ـشـتــرك وتـوسـيع آفـاقه  الـعـمل ا
يحقق تبادل اخلبرات وخصوصا في
هـام التي تـنهض بـها وزارة الـعمل ا

والشؤون االجتماعية).
…b «Ë W ULŽ

مشيـرا في بيـان تلقـته (الزمان) امس
الى ان (وزارة الــــعــــمل تــــبـــنَّـت تـــلك
ـفــاهـيم من خالل تــنـظــيم الـعــمـالـة ا
ـا يحـقق مصلـحة الـطرف الوافدة 
وحــرصـهــا عــلى نــيل الــعــمــال كـامل
حــقــوقــهم وتــطــبــيق شــروط الــعــمل
وشمولـهم بامـتيازات قـانون التـقاعد
والـضـمـان االجـتـمـاعي لـلـعـمـال. وقد
سلم السـفيـر رسالة من وزيـرة العمل

والشـؤون االجـتمـاعـية االنـدونـيسـية
الـى وزيـــــر الــــــعـــــمـل). واضـــــاف ان
(الوزارة سـوف تدرس صـيـغة مـذكرة
زمع توقيعها ب اجلانب التفاهم ا
ومـواءمـتـهـا مـع الـقـوانـ واالنـظـمـة
العـراقـيـة). من جـانبـه ابدى الـسـفـير
استـعـداد بالده لـلـتـعـاون مع الوزارة
ـــذكـــورة واحــــتـــرامه في اجملــــاالت ا
للقـوان الـعراقـية وعـلى اخلصوص
مـا يـتـعــلق مـنـهـا بـالــعـمـالـة الـوافـدة
ووجه دعـــوة لــــلـــوزيـــر من نـــظـــيـــره
االنــدونــيــسي لــزيــارة انــدونــيــســيـا
وتــوقـيع مــذكــرة تــفـاهـم. وأعـرب عن
شـــكـــره وثـــنــائـه عــلـى مـــا تــقـــوم به
الوزارة جتـاه مـستـفيـديـها واجلـهود
ـبــذولـة لـتـحــقـيق سـتــراتـيـجــيـتـهـا ا
وقـدَّم لـوزيـر الـعـمل هـديـة الـتـنـمـويـة
تـــذكــــاريـــة. وتـــــرأس وزيـــر الــــعـــمل
والشـؤون االجتـماعـية عادل الـركابي
االجـــــــتــــــمــــــاع األول جملـــــــلس إدارة
ــشــاريع الــصــغــيـرة صــنــدوق دعم ا
مـؤكـداً ـدرة لــلــدخل لـســنـة  2020  ا
ـواعيـد الشـهرية (ضرورة االلتـزام با
ـــنــاقـــشــة اخملـــصــصـــة لالجــتـــمــاع 
ـهـمـة لـلـصـنـدوق وتـقد الـقـرارات ا

ـنح الـقـروض ـمـكـنــة  الـتـسـهــيالت ا
للـعـاطلـ في ظل الـظروف الـراهـنة).
وتمت خالل االجتمـاع مناقـشة فقرات
جـدول االعــمــال الـتـي تـضــمــنت عـدد
ـدة السـابقة ـمنـوحة في ا القروض ا
واقرار موازنـة الصنـدوق لعام 2020
فــضال عن مــنــاقــشــة الــتــعــديل االول
ـشاريع الصغـيرة وآلية لقانون دعم ا
ـشــتـركـة كــمـا تـمت ــشـاريع ا عـمل ا
دراســة بــرنــامج بــنــاء ورش وأمــاكن
ـشـاريع الـصغـيـرة. واشار الى عمل ا
(امكـانيـة تعـزيز رأس مـال الصـندوق
ــكن من لــيـــتم شـــمــول اكـــبــر عـــدد 
سـجـل في قـاعـدة بيـانـات الوزارة ا
من الـراغـبـ في احلـصـول علـى هذه
الــقــروض وان يــســتــهــدف الــشــمـول
بـالـقـروض احملــافـظـات األشـد فـقـرا).
وكــشــفت وزارة الــتــخــطــيط أســبــاب
زيــــادة الــــتــــضــــخم الــــســــكــــاني في
احملــــافـــظــــات وأعـــلــــنت عن خــــطـــة

عاجلة حاالت الفقر. ستراتيجية 
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ـــتــحـــدث بــاسـم الــوزارة في وقــال ا
تــصــريح امس إن (الــعــراق يــعــد من
رتفع البلـدان ذات النـمو الـسكـاني ا

.( ولــهـذا يــشـهــد تـضــخــمـاً ســكـانــيـاً
وأضـاف أن (عـدد الـسكـان يـزداد في
كل ســنـة مــا اليــقل عن 950 الف الى
ملـيون نـسمـة سـنويـا ويتـضاعف كل
20 الى 25 ســنـــة) مـــشـــيــرا الى ان
(الـنسـبـة االكـبـر من الـسـكـان من فـئة

الشباب التي حتتاج إلى فرص العمل
مـا يــشـكـل عـبــئـاً أكــبـر في حــال عـدم
اتـخــاذ سـيــاسـات تــتـنــاسب مع هـذه
الـزيــادة). وأشــار الـهــنـداوي إلى أن
(وزارة التخطيط وضعت خطة بعيدة
ـدى لـلسـيـاسـيـات الـقـادمـة ووثـيـقة ا

تـعـمل وفـق مـحـاور ومــسـارات تـركـز
من خاللـهـا عــلى الـصـحـة والــتـعـلـيم
" مبـيناً ان وزيادة الدخـل للمـواطنـ
"هـنـاك استـراتـيـجـيـة مـعـيـنـة اتـبعت
بخـصـوص الفـقـر اطلـقت مـنذ 2016

ومستمرة لغاية 2020).

احمد الصفار خالد بتال النجم
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أصدر مركز حمورابي للدراسات والبحوث االستراتيجية عدده اجلديد من مجلة حمورابي احملكمة.
ي إن هـذا الـعــدد من مـجـلـة حـمـورابي له مــيـزة خـاصـة كـونه نـاقش بـحـوث ـركـز الـدكـتــور مـثـنى الـغـا وقـال عـضـو ا

ية دقيقة.  ودراسات علمية فسرت الواقع برؤى منهجية واكاد
ـنـطـقـة السـيـمـا مـا يـتـعـلق ي أن هـنـاك ابـحـاثـا تـنـاولـتـهـا اجملـلـة قـد سـجـلت الـريـادة عـلى مـسـتـوى الـعـراق وا واضـاف الـغـا
ـستـوى الوطـني واالقلـيمي والـدولي فضال عـن دراسات نـاقشت مـتغـير الفـيروس وروابط سـتجـدات فيـروس كورونـا على ا

امنية وسياسية واقتصادية فضال عن محاور بحثية ثابتة في اجمللة.
يذكر أن مجـلة حمورابي للدراسات هي مـجلة علمية مـحكمة فصلية تـصدر من داخل العراق وتعنى بالـدراسات االستراتيجية

والسياسية.

رسالة بغداد
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قصتان قصيرتان 

الـذريـة الصـاحلـة  بـتـروا فـخـذ الـفتى
ـــرض ــــرض  بــــدأ ا ولم يــــبــــتـــروا ا
يـفـتـرس جـسـد الـفـتى الـذي كـان يـبدو
وكــأنه اليــدري مــا يـجــري واليــريـد أن
نـشــعــر بــاحلـزن عــلــيه  وكــان يـردد :
بسـيـطة  الـله كـر  بسـيـطة يـا توأم
فـجـوع الذي لم دمـي ? بسـيـطة أيـهـا ا
يــر الــدنــيــا ولم تــره? كــنـا نــعــرف أنه
يـذوي يـومـيـاً وكنـا نـعـرف أنه قد دخل
الــدنــيــا من بــاب وســيــخــرج من بــاب
مـعــصـوب الـعـيـنـ  ولـذا فـكـرنـا بـأن
نـسعـده في أيامه االخـيرة والنـنا نحن
اخـوته نـعـلم أنـه لم يـتـحـدث مع أنـثى
غـريــبـة من قـبـل  فـقـد تــدبـرنـا مــكـانـا
مالئــمــا أعــده صــديق من مــحــلــتــنـا 
ـوسيـقي وجـئـنـا بـراقـصـة غـجـريـة و
يضرب على االيقـاع  وجئنا بصندوق
بــيـرة مــثــلــجــة  حـمــلــنــا الــفــتى بـ
أحـضــانـنــا وضــمـمــنـاه الى صــدورنـا
نـحن أخـوته االشـقـيـاء وجـئـنـا به إلى
مكـان االنس. آه يـاقـلـبي الـذي أهـلـكته
احلــروب  هـل أنت من حـــجــر صــوان
حـتى تروي احلـكـاية هـكذا من دون أن
تـمـنحـهـا دم احلـياة ال وجتـعـلـهـا تدب
عـلى االرض? آخ أيهـا القـلب الغـشوم 
كـيـف لم تـطق وتـنـفـجر وقــــــــــد رأيت
مـا رأيت وامـسـكت بـاجلـمـر واكـتـويت

بناره ? 
بدأنا حفـلنا االيقاع يـتعالى والراقصة
الــغـجــريـة تـدور عــلى االيـقــاع ومـعه 
وفستانها الـضيق الشفيف يكشف عن
جـسـد مثـقل بـالـثـمـر الـناضـج  ونحن

نكرع البيرة  
الـفـتى مـســطـول  وجـهه طـيع ورضي
تـسـري فـيه الـدمـاء من جـديـد وعـيـنـاه
صـارتا جـمرت تـتألـقان بـوميض نار
دبت الــــنـــــار في رمــــاد روحه وعــــادت
ـكـدود ألــسـنـتـهــا تـلـتـهـب في صـدره ا
الذي يضج حينذاك بطبول الذاكرة  
غــمـــزنــا لـــلــراقــصـــة أن تــقـــتــرب مــنه

وترقص له  
اقــتـربت الــراقـصـة مـن الـفـتى الــطـائـر
ـــنــطـــلق من آالم جـــســد في بـــفــرحه ا
قـبــضــة الـردى  قــبــلـته الــراقــصـة من

وجنتيه  
ـقـرور لدفء قـبالتـها إستـكـان الفـتى ا

ـوت كــانت جـدتي قـد أوصـدت بـاب ا
أمـام الـعـشـيـرة  وحـ رحلـت فـجأة
إنـهــدم الـبــاب فـهــبت عـلــيـنــا ريـاحه

بضراوة الترحم  
كـان أول الـراحلـ أخي  ط  يـاس
 ذلك الــفـتى الـذي ســرقـته الــغـمـامـة
وعـــواصف ريـح الــشـــمـــال  الـــفـــتى
ــسـتـور لم يــكن يـحـسن الـغــشـيم وا
الـشتم  ولم يـعـرف كيف يـشتم  ولم

يختصم مع إنسان قط 
أصـــيـب الـــفـــتـى االشـــقـــر  صـــاحب
الـعـيــنـ الــزرقـاوين الــغـارقــتـ في
طــيــبــة مـؤســيــة بــجــرح في فــخـذه 

وجاءنا في اجازة مرضية  

بــعــد إســبــوعــ طــلب من أخــتي أن
تــوسع له ســرواله الـذي بــدأ يــضـيق
من جـهـة الـيمـ  يـا لـلـفـتى الـبر 
ماكـان يدرك أن الـورم قد هـاجم فخذه
ـن  أخــــتـي قـــــالت : الـــــســــروال ا?

طبيعي وليس ضيقا
في اليوم الـتالي قال لنـا : فخذي هذا
قـالت أمي : الـقصف أكـبـر من االيسـر
هو الذي جعله ((يهبط )) وسبب هذا
الورم اخلبـيث  وقال أبي : لم يندمل
جـــرحـه الـــقـــد  تــــلـــوث والــــتـــهب

وتضخم بهذا الشكل  
وقـالـت اختـي : اجلن والـشـيـاطـ قد

سكنت جرحه وجعلته هكذا 
أما االطباء فقالوا : ينبغي
تد ان تبتر رجـله قبل ان 
ـرض لـيأكل كـامل جـسده ا

 
قـال أبي وعـيـناه تـومـضان
بــبـــريـق دمــعـــة تـــوشك ان

تنفجر : ذهب الولد 
وسقطت دموعه  

لـــــلـــــمـــــرة االولى أرى أبي
يبكي  

قـلت له : تـوكل عـلى الله 
ال تضـعف أخي  هل تبكي

حقا ? 
كـــان الــفــتى الـــغــشــيم ط 
يــاســ يـــرقب مــنـــدهــشــاً
رتبكة وكثير من الطفولة ا
ـــغـــطى حتـــيط بـــوجــــهه ا

بصفرة عميقة  
قال أبي : الذرية هبة الله 
وهـي غـالـيـة  سـتـدرك هـذا
بعد أن تتزوج ويهديك الله

كرع نصف قنيـنة بيرة دفعة السريعـة 
واحـدة  وطـلب سـيـجارة  كـنـا نـعرف
أنـه اليــــدخن قــــبل أن يــــنــــفـث دخـــان
ــرتــ  ثم ــرة   الــســيــجــارة ســـعل 
ـزوج بدم داكن . بـصق شريط لـعاب 
أزلـنــا شـريط الـدم  ومــسـحـنـا االرض
بـقــطـعـة قـمـاش . الــراقـصـة مـضت في
قبالتـهـا وحركـاتـها االغـوائيـة والـفتى

لم يــــأبـه لــــلــــدم الــــنــــازف من عــــروقه
ـقروحـة  كـرع مـا تـبقى فـي القـنـيـنة ا
من بيـرة  وعبّ دخان الـسيجـارة بلذة
 وصرخ فجأة ! أريد أرقص يا جماعة
االيقاع يتسارع والراقصة  انهضناه 
تـــضـــحك له وهــــو يـــرقص عـــلى رجل
واحدة وقـلـوبـنـا رجله االخـرى  بـغـتة
رأينـاه يبـكي ويرقص  يـرقص ويبكي

 وبــغــتــة قــال لـــنــا  عــودوا بي الى
مكاني  عدنا به  ظل صامتاً الكثر من
دقيقة  وأجهش ثانية في بكاء متقطع
االيقاع توقف والراقصة توقفت ومرير
وقـلوبـنا شـرعت تدق بـضراوة فـالفرح
الـعاصف في ارواحـنـا حتول الى جـثة
هــامــدة  بــدأ الــفـتـى يــبـكـي  وبــدأنـا
ـا يـجري نـبـكي  الـراقصـة مـذهـولـة 

وضـــارب االيــقــاع يـــنــظــر بـــبالهــة 
قلوبنا مخنوقة ودماؤنا حطب يابس
يـضـطـرم في تـنـور لـهب كـافـر  غص
ـتفـجر وقـال : آخ يا الـفتى بـنحـيبه ا
جماعة  الـدنيا طيبـة  طيبة  وغرق
في البكـاء  الدنيا طـيبة ? آه يا أخي
الـــراحل الـــغـــشـــيم الـــذي لم يـــعــرف

الدنيا. 
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انــهـمك طــويال جـدا بـحــمل مـجــمـوعـة
ـلكيـة والنـياش ـراسيم ا كـبيرة من ا
الـذهـبــيـة  واالوســمـة الــقـيـصــريـة من
ــدني الــدرجــة االولـى  من الــنــوعــ ا
والـعـســكـري  والـصـورالـفـوتـوغـرافـيـة
الـكبيـرة باالسـود  واالبيض  بـاالمجاد
ن حــوله الـــغــابــرة  لــعـــائــلــته ذاكـــرا 
ــا حـمل بــأنــهم كـبــار اجــداده بل و ر
احــيــانــا بــعض الـــلــوحــات الــزيــتــيــة
الـثـمـيـنـة جـدا لـرجـال مـهـابـ لـتـأكـيـد
ـسـتمـعيه   بـأنهم مصـداقيـة ما يـقول 
من كــبــار رجــاالت  عــائــلـتـه  واجـداده
واينما  وجد الـرجل جتمعا تسلل اليه
مع  خادم عجوز يساعده في حمل تلك
الـشــواهـد الــتـاريــخـيــة واخـذ يــصـرخ
ـتـقـاعـد الزم ا بـصـوت عـال انـا فالن ا
ـــــارشــــال فـالن وجــــدي بـــــاشــــا ابن ا
الـبـاشـاوات فالن مرافق الـقـيـصر فالن

االول وخــالـي فالن  نــاظـــر مــيـــزانــيــة
الـــبالط وجـــدتـي المي كـــانت زمـــيـــلـــة
ــدرسـة االبــتــدائــيــة لالمــبــراطـورة بــا
كــاتــريــنــا وخــالـي الــفــريق  فالن كــان
مسؤول   تموين زرائب خيول القيصر
اثل امـامكم عملت فترة احلالي وانا  ا
غـيـرقـصـيـرة  قـائــدا لـلـعـربـة اجلـلـديـة
السـوداء القـيصر احلـالي( رعاه الرب)
ذات ال( (12خـــيـال   ...مـــرة ..مـــرتـــ
وثالثــة  اســـتــمـع الــيه احلـــشــد الــذي
حـــولـه في اوقـــات مـــخـــتـــلـــفـــة االولى
بـاحـتــرام والـثــانـيـة بــأسف والـثــالـثـة
ــلل والــرابـعــة بــســخــريـة بــنــوع من ا
..الـى ان .. بــــــدأ كـالمه  مـع االخــــــرين
يــقــفــد اي تــأثــيــر حــتى انه دخل مــرة
احدى الـتـجـمـعـات  ولم يـحفـل به احد
اذ اعــــــتــــــبـــــر وا مــــــايـــــردده مـن كالم
ا اسطوانة مشروخة ..على اية حال و

ـعاد ـعار ا بـدأ يرى  جتـاهال لـكالمه ا
ـتكـرر كـما يـقول عـنتـرة بن شداد في ا
حـــمـل ســلـــيل احـــدى قـــصـــائــده   ....
احلسب والنسب اغـراضه التي يفاخر
هو الـناس  بهـا وانسحب من الـتجمع
بـــهـــدوء جـــارا مـــعه اذيـــال اخلـــيـــبـــة
ة  ليقف على ناصية الرصيف والهز
يـنـتظـر واسطـة نقل لـتـنقـله مع خادمه
الــعـجــوز واغـراضه الى بــيـتـه الـقـد
ـتـاكل الـذي يــعـودةتـاريخ بـنـائه الى ا
بـدايـات الـقرن 18  وبـيـنمـا هـو ساهم
في تـفـكيـر عـمـيق يـلعن الـلـحـظـة التي
ة اكل كبـلـته بـحمل بـقـايـا امجـاد قـد
الزمن عليهـا وشرب و القيمة لها االن;
بـــــــــرز لـه عــــــــجـــــــــوز  ذكـي فـي اوائل
تــمـانــيــنـيــات عــمـره ويــبــدو انه  كـان
يـــعـــرف الـــشــــخص ســـلــــيل احلـــسب
والــنـسب واســتـمع الـى قـصــة امـجـاد
اجــــداده.. في الــــتــــجـــمــــعــــات مـــرارا
ـا في ..فــنـظــرالـيه في اشــفـاق ا ولــر

أسى ايـــضـــا الى كـــومــة  الـــفـــرامــ
ــلــكــيـة والـنــيــاشــ الــقــيـصــريــة وا
كدسة بجانبه وقال له ولدي العزيز ا
كل الذي عـندك  عالمات شـرف مؤكدة
عــلى رفـعـة مــنـزلـتك وســمـو امـجـادك
الـعــائـلـيـة ولـكن واقـع الـيـوم يـتـطـلب
وجــودا حـقـيـقــيـا فـاعال فـي الـسـاحـة

وليس االتكاء.
 عـلى فرامـ ومراسـيم ونيـاش اكل
الــوقت عـلـيــهـا وشـرب .تــعـود لـزمـان
ليس زمان الناس هـذا..سيدي العزيز
 واالن  هـال اعـــنــــتـــنـي عـــلى عــــبـــور
الـشـارع فـاني كــمـا تـرى بـحـاجـة الى
ذلك وهي بالتأكيد عند الله خير  الف
مرة عما تفعله في  االعالن عن امجاد
الـعـائـلـة  الـغـابـرة الـتي ال تـسـمن وال
تـــغــني مـن جــوع دون طـــائل وعــسى
الــرب ان يــكـتــبــهــا عــنــده في مــيـزان
اعمـالك اخلـيـرة ان شـاء الـله  حـسـنة

مضاعفة.
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ـالية وكبـار موظفيه في جـلسة صـاخبة يوم  7أيـلول  2020حـضرها وزير ا
ـانـيـة بـحـضـور كل من رئـيس مـجـلس ـالـيـة الـبـر ورئـيس وأعـضـاء الـلـجـنـة ا
الية ورئيس اللجنة الوزراء ورئـيس مجلس النواب احتدم النقاش ب وزير ا
الـية بـضرورة الـيـة احلكـوميـة عنـدما طـالب وزيـر ا ـاليـة حـول السـياسـة ا ا
صاريف الـتشغـيلية ـان على قروض جـديدة لتـسديد الـرواتب وا موافـقة البر
لـلحـكـومـة قابـلـهـا استـفـسـار النـواب عن اخلـطـوات الـعمـلـيـة التي تـقـوم بـها
ـصاريف وزيـادة اإليـرادات.  وتـخلل الـنـقاش الـوزارة لـسـد العـجـز وتقـلـيل ا
تبـادل االتهامات التي بلغت حد الـتراشق الكالمي والتي وجدت طريقها الى
معظم الـفضائـيات بوصـفها مـادة مثيـرة تَسيّـدَت العنـاوين الرئيـسة في ح
الـية اخلـانقة تمـثل باألزمـة ا وضـوع وجوهـره وا غضت الـبصـر عن أصل ا

التي تواجه البلد.
الية (برفقة وزير التخطيط)  غبار اجللسة الصاخبة لم ينقشع ليواجه وزير ا
مجـلس النواب بـأكمله في جـلسة أسـتُدعيا الـيها لإلجـابة على سـؤال شفهي
ـالـيـة مــحـمـد الـدراجي حـول أســبـاب عـدم تـقـد ورقـة من عـضـو الـلـجــنـة ا
ـها بـعـد إقرار قـانـون االقتـراض الـداخلي اإلصالح احلكـومي الـواجب تقـد
الي لعام  ?2020حيث اضي لتمويل العجز ا واخلارجي في  24حزيران ا
ــادة الــســابــعــة: "عــلـى مــجــلس الــوزراء تــقــد بــرنــامج لإلصالح نــصت ا
االقتـصـادي الى مـجـلس الـنـواب خالل فـتـرة ال تـتـجاوز  60يـومـا من تـاريخ

إقرار هذا القانون".
ـاليـة من جـانبه أفـاد بأن الـورقـة ستـكون جـاهزة فـي منـتصف شـهر  وزير ا
تشـرين األول القادم كون الورقة بحاجة الى عمل كبير وان نحو " 40خبيرا
ـالي بـحـاجة الى يـعـمـلـون عـلى اعـدادها" كـاشـفـا عن أن عـمـلـيـة اإلصالح ا
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ان كانت "اعـداد مشروع ُقَـر في البـر  ثاني أولـوية في الـبرنامج احلـكومي ا
قانـون موازنة استثـنائي يعمل به حـال اقراره من قبل مجـلس النواب ويهدف
الى التـعامل مع األزمة االقتصادية احلـالية وتداعيات انـهيار اسعار النفط"
وازنة وازنة ألنها رأت بأن تقد قانون ا لكن احلكومة لم تعمل على اعداد ا
سوف لـن يكـون مجـديا واألفـضل ان تعـمل حسب مـوازنة  2019وتـصرف
الي ـتعـارف عليه. واجتـهت نحـو االقتـراض لتمـويل العـجز ا  1/12حسب ا
لتـسديد الرواتب فقدمت مشروع قانون االقتراض الداخلي واخلارجي الذي
ان. وبـعـد ان اسـتـنفـذت احلـكـومـة األموال اخملـصـصـة في قـانون اقـره الـبـر
ا دفع مـجلس اإلقراض عـادت الى مـجلس الـنواب لـتـطلب تـمويال جـديـدا. 
النـواب للتسـاؤل عما فعـلته احلكومـة حيال مـا وعدت به وألزمت نفـسها أمام
ـصـاريف وزيـادة اإليـرادات لـسـد الـعـجـز لـلـحـيـلـولـة دون ـان بـتـقـلـيل ا الـبـر
ـركـزي الـذهـاب الى االقـتـراض مـن جـديـد أو الـلـجـوء الى احـتـيـاطي الـبـنك ا

ان هنا مشروع وبحاجة الى إجابة حكومية مقنعة. العراقي وتساؤل البر
 توجـهت احلكـومـات في السـابق نحـو اخليـار االسـهل وهو خـيار االقـتراض
وازنـة مثـقلـة بتـسديـد الديـون وفوائـدها من الداخل واخلـارج لذا نـرى ان ا
ـعدة لسنة  2020يتـضمن عشرة تـريليون دينـار لتسديد وازنة ا ومـشروع ا
القـروض والفوائد. وسوف حتـذو هذه احلكومة حـذو االخرين وتقدم مشروع
موازنـة تتضـمن عجـزا فعلـيا بحدود  22تـريليون ديـنار جديـدة كما جاء في
ـان لن يصوت عـلى مشروع قـانون جديد مسـودة القانون ألنـها تعـلم ان البر
وازنـة سوف تتضمن فرصا شروع موازنة. وأن ا للـقروض لكنه سيصـوت 
ـشـاريع تـهم كـثـيـرة لـتـمـريـر ما يـريـده الـنـواب من درجـات وظـيـفـيـة وتـمـويل 
ان ليس لديه محـافظاتهم وغيرهـا من الدوافع لكن بالرغم من ذلك فـان البر
وازنـة (وتمويل احلـكومة لـسد العـجز) كون احلـكومة خيـار آخر غيـر إقرار ا
ان فان عاجـزة عن دفع الرواتب في نـهايـة هذا الشـهر وفي حـال رفض البـر
الـنظـام احلـالي برمـته سـيكـون عـرضة لالنـهـيار.  احلـكومـة تـعلم انـهـا لديـها
ا يـقارب سـبعة مـليـارات دوالر يقابـلهـا دخل شهري من مصـاريف شهريـة 
بـيعات النفـطية بحـدود ثالثة مليـارات دوالر أي أن العجز الـشهري يقارب ا
أربعـة ملـيارات دوالر. في الـوقت الذي اصـبحت فـيه الوزارات اجـمعـها عـالة
ـوازنة احلكومية وال تـساهم إال بالنزر اليـسير من حتقيق احلد األدنى على ا
لإليرادات بـرغم أن معـظمـها لـديه إمكـانيـة زيادة اإليـرادات الشـهرية بـشتى
الوسـائل وضمن القانون. لهذا السـبب على رئيس مجلس الوزراء أن يضغط
على كل وزيـر في حكومته للمساهمة في سد العجز من خالل حتديد اهداف
ـصروفات وزيادة اإليرادات معـينة لكل منـهم خالل األشهر القادمـة لتقليل ا
عـلـمـا ان بـعض الـوزارات مـثل االتـصـاالت والـصـنـاعـة والـكـهـربـاء والـزراعـة
ليارات من الدوالرات سنويا الية بإمكانهم دعم إيرادات الدولة بعشرات ا وا

لو عملت طبقا لبرنامج متقن ومحدد.
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 اتخـذت احلكـومة عـلى عاتـقهـا اعـداد الورقـة اإلصالحيـة لإلقتـصاد مـرت
ــرة األولى جــاءت ضــمن الــبـرنــامج احلــكــومي ومــا تـضــمــنه من خــطـوات ا
إصالحـيـة والـثـانيـة مـا ألـزمت به نـفـسـهـا ضمن مـشـروع قـانـون االقـتراض
الـداخــلي واخلــارجي ويــرى مـراقــبــون ان احلـكــومـة عــجــزت حلـد االن من
ـالية عـلى عاتقه طلـوب. أخذ وزير ا ضي بـخطوات اإلصالح عـلى النحـو ا ا
إعداد ورقـة اإلصالح نيابة عن حـكومته وواجه مجـلس النواب في ذلك لكنه
اعتـرف بأن البرنامج اإلصالحي لن يكون سهال حيث قال "برنامج االصالح
ـر االقـتـصـادي بــحـاجـة لـوقت طـويل ألن الـوضـع االقـتـصـادي في الـعـراق 
بـحـرج جراء تـداعـيات سـيـاسات اقـتـصـادية تـراكـميـة سـابقـة". وأضـاف بأن
تواصل اإلصالح بعـد إقرار الورقة "بـحاجة الى خمس سنـوات" من العمل ا
واحلثـيث.  ما لم يتحدث به احد أن الورقة اإلصالحية ستواجه عقبات كبيرة
داخل احلكـومة ومـجـلس النـواب معـا حـيث تتـضمن إجـراءات قـاسيـة لوقف
ـال الـعام وهـذه اإلجـراءات واإلصالحـات ستـقف بـالضـد من مـسعى هدر ا
ـرتقبة. القوى الـسياسـية احلاكـمة للحـفاظ على مـكاسبـها خالل النتـخابات ا
ـشــروع الــذي حتـصـل عـلــيه عــبـر فــضال عــلى قـطـع طـرق الــتــمـويل غــيــر ا
ـؤسـسـات احلـكـومـية ـال العـام في الـوزارات وا اإلسـتـحـواذ عـلى مـصـادر ا
الـعـامـلـة.  لـذلك فـأن والدة ورقـة االصالح سـتـأتي فـي غرفـة اإلنـعـاش والـتي
تضررين مـنها الى قـطع اسالك االوكسج عـنها لوأدهـا سريريا ستـدفع ا
ولـهــذا لــيس أمـام احلــكــومـة ان أرادت حتــقـيق اإلصـالح قـوال وفــعال سـوى
الدفـاع عن جديـة منـهجـها وصـدق توجـههـا وإصرار رئـيس مجـلس الوزراء
على تـنفيذ بنـود هذه الورقة أيـا كانت العوائق التي سـتعترض طـريقها حتى
وأن استـلزم األمر الصِـدام والتقـاطع مع القوى احلـاكمة للـمشهـد السياسي
ـتـحـكـمة بـالـقـطـاع اإلقـتـصادي. وبـخالفه فـأن اي قـول آخـر ال يـعـد سوى وا
مجـرد ثرثرة وهواء في شبك ليس إال. جديـر بالذكر ان السيـولة النقدية التي
ـوازنـة لن تـغـطي سـوى أربـعة اشـهـر مـا يـعـني انـنا سـوف يـوفـرهـا قانـون ا
ســنـكــون امـام واقع أكــثـر حــراجـة خالل الــسـنــة الـقـادمــة اذا مـا لم تــعـمل
احلـكـومـة عـلـى إيـجـاد طـرق جـديـدة لــتـمـويل الـعــجـز وزيـادة اإليـرادات غـيـر
النـفطـية.  ال شك ان الـوضع االقتصـادي العـراقي في تدهـور مسـتمر وسط
نزيف مـالي حاد وهـدر إقتـصادي أكثـر حدة بـسبب زيـادة االنفـاق احلكومي
ــسـيـطـر عــلـيه وعـلى نــحـو غـيــر مـسـبـوق وسـط ضـعف وقـلـة ـوجه وا غــيـر ا
ــتــعـــاقب في اســـتــقــطــاب الــواردات بــاإلضـــافــة الى الــفـــشل احلــكـــومي ا
االستـثمـارات ورؤوس األموال احملـلية واألجـنبـية عـلى حد سـواء وخلق بـيئة
الحظ أن اقـتـصـادية اشـجع عـلى تـنـميـة وتـطـوير سـوق الـعـمل واإلنـتاج.  وا
ـتعـاقـبـة جلـأت الى احلـلـول الـتـرقـيـعـيـة وإتـبـاع أسـهل وأقـصر احلـكـومـات ا
الطـرق عبـر االقـتراض عـلى حـساب األجـيال الـقـادمة ورهن مـسـتقـبل البالد
بـديـون بــاتت تـقض مــضـاجع أي اسـتــقـرار مـنــشـود قـد يــلـوح بـاألفق واذا
استـمر احلال كـما هو عـليه فإن مـوازنة سنة  2021سـتكون مـثقلـة بالتـأكيد
بديون والـتزامـات ال حصر لـها لتـضعنـا على حـافية إنـهيار اإلقـتصاد تـماما
وبلـوغ نقطة الالعودة لذا يجب على قـادة البالد وساستها إدراك أن حاضر
تفرج الذي الحول له العـراق ومستقبله بيـدهم اآلن لكنهم قد يقفـون موقف ا
ـبـادرة. أن جـرس اإلنـذار يـدق بكل ـبـادأة وا وال قـوة عـنـدمـا يـفـقدون زمـام ا

رة فهل من مستمع? قوته هذه ا
{ رئيس اجمللس االستشاري العراقي 
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ـــدار س مـــايـــســــمى عـــنـــدنـــا ( ا
االهلـية ) وعـندما يـخططـون بهذا
االجتـاه اليبـالـون باالصـول تاثـير
الدولـة حيث يـقنعـون (اهل القرار
لـيـكون مـهمـتهـم حصـريا حـصول
عـلـى الـضــريــبــة ) ويــنــقـلــون كل
ا يبعد اجليل االساليب الغـرب 
احلـــالي عن اهـــتـــمـــام بـــاصـــالــة
االنـتـمــاء الهـلــهم والـوطن و دون
احــتـــرام اســـلــوب االنـــتـــمــاء في
الــتـدريس بـعـكس االسـلـوب الـتي
كــان ســائــد عــنــدمــا كــانت لــنــا (
الــدولــة ) ومــنـذ تــاســيــســهــا في
اضي  تنفذ كل عشرينات القرن ا
الـتــوجـهـات الــوطـنـيــة في مـنـهج
الــــتــــدريس واالدارة بــــاســــلــــوب
االنتـماء الـواضح للـوطن والدولة
ـا كـان يـضمـن شعـور الـتالمـيذ
باالنتـماء الى الوطن يـبعد اجليل
عن اصـالـة االنـتـمـاء .وهـكـذا فـان
اخلطورة في تـغييـر االسلوب هو
التـوسع في نقل كل ماهـو لصالح
الـغـرب في بـنـاء اسس االنـظـمة ‘
وهـا نـحـن نـرى ان الـتــوسـيع في
التزام القـائم على ادارة شؤون
ن يـلــتـزمـون بــتـنــفـيـذ الـنـظــام 
خـطوات اهـداف الـغرب في تـزايد
لـيــشــمل الـكــثــيـر مـن مـؤســسـات
ا النـظام حتى اخلـدمية مـنها و
يــســاعــد فـي هـذا الــتــوســيـع هـو
انـتشار بـدعة الـغرب التي نـقلـتها
( احملـرر االمـريـكـي ) بـحـذافـيـرها
ـتـحدة كـمـا يـطـبق في الـواليـات ا
االمـريكـيـة والذي يـسـمى عنـدنا (
ـدني ) الـتي مـنـظـمـات اجملـتـمع ا
في مجمـوعها النـسبية  ‘اذا ترى
بـــيـــنــهم  6 مــنـــظـــمــات نـــافـــعــة
لـلـمـجـتـمع فـتـرى اكـثر مـن عـشره
بـينـهم بـدعة مـهمـتهـا محـو ذاكرة
اجملـــتـــمـع في جـــانـب الـــشـــعـــور
بـــاالنــتــمــاء لـالرض واجملــتــمع ‘
فــــهــــذه الــــظــــاهــــرة هي الــــقــــوة
االحتيـاطية للـغرب ضدنا دون ان

يضحون هم بأي شيء.
هـناكَ مـثل شـعبـي كوردي يـقول :
(قــــال طــــبــــر  –فــــأس - : لــــو لم
يــصـنــعـوا مــقــبـضي من شــجـر ‘
ـسـتحـيـل ان أستـطـيع لـكان مـن ا
قطع الـشـجـر) تـابعـو مـا افـرزتـها
تنـفذين بعد قريـحة  لبـعض من ا
االحـــتـالل و هـــؤوالء احملــــلــــلـــ
ساعد لهم الذين يعتبرون عامل ا
 مـنـذ إنـدالع إنــتـفـاضـات شـعـوب
ثال  ‘فكانو نطقة عـلى سبيل ا ا
هم قبل الغرب ( اليفرق شيء فهم
غـربيي الـهوى) عـزفوا عـلى وتر :
خــطـورة إنـدالع احلـروب األهـلـيـة
في تـلك الـبـلدان  ‘ ( ) ‘فـسـمـعـنا
وقـــرأنــــا من حتــــلــــيالت هـــؤوالء
تفاصيل عن خطر وجود االقليات
ـنـطـقـة  ‘مـا كـانـوا بـ شـعـوب ا
وعـلى مـدى سـنوات طـويـلـة سمع
أحدا أو قـرء لهم أحد يـتحدث عن

تـنوع اإلنـتمـاء ضمن وطـنه وليس
نطـقة كلهـا ..بعضهم يـقوم بفتح ا
مـــلــفــات  ‘كـــان قــبـل ذلك من أشــد
تحمس لعدم فتحها خوفاً على ا
الـوحـدة الوطـنـية  ‘كـانـو يكـتـبون
عن ضـــرورة نـــســيـــان ســـلــبـــيــات
اضـي واليوم يـفتـحون صـفحات ا
ـاضي الدمـوي بـ مكـونات اهل ا
ــنـطــقـة دون إألشــارة ولـوعــابـرة ا
إلـى دور الـــــغـــــرب الــــــذي أشـــــعل
الــصــراعــات الــدمــويــة وبـعــد ذلك
صـــنع جتـــزئـــة خـــطـــيـــرة  وثـــبت
إرادات خـالـيـة مـن كل مـسـتـلـزمات
وذجهم البنـاء حتى على طريـقة 
الـغـربي  ‘يــؤشـرون بـشــكل مـنـظم
إلى كل خطوط التقاطع هنا عديدة
جـدا فـالدول اخلـلـيـجـيـة الـعـربـية
ضـــــــد إيـــــــران واإلسـالمـــــــيـــــــون
ــقــراطــيـون ضــد االســتــبـداد الــد
العـلـمـاني والـسـنة ضـد الـشـيـعة.
مع الـتحـذير وبـطريـقة خـبيـثة من
ظـــهـــور تـــوجه الـــدول الـــغـــربـــيــة
الــكــبــرى نــحـــو بــنــاء حتــالف مع
االسالمـــــيــــ بـــــعـــــد فـــــوزهم في
ــنــطــقـة انـتــخــابــات بــعض دول ا
وثــابـــتــا لإلسـالمــيـــ أن الــغــرب
يــراهن  عــلـى اإلسالم الــســيــاسي
ورمى جــــانـــبـــا جـــمـــيع شـــركـــائه
.... مـن يـقـرء وحــلـفـائـه الـســابـقـ
الـتـأريخ بـدقـة ومـوضـوعـيـة يـفـهم
بـوضـوح مـعـنـى هـذا الـكم الـهـائل
من االخــبـــار والــتــقـــاريــر و طــرح
سيناريوهات ويـرى ان كلها تسير
ـا تـؤدي الـيه بـإجتـاه الـتـشـكـيك 
نتـائج مايحـصل من تغـييرات  في
هـذا الـوقت الـعـصـيب الـذي تـمربه
نـطقـة وشعـوبها  ‘يفـهم أن هذه ا
النـخبة تسـهل الطريق أمـام البقاء
عـلـى ثـوابت الـغـرب مع أي تـغـيـير
كن ان يحصل في البناء اجلديد
 ‘الن هذه النخبة تعرف جيداً ان
عصبة الغرب وضمن تلك الثوابت
ـباد أنظمة التولي أهمـية كبيرة 
احلـكم أو نوعـيـة النـخبـة احلاكـمة
وهـويـتـهـا الطـبـقـية  ‘مـا يـشغـلـها
فـقط سـيـاسـات تلك األنـظـمـة جتاه
مــصـالح الـغـرب  وأمـريـكـا هي في
اذج مقدمة هذه العصبة قطعاً .و
ي أمـامكم وأمـام الرأى الـعام الـعا
كذلك ! أن إجتـاه سيـر األحداث مع
األسف اليبـشر بـاخليـر الذي كانت
نتفظة واليزال ترجوه اجلماهير ا
ــــرتـــــفع ..صــــوت من الــــصــــوت ا
كاسب فئوية ضيقة يصارع على ا
وتــســابـق كل فــئــة لــلــعــرض أمـام
(خــارج إألرادة الــوطــنـيــة) بــأنــهـا
تــســتــحق احلــكم أكــثــر مـن األخـر
...!وعـلى حـسـاب من انـتفض ومن
ضـــحـى ... و خــلـف ضـــبـــاب هــذه
ـــشـــهـــد ابـــحــثـــوا عـن (غــربـــيي ا
الهـوا)... قـوة إحـتيـاطـيـة للـحـفاظ
على ضمان ثوابت نهج الهيمنة ..
وابحثوا ..سترونهم بكل الأللوان.

ــقـــراطــيـــ !ويــعــتـــبــرون هــذا د
ــــوقف طـــريـــقــــاً لـــضـــمـــان األمن ا

واإلستقرارللجميع....
(4)

واألن عند  متـابعة مايـحدث حولنا
 ‘نرى بدايات حتول أمال
إألنـتــفـاضـات الــتي انـدلــعت بـفـعل
حترك إرادة الـشعـوب في منـطقـتنا
‘وتسير نحو اجملهول و إستمرار
فــــوضى تــــفـــقـــد وضــــوح الـــرؤيـــا
والـهــدف وهـذا واضح عــنـد نــظـرة
دقيقة لـ( وضع اخلليج ) و (تعليق
تـفـاهم فـلــسـطـيـني  –فـلــسـطـيـني)
ـنـظـم لـتـعــمـيق (فـوضى والـعــمل ا
وصـراع في مــصــر ) و ( الــفـوضى
الـسـياسـيـة في العـراق ) و ( إطـالة
سـفك الــدمــاء في ســوريـا ) كل ذلك
مـع األسـف فـــــــتـح اجملـــــــال أمـــــــام
ـهــزومــ الــغـربــيــ ) نـتــيــجـة (ا
ـراحل تــصــرفـاتــهم الــسـيــئــة في ا
ـوقف الــســابـقــة إلعـادة الــنــظـر بــا
والـــتــــصـــرف و تـــوجـــهـــات جتـــاه
ـلمة قواهم مايحـدث ليستـطيعوا  
التأمـرية والعدوانيـة حتت مختلف
الــشـعــارات وهم مـســيـطــرون عـلى
مـصـدر قـرار مــايـسـمى بـالـشـرعـيـة
الـدولـية   ‘وهـكذا ومع أن (عـصـبة
الـغـرب) بـ مـرحـلـة وأخـرى تـقـوم
بــتـغـيـيــر االسـلـوب وحــتى نـوعـيـة
الــكالم ( نـبـرتـاً و صـوتـاً ) وحـسب
ـكــان الــتي يـوجــهـون الــوجـهــة وا
الـيـهــا الـكالم دون وجــود أي دلـيل
عــلى ان هـنــاك  تــغـيــيـر عــمـلي في
ثوابت الـتعـامل مع (أهل الشرق) ‘
وبـــالـــرغم مـن  هــذا الـــوضـــوح في
ــشـهــد مـنــذ عــشـريــنــيـات الــقـرن ا
ـاضي  ‘عـنــد مــراجـعــة االحـداث ا
نرى صـور خطيرة رسـمتهـا عصبة
الـغـرب لـتـبـقى ظـاهـرة تـؤكـد إدامة
ـتغـيـر ) ضـمـانة (لـعبـة أالسـلـوب ا
لفقدان ذاكرة أجيـال طريقاً للحفاظ
عـلى تـلك الـثـوابت الـتي دفعت أول
(قافـلـة غـربيـة ) لـلتـوجه نـحـو هذه
ـنـطـقة  ‘وأخـطـر الـصورَ مـن تلك ا
الـصـور خـلق أرضـيـة لـنـمـو نـخـبـة
(غربـيي الهوى) مـتكونـة من قوت
مؤثرت األولى متنفذة بيدها (حل
وربط) الـرعـيـة و الثـانـيـة هم الذين
ــنــورين و يــســمـــون أنــفــســهـم بــا
أحـيـاناً مـفـكـرين لـهم قـدرة مـنـظـمة
ــنـــظــومــة ‘ في الــتــحـــرك داخل  ا
يــروجـون كــمـا اشــرنـا في مــقـالــنـا
الـسـابق لـلـتــخـلي عن (حب الـوطن
بطريقة كالسيكية)   ‘وهذه النخبة
 شرقـية الشـكل ولكن غربـية الهدف
  ‘وهم يــغــيــرون بــاســلــوب أكــثــر
حمـاساً من عصبـة الغرب نـفسها ‘
ويـقف مـايـسـمى بــ( احملـلـل ) في
ـــقــــدمـــة ضـــمن كـل مـــرحـــلـــة من ا
ــراحل الــتي مــر عــلــيـهــا تــواجـد ا
ــهــيـمن عــلى الــشـرق !! ‘ الــغـرب ا
فـهـوالء الـوطـنيـ الـعـصـرين مـثال
يـــروجـــون لـــلـــتـــعـــلـــيـم احلــر  ‘أو

مــســتــقــبل نــهــوض الــعــراق كــمـا
يتمانه اهله ان مصدر قرار االدارة
االمـريـكـيــة زرع احـتـيـاطـات ادامـة
هـيمـنـتـهـا وكل مـا يـحـصل ظـاهرا
هـو تـغـيـير االسـلـوب مـع التـمـسك
ـــعــــروفــة بـــثـــوابت الـــهـــيـــمــنـه ا

اهدافها.
أن أمـريـكا الـتي خـدعت الـعالم من
خـالل اســتــغالل حــدث  11أيــلــول
أسـتـطـاعت حشـد اجملـتـمع الدولي
بحجة محاربة اإلرهاب ;ولكن نرى
الـيوم الـعالم ومن ضـمنـها الـعراق
وأفغـانـسـتـان ومـا يـفـعـله اإلرهاب
ومـا يـحـدث من اإلفــرازات نـتـيـجـة
السـياسات األمـريكيـة اخملادعة أن
توازنـ الغرب قبل السـياسيـ ا
غـيرهم وبـعـد مرور هـذه السـنوات
الــطــويــلــة من غــزو أفــغــانــســتـان
والـعــراق يـتــسـألــون : االتـرون أن

العالم أصبح أقل امنآ...?
(3)

عـروف أن الهيـمنة األمـريكية من ا
عـلى الـعـالم قـد بدأت عـقب انـتـهاء
ـيـة الـثــانـيـة في عـام احلـرب الـعــا
 – 1945وذلك عـــقب ثالثـــة قــرون
من الـــســـيــطـــرة األوروبـــيـــة عــلي
األوضاع الدوليـة تخللـتها حربان
ــيــتــان أنــهــكــتــا قــوى الــقــارة عــا
العجوز ‘وجدير باإلنتباه  ‘عندما
ـوقف اســتــلــمت أمــريـكــا قــيــادة ا
الـغـربي ‘لـم تـصـبح عــدواً لـلـقـوى
ـتــنـفــذة لــلـقــارة الـعــجـوز نــظـراً ا
ــــوقف لــــتــــطــــابق الــــرؤيـــــة في ا
والـتـصـرف جتـاه أهداف الـهـيـمـنة
..! وهم عـلى مـقـدرات الـعـالم شـرقاً
مـــســيـــطـــرون عــلـى مــصـــدر قــرار
مــايـســمى بـالــشـرعــيـة الــدولـيـة ..
مـضمـون كل ماتـقدم  ‘كالم شرحه
لي رجل معمر شبه أمي وهو يقرء
ـنـتمي ـواطـنة ا مـايـحـصل بعـ ا
لـلـمـنـطـقة  ‘مع ذلك يـصـر بعض (
كـبـار الـعـقالء )  أن يـكون الـتـركـيز
عـلى بــنـاء ارادة وطـنـيـة مــسـتـقـله
يـكـون قـبل تقـويـة الـعالقة بـالـقوى
االجـنـبـيـة  ‘لـذا تـراهم مـتـمـسـك
بـالــصـداقـة والــتـعــاون مع الـغـرب
اإلســتـــعـــمــاري عـــمـــومــاً واإلدارة
األمــريـكــيـة خــصـوصــاً وفي كـلــتـا
احلــــالــــتــــ ( غــــزاة ) كــــانــــوا ام
(مهزوم )  ‘جمهـوري كانوا ام

لـضـرب خــاطف هـنـا وهــنـاك عـلى
بـــــعـض مــــواقـع تــــواجـــــد قــــوات
حتــالف الــتــحــريـر ( الــذي لــســنـا
بحاجة الى دلـيل تاكيد ان اول من
ـنفلت فتح الـباب لتـدفق السالح ا
) كـان خلفـية هـذه العمـليـات يقول
ـــاذا تـــضــربـــون تـــلك اذا ســـألت 
القوات وهم يستعدون لألنسحاب
 ‘التــســتــغــرب اذا كــان اجلـواب :
لـعل نحـصل على مـناسـبة رسـمية
لــبــقـــاءنــا كــبـــدل لــهم ...!!!!! وفي
الـعمـلـيـة ورد الـفـعل عـلـيـها  ‘فان
شم رائـــحــة الــنـــفــاق جتــاه وضع

العراق ليس صعبا .
(2)

هــــنـــاك كـالم أل ســـتــــاذ الــــتـــأريخ
والـــعالقــات الـــدولــيـــة بــجـــامــعــة
بـوسطن أندريـه (جيهـبيـسيـفيتش
ز وهو )في صحيفة نـيويورك تا
يــوجـه الــســـؤال: ألــيـــست هـــنــاك
(بـدائل أخـرى )  إلرسال جـيـوشـنا
التي تختنق على الرمال الساخنة
فـي الـــعـــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان...?
خـــبـــراء في مــواقـع مــصـــدر قــرار
االدارة االمريكيـة عندما قرءه كالم
اذا االستـاذ قالـوا مع انفـسهم : و
ال اذا خطـطنا لتـنفيـذ اسلوب اخر
نطقة بعد أن الدامة هيمنتـنا في ا
ادت قـــواتـــنـــا مـــهــمـه مـــزدوجــة :

اســقـــاط الــدوله فـي الــعــراق و 
احــتـواء األنـتــفـاضــات الـشـعــبـيـة
ساعدة اصدقائنا  الذين حولوا
احتالل العراق الى مـركز التشاؤم
حــول مــســـتــقــبل الـــتــغــيــرات في
نطـقة من ان يكـون لصالح ارادة ا
ـنـطـقـة ..أن هـذا الـرجل; شـعـوب ا
اليـوجه سـؤاله لصـالح (مـظلـوم
ـا فـي الـعــراق وأفــغــانــســتــان) إ
الـسـؤال دافع; لـلـبـحث عن طـريـقة
الســتــمـــرار و ضــمــان الــهــيــمــنــة
األمريكية بـدون ضحايا يصل إلى
حـد إثارة الـرأي الـعام األمـريكي ‘
ـســتــقـبل لــذا من حق مــهــتـمــ 
اسـتقالل األرادة الـعراقـية يـشكون
في صــدقــيــة انـــســحــاب الــقــوات
ويعتبرونه العسكـرية االمريكية  ‘
الــتــغـــيــيــر فـي االســلــوب  الن كل
الــصـور الــواضـحــة مـلــتـقــطـة في
الـسـاحـات الـعراقـيـة تـوكـد ان لكل
خـلــفـيـات الـصـور يــظـهـر خـطـورة
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السليمانية

حـــكـى لي أحـــد االصـــدقـــاء طـــرفه
مــــفــــادهــــا: (أن مــــجــــمــــوعــــة من
األصــدقـاء نــصـحــوا رجال مـدمــنـا
عـــلى شـــرب اخلـــمـــر  بـــضـــرورة
الـتـخـلي عن هـذه الـعادة الـسـيـئة;
ولــكن دون جــدوى; فــأقــتــرح احـد
األصـدقـاء عـلى الـرجل أن يـقـتـصر
شــــــــــرب اخلــــــــــمــــــــــر فــــــــــقـط في
دمن ناسبات...! فـاظهر الرجل ا ا
مــوافـــقــته عــلـى ذلك وبــعــد أن عم
ساء قام الرجـل وقال هيا لشرب ا
اخلـــمـــر...فــقـــال له أصـــدقــاءه ألم
نــــــــتــــــــفـق أن التــــــــشــــــــرب إال في
ــنــاســبــات...? قــال نــعم نــشــرب ا

ناسبة هذا القرار.....!) 
تـــذكــرت هــذا احلـــدث هــذه االيــام
ومـــكــائن ضخ االخـــبــار تــتــحــدث
بشـكل واسع عن انسحـاب القوات
االمريكية  ‘و اشارات غامضة عن
بـقاء بـعض من هـذه الـقوات حتت
عنوان ( قـوات التحالف ) مـهمتها
احـيـانــا يـقـال تــكـون ضـمن قـوات
مـشـتـركـة حملـاربـة بـقـايـة داعش ‘
واحـيـانـا يـقـال انـهم يـبـقون ألاداء
دور مـــــدربــــ لــــقـــــوات اجلــــيش
الــعـراقي  ‘ذلـك اجلــيش الــعـظــيم
كــان مــنــذ اول تــاســيــسه بــفــتــرة
قـــصــيـــرة اصـــبــحـت مــعـــاهــده و
مدارسه وساحات تدريبه مفتوحة
لــتـــدريب الــضـــبــاط وجـــنــد دولــة
ـنـطـقـة ...!!!! وكـان هـذا الـتـاريخ ا
وليس حجج كاذبة اخرى ادى الى
ان يــكـون اول قــرار لــلـمــحــتل هـو
حـله بـشـكل تــعـسـفي كل خـطـواته
كــــانت تــــدل عــــلى احلــــقـــد وروح
االنـــتــقــام .... ورغم فـــصــول هــذه
ــفـبـركـة نــسـمع هـنـا ــسـرحـيـة ا ا
نفـلت ) بعد وهناك ان ( الـسالح ا
ان واقع سير االمـور منذ االحتالل
يــؤكــد ان ظــهــورهم ايــضـا ضــمن
اجـنـدات احملتل لـزرع مـستـلـزمات
مـنع تـفـرغ الــوطـنـيـ في الـعـراق
العــادة بــنــاء دولــتـهـم وبـارادتــهم
الـوطنـيـة ... نقـول ان هذه الـقوات
كـانت تشـارك في احلـرب الطـائفي
و تــاجـــيج روح االنـــتــقــام  ‘واالن
بـعد ان  وضع جـدول النسـحاب
( اصــدقـائــهم مـنـذ 2003) نـسـمع
انـــهـم اجـــلـــو بــــعض اخلـــطـــوات
لتعميق احلرب الـطائفية وتفرغوا
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مـاهــواال نـاقــوس خـطـر ولــيـبــيـا
يـداهـمـهم في أيـة حلـظـة خـاصة
وإيــران تـعــيش حــصـارتــأريـخي
وتــريـد اإلفالت خـانق المــثــيل له
منه بأية طريقة( كالقط احملصور
في غـــــــرفــــــة) وهـــــــذا أيــــــضــــــا
ولـــكـــنه أقل اليـــبـــرّرالـــتـــطـــبـــيـع
الـضــرّرين كـمــا يـقــال وأمـرواقع
ولكن ماذا بعد التطبيّع الرئيس
ترمـب يخـوض مـعـركـة حقـيـقـية
مـع جـو بــايـدن لــلـفــوز بـرئــاسـة
ـــتـــحـــدة ثــــانـــيـــة لـــلــــواليـــات ا
االمــريـــكــيـــة وعــلــيـه أن يــحــقق
إجنـازات خـارجيـة وداخلـيـة لكي
يــفـــوز ووجــد ورقـــة الــتــطـــبــيّع
أقــصــر الــطـرق وصــفــقــة الــقــرن
بـــعــــد أن فـــشل في وأســـهـــلـــهـــا
مـواجهـة أذرع ايران في الـعراق
الــتـي طــردت طــاقم ســـفــارته في
بــغـداد بــصــواريخ الـكــاتـيــوشـا
وأجـبــرت قـواته الى اإلنــسـحـاب

من معسكراتها وقواعدها .
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بــعــد أن عـجــز عـن إســتــحــصـال
قرارإلعادة إحتالل الـعراق ثانية
وإرسال قوات إضافية خوفاً من
تكرار جتربـة وفشل سلفه اجملرم
بـوش عام ?2003وتـقد االالف
من اجلـنـود ضـحـايـا حـربٍ لـيس
لــهم فـيــهـا نــاقـة والجـمـل تـاركـاً
فـي تــفـكــيك ــهــمــة لــلـكــاظــمي  ا
وضـبط ــيــلـيــشــيــات  أســلـحــة ا

بوركينا فاسو وهكذا ترمب وجد
ضـآلــته في االمــارات والـبــحـرين
ـا قـطـر فـي األيـام الـقـادمة أو ور
ــطــبــعّــة مع عُــمــان أمــا الـــدول ا
فهي بسـبب تهديدّات إيران ترمب
فالذتْ هذه نـطقـة  وتـغولّـهـا في ا
الــدول الى تــرمب لــيــنــجــيّــهـا من
وهـو خوف التـهـديـدات اإليـرانـيـة
في مــحــله تــبـتّــز فــيه إيـران دول
عـلـمـاً أن االف الـشـركات اخلـلـيج 
االيـــرانــيــة واكـــثــر من  800الف
إيـــراني يـــقــطــنـــون في االمــارات
وواردات اإلمـــارات أكـــثـــر من 22
ولــــكن مـــــلــــيــــار دوالر مـع ايــــران
تهديدات وترهيب إيران وأذرعها
واالنسحـاب االمريكي نـطقـة في ا
وتــــــــصــــــــاعـــــــد مـن الــــــــعــــــــراق 
وفـشل األنـظـمـة الـعـربـية اإلرهاب
في مواجـهة ايـران وميلـيشيـاتها
وتــــــنـــــــظــــــيـم داعش وإجـــــــرامه
ــنــطــقـة وتــهــديــدهــمــا إلبــتالع ا
وحتـويـلـهـا الى دمـاروخـراب كـمـا
يـــحــــصل فـي الـــعــــراق والـــيــــمن
هـــو من أجــبــر ويــجــبــر ولــبــنــان
الــدول الى الــهــرولــة وراء قــطــار
تـرمب التـطبيّـعي لضـمان حـماية
شـعـوبــهم وأنـظـمــتـهم من الـدمـار
هم هكـذا يـروّنَ األحداث والـزوال
وخــــــطـــــــر االرهــــــاب االيـــــــراني-
ألن ونحن النبرّرلهم هذا الداعشي
مـــايـــرّون مـــاحــدث ويـــحـــدثُ في
ســـــوريـــــا والـــــعــــــراق والـــــيـــــمن

دعومة من ولو بالـقوة ا إيقاعـها 
تـــرمب وكـــانت إســـتــراتـــيــجـــيــة
الــــــــــــــرئـــــــــــــــيـس تـــــــــــــــرمـب هـي
(احلـــــصــــاراخلــــانـق واإلنــــهــــاك
ـــواجــــهـــة ايـــران االقـــتـــصــــادي 
) وإســـتــخـــدام احلــرب وأذرعـــهــا
السيبرانية  لتدمير منشآت ايران
ومـــــــفــــــاعالتـــــــهــــــا وقــــــوتــــــهــــــا
وهـو مــايـعـوّل عــلـيه الـعـســكـريــة
اآلن لتعزيـز فوزه في االنتخابات
كما إنه يـعوّل على حتقيق قبـلة ا
إجنــــــاز تــــــاريــــــخـي آخــــــر داخل
ـتـحـدة االمـريـكـيـة أال الـواليـات ا
وهــو( إعالن إيــجــاد لــقــاح نــاجع

لوباء كورونا).
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إن االسـتــراتـيـجـيـة (الــتـرامـبـويـة
)في الــشـرق االوسط تــلـعب دوراً
مــــهــــمــــا في تــــعــــزيــــز فــــوزه في
االنــتـخــابـات فــفي الـعــراق حـقق
الـــرئــــيس تــــرمب هــــدفـــ في آنٍ
واحـد إنسـحـاب أمـريـكي يـضـمن
سالمة جـنوده وسفـارته وقواعده
ورئـــيـس وزراء هـــو مـــصــــطـــفى
الـــكــــاظــــمي الــــذي عـــاد تــــوا من
بعـد مـبـاحـثـات نـاجـحة واشـنـطن
وتـــــوقـــــيع اتـــــفـــــاقـــــيــــات جـــــدا 
إستراتـيجية طويـلة االمد تضمن
ــــــصــــــالـح االمـــــريــــــكــــــيــــــة في ا
اســـتـــطـــاعت ان تـــبـــعــد الــعـــراق
الــعـراق عن الــنــفـوذ االيــراني من
خالل االسـتـراتيـجـية (الـكـاظمـية)
الــتي يــنـتــهـجــهـا رئــيس الـوزراء
واالصـالحـــات الـــتي يـــحـــقـــقـــهـــا
يـــومـــيـــا بـــعـــيـــدا عن الـــتـــأثـــيــر
ـا يـعــني خـروجه عن االيــراني 
الـــعــبـــاءة االيـــرانـــيــة والـــطـــاعــة
االيـــرانـــيـــة تــمـــامـــا كـــمــا ارادت

امريكا.
 وكــمــا صـرح الــكــاظــمـي رافــضـا
إمالءات ايــرانــيــة أثــنــاء زيـارات
قــاآني خـلـيــفـة سـلـيــمـاني ووزيـر
اخلـارجـية االيـرانيـة مـحمـد جواد
ظــريف الى بـــغــداد وتــبــلــيــغــهم
ـــرشـــد اخلـــامــنـــئي رســـائل من ا
لـــــلــــكـــــاظــــمي الـــــتي رفـــــضــــهــــا
((الــعــراق قـــراره مــســـتــقل قــائـال
واليــخــضع إلمالءات أحــد ولــيس
بـريـد ألحـد) وهـكـذا فـشـلت إيران
في تروّيـض الكاظـمي والكـاظمي
يـعمل بـخطوات ضمن هـذا االطار
تــثــيــراالرتــيــاح لــدى إصالحــيــة 
الـــــشــــــارع الـــــعـــــراقـي وحتـــــقق
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وصل ا

إجنـــازات عـــلى االرض  جَـــسّــر
فـيهـا الـعالقة مـع الشـعب وأخذ
رغم أن ـنـقذ  يـنـظـر الـيه نظـرة ا
ـنـفلّت لم مع الـسالح ا مـعـركـته 
وهي أتـــــــيــــــة تـــــــبــــــدأ بـــــــعـــــــد
وهـــكــذا يـــرى تـــرمب المـــحـــالـــة
إصالحـات الكـاظـمي  على أنـها
نــتــاج دعـــمه له وبـــهــذا أيــضــا
ضــمن الـرئــيس تــرمب سـيــاسـة
العـراق والكاظـمي الغيـرعدائية
ـكـنة و مع الـعـدو الـصـهـيـوني
أو الـــتــطــبــيع في وقت مــنــظــور
عـــلـى االقل يــــســـيـــر مـع الـــركب
وإن لـم يعـلـنه أرى الـتطـبـيـعي 
قطارالرئيس ترمب نحو الشرق
يــــســــيــــر بـــــأقــــصى ســـــرعــــته
وسـيـصعـد فـيه الـكـثـيـرون بـعد
ـا نـرشح ـلـكـة الـبـحـرين ور
عُــــمـــــان او قــــطــــرأو...... حــــتى
إنه الـقــطـار االمــريـكي الـعــراق!!
والـواقف الــضــامن لــكــراســيـهـم
بــــوجه إيــــران وتـــطــــلـــعــــاتـــهـــا
لــتــصــديــر ثــورتــهــا وتــشــيّــيــد
إمـبـراطـوريـتـهـا الـفـارسـيـة عـلى
كـــــمــــا هــــو جــــمــــاجـم الــــعــــرب
مـشـروعـهـا اإلستـراتـيـجي الذي
أعــلــنـته اكــثــر من مــرة إذن هـو
صــــــراع امـــــريــــــكي  –ايــــــراني
لإلســــتــــحــــواذ والــــهــــيــــمــــنـــة
والسيطـرة على الشرق االوسط
شروعه) فالشرق االوسط ( كل 
ــشـروع االمـريـكي هـو ا الـكــبـيـر
ـشـروع الــقـادم بـقــوة كـمـا هــوا
التوسّعي اإليراني القادم بقوة 
ــشـروعـ هم ودائـمــاً ضـحـيـة ا
فـالتـطـبـيع االمـريـكي من الـعـرب
وإيـــــران من وراءكم أمــــامـــــكـم 
ـفّــر الـعــصـا األمـريــكـيـة فــأين ا
أمام التهـديّد واخلطر االيراني
هــذا هــو حــال احلـــكــام الــعــرب
ــــثل يــــنــــطـــبـق عـــلــــيــــهم ا اآلن
الـــعـــراقي(جـــاك الـــواوي وجــاك

الذيب). 
ـزري ولـكـن وأزاء هـذا الـوضع ا
للـحـكـام الـعـرب وإبـتعـادهم عن
شـــعـــوبـــهم وتــــخـــاذلـــهم أمـــام
ــصــيـريــة الــكــبـرى الــقــضـايــا ا
بــتــفــرقـــهم بــعــد تــخــلــيــهم عن
العـراق وتركه وحيـداً للوحوش
أن تنهّش فيه وتدمرّه الكاسرة 
وتـهـجّـر شـعـبه فـأضـاعـوه وأيَّ
هـذا هو مصير مَن فتى أضاعوا
فـقـد يــتـغـطّى بــلـحـاف االجـنــبي

أدركه الـبـرد وجـعـله يـرجتف من
شــدتّه وعـــاره نــقــول بـــثــقــة أن
قـطار الـرئـيس تـرمب الـتـطـبـيعي
ســـــيـــــتـــــوقف حـــــال إنـــــتـــــهــــاء
الـتي سـيـفـوز فـيـها اإلنـتـخابـات 
الـــرئــيس تـــرمب لـــواليــة ثـــانــيــة

بسبب هذا اإلجناز التأريخي.
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إلنـــبــطــاح احلــكــام الــعــرب حتت
ولـــكن ســـيــظلّ ســـرفــات قـــطـــاره
الـــشـــعب الـــعـــربي رافـــضــاً لـــكل
ُــذلّ مــا لم أشــكــال الـــتــطــبـــيّع ا
تــتــحـــقق احلــقــوق الــتــاريــخــيــة
للشعب الفلسطيني الرازح حتت
االحــتـالل الـصــهــيــونـي وإقــامـة
دولـــته وعــــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس
الــشــريف عـنــدهــا فـقط يــتــحـقق
الــسـالم الــعــادل لــلــشــعـوب وإن
مايـجري اآلن مـاهو االّ ذر الـرماد
في الـــعــيـــون وجتـــاهل حـــقــوق
شــعب عـريق يــهــفـو الى الــعـيش
الـــكـــر واألمـــان واإلســـتـــقـــرار
إذن ايُّ كالم بــعــيـدا عـن احلـروب
هـو عن الـتــطــبــيّع والـتــهــلـيّـل له
ضـحـك عـلى الــذقـون ومــاهـو إالّ
ن صـــدى خلــطـــر إيـــراني داهم 
يُطبع وردّ فعل طـبيعي البدّ منه
بـرأي من وقّّع عـلى الـتـطـبيّع مع
إســـرائــيل وهــو تــطــبــيّع مــؤقت
وشــــكــــلـي ســــيــــزول حـــال زوال
اخلــــطـــر الــــذي أجـــبـــرهـم عـــلى
الـــتــــوقــــيع اخلــــطـــر االيــــراني
وصــفـقــة الــقــرن لــفــوزتــرمب في
اإلنــتـخــابــات هــذه هي الــلــعــبـة
التي تـلعبـها إدارة ترمب القـذرة 
لـضـمان فـوزه فقـط دون معـاجلة
ألحــداث وحتـــديّــات حـــقــيـــقــيـــة 
يــواجـهــهــا وتــعـصف خـطــيــرة 
ـنـطـقـة الـشـرق االوسط وتـهدّد
ـسـتقـبـلـيـة األمـريـكـية ـصـالح ا ا
أال وهـو اخلـطر اإلسـتـراتـيـجـيـة 
ـتغـوّل هو وأذرعه في اإليراني ا
الـشـرق االوسط بـإرهـابـه وخـطر
ويــبـقى تــنـظــيم داعش وأخــواته
اخلــــــطـــــراإليــــــراني وأذرعـه في
الـعـراق ولـبـنان والـيـمن وسـوريا
هـو األخــطـر الــذي تـخــشـاه دول
ـــنــــطـــقـــة اخلــــلـــيـج خـــاصــــة وا
والذي بسـببه يهـرّول حكام عامـة
لـلـتـطبـيّع لـلـتـخلّص من اخللـيج 
هـذا اخلــطـرالــذي يـدق أبــوابـهم
ــنــتــشـــر في اجلــســد والــوبـــاء ا

العربي.  

اليعدو التطبيّع مع العدو إبتداء
إالّ زوبـــعــــة في الـــصــــهــــيـــونـي
ألنه تــطــبـــيّع أنــظــمــة فــنـــجــان
فــقـد وقّع ولــيس تــطـبــيعَ شــعب
أنــور الـســادات ويــاسـر عــرفـات
ولم ومــحــمـود عــبــاس من قــبل 
يحصل سالم ولم تـطبّق أيأً من
بـنود تـلك أالتفـاقيـات على أرض
وجــمـيع اإلتـفــاقـيـات مع الـواقع
إســرائــيل الــتـي وقــعّت ســابــقــاً
هـي حــــــبـــــــر عــــــلى والحــــــقــــــاً 
تــخـدم األنــظــمــة نــفــســهـا ورق
وحتقّق أهدافها السياسية فقط
بعيداً عن الشعوب وطموحاتها
في أن يـقـام سالم حقـيـقي عادل
يــــضـــــمـن الـــــشـــــعب الـــــعـــــربي
الـفـلسـطيـني واليـهود مـستـقبل
أجيـالهم واإلعتـراف بحقـوقهما
التـاريـخيـة بـإقـامة دولـة وكـيان
وعــــودة مــــعـــــتــــرف به دولـــــيــــاً
هـجـرين لـديـارهم ومـانـشـهده ا
الــيــوم من تـطــبــيّع سالم يــقـود
قطـاره الرئـيس األمريـكي ترمب
بــ دول عــربــيــة  هــو تــطـبــيع
يـــأتي ضــمن دعـــائي إنــتـــخــابي
(صــفـقــة الـقــرن) الـتي يــقـودهـا
صــــــــهـــــــــر تــــــــرمـب جــــــــاريــــــــد
وهي تـشــبه مــشـروع كــوشـنــيــر
الــوحــدة الــتي وقــعــهــا مــعــمــر
الــقــذافي مع بــوركــيــنــا فــاســو
نـكــايـة بــالـعـرب الــذين رفـضـوا
وحـــدته فـــلم يـــجــد دولـــة غـــيــر
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خطف األهـلي السـعودي  فوزًا مـتأخرًا
عـلـى حـسـاب الـشرطـة الـعـراقـي بـهدف
ـبـاراة الـتي أقـيـمت  في دون رد في ا
اجلـولــة الـثــالـثــة من دور اجملـمــوعـات
بـدوري أبطـال آسيـا على سـتاد خـليـفة

الكبير في العاصمة القطرية الدوحة.
ــبــاراة الــوحـيــد مــاركـو أحــرز هـدف ا
باراة مارين في الدقيقة 87 من زمن ا
لـيـرفع األهـلي رصـيده إلى 6 نـقاط في
الـصـدارة ويـضمن الـتـأهل رسـمـيًا إلى
دور الـ16 فـيـما تـوقف رصـيد الـشـرطة

ركز الثالث. عند نقطة واحدة في ا
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ـبــاراة بـرغــبـة الــفـوز دخل الــشـرطــة ا
وحتـقيق ثالث نـقاط تـمـنحه األفـضلـية
ـنـافـسـة عـلى بـطـاقـة الـتـأهل لـلـدور بـا
الــثـانـي واتـضــحت خــطـورة الــشــرطـة
برأسية لـلمدافع كرار عامـر في الدقيقة
الــســادســة مـن كــرة ركــنــيــة تــألق في
إبــعــادهــا احلــارس مــحــمــد الــعــويس
لـتـضـيع فرصـة خـطـيرة عـلى الـشـرطة
وحاول مازن فـياض من تسديـدة لكنها

علت العارضة.
أفـضلـية الـشرطـة كانت تـفتـقد حلـيوية
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ـــبــاراة بـ 10 آســـيـــا رغم إكـــمــالـــهم ا
. العب

وقـال نـاطق في تـصـريح صـحـفي عـقب
ــبـاراة: "رغـم طـرد عـالء مــهـاوي لــكن ا
ـيـزا ولم يــحـالـفـنـا فـريـقــنـا قـدم أداء 
احلظ في عــدد من الــفــرص ومن خــطــأ
واحـــد فـي وقت مـــتــــأخـــر جــــاء هـــدف

األهلي".
وأضــاف: "رغم مـعــانـاة الــشـرطـة خالل
ــاضــيــة البــتــعــاده عن األشــهــر الـ 6 ا
نـافسة واالسـتعداد لـلبطـولة فقط في ا
20 يوما وخوضنا مباراة جتريبية
واحــدة مع ذلك كـنـا األفــضل لـكن قـدر

الله وما شاء فعل".
وعن مباراة اخلميس أكد أن الشرطة ال
ـلك خـيــار غـيـر الـتـعــويض بـالـنـقـاط
الــثالث خـصـوصــا أن أوراق الـفـريـقـ
بـاتت مــكـشـوفــة ونـأمل أن نــعـوض مـا
فـاتـنا في مـبـاراة الـيوم.أبـدى الـصربي
فالدان مـيـلويـفـيتش مـدرب فـريق أهلي
هم عـلى نظيره جدة سـعادته بالـفوز ا
الـــشـــرطــة الـــعـــراقي بـــهـــدف نــظـــيف
بـاجلـولـة الـثالـثـة من اجملـمـوعة األولى

بدوري أبطال آسيا 2020.
وقـاد مـاركو مـارين األهـلي بـهـدف قاتل
لتخـطي عقبة الـشرطة العـراقي العنيد
ومواصـلة صـدارته للـمجمـوعة بـرصيد
6 نقاط والتأهل رسميا لدور الـ 16 من

البطولة اآلسيوية.
وقــــال فـالدان مــــيـــــلــــويـــــفــــيـــــتش في
تـصـريـحـات أبرزهـا احلـسـاب الـرسمي
لألهـلي الـسـعـودي  "حـقـفـنـا الـفـوز في
مـبـاراة صـعـبــة أمـام مـنـافس قـوي ولم
نـكـن نـعـلم الــكـثـيــر عن فـريق الــشـرطـة
الـعراقي".وأضـاف: فـريق الشـرطـة لعب
بـشكل جـيد في مـباراة الـيوم وجنـحنا

بتحقيق األهم في الدقائق األخيرة".
وخــتم فالدان بـقــوله: ســعـيــد بـالــفـوز
ـــهــمــة واحلـــصــول عــلى الـ 3 نــقــاط ا
بـالـنـسـبة لـنـا وحـريصـون عـلى حـصد
ــبــاراة الــقــادمــة أمـام االنــتــصــار في ا

نفس الفريق.
اني مـاركـو مارين مـحـترف وحـصـد األ
أهـلي جـدة جـائـزة رجل مـبـاراة فـريـقه
أمــام نـــظــيــره الــشــرطــة الــعــراقي في
اجلـولـة الــثـالـثـة مـن اجملـمـوعـة األولى

لدوري أبطال آسيا.
وجنح مـاركــو مـارين في قـيـادة األهـلي
لـلــفـوز الـقـاتـل عـلى الـشــرطـة الـعـراقي
بـهـدف سـجـله بـالـدقـيـقة 87 بـتـسـديدة

كرته اصـطدت بالـعارضة وعـادت لكرار
ـــدافع شــتـــتــهـــا من بــ عــامـــر لــكن ا

اقدامه.
حـــصل فــريق الـــشــرطــة عـــلى عــدد من
الـركنـيـات لم تـسـتـثـمـر رغم خـطـورتـها
ـدربان تـغـييـر واقع الـنتـيـجة وحـاول ا

من خالل إجراء التغييرات.
 ودفع مــدرب األهـلي بــيـوسف احلـربي
بـدال من مـحـمـد اجملـهـد وعـبـد الـرحـمن
ـؤشــر فـيــمـا غــريب بـدال من ســلـمــان ا
أشـرك مـدرب الــشـرطـة مـحــمـد شـوكـان
بـدال من مـروان حـسـ وحـسن عـاشور

بدال من محمد مزهر.
qðU  ·b¼

خطف األهلي السـعودي هدفًا قاتالً في
الدقيقة 87 عبر احملتـرف ماركو مارين
الـذي اســتــغل الــكــرة الـتي وصــلت من
البديل عبد الـرحمن غريب الذي جتاوز
ــدافع خـضـر عـلي لــتـصل إلى مـاركـو ا

مارين الذي وضعها داخل الشباك.
oÞU½ Í√—

أكد العب الـشرطـة العـراقي سعـد ناطق
أن الــفــريق قـــدم مــبــاراة كـــبــيــرة ضــد
األهـلـي الـسـعـودي في اجلـولـة الـثـالـثة
مـن دور اجملـــمـــوعـــات لـــدوري أبـــطــال

في اخلط األمــامي وهــنــاك فــجــوة بـ
ــهـــاجم مـــروان حــســـ وزمالئه لــذا ا
انـحـصـرت خـطــورة الـشـرطـة بـالـكـرات
الـثابـتـة وكاد أن يـسـجل كرار عـامر من
ركــنــيـــة نــفــذت عــلى الــقـــائم الــبــعــيــد
ــدافــعـــ لــتــصل إلى كــرار جتــاوزت ا
عـامـر سـددهـا بــأقـدام احلـارس مـحـمـد
الــعــويس وتــرتــد الـــكــرة لــكــرار لــكــنه
سـددهــا بـجــوار الـقـائـم لـيـهــدر فـرصـة

ثانية سانحة للتسجيل.
ÍËUN  œdÞ

عقـد مدافع الـشرطة عالء مـهاوي مـهمة
ـبـاراة بعـد تـلـقيه الـبـطـاقة فـريـقه في ا
الـصـفراء الـثـانـية في الـدقـيقـة األخـيرة
مـن الـــشــوط األول وبـــعـــدهـــا انــتـــهى

الشوط األول بالتعادل السلبي.
w½U¦ « ◊uA «

في بـــدايــة الــشــوط الـــثــاني زج مــدرب
الـشــرطـة عـبـد الــغـني شـهـد بــالـظـهـيـر
ن خضـر عـلي بدال من أحـمد جالل األ
لـتــعــويض طـرد مــهــاوي حـيث واصل

الشرطة ضغطه.
ومن ركنية في الدقيقة 57 ردت عارضة
األهـلي رأسيـة سـعد نـاطق بـعد أن نـفذ
علي فائز الـركنية انبـرى لها ناطق لكن

ÊU e « ≠œ«bGÐ

وجه وزير الشـباب والـرياضـة عدنان درجـال بإحـالة عـدد من مهـندسي الوزارة إلى
هيئة النزاهة بسبب تهم الفساد.

وقال مصـدر بوزارة الـشباب والـرياضـة في حديث صحـفي  إن عدداً من مـهندسي
الدائرة الـهندسـية في وزارة الشـباب والرياضـة شابت حولـهم شبهـات فساد خالل

شاريع التابعة للوزارة. تسلمهم عدداً من ا
ـصـدر الذي طـلب عـدم الـكـشف عن اسـمه أن وزيـر الـشـبـاب والـريـاضة وأوضح ا

عدنان درجال تابع األمر بنفسه وقرر إحالتهم إلى هيئة النزاهة بتهم الفساد.
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بـعد تـوقف قـسري دام الكـثـر من خمـسة
اشـهـر بــسـبب جـائـحــة كـورونـا  تـعـود
احلـــركـــة الـــريـــاضـــيـــة فـي فـــعـــالـــيــات
التـايكـواندو من خالل انـطالق تـدريبات

جانب من منافسات بطولة التايكواندو

النتـيجة التي خرج بـها فريق نادي الـشرطة من مباراتـه ببطولة دوري ابـطال اسيا ضد
باريات االسيوية  من جانب قلة ا بينـته ا فريق نادي االهـلي السعودي  ابرزت امرا طا
ـبـاريـات من هـذا الـعـيار  مـع االخذ خـبـرة الالعب الـعـراقي  وعـدم قـدرته فك احـجـيـة ا
بـنـظر االعـتبـار  ان الالعب الـعراقـي قادر عـلى صـنع الفـارق في اي حلـظة من حلـظات
ـبـاراة ..لم يـكن فـريق االهـلي الـسـعـودي بـتـلك الـفـاعـلـيـة الـتي تـخـولـه اخلـروج بـنـقاط ا
باراة الـثالثة  لكن قلة اخلـبرة  من جانب  الالعب العراقي والـتي  جعلت من الشرطة ا
ـا جعله ينكمش يلعب مـنذ الدقيقة االخـيرة من احداث الشوط االول  مـنقوصا عدديا 
في منـطـقـته مع الـعلم انه شـن هجـومـا ضاغـطـا طـيلـة احـداث الـشوط الـثـاني لـكن تالق
قابل من احلارس السـعودي الى جانب افتقـاره الفريق العراقي للـحظ  مكنت اجلانب ا
امول ـطلـوبة لـيحـقق ا اسـتثـمار فرصـة وحيـدة  وسط ذهول دفـاعي  وغيـاب الفـاعلـية ا
درب عبد الغني كن ان نلوم ا ويخرج بـالثالث نقاط الثمينة ..في هذا اخلصوص هل 
شهد  من جـانب عدم  استفادته من اوراقه الـتكتيكـية بالرغم من انه استـعان باكثر من
ـقابل عاب عن خطـة اللعب العب الـوسط الفعال نـاطق الدفاعـية لكن في ا العب وعزز ا
الـذي  يـسـهم بـاجلزئـيـات الـصـغـيرة  او الـتـفـاصـيل  الـبسـيـطـة الـتي تـمـكن من حتـقيق
ـطلوب  فبرزت من جانب الوسط فقدان الكرة بالسهولة  وتعريض الفريق ككل الفارق ا
ـرتـدة  فـضال عن عـدم اسـتـفـادة  الـفـريق الـعـراقي من مـيـزة الـكـرات  من الـهـجـمــات ا
طلوبـة  مع هذه الكرات ناسـب  في صالح ابراز  اخلبـرة ا الثابـتة وتوظيـفها بالـشكل ا
مع العـلم  ان الفريق اعتمد في هذا اجلانب علـى العب وحيد هو علي فائز مع العلم ان
الفريق يـضم ب صفوفه عوامل مختلفة من اخلبـرة واندفاع الشباب  واالسماء الشابة

باريات .. التي  تبرز  في هذه ا
ـبـاراة  ورغـم تـوجـيـهـاته الـتي ومع الــعـلم ان شـهـد تـعـامل بــكل اجلـديـة  في  احـداث ا
ـكن الـفريق اخلـصم من استـثـمار الـهفـوات التي طـالبت مـرارا بعـدم االنـكمـاش الذي 
كن ان حتدث نتيجة هذا االمر  وضرورة مواصلة الضغط الذي  برز من جانب فريق
قابل لم يـحسم امره في ان  يكون لـهذا الضغط نتـيجة مثمرة نادي الشـرطة  لكن في ا
بـاراة  فلم تكن الدهشة  مالزمـة  للهجمة الـيتيمة والتوغـل الذي حققه محترف حلسم ا
الـفـريق الــسـعـودي  في الــدقـائق الـقـاتــلـة وكـان الـفــريق الـسـعــودي لـعب من اجل هـذه
الـلحـظات وانـتـظر كـثيـرا من اجل حتـقيق تـقـدمه الذي مـكـنه من التـاهل لالدوار الـتالـية
بينـما ظل  فريق نادي الشرطة باسـماء العبيه الالمعة ينـدب حظه  وسط الضغط الكبير
باراة اال ان الـتفاصـيل الصغـيرة لم تخدم والرهيب والـسيطرة الـكاملـة على مجـريات ا
واقع الـفـريق بدءا من تـاثره بـطـرد عالء مهـاوي  ولعـبه حتت وطـاة هذا الـنقص الـعددي
ـرتـدة  التي ـتـاثـرة اصـــال بـاحلـد من الهـجـمـات ا وانكـمـاشه الـدفـاعي  ووتـيـرة لعـبه ا
ـكن ان يسـتخـدمهـا الفـريق السـعودي كـسالح  ضــاغط  مـستـفيـدا من عامل الـتفوق

العددي ..
ـكن ان تـمر مـرور الـكرام  ولـو اخـذنا في احلـسـبان  فـرضـية ان ـباراة ال عـبرة هـذه ا
الفـريق الـسـعودي قـد لـعب  مـتاثـرا بـنقص عـددي  فـان الفـريق الـعـراقي كان سـيـخرج
بحصـيلة وافرة من االهداف  لكن النـرفزة والصغط النفسي  الـذي بدا على العبينا اثر
ـكن ان تـسـهم كـثـيـرا في  ان يــلـعـبـوا بـهـدوء وضـبط الـنـفس  واالبــتـعـاد عن مـؤثـرات 
ــبـاراة والـتي  خـرجـــت رويـدا رويـدا من  جـانب بــشـكل وبـاخـر فـي الـعـودة جملـريـات ا
ـبـاراة بـدقـائــقـهـا احلـاسـمـة ..عـلـيـنـا اذن ان نـسـتـنـبط الـفـريق الـشـرطـاوي  مع تـقـدم ا
ـبـاراة او من غيـرها مـن االستـحقـاقـات االسيـوية  فـمـا قدمه الـفريق الـدروس من هذه ا
بـاراة جديـر  باالعـتـزاز  نظـرا لتـالق العـديـد من النـجوم رغم ان الـشرطـاوي في هـذه ا
مـدافعي الـفـريق واسهـامهـم الكـبيـر بـكبح جـماح مـهـاجمي الـفريق
السـعودي اال ان  الهـدف الوحـيد جاء نـتيجـة تراخي كـبير في
هـذا اجلـانـب دفع ثـمـنه اوال الالعب سـعـد نـاطق  الـذي تـالق
كـثيـرا  وكـان سيـسهم بـاخـتيـاره جنـما لـلمـبـاراة لو راسـيته
الـتي سـددهـا لـلـمـرمى الـسـعـودي المـست الـعـارضة  حـيث
كانت قريـبة جدا من ترجيح كفتنـا  واستحواذنا على النقاط

الثمينة التي بدا الشرطة العراقي بامس احلاجة لها ..
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أردت أن أجيب كالعادة بلعب كرة القدم
واحلقـائق أظـهرت أنـني لم أجنح وكنت
مــشــمـئــزًا وفي ريـاضــتــنـا الــعـدوانــيـة

واإلهــانــات والــشــتــائم
جزء من الـلعـبة وال

ـكنك أن
تــكــون

احدى منافسات كرة الصاالت

مــتـقـنـة من داخل مـنـطـقـة اجلـزاء.ورفع
األهــلي بــذلك رصــيـده إلى 6 نــقـاط في
الــصـدارة ويـتـأهل بــشـكل رسـمي لـدور
الـستة عـشر بـالبطـولة اآلسـيوية فـيما

توقف رصيد الشرطة عند
نـــــــقـــــــطــــــة

ركـز الـثالث. واحـدة في ا

سعد ناطق

ــــــــنـــــــــتــــــــخـب الـــــــــوطــــــــنـي الــــــــذي ا
يـســتــعــدلالســتـحــقــات مــهـمــة ابــرزهـا
بية البطولة االسيويـة والتصفيات االو
ركزي للعبة   وحددت رئاسة االحتاد ا
ـعـاودة ـقـبل مـوعـداً  مـطـلع االسـبـوع ا

التـدريـبـات لـلمـنـتـخـبات الـوطـنـية وفق
ضـوابط االحـتـراز الـصـحي وتـعـلـيـمات

خلية االزمة الصحية.
وقــــــال رئـــــــيس االحتـــــــاد الــــــعـــــــراقي
لــلــتــايــكـوانــدو ابــراهــيم الــبــهـادلي ان
الـتـدريبـات ستـكـون حتضـيريـة لـبطـولة
تونس الـدولية يـعقبـها معـسكراً تـدريباً
في الـقــاهـرة قـبـيـل الـتـوجه لـلــمـشـاركـة
ببـطولة اسـيا مـروراً بتصـفيات طـوكيو
ــبـيــة  ولم حتـدد مــواعـيــد دقـيــقـة االو
ـبـية لبـطـولـتي اسـيا والـتـصـفيـات االو
بــسـبب مـتـغـيـرات الـوضع الـصـحي في

العالم.
يــذكــر ان خــلــيـة االزمــة الــصــحــيـة  في

الـــعـــراق ســـمـــحت لـــعــودة
الـــنــشـــاطــات الـــريــاضـــيــة
اجلـمـاعـيـة والـفـردية حتت
قــواعـد االلـتـزام بـالـتـبـاعـد
االجــتـمـاعي ومـسـلـتـزمـات
احلــمــايــة من الــفــايــروس

القاتل .

نـفس احلــالــة واألضـرار الــنـاجــمـة عن
ـكن أن تــكـون مــدمـرة لـكال ـواجــهـة  ا
اجلـــانـــبــــ وســـواء كــــنت أســـودًا أو
ـواجـهة أبـيـضًـا ال أريد االنـخـراط في ا

واضيع". ويجب أال نخلط ا
وزاد: "نــحن ال نــخــتــار لــون بــشــرتــنــا
وأمـام الـله كــلـنـا مـتــسـاوون وخـسـرت
ـــبــــاراة وافـــتــــقـــرت إلى بـــاألمس فـي ا
احلــكــمــة وجتـــاهل فــعل عــنــصــري لن
يُـــســـاعـــد أنـــا أعـــلم لـــكـن مـــنـــاهـــضــة
العنصرية هو واجبنا حتى يدافع األقل
: "سـنـلـتـقي مـرة حــظـا عن حـقـوقه".وأ
أخرى وطريـقي سيكون لـعب كرة القدم
ابق في سالم أنت تعـرف ما قـلته وأنا
ــزيـــد من احلب أعـــرف مـــا فــعـــلــتـه وا

للعالم".

أن أجتـــــاهل ذلـك? ال أعــــرف والـــــيــــوم
وبــرأس هــاد أقــول نــعم ولــكن خالل
ـباراة طـلـبت أنـا وزمالئي في الـفريق ا
ــسـاعــدة من احلــكــام و جتـاهــلــنـا ا
وهـذه هي النـقطـة فنـحن الذين نـشارك

في الترفيه نحتاج إلى التفكير".
واسـتـكـمل: "لـقـد قـبـلت عـقابـي ألنه كان
يجب أن أتبع طريق كرة القدم النظيفة
وآمل من نــــاحـــيـــة أخــــرى أن يُـــعـــاقب
اجلـاني والعـنـصريـة موجـودة وعـليـنا
إيقافهـا وكان الرجل أحمـقا وأنا أيضًا
تـصرفت مـثل األحمـق بتـورطي معه في

ذلك".
ونوه: "ال يـزال لدي امـتيـاز إبقاء رأسي
مـرفـوعا الـيـوم لـكن عـلـيـنـا جـمـيـعًا أن
نـعرف أن لـيس كل الـسود والـبيض في
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أصـدر الــبــرازيـلـي نـيــمــار جنم بـاريس
سان جـيرمان الـفرنسي بـيانًا رسـميًا 
للرد على واقعة العنصرية التي تعرض
لــهـا خالل مــواجــهـة الــكالســيـكــو ضـد

مارسيليا.
ونـال نـيـمـار بـطـاقـة حـمـراء في مـبـاراة
الــكالســيــكـو مــؤكــدا أنه اعــتــدى عـلى
ألفارو جونزاليس مدافع مارسيليا ألن

األخير وجه له إساءات عنصرية.
وقــال نــيـمــار خالل بــيــان نــشــره عـلى
حـسـابـه الـشخـصـي عـلى "إنـسـتـجرام":
"بــاألمـس كـــنت مـــشــمـــئـــزًا وعــوقـــبت
بــالـبـطـاقـة احلـمـراء ألنـني أردت ضـرب
شــخص أســاء لـي واعــتــقــدت أنــني ال
ــلـعب دون الــقـيـام أسـتــطـيع مــغـادرة ا

بـــــشـيء ألنـــــنـي أدركت أن
ـــــــســـــــؤولـــــــ لن ا
يفـعلوا أي شيء
ولـم يالحـــظـــوا
أو جتــاهــلــوا

احلقيقة".
وأضــــــــاف:
"خــــــــــــــالل
ــــبــــاراة ا

رقـيــقًـا". وتــابع: "أنــا أفـهم هــذا الـرجل
فكل هذا جزء من اللعبة لكن العنصرية
والـتـعـصب أمـران غـيـر مـقـبـولـ وأنـا
أســود وابـن لـــوالـــدين ســـود وحـــفـــيــد
أشخاص سود وفـخور وال أرى نفسي

مختلفا عن أي شخص آخر".
وأردف: "بـــــــــــــــــــــــــاألمـــس أردت مــن
ــبـــاراة احلــكــام ـــســؤولـــ عن ا ا
ـســاعـدين أن يــتـخــذوا مـوقــفـا وا
مـحــايـدًا وأن يـفــهـمــوا أنه لم يـكن
ـوقف مـتـحـيـز وأفـكر هـنـاك مـكـان 
بــكل مــا حـدث ويــحــزنــني شــعـور
الــكــراهـــيــة الــذي ظــهــر في

خضم اللحظة".
وأوضــــح: "هــــل
كـان يجب
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اعـلـنت جلـنـة الـصـاالت والـشـاطـئيـة في
ـؤتمـر الـفني الـهـيأة الـتـطبـيـعـية عـقـد ا
ـمـتــاز لـكـرة الـصـاالت ألنـديــة الـدوري ا

يــوم لـــلــمـــوسم 2021-2020  
ـقــبل عـنـد الـسـاعـة األربـعـاء ا
الـثـانـيــة عـشـرة ظـهـرا في مـقـر
االحتـاد من اجل حتـديـد مـوعد

وآلية النطالق الدوري.
وقـــال رئـــيس جلــنـــة الـــصــاالت

والـشـاطـئـيـة صبـحي رحـيم  
ـؤتمـر الـفني االتفـاق عـلى عقـد ا
مـتاز ثـلي انـدية الـدوري ا مع 
لـــكـــرة الـــصــاالت يـــوم االربـــعــاء
قـبل لطـرح ما في أجـندتـنا من ا
نـقاط عـدة اهـمهـا حتـديـد انطالق
ـســابـقـة فـضال عـن اآللـيـة الـتي ا
ســتــعــلب بــهــا الــفــرق كــون هـذا
ر به ا  وسم يعـد استثـنائيـا  ا
الـبـلـد مـن ظـروف صـعـبـة بـسـبب
جائحـة كورونا وبـالتالي يـتطلب
من اجلــمــيع ان يـتــعــاون لـنــجـاح

منافسات الدوري بالشكل السليم.
وفي السياق نفسه طلبت اللجنة من
انــديـــة كــرة الـــشــاطـــئــيـــة الــراغـــبــة
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ـشـاركة في دوري 2020-2021 الـذي حدد با
قبل موعدا له منتصف شـهر تشرين الثـاني ا
ــوعـد بــدايـة إلنــطالقه ان تــكـون عــلى عــلم 
واسم ـسابـقـة الـتي ستـكـون مـختـلـفـة عن ا ا

السابقة.
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يخوض شجاراً
مع خصمه
بسبب الفاظ
عنصرية
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أمل أن يــتــمـــكن األخــيــر مـن عالج والــدته (روزاريــو
داوسـون) من مـرض الــسـرطـان عـلـمـاً ان سـيـنـاريـو
ـا نيـدل فيـما تـوّلت جنـمة تـقد الفـيـلم من توقـيع إ
ـنتـجة الـتنـفيـذية.وقال البـرامج أوبرا ويـنفـري مهـمة ا
ـولـد لـقـد صـنـعت (هـذا الـفـيـلم) أويـلـوو الـنيـجـيـري ا
لـلـصــبي الـصــغـيـر الــذي كـنـتُه في الــثـانـيــة عـشـرة 
مالحــظـاً أن من الـنــادر جـداً رؤيـة عـائــلـة سـوداء في
قـصة من هـذا النـوع.وأكد أويـلوو إن الـفيلـم ال يتوجه
فقط إلى األشـخاص السود أو ذوي البـشرة السمراء
 آمـالً في أن يــشــاهــده الــبـيـض أيــضــاً وأن يــجـدوا
أنـفسهم فـيه.ويشكّـل فيلم فـولينغ الـتجربـة اإلخراجية
األولى أيضاً لـفيغو مورتنسن الذي حقق بوقوفه وراء
ـاً له. الــكــامـيــرا في احلــاديــة والــســتـ حــلــمــاً قــد
ثلي ويـتنـاول هذا الفـيلم الـعالقة الـصعـبة بـ االبن ا
عـادي للمـثليـة اجلنسيـة.ولم يخفِ جنم لورد ووالده ا
أوف ذي ريـنـغـز نـيـته االسـتمـرار في إخـراج األفالم.
وقـال فـي مـؤتـمـر صـحـافي افـتـراضي (كـانت جتـربـة
عـاودتها مـجدداً ) كـاشفاً رائـعة وأنـا أحترق شوقـاً 
(أنه قـد يـؤدي أيـضـاً أدواراً في أفالمه كـمـا فـعل في
فـولـيــنغ ) لـكنّ أوضح (أن ذلك لـم يـكن أولـوي).وقـد
عُرِفَ مورتـنسن بأدواره في أفالم ديـفيد كـروننبرغ 
ومــنــهــا إيه هــيــسـتــوري أوف فــيــولــنس أو إيــســتـرن
برومـيسس  كذلك تولى دور البطولة في غرين بوك 
الـذي عُرض في تـورونـتـو العـام الـفائت قـبل أن يـفوز

بجائزة أوسكار أفضل فيلم.
عــلى صـعــيـد آخـر  حث مــشـرعــون أمـريـكــيـون بـوب
تـشابـيك الرئـيس التـنـفيـذي لشـركة والت ديـزني على
تفـسـير عـالقة الـشـركة بـسـلـطات األمن والـدعـاية في

ـمـثـلـة نـاومي واتس { اوتـاوا (أ ف ب) - اعـتـرفت ا
بأن طائـر عقعق سرق منهـا األضواء في مشاهد عدة
من فـيلم (بـيـنـغـوين بـلوم ) الـذي عـرض في مـهـرجان
تــورنــتــو الــسـيــنــمــائي الــدولي الــذي يــقـام بــصــيــغـة
افـتـراضيـة.وتـؤدي واتـس في الـفـيـلم دور سـام بـلوم
وهي الـشـخـصــيـة الـرئـيـسـيـة في الــقـصـة احلـقـيـقـيـة
قتـبسة من كتاب يحمل اإلسم نفسه ويتمحور على ا
طائر مصـاب سُميّ بنغـوين (البطريق) يسـاعد عائلة
في جتــاوز مــأســـاة إصــابــة الــوالــدة بـــالــشــلل بــعــد
سـقـوطـهـا.وفي مـؤتـمـر صـحـافي افـتـراضي الـسـبت
ـــمـــثــلـــة الـــتي شـــاركت فـي أفالم خملـــرجــ قـــالت ا
هـوليـوودي كبـار كديـفيـد ليـنش وشون بـ لقـد كنت
قلقـة بعض الشيء في شـان كيفـية جعل طـيور عقعق
ـعـروف جـيـدًا أن هـذه تـؤدي أدواراً تـمـثـيــلـيـة فـمن ا
الـطـيـور لـيـسـت عـلى قـدر كـبـيـر من الـودّ.أمـا اخملـرج
األسـترالي غـلينـدين إيفـ فأوضح أن مـشاهد كـثيرة
في الفيلم هي نـتاج تقنيات الكمبيوتر. لكنها استندت
قبل كل شيء على عدد كبير من طيور العقعق احليّة.
والحـــظت واتـس مـــازحـــة أن هـــذه الـــطـــيـــور ســـرقت
زاح كذلك قال َشاهـد يوماً بعـد يوم.وعلى سبـيل ا ا
أندرو ليـنكولن الـذي يؤدي دور زوج سام يُـقال دائما
ــســـتــحـبّ الــتـــمــثـــيل مع األطـــفــال أو إن مـن غــيـــر ا
احلــيــوانــات  إذ عـــنــدمــا يــكـــون (أداؤهم) جــيــدين
ينصبّ االهـتمـام عليـهم وحدهم.وعُرِضَ أيـضاً ضمن
مــهـرجــان تــورنــتـو فــيــلم ووتــر مــان وهـو الــتــجــربـة
اإلخـــراجـــيـــة األولى لـــنـــجم فـــيـــلم سِـــلـــمـــا ديـــفـــيـــد
أويـلـوو.ويـتـنـاول الفـيـلم قـصـة فـتى (لـوني تـشـافيس)
يبحث عـن ووتر مان صـاحب القـوى الغامـضة على
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تـواصل ( الـزمـان ) اسـتـضـافـة جنـوم
الـفن والــثـقـافــة في الـعـراق لــلـتـعـرف

عـلى تطـلعـاتـهم وهوايـاتهم
وكل مايتعلق
بشخصيتهم
خـــــــــــــــــــارج
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dO…∫ محطات فنية متميزة في مسيرة عبد الرحمن علي
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فــاز الــطــالـب الــعــراقي كـــمــال عــيــاش
باحـدى جـوائـز سمـيـر قـصيـر بـدورتـها
اخلامسة عشرة..فـللمرة االولى شهدت
دورة 2020 اطالق جـــــائـــــزة جـــــديـــــدة
منـحـهـا طالب من اجلامـعـات الـلبـنـانـية
ـفضل..فـاختاروا  الـعراقي رشـحهم ا
كـمــال عــيــاش عن مــقــاله الــذي يــحـمل
عــنــوان (بــعـد 15 عــامــا من قــصــفــهــا
بـالـفوسـفـور: جـيل والدات مـشـوهـة في

الفلوجة). 
وركز عـياش فـي حتقـيقه عـلى الـعواقب
الـتي خــلـفــتـهـا االســلـحــة الـكـيــمـيــائـيـة
ـوالـيد ـستـخـدمـة في الـفـلـوجـة عـلى ا ا
ــسـاءلــة والـشــفـافــيـة وانــعـدام ا اجلـدد
ـسـاءلــة. والـذي نـشـر عـلى حـول هـذه ا

موقع درج في 3 نيسان 2019.

مـنــطــقـة شــيــنـجــيــانغ الــصـيــنــيـة أثــنــاء إنـتــاج فــيـلم
موالن.وتدور أحـداث النسـخة احلية من فـيلم الرسوم
ـتحـركة الـكالسيـكي حـول فتـاة محـاربة في الـص ا

ـة وبـلـغت تـكــلـفـة إنـتـاجه  200مـلـيـون دوالر. الـقــد
وأثـار الفـيلم اجلـديد جـدال بسـبب تصـوير أجـزاء منه
في مـنـطـقة شـيـنـجيـانغ حـيث تـوجه جـماعـات حلـقوق
اإلنـســان وبــعض احلــكــومــات من بــيـنــهــا الــواليـات
ــتـحـدة انـتـقــادات حلـمـلـة الـصــ عـلى أبـنـاء عـرق ا
.وكــتـب أعــضــاء ــســـلــمـــ الـــويــغـــور وغــيـــرهم من ا
جـمهـوريون في مـجلـسي الكـونغـرس خطـابا اجلـمعة
ــاضــيــة قــالــوا فــيه (تـــعــاون ديــزني الــواضح مع ا
مــســـؤولي جــمــهــوريــة الــصــ الــشــعــبــيــة الــذين
ـسـؤولـيـة عن ارتـكـاب يـتـحـمـلـون أكـبــر قـدر من ا
فـــظــــائع أو الـــتـــســـتـــر عـــلــــيـــهـــا أمـــر مـــقـــلق
للغاية).وحث اخلطاب ديزني على تقد تفسير
مـفــصل.وأعـادت الــلـجــنـة الــتـنــفـيــذيـة بــشـأن
الـصـ في الـكـونـغـرس نـشر اخلـطـاب عـلى
تــويـتــر. وتــراقب الــلـجــنــة حـقــوق اإلنــسـان
وسيادة الـقانـون في الص وتـقدم تـقريرا
ســـنـــويـــا إلـى الـــرئـــيس دونـــالـــد تـــرامب
والكـوجنرس.ولم تـرد ديـزني على الـفور
عـلـى طـلب من رويــتـرز لـلــتـعــلـيق.وقـال
ـــرشح ــــشـــرعـــون ومـن بـــيـــنــــهم ا ا
الــــرئــــاسي الـــســــابق الــــســـنــــاتـــور
اجلـمـهــوري مـاركـو روبــيـو والـذي
يـــشــــارك في رئـــاســــة الـــلــــجـــنـــة
الــتــنــفــيــذيــة بــشـأن الــصــ في

الكوجنرس.

{ كلمة او عبارة تزعجك دائما ?
- ليست كلمة بل كلمت وهما النفاق

والكذب .
{ متى تذرف دمعه ?

- عندمـا اشاهد بـعيني الـظلم يصيب
اي انسان .

{ حلم حققته ?
- اصبحت مطربا وملحنا .

{ ابرز صفة بشخصيتك ?
فرطة . - الصدق واالمانة والطيبة ا

{ تاريخ في حياتك لن تنساه ?
- يوم  1974-12-31 عندما سجلت اول
اغنية لي بعنـوان هب ياهوى للملحن

الراحل عباس جميل .
{ هل شعرت بالندم على شئ اجنزته ?
- الاعـتــقـد انــني اقـدم عــلى شئ وانـا

غير مقتنع ولذلك لم اشعر بالندم .
{ ماذا علمتك احلياة ?

- عــلــمـــتــني الــكــثـــيــر مــثل الــصــدق
واالمانة والصبر. 

{ كتاب قرأته واستفدت منه ?
- ســـــــــــيـــاج الــرجل ويـــتــحــدث عن

اســـوار الــفن  والــيــوم نـــلــتــقي احــد
ـــعـــروفـــ الــذي ســـجل ـــطــربـــ ا ا
حضـورا جيـدا منـذ ان كان عـضوا في
فــرقـة االنــشـاد الــعـراقــيـة الــتي كـانت
تــضم جنــوم الــغــنــاء كــمــا انـفــرد في
تسـجـيل اغاني خـاصة بـثت من اذاعة
وتـلـفـزيـون الـعـراق وحـصـدت اعـجاب
تـلك صـوتا رائـعا الى ـتلـقي وهـو  ا
جـانـب مـحـاوالته الـنـاجـحـة في وضع
ـــطـــربـــ انه االحلـــان له ولـــزمـالئه ا
ـــطــرب الــرائــد عــبـــد الــرحــمن عــلي ا
لنتعـرف على حياته اخلـاصة والعامة

سالناه:
{ مـاهي هوايـتك الـتي اليـعـرفهـا اجلـمـهور

وهبة الفنية ? بعيدا عن ا
- مـتــابـعــة ومـشـاهــدة مـبــاريـات كـرة
الـقــدم كــذلك لـعــبـتــهـا فـي زمن مـا مع
الفـرق الشعـبية وكـنت مقبـوال للمدرب

واجلمهور .
{ ماهو الشئ الذي تتفاءل به دائما ?

ـتـلك ابــتـسـامـة في - صــديق وفي و
اصعب الظروف. 

قـــــــــضـــــــــيـــــــــة فـــــــــلـــــــــســـــــــطـــــــــ .
{ اول بلد زرته ?
غرب . - دولة ا

{ عــــادة مــــا الــــشـئ الــــذي تــــقــــوم به في
الصباح ?

- اشكر الله وامـارس بعض التمارين
الرياضية مع التمرين على الة العود.
{ اول شــــــخص تـــــتــــــمـــــنـى ان تـــــراه في

الصباح?
- اخي االكبر .

{ خالل مـــدة احلـــظـــر الــصـــحـي اقــيـــمت
فعـاليات فـنية وثـقافيـة اون الين هل تابعـتها

او شاركت بها ?
- نــعـم اتــابع الـــنــشــاطـــات الــفـــنــيــة
ـهـرجـان احلـشـد الـشـعبي وشـاركت 
كـذلك الــذي اقـيم في نـصب الــشـهـيـد 
ــايــســتـرو عــلى اتــواصل مع فــرقــة ا

خصاف كوني احد اعضائها .
{ كلمة اخيرة ?

- اكــيـــد اتــمـــنى اســتـــقــرار الـــعــراق
سـيـاسـيا واقـتـصـاديا وعـودة احلـياة

الى طبيعتها االعتيادية.
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حتـــقق أغـــنـــيــة الـــفـــنـــان األردني أدهم
نابـلـسي (مش عـيب) جنـاحاً كـبـيراً إذ
تخـطى عدد مـشـاهديـها عـبـر (يوتـيوب)

. ليون األول وذلك في غضون يوم ا
األغنية هي (تتر) مسلسل (من اآلخر)
كــلـــمـــات مـــازن ضـــاهــر أحلـــان أدهم
ــرجـــيـــان وطــرح وتــوزيـع جــوزيـف د
نــابـلــسي الــفــيـديــو كــلــيب مــسـتــعــيــنـاً
ــشـــاهــد من أحـــداث مــســـلــسل (من
اآلخر) والـذي هـو من بـطـولـة مـعـتصم
الـنـهــار وريـتـا حــايك وبـديع أبــو شـقـرا
وسيـنـتيـا صامـوئـيل و تألـيف إيـاد أبو

الشامات إخراج شارل شالال. 
وكان آخر أعمال أدهـم أغنية (هذه أنت
وهــذا أنـــا) الــتي طـــرحــهــا بـــالــلـــهــجــة
األردنـيـة وهي مـن كـلـمــاته وحلـنه. أمـا

الكليب فمن إخراج عمر رمّال.
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طـرب العراقي الرائد تلقى امنيات ا
االوساط الـفنـية واالعالميـة بالـشفاء
الــعـاجل من فـايـروس كـورونـا الـذي
اصــــابـه وزوجــــته راجــــ لــــهــــمــــا

الصحة والعافية.
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مثـل خالد مثل الـسوري خضع جلـلسة تـصوير مـع ا ا
سليم ونـيكوال معوض تـرويجا للمـوسم الثالث من برنامج

ه. (قعدة رجالة) التلفازي الذين يتولون تقد
wJ  ÂUN «

يـة العراقيـة ضيفـها مجلس الـعكيـلي الثقافي في االكاد
محاضـرة الكترونـية بعنـوان (السياقـات التاريخـية لتطور
حـقـوق االنسـان وضـمـان االلـيـات الـدولـيـة احلـقـوقيـة في

مكافحة التطرف).
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قيم في تركيا نظـمت له مديرية الثقافة الشاعـر االردني ا
بـالــتــعــاون مع فـرع رابــطــة الــكـتــاب األردنــيــ في إربـد
قرأ فيهـا مجموعـة من القصائد. أمسيـة شعرية عن بـعد 
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الــكــاتـب واخملــرج الـــعــراقي صـــدرت له عن دار نـــيــبــور
مـجمـوعـة مـسرحـيـة بعـنـوان (قـصة حب وثـنـيـة ) تقع في
 212 صفـحة من القطع الكـبير و تضم سـبعة نصوص 
عزل كـابد التي يـعيـشهـا انسان الـعصـر  تـتحـدث عن ا

عن اجلغرافيات.
qO³½ rO¼«dÐ≈

الفـوتوغرافي االردني شـارك  في مسـابقة جـائزة باريس
جـموعة صور الـتقاطها ـية للتـصوير الفوتـوغرافي  العا
في مـديــنـة نـيـويــورك االمـريـكـيــة حتت مـحـور الــتـأثـيـرات
ـيــدالـيـة ـركـز الــثـاني وا اخلـاصــة وحـصل عـنــهـا عـلـى ا

سابقة. الفضية با
wýUO'« bOFÝ

ـركز الدراسـات والبحوث مستـشار الشـؤون اخلارجية 
فـي وزارة الـثــقــافـة والــســيـاحــة واالثــار الــعـراقــيــة الـقى
محـاضرة عن (اهمية التواصل االستراتيجي مع اجملتمع

وانعكاسه االيجابي على االمن).
 ÊUFM  wÐ√ …—UÝ

مـثلـة اللبـنانـية أحـيت ذكرى مرور  40 يـوماً عـلى كارثة ا
إنـفجـار بـيـروت عـلى طريـقـتـهـا اخلاصـة إذ نـشـرت على
أحـد مـواقع الـتـواصل اإلجتـمـاعي فـيـديـو ظـهرت فـيه من
ية داخل األستديـو تغني أغـنية (مـاذا عنا)  لـلمغـنية الـعا

بنك بتوزيع جديد مضيفةً عليه مقطع باللغة العربية.

w×³  rÝU  VÒOG¹  u*«

ÎU UŽ ∏¥ sŽ
أوديب ملكاً  والثـري النبيل   كما
قـدم عـدة أعــمـال تـلـفـزيــونـيـة مـثل
هندس بالـلغة الفصحى تمثيلـية ا
وتمثيلية شلون زوج والعمالن من
اخـراج حـس الـتـكـريتي واشـتـهر
ـســلـسل بـلــقب (ابـو جــوقي) في ا
العـراقي (ابو الـبالوي) كمـا ارتبط
بـالعـمل مع فـرقة مـسرح  14 تـموز
مــــــنــــــذ عــــــام  1966 وقــــــدم عـــــدة
أعـمــــــــــال مسـرحـية وسـيـنمـائـية

واذاعية.

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

نـعت نــقـابـة الــفـنـانـ الــعـراقـيـ
ـمـثل الـرائد قـاسم صـبـحي الذي ا
اضـي ببـغداد بـعد تـوفي االثنـ ا
ايـــــام عــــلـى رحــــيـل زوجــــتـه اثــــر
اصــابــتـــهــا بــفـــايــروس كــورونــا.
والراحل من مواليد  1936محافظة
بـابل وحـاصل عــلى دبـلــوم مـعـهـد
الــفـنـون اجلـمـيـلـة عـام 1963 وقدم
عدة أعمال مسرحية اثناء الدراسة
مـنـهـا مـسرحـيـة األشـبـاح عـطـيل

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصـري فـتـحي عـبـد الـوهـاب ـمـثل ا يـظـهـر ا
كــضـيف شــرف في فـيــلم ثـانــيـة واحـدة الى
صريـة دينا الشربـيني.الفيلم مـثلة ا جانب ا
تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد
ويــشـــارك في بـــطــولـــته مـــصــطـــفى خـــاطــر
وسوسن بـدر. وبدأ عبد الـوهاب بدأ مؤخرا
تـصـويـر مـشـاهـده في مـسـلـسـل (الـقـاهرة
كابول) الـذي يعتبر الـتعاون الثاني له مع
اخملــرج حـــســـام عــلـي اذ قــدمـــا مـــعًــا
ـمـثـلـة مـسـلـسـل (آلخـر نـفس) بـطـولـة ا
يـاسـمـ عــبـد الـعـزيـز ويــجـسـد عـبـد
الوهـاب خالل العمل الذي يشارك في
مثلـ خالد الصاوي بطـولته كل من ا

وطارق لطفي دور إعالمي.

إذا كـنت مـرتـبط فـالــعالقـة سـوف تـنـتـقل إلى مـرحـلـة
جديدة مليئة بالفرح .

qL(«

تتاح الـفرصة لبدء عالقات جديدة . توقّع زيادة جيدة
في مصادرك.

Ê«eO*«

 تشـعـر بـحـاجـة إلى جلـسـات وديـة مع احلـبـيب .يوم
السعد االربعاء.

—u¦ «

 تـشعـر باجنـذاب مـفاجئ جتـاه شخص مـعـ تقـابله
حض الصدفة .

»dIF «

تـنسـحب قليـال من احلياة االجـتمـاعيـة الصـاخبة إلى
حياة أكثر هدوء و أكثر سرية.

¡«“u'«

عالقـاتك الـعـاطفـيـة سـيُـسـلط عـليـهـا الـضـوء كـما أنك
غامرات. ستكون منهمكاً جداً با

”uI «

كان و أنت تـتشجع بـان تأخذ غـامرة يـعم ا جو من ا
مجازفات جريئة.

ÊUÞd «

  ارث تـسـتـغـله لـتـمـويل مـشـروع كـنت تـفـكـر به مـنذ
زمن قد .

Íb'«

ا  تـتـجـرأ في اخـذ خـطوة إلـى األمـام مع الـشريـك.
يقدم العالقة.

bÝô«

 هناك أسئـلة ماليـة يجب أن تعالج بـكثير من الـلباقة.
رقم احلظ . 8

Ë«b «

تـصــبح الــعالقــة مع الـشــريك في مــحك صــعب .يـوم
السعد الثالثاء.

¡«—cF «

ستـواجه حواراً صعباً مع أطفالك خصوصاً إذا كنّ
بنات مراهقات.

 u(«
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اكــتب مــرادف ومــعـانـي الـكــلــمـات
ــكــونــة مـن ســتــة حــروف ضــمن ا
ـظلـلة حتـصل على خانـة الدائـرة ا
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كنت اظن وانـا مقيم هنا منذ   15سنة ان عمـان فيها اعلى نسـبة من متعاطي الـقهوة وشريبة
لكة ال بن العمـيد مدينة ال قهوة الشاي فانت أمام قـهوة ابو العبد قهوة ابـو صالح 
ـمــلـكـة اليــذكـر حـيـث نـشـرت مــنـظــمـة الـقــهـوة الـدولــيـة أرقـام فـريــد زمـان.. لـكـن تـسـلــسل ا
وإحـصائيات حـول الدول التي تسـتهلك القـهوة بنـسب عالية حـسب الفرد حول الـعالم.وأثبتت
هذه اإلحصـائيـات أن سكـان األرض يستـهلـكون يومـيا قـرابة ثالثـة مليـارات كأس من الـقهوة
ـرتبة االولى في انتـاج وتصدير شـروبات استهالكـا في العالم.وحتـتل البرازيل ا وهي أكـثر ا
القـهوة فيمـا تتصدر فنـلندا قائـمة أكثر شـعوب العالم استـهالكا لها حـسب الفرد والواليات
تـحدة مـن حيث االسـتهالك الـكلـي.وتضـمنت إحـصائـيـات منـظمـة القـهـوة الدولـية اسـتهالك ا

بعض الدول العربية كاآلتي:
اجلـزائـر:  135ألـف طن - الـســعـوديـة:  89 ألف طن امـا لــبـنـان  فــلـهـا  89 الف طن حـتى
الـسـودان الـغـريـقـة لـهـا حـصـة في الـشـراب االسـود الـثـقـيل تـزيـد عن :  22 ألف طن.والجتـد
لبالدالـرافـدين تسـلـسال مريـحـا ب مـحـتسي الـقـهوة وشـاربي الـشاي مع إن مـخـرجا يـحفظ
مانـصه عن سـيـناريـو كـتبـته عن شـارع االسكـان بـاربيل : كـثـير من الـنـازح الـشـباب دون
ـوصل مــازالـوا يــسـمــون قـدح الــشـاي  (بــيـاله ) هـي لـفـظــة  هـنــديـة في الــثالثــ من أهل ا
االصل.انـها في االصل  من االنكـليزيـة التي روجها  جـيوش البـريطانـي اثنـاء دخول العراق
بـعـد عـام .1917ايـسـت تي كـان ..(ايـست : شــرق  .تي : شـاي . كـان : إنــاء). قـدح الـشـاي
انـهم يتفـنون في ارتـشافه واحتـسائه  والـتلذذ في ـعتق كالـسالفة ـهيل وا الشـرقي العراقي ا

تناوله ( به احتسي شهدَا وراحاَ وُسكَراَ وانشقُ منهُ عَبقَ مِسكٍ وعنبِر).
ـا كان الـشـيخ جالل احلنـفي يـسأل اي مـعـمر  : كم كـان عـمرك حـ دخل الـشاي الى وقـد
بـغداد? فهـو يرى انه مع حكم مـدحت باشا (حيـث  تعييـنه  والياً عـلى بغداد في عام 1869
ـزوجا بالـنعنع ...ولـقد خصني وريتـانيا وجـدتهم يعشـقونه مشـروبا من اعلى  وح كـنت 
ادونه متنبي بالد الشـنقيط ناجي محمـد االمام بواحدة من منظومـاته عن مشروبهم الوطني 
لـسبـبـ اثـنـ أولـهـمـا االلـتـزام الـديني حـرفـيـا: األتاي نـحن نـشـربه بـشـغف مـنـقـطع الـنـظـيـر
ـوريتـاني  الـبيـضانـي اي شراب  مـنعش أو وثانـيـهمـا شـظف العـيش والـتصـحـر لم يعـرف ا
مـسكر.. وكـانت إشعار الـقوم مشحـونة باخلـمريات تمـثالن ألجدادهم في . واألطرف من ذلك
هو الـغزل والـنـسيب.وهـكذا جـاءهم خـمرهم شـايا فـاجـتهـدوا فتـبنـوه وبـنوا به مـدامةً وبـنوا له

خرافة أين منها طقوس قهوة مخا اليمنية عند االنكليز..
ـقـامـات الـبيض ولـقـد دخـنـا بـاغنـيـة خـدري اجلـاي خـدري فـاذا هي من مـقام االوشـار احـد ا
ـفرحه كما يقول اسماعيل فـاضل من قعر االرض استراليا والذي يضيف   ومن االيقاعية  ا
ـقـام عـمي يـبـيـاع الـورد .. سـلم بـعـيـونك احلـلـوات .. شـرد اقـدم لك هـديـة  ..هـل تـذكر ذات ا
الـلـفـتـات الـغـزالـيـة والـعـيـون الـفـراتـيـة ? .اوشـار مـفـرحه .. مـنـهـا ابن احلـمـولـة مـربع شـعـبي

بغدادي.. خدري اجلاي كتبها جبوري النجار حلنها لسليمة باشا صالح الكويتي ...
لحـن العازف يـصحح ويضـيف :  حيـنما دخـل الگرگه الـهنود لكن ابـراهيم السـالم البـاحث ا
ية األولى و إسـتقروا بها بدأوا مدينة البـصرة مع اجليش البريطـاني  بعد إنتهـاء احلرب العا
بـنـقل جتـارتـهم من أنـواع الـبـهـارات و بـضـمـنـهـا الـچـاي  كـان عـلى الـفـنـانـ الـتـرويـج لـهذه
البضاعة و الـسبّاق لها الفـنان البصري صالح الكـويتي كتب و حلن  (خدري الچاي خدري)
ـطـربة زكـية جـورج حلسـاب شركـة ( بيـضفـون ) في مـقرهـا في منـطقـة العـشار و سجـلتـها ا
سـنـة 1928م .  و هــذه األغـنـيـة من نـغم الــسـيـگـا عـلى إيــقـاع اجلـورجـيـنه 5 عـلى 8 و بـعـد
طربة سـليمة مـراد تسجـيلها لإلذاعـة العراقيـة فغيـر لها عبـد الكر العالف سنـوات أرادت ا
كلمات األغنـية و أشتهرت بصوت سليمـة مراد و ذلك ألن زكية جو ج و صالح الكويتي كانوا
يـرددون ( خــدري الـعـرگ خـدري ) كــذلك ( و حگ اخلـلق من طــ آدم و حـوا )  لـهـذا وضع
العالف كـلـمات جـديـدة لألغنـية وغـنـتهـا اجملـموعـة و فرقـة اإلنـشاد بـعـد ذلك .. وهنـاك أغاني
اليـة ( دايخ راسي على الـچاي  عـلى الچاي دايخ كثـيرة عـلى الچـاي منهـا مربع لـصديـقة ا
ـشي وياي )  و هي لـصالح راسي جيـبولي اهل و نـاسي حـبيـبي گلـبه قاسي بـالعـدل ما 

الـكـويتـي أيضـا.  و بـالـقحط خـرجت أغـنـيـة (مر الـچـاي مـاريدنه ) و ذلك
لـشـحـة الـسـكـر   سـنة 1941م في الـبـصـرة وفي الـسـتـيـنـيـات ظـهرت

.. أغنية  (  خدري الچاي يا بنيه دا نشرب منه شوي) لهيفاء حس
ـتـكرر : يـامـحـلى الـقـعـدة على  اليـنـام الولـد اال عـلى ايـقـاع االعالن ا
كـاسـة شـاي ... انـهـا خـمـرة الـثـوار ونـبـيـذ الـبـدو وسالفـتي انـا فـلـقد
) حتى  دونت هـذا النص ولم احسـتيت اسـتكـانـا استـكانـ (سنـكنـ

استك ...

عمان

wz«d U « bO−

©ÍUý WÝU  l  …bFI « ö× U¹®

عبدالرحمن علي 

قاسم صبحي

nO{ »U¼u «b³Ž

…bŠ«Ë WO½UŁ ·dý

fð«Ë w ËU½ s  ¡«u{_« ‚d ¹ dzUÞ

÷—UF  w  WM U  —u

WO½Ëd²J ≈
ÊU½bŽ ÊUD×  ≠ œ«bGÐ

أطلقت دائرة الفنون العامة معرضاً
فنياً الـكترونياً  للـفنانة التـشكيلية
ـــان الـــطـــائي عـــبـــر مـــوقـــعـــهــا ا
االلكتروني الرسمي بعنوان ( صور
ــاضي وضم 15 كــامــنـــة)االثــنـــ ا
عـــمـال بـــأســـلـــوب أبـــداعي جـــمـــيل
جـسدت الـفـنانـة الـطائي رؤى فـنـية
. ـــضــامــ مـــتــنـــوعــة االشـــكــال وا
ــاضي واطــلـــقت الـــدائـــرة االحـــد ا

يعة اجلواري ملصق معرض 

مــــعـــرضــــهـــا االفــــتـــراضي (148) 
لـلــفـنــانـة رنـا الــطـائـي  احـتـوى15
عـمـالً فـنــيــاً  جنــحت الــطـائـي فـيه
بــإجـــادة ابــداعــيــة واســـلــوب فــني
جــمــيل  بــنـــقل مــواضــيع صــوريــة
ـراة.وفي اليـوم نفسه متـنوعة عن ا
اطلـقت الدائـرة معـرضا للـتشـكيـلية
يـعة اجلواري ضم 11 عمالً فـنياً
نقلت فيها اجلواري جمالية رؤيتها

الفنية في اجلرأة واحلداثة.

ناومي
واتس
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بـداية أي تـغيـير اداري تـبدأ بـتعـييـنات جـديدة وازاحة
ـناصب الـراكدة. تـكـلسـة لطـول بقـائـها في ا الطـبقـة ا
لكن القصـة ال تنتهي عنـد مجيء وجه جديد في بعض
ـؤســسـات في ظل نــظـام اداري مــتـهـالـك ال جتـمـعه ا
برامج عمل نظامية موحّدة وتغلب االجتهادات الفردية
عــلى ســمــاته الـعــامــة وتــتـحــكم فـي تـســيــيــر شـؤونه.
والـنـظـام االداري اجلديـد يـبـدأ من اخلـطوة االولى في
ـواطـن الـذي ال يـراجع تـعــامل ادارات احلـكـومــة مع ا
دائـرة مـعـينـة وإال كـان في مـوضع االتهـام حـتى يـثبت
هـويتـه بعـدد من الـوثـائق تـخـتلف عـن متـطـلـبـات دائرة
أخرى. ضـاعت سنـوات طويـلة وال أحـد يهـتم باجلانب
االداري لـلـمواطـن وهنـا الـقصـد يـنصب عـلى الـعالقة
ـواطن والدوائـر احلكوميـة في الشؤون الـيومية ب ا
راجعات العامة. ليست عملية صعبة ادخال أسماء وا
ـوزعة في جـميع عـدد نفـوس العـراق في احلـواسيب ا
دن الـعراقـية والـسفـارات باخلـارج وليس ذلك سرّاً ا
من أسـرار الدولـة التي لـم يبق فـيهـا سر أمـام عدو أو
ـر صـديق مـنـذ أن شـرع احلــاكم االمـريـكي بـول بـر
يـعيّـن مـستـشـاريه فـي الوزارات االولـى التـي تـشكـلت
وكـانت عــبـارة عن أوكـار فــسـاد قـذرة وبـعــضـهـا كـان
. ولنقل أنّها صفحة سيئة وطويت ملوثاً بالدماء أيضاً
لكن ال يجوز تكرار بـعض سطورها ب احل واآلخر

السيما عند كُلّ تغيير وزاري في البلد .
سؤول اجلديد يحتاج الى سياقات عمل جديدة  بل ا
انَّ احلـــكــومــة اجلــديــدة بــرمــتـــهــا حتــتــاح الى نــظــام
سـيـاسي جـديـد يـحـتـضـنـهـا ويـفـتح لـهـا سـبل االنـتاج
والـعمل واعـادة البـناء واالعـمار وبـسط األمن والعـدالة

في تطبيق القوان على اجلميع من دون تمييز.
حــتى هــذه الـــســاعــة لـم يــنــتــقـل الــبــلــد عـــلى طــريق
نـاصب من حـالـة الى حـالة التـعـيـينـات اجلـديـدة في ا
ـكن الــتـعـويل عــلى نـتـائـج كـبـيـرة مــغـايـرة لــذلك ال 
ولـيـكـن سـقف الـتـفـاؤل واطـئــاً بـدل الـتـعـلق بـأوهـام 
ـتـصـدع وألخـفـفـهـا وأقـول بـأحالم  في بـلـد الـواقع ا
ـروّع فـي بـعـض مـفــاصــله ومــســاراته احلــكــومــيـة وا

وطرائق التفكير السارية فيه .

مِفتاح أوَّل
شتولـةِ بِكَفَّيْهِ  صارت وَساعةَ مـاتتْ سَنابلُ احلنطـةِ ا

الطيرُ تأكلُ مِنْ لَحْمِهِ .
مفتاح ثانٍ

أُكلْكِلُ جسمي فوقَهُمْ وكأنّني
أُقَسمُ فيهمْ بعضَ عروةَ والنبيّْ

مفتاح ثالث
وفي روايـةٍ غيـرِ مـجـروحـةٍ  تداولـتْـهـا الـرعيـةُ بـدهـشةٍ
وذهـول  فـقـد نبَـتَتْ لـلـكراسي وجـوه تـتـعجَّب  وأكفٌّ

تصفقُ وترفرفُ  مثل رايةِ نصرٍ مب .
وقَعَ هذا بـعدَ أنْ هـربَت اجلمهـرةُ  من لسـعات الكالم

الذي كادَ أنْ يصيرَ سِحْراً .
مفتاح رابع

ُـرادِ حتى قـالوا لـنـسَوّرَهُ بـالوَحـشـةِ وقلّـةِ الزادِ وشح ا
يسكتَ عَنّا . 

ا تبيتونَ وما تَصنَعون .   قيلَ : هوَ أَعلمُ 
مفتاح خامس 

ـرتبكة  سطر يتيم من البارحةَ  سقطَ حتت مائدتي ا
ُب . الكالمِ ا

الليلةَ اشتهيتُ أنْ أُعلّقهُ  مصلوباً على بابِ السماء :
لَــو نَــزَلَ بــعضُ حـزنـيَ فـوقَ جَــبَلٍ  لَــنــاخَتْ جالمــيـدُهُ

وسجَدَتْ وصارَتْ رماداً تنفَخهُ الرياح .
مفتاح سادس

تُ فحلمتُ بـأنني أرتفعُ فوقَ كُثـيبٍ صغيرٍ  وأخطبُ
بالناسِ هادئاً متيقّناً راسخاً على طولي :

َ الشمسِ أيّها الناسُ  إنْ رأيتم ظلّاً عمالقاً يغطّي ع
ويصيّر النهارَ ليالً أبدياً  فاعلموا أنني في اجلوار .

مفتاح سابع 
قلتُ لهُ أنتَ صديقي  فرقَصَ وتخبَّلَ وظنَّ أنهُ مثيلي .

مفتاح ثامن
ساءُ مَهيباً  مثْلَ دعاءِ أُمٍّ نائمٍ بجيبِ شهيد . كانَ ا

مفتاح تاسع
ليسَ للكفنِ جَيْب دنانير .

مفتاح عاشر
يابس مساءُ الزقاقِ  كأنَّهُ سُعالُ صيفٍ حار .

فتاحُ األخير  ا
بالدي العزيزة

أتوسّلُ إليك أن تموتي اآلن وتـستريحي . سنصنع لك
ـرثـيات  نـصـبـاً عـظيـمـاً ونـعـلّق عـلى أسـتـاره أجـمل ا
ونـشقُّ حتــتهُ نـهـر دمــوع  وقـبل أن تــدور عـلـيكِ دورةُ
ســـنــة الــرحـــيل  ســنـــكــون قــد
خـلـعــنـاك من ذاكـرتــنـا ولم نـعـد
نـشعـر باألسى والـفقـد الكـبير 
ـــلــحّــة ألنـــاشــيــد أو احلـــاجــة ا

وطنية جديدة !! 
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{ سـيول  –وكـاالت - كشـفت شركة
إل جي الكـورية اجلـنوبـية الـنقاب عن
هــاتف ذكي بـــشــاشــة كــبــيــرة دوارة
حتـــتــــهـــا شــــاشـــة ثــــانـــيــــة أصـــغـــر
ـكن لـلــشـاشـة الــصـغـيـرة حـجـمــا.و
للـهاتف وينغ أن تعمل بـشكل مستقل
عن الـشاشـة األخـرى أثـناء مـشـاهدة
ـكن أن ـثـال. و فــيـلم عـلى سـبــيل ا
تكـمّلها لتصـبح وحدة حتكّم باأللعاب
والوسـائط.ويعتمد تـشغيل بعض هذه
الــوظـــائف عـــلى مـــتــصـــفــحـــات يــتمّ
حتمـيلها مسبقـاً.واعتبر أحد اخلبراء
أن الـتـصـمـيم اجلـديـد يـطـرح تـغـيـيرا
جـــــــذريـــــــا فـي شـــــــكـل الـــــــهـــــــواتف
الـذكيـة.وقال بن وود من شـركة سي
سي أس إنـسـايت االســتـشـاريـة: من
الـصــعب تــقــيـيــمه دون اســتــخـدامه
مــــشــــيــــراً إلى أنه ال يــــشــــبه أي من
الــشـــاشـــات الـــقــابـــلـــة لــلـــطي وهي
التـصميـمات التـي ركز علـيها الـعديد
من مـــــنـــــافـــــسـي إل جي مـــــؤخـــــراً.
وأضاف: عـليـنا أن نـشيـد بشـركة إل
جي والـتـجـربة الـتـي خـاضتـهـا. وفي
الــنــهــايــة ســـيــكــون األمــر مــتــروكــاً
للـمستهـلك ليـقرروا ما إذا كان هذا
األسلـوب نـاجـحـاً. ويحـتـوي اجلـهاز
الـذي يعـمل على شـبكة  5 جي عـلى
ثالث كـامـيـرات في اخلـلف.وقالت إل
جي (إن هـاتف وينغ سـيطـرح مبـدئياً
ـقبل). في كوريـا اجلـنـوبـية الـشـهـر ا
وأضـافت أنّ (اجلهاز سيـكون متاحا
بعـدها في أمريـكا الشمـالية وأوروبا
ولـــكـن لم يــــتمّ الـــكــــشف عـن ســـعـــر
الـــهــاتف بــعــد). واتـــخــذت الــشــركــة
بــعض اخلــطــوات لــتــقـلــيـل األضـرار
احملـتـمــلـة لـوجـود قـطـع مـتـحـركـة في
ّ جتهيز مفـصلة الشاشة اجلهـاز. و
مـتص صدمـات كمـا طلي الـدوارة 
اجلزء اخلـلفي من الشاشة الـرئيسية
ــادة تــمــنــعـه من خــدش الــشــاشــة

األصغر حتته.
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ا يتـيح لكل منهم رؤية ردود فعل ـشارِكة  صور أفراد اجملموعة ا
ـكـنـاً خالل احملـادثات اآلخـرين بـالتـزامن.  وسـيـكـون هـذا اخلـيـار 
ـكن أن يـشـارك فيـهـا ثـمانـيـة أشـخاص حـداً أقـصى أو عـبر التي 
كن أن يكـون موجوداً فيها عدد غرف احملادثة مسنـجر رومز التي 

. شارك يصل إلى خمس أكبر من ا
 وزاد استخدام االتـصاالت بتقـنية الفيـديو بشكل كـبير خالل األزمة
ـرتبـطـة بـفـيروس كـورونـا وراجت مـؤتـمرات الـفـيـديو إن الصـحـيـة ا
ألغراض الـعـمل أو الستـخدامـات اجـتمـاعـية. وأشـارت فـيسـبوك في
بيان إلى أن أكثر من  150مليون اتـصال فيديـو تُجرى عبـر مسنجر

يومياً فيما تُرسَل بواسطتها أكثر من  200مليون مقطع فيديو.
وبادرت الـشـركـة الـعـمالقـة في مجـال وسـائل الـتـواصل االجـتـماعي
إلى إضـافـة وظـائف عـدّة في هـذا اجملـال خالل مـرحـلـة احلـجـر من

بينها مسنجر رومز.

{ سـان فـرانـسـيـسـكـو-(أ ف ب)  –سـيـكـون في وسع مـسـتـخـدمي
خدمة فـيسـبوك ووتش للـفيـديو الـتابعـة لشـبكة الـتواصل االجـتماعي
فيسبوك أن يشـاهدوا أفالماً وبرامج معـاً في وقت واحد تظهر على
شـاشـات هــواتـفـهم الــذكـيـة ومــعـهـا صــور وجـوه أصـدقــائـهم الـذين
ـشـاهـدة. وأعـلـنت فـيـسـبـوك اإلثـنـ أن وظـيفـة ووتش يـشـاركونـهم ا
شاهـدة معـاً) اجلديدة سـتصبـح متوافـرة خالل األسابيع توغيـذر (ا
قبـلة في كل مكـان تتوافـر فيه خدمـة احملادثة مـسنجـر التابـعة لها. ا
وأوضحت رئـيـسة مـبـيعـات مـسنـجـر أوليـفيـا غـرايس لوكـالـة فرانس
برس أن فيـسبـوك تهـدف إلى إيجاد طـريقـة جديـدة لتجـربة مـشاهدة
فـيـلم جـمـاعيـاً بـعـد أشـهـر من الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي بـسـبب جـائـحة
ستخدم خالل اتصال هاتفي في ما بينهم أن كن ا كوفيد- .19و
تاحـة على فيـسبوك يقرروا مـشاهدة أي نـوع من البرامـج واألفالم ا
ووتش فتظـهر عـلى الشاشـة صورة ما قـرروا مشـاهدته إلى جانب
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ومجتمعنا يشهدان حتوّالً معتبرةً
ــوسـيــقى ســيــتـيــحـان أن الــفن وا
مـواصلة التقدّم. وأضافت بالنسبة
إلــيـنـا يـجب أن يـكـون ذلك واجـبـاً
مـطلـقاً. أما في نـظر بـاترسون (38
سرحيات مجدداً عـاماً) فحضور ا
سـيــكـون أمـراً مـطـمـئــنـاً لـلـفـنـانـ

وللجمهور على السواء.
وإذا كـان أحـد ال يسـتـطيع الـتـكهن
بـكـيـفـيـة تـطـور األمـور في الـقـطـاع
بـــعـــد اجلـــائــحـــة فـــإن تـــاهـــاركــا
بـاترسـون على ثـقة بـأنهـا لن تعود

كما كانت. 
وقـال سيكون ثـمة +وضع طبيعي+
جـديد إذ أن وعياً جديداً وُلِدَ لدينا
وكـذلك بـاتت لـديـنـا معـرفـة جـديدة
ومـــهــارات مــخــتـــلــفــة حـــســنّــاهــا
وطــورنـاهــا. وأكــد ديـريك ديــفـيس
أنه مــتـحـفـز لـتـجــاوز نـفـسه لـكـنّه
حــذّر من أن اجلـائـحــة تـركت آثـاراً

نفسية. 

ـقــبـلـة ــسـرحـيــة ا بــدّ من إعـداد ا
مالحِـظَةً أن بعـض الفنـان نشروا
مـــقــاطع فـــيــديــو جـــديــدة كل يــوم
تـقـريـباً  ووصـفت بـروفيت مـرحـلة
اجلــائــحــة بــأنــهــا كــانت خــانــقـة
مــشـــيــرة إلى أنــهــا بــدأت بــقــراءة
ســيــنـاريــوهـات جــديــدة وتـعــتـزم
سرحي أو الـتوجه نحـو اإلخراج ا
. يـتـعـاون ديـريك ـمـثـلـ اخـتـيـار ا
ديـــفـــيـس وكـــونـــدرا بـــروفـــيت مع
فــنـانـ في مـسـرحـيـة اليـتس أوت
ـــفـــتــــوحـــة عـــلى أون بــــرودواي ا
اإلنــتـــرنت. وقــد أفــادا مع مــقــدّمَي
الـــبــرنـــامج تــاهـــاركــا بـــاتــرســون
ـرحلة وأجنـيال بيـرشيت من هذه ا
ـــنــاقــشـــة اإلجــراءات الــصـــحــيــة
الـوقائـية الـتي ينـبغي اتـباعـها في
بـرودواي بـعـد اجلـائحـة ولـلـبحث
في تـأثير حركة حيـاة السود مهمة
ناهضة للعنصرية على القطاع. ا
وقـالت بيرشيت ( 41عـاماً) ثقـافتنا

{ نــيــويـورك-(أ ف ب)  –يــبـدو أن
ـة قــد دقّت ــؤ ســاعــة اخلــيــارات ا
بالنسبة إلى جنوم برودواي الذين
ـــســــرحـــيـــات شــــاركـــوا في أهـمّ ا
ــوســيــقـيــة في ظل الــغــنــائـيــة وا
االخــتـنــاق الـذي يــعـانــيه الـقــطـاع

بسبب جائحة كوفيد-.19
فـككل القطاعات الثقافية أقفل حي
ــسـارح الــشـهــيـر أبــوابه عـنــدمـا ا
أصــــبــــحـت نــــيــــويــــورك الــــبـــؤرة
األمـيركـية لـتفـشّي فيـروس كورونا

ستجدّ في الربيع. ا
وكـــان ديـــريك ديـــفــيـس يــســـتـــعــد
لــتـجـسـيـد شـخــصـيـة مـارتن لـوثـر
كـيـنغ ضمن آي هـاف إيه در هو
الــذي سـبق أن تـولى أدواراً مـهـمـة
فـي ذي ليـون كـينغ وكـان أول فـنان
أســود يـــؤدي شــخــصــيــة الــشــبح
خالل جـولـة مـحلـيـة لـفـانـتوم أوف
ذي أوبـرا. ولكن فجأة وجد نفسه
غنّي عـاطالً من العمل. وقـال هذا ا
الـــــبــــالغ  41 عـــــامــــاً عـــــلى مــــدى
االســـابــيع الـــتي كــانت تـــمــرّ بــدأ
ـال بدأ االكـتـئـاب يسـيـطـر عليّ فـا

ينضب.
وفـي كل مــــرة كــــانت إعــــادة فــــتح
ـسـارح تؤجّل كـان ديفـيس يفـكّر ا
في الــعـودة إلى مــهـنــته الـســابـقـة
ـثـلي كـوســيط عـقـاري عـلـمـاً أن 
نـيويـورك يراهنـون اآلن على عودة

النشاط في صيف 2021 .
ـــكــنــني أن أبــقى من وأضــاف ال 
دون أن أفـــعل شــيــئــاً وأن أعــيش
عـلى األمل مشيـراً إلى أن كثراً من
أصـــدقــــائه ســـافـــروا وعـــادوا إلى
ديـارهم قـائلـ إنـهم قد ال يـعودون
أبـــداً إلـى بــرودواي. إالّ أن ديـــريك
ديــفـيس صــامـد إلى اآلن ويــعـطي
دروسـاً في الـغـنـاء عـبـر اإلنـتـرنت
ويـحافظ على صـوته. وأكّد ديفيس
إنـه ال يزال شغوفاً بعمله. وأضاف
لــقـد عــمـلت طــوال حـيــاتي لــبـلـوغ
ـــكــنـــني أن ـــســـتـــوى وال  هـــذاا
أســـتـــســــلم اآلن. بـــلـــغت إيـــرادات
بــرودواي  1,83مــلــيـار دوالر خالل
موسم  2019-2018 بـحسب رابطة
بـرودواي لـيغ الـتي تـمـثّل الـقـطاع.
وتـقـدّر الـرابـطـة عـدد الـعـامـل في

. القطاع بنحو  97ألفاً
وتــــوقّع مــــســـؤولــــو بـــرودواي أن
يــتـكـبـدوا خـسـائــر مـالـيـة في حـال
ـسـارح الـتـزام نـسـبة فُـرِضَ عـلى ا
مـحـدودة من قدرتـهـا االستـيـعابـية
عـند إعادة فتح أبـوابها على غرار
تاحف الـنسب التي فُرِضَت على ا
سارح ستكون آخر ـا يعني أن ا
قـــطـــاع يـــعـــود إلى الـــعـــمـل بـــعــد
اجلـائحـة. وأفادت كونـدرا بروفيت
مـن الوضـع خالل األشـهـر األخـيرة
لـكي تعود أماً متفرغة البنها البالغ
عـام ولـو أنها خـائفة من كـونها

تنفق من مدّخراتها.
غنية والـراقصة البالغة لـكنّ هذه ا
الــســادســة والــثالثــ والــتي أدّت
أدواراً رئـيـسيـة في ذي لـيون كـينغ
مـدى عـشـر سنـوات شـعرت بـأنـها
واقــعــة حتت الــضـغط ورأت أن ال
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تــــوصـل خــــبــــراء الــــتــــغــــذيـــة
الــعـالجــيـــة  الى أن مـــشــروب
مسحـوق زهرة البـازالء الزرقاء
ـــعــروف (بـــازالء الــفـــراشــة) ا
بــاسـم الــشـاي األزرق يــحــسن
الـذاكـرة ويــكـافح الـشــيـخـوخـة

و الشعر. ويعزز 
وذكـــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة ديـــــلي
إكــســبــريس الـبــريــطــانــيـة أن
اخلـبـراء يـقـولـون إن مـسـحـوق
زهـرة الـبـازالء الزرقـاء يـحـتوي
عـــلـى الـــعــــديـــد من الــــفـــوائـــد
الصـحـيـة منـهـا تـأخـير عـمـلـية
الـشـيــخـوخـة وحتــسـ صـحـة

اجلهاز الهضمي.
ومـسحـوق البـازالء الزرقـاء هو
طــعــام نـــبــاتي قـــوي لــلـــغــايــة
ومــــصـــنـــوع من زهـــور نـــبـــات
بازالء الفراشة التي استخدمت
لــقـرون في جـنــوب شـرق آسـيـا
لـتعـزيز احلـيويـة والشـيخـوخة

الصحية.
وقــــالت راشــــيـل روبــــيــــنــــيت

أخــصـائـيـة الـعالج بـاألعـشـاب:
زهــــرة بــــازالء الــــفــــراشــــة هي
مــنـشـط الـذهـن الـطــبــيــعي مـا
ـكن أن يـسـاعد في يـعـني أنه 

عرفية. حتس الوظيفة ا
وأضـافـت روبـيـنـيت: مـسـحـوق
بازالء الفراشة هـو نبات جميل
له مـــــجــــمــــوعــــة واســــعــــة من
االسـتــخــدامـات مـن الـزراعــيـة
إلى الطبية والتغذوية وغيرها.
لقد بدأنا للتو في فهم واختبار
ــركــبـات الــنـشــطـة أو دراسـة ا

فيه.
وكـــشــفـت دراســة حـــديـــثــة أن
زهـــرة الــــبـــازالء لـــهــــا فـــوائـــد
مــحــتـمــلــة خـاصــة في تــعــزيـز
التعلم والذاكرة على الرغم من
أن هــنـاك حــاجـة إلى مــزيـد من
الـتـجـارب الـبـشـريـة الـسـريـرية

جلعل هذا نهائيا.
وأشـــــــارت الــــــدراســـــــة إلى أن
الـــنــبــات يــحـــتــوي عــلى مــادة
قــــــلــــــويـــــد وفـالفــــــونــــــويـــــد
وتـاركـسـيـرول وتـاراكـسـيرون

وتريـتربـينـويد وأنـثوسـيان
كــمـواد كـيــمـيـائــيـة فـعــالـة لـهـا

آثارها البيولوجية.
وتـمتـلك هـذه الزهـرة مـجمـوعة
واسـعـة من األنـشـطـة الـدوائـية
ـضـادة ـا فـي ذلك األنـشـطـة ا
للبكتيـريا والسكري ومضادات
اإلسهال والفطريات ومضادات
الديدان وااللتهابات ومضادات
يكروبـات ومضادات األكسدة ا
ومــــضــــادات احلـــــمى ونــــقص
شــــحـــمـــيــــات الـــدم والــــتـــئـــام

اجلروح.
وخـــــلــــصت الـــــدراســــة إلى أن
مـــســـحـــوق بـــازالء الـــفـــراشـــة
يـحتـوي على مـجمـوعة واسـعة
من الــفــوائــد الــعــصــبــيـة مــثل
مــــــنـــــشـط الـــــذهـن ومـــــضـــــاد
لالكـتــئــاب ومـضــاد لإلجــهـاد

ومزيل للقلق.
ويُـعــرف الـنــبــات أيـضــا بـاسم
مــصـنع الـقـوى الـعـقـلـيـة ألنه ال
يـعزز الـذاكرة والـقـوى العـقلـية
فحسب بل يـوفر أيضـا تركيزا

هـادئـا ومريـحـا. كمـا يـشار إلى
أن زهـــــرة الـــــبــــازالء غـــــنـــــيــــة
ــضـادات األكــسـدة مــا يـعـني
ـكن أن تـسـاعـد اجلـسم أنـهــا 
عـــلى مــقـــاومــة األضـــرار الــتي
تــسـبـبـهــا اجلـذور احلـرة مـثل
االلــــــتـــــــهـــــــابــــــات وعـالمــــــات

الشيخوخة في اجللد.
وهذا النبات غني بشكل خاص
بـاألنـثـوسـيـانـ وهـو نوع من
ــوجـودة مـضــادات األكــســدة ا
أيضا في العنب البري والنبيذ
ــكــافــحـته ـعــروف  األحــمــر ا
لاللــتــهــابــات وتــعــزيــز صــحـة

القلب.
وتـعــمل زهـرة بــازالء الـفــراشـة
كافـحة الشيخوخة كدواء مهم 
وعندمـا تؤخذ فـإنها تؤدي إلى
زيـــادة مــــســـتــــويـــات الــــنـــاقل

. العصبي أستيل كول
ويـعـرف األسـيـتـيل كـولـ بـأنه
ــواد الــكــيــمــيــائــيــة في أحــد ا
الـــدمـــاغ الـــتي تـــقل مـع تـــقــدم

العمر.
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{ سـيول (أ ف ب) - اضطر مهـرجان بوسان الدولي لـلسينما
في كـوريا اجلنوبـية إلى تعـديل برنامـجه بسبب وبـاء كوفيد-19
وفق مـا أعلن الـقيّمـون على هـذا احلدث. ويـستـقطب عـادة أكبر
مهـرجان للسينما في آسيا عددا كبيرا من النجوم وشخصيات
الـقطـاع السـينـمائي يـأتون مـن آسيـا ومنـاطق أخرى في الـعالم
ـديـنة الـساحـلـية.وفي بـاد األمر لـتـمضـية  10 أيـام في هذه ا
جنحت كوريا اجلنوبية في احتواء وباء كوفيد- 19إلى حدّ بعيد
بـفـضل وسـائل فـعّـالـة لـلتـتـبّع والـتـشـخـيص عـلى نـطـاق واسع
لــكـنــهــا في آب شــهـدت ازديــادا في الــبـؤر الــوبــائـيــة مــا أثـار
مـخاوف من موجة ثانية.وخفّفت القيود بشكل مؤقت االثن في
هـرجـان الـسيـنـمائي سيـول ومـحيـطـهـا.غيـر أن الـقيّـمـ عـلى ا
كشـفوا االثن أال خـيار لهم سوى حـصر نطاق هذه الـفعاليات
ـهرجـان لي وونغ-كوان . وقـال رئيس ا الـتي أرجئت أسـبوعـ
(تسـاءلـنا عـمّـا إذا كان يـنبـغي لـنا تـنـظيم احلـدث) مـلمّـحا إلى
(عدم استبعاد إمكانية إلغائه إذا تسبّبت فعاليات عيد احلصاد
عروف بـ تشوسوك ( 30 أيلول إلى  2تشرين األول) الـتقليدي ا
ـهرجان عادة في مـطلع تشرين األول بـانتشار العـدوى.ويعقد ا
وهـو يقام هذه السنة من  21 إلى  30 تـشرين األول  وفق بيان
مـنظّميه الذين أشاروا إلى إلغاء كلّ الـفعاليات في الهواء الطلق
وكلّ احلـفالت ومنها حفال االفتـتاح واالختتام وعدم دعوة أي
ـهـرجان  192 فـيـلـما جنـوم.وسـتعـرض دورة الـعام  2020 من ا
من  68 بـلدا وسـينـاقش أعـضاء جلـنـة التـحـكيم خـيـاراتهم عـبر

االنترنت.

كــشـكــايش إلجــراء فـحــوص لــلـمــدرّسـ
ـؤسسـات الـتـعـلـيـمـيـة الـبالغ ومـوظـفي ا

عددهم حوالى ثالثة آالف.
ـبادرة إلى بـعث شعـور باألمان وترمي ا
وفق مــســاعــد رئـيس بــلــديــة كــشــكـايش
ـيـدا.ومـنذ لـشـؤون التـعـلـيم فـريـديـركـو أ
أيار/مايـو حددت هذه الـبلـدية هدفـا لها
يـقضـي بإجـراء فـحـوص مـجـانـيـة جململ
سكـان كـشـكـايش الـبـالغ عددهم  214ألـفا

في أقل من عام.
ويـعـود مـا يـقـرب من  1,3مـلـيـون تـلـمـيـذ
دارس بـعد برتـغـالي هذا األسـبـوع إلى ا
ســتــة أشــهــر من اإلغالق بــســبب األزمــة
الـصـحـيـة.وقـال رئـيس الـوزراء أنـتـونـيو
كـــوســـتــــا خالل زيـــارة إلـى مـــدرســـة في
مــنــطـقــة ســانــتــار وسط الــبالد الــعـام
شاكل لكن الدراسي اآلتي لن يخلو من ا
كننا االسـتمرار في تكـبد كلفة إغالق ال 
ــدارس.وتــلــحظ الــتــدابــيــر الــصــحــيـة ا
ــدارس الـــبــرتـــغــالـــيــة ـــعــتـــمــدة فـي ا ا
خــصــوصــا فــرض وضع الــكــمـامــة عــلى
جـمـيع الـبـالــغـ والـتالمـذة اعـتـبـارا من

رحلة التكميلية. ا

اجلديـد.وقالـت هيـليـا رودريـغيس مـديرة
مـدرســة مــاتــيـلــد روزا أراوجــو في سـاو
دومـيـنـغـوس دي رانــا الـتي تـعـد حـوالى
 800تلـمـيذ ومـئـة مـدرس لوكـالـة فرانس
برس (نشعر جمـيعا باطمئـنان أكبر ألننا

خضعنا للفحوص).
ومنذ مطلع أيـلول  تتوقف حافـلة كوفيد
الزرقاء يومـيا عنـد إحدى مدارس مـنطقة

{ كـشـكـايش (أ ف ب) - تــنـاوب مـعـلّـمـو
اضي إحدى مـدارس كـشكـايش االثـنـ ا
على الـصعـود إلى حافـلة جـرى حتويـلها
ـؤسـسـات مـخـتــبـرا جـواال يــتـنـقل بــ ا
ـنـطـقـة بـضـاحـيـة الـتـعـلـيـمـيــة في هـذه ا
الـعـاصـمــة الـبـرتـغـالـيــة لـشـبـونـة لـرصـد
ـسـتـجـد اإلصـابـات بـفـايــروس كـورونـا ا
قـــــــبــــــيل انـــــــطالق الــــــعـــــــام الــــــدراسي
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ضغـط الدم هـو القـوة الـناجتـة عن ضـغط الدم عـلى جدران
األوعـيــة الـدمــويـة حــيث إن ارتـفــاع ضـغط الــدم يـعـني أن
الـضـغـط عـلى األوعـيـة الــدمـويـة أعـلى من احلــد الـطـبـيـعي
وانـخــفــاض ضــغط الــدم يـعــني أن الــضــغط عــلى األوعــيـة

الدموية أقل من احلد الطبيعي. 
Âb « jG{ ŸUHð—« ÷«dŽ√

مـعظم األحيـان ال يرافق ارتـفاع ضـغط الدم أي أعراض و
مكن أن يتـسبب ببـعض األعراض مثل:  صداع لـكن من ا
شـديـد.  إرهـاق.   مـشـاكل في الـرؤيـة.   ألم في الـصـدر.,
صعـوبـة في الـتنـفس.  عـدم انتـظـام دقات الـقـلب. وجود دم
. في البول.  الشعور بنبض في الصدر أو الرقبة أو األذن

Âb « jG{ vKŽ ¡«cG « dOŁQð

يؤثـر الغذاء على ضغط الدم بـشكل مباشر حيث أن بعض
ـشـروبات تـسبب ارتـفاع ضـغط الدم و الـبعض األطعـمة وا
االخر يـسـبب انـخفـاضـها و بـشـكل غـير مـبـاشـر حيث أن
اكتساب الوزن قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم و خسارة

الوزن قد تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. 
jGC « l dð  UÐËdA Ë WLFÞ√

شـروبـات ترفـع ضغط الـدم ويـنصح أن بعـض األطعـمـة وا
ــرتـفع و قــد يـتـنــاولـهـا يـقـلـل مـنـهــا مـرضى ضــغط الـدم ا
نخفض لتساعدهم في رفع ضغط دمهم. مرضى الضغط ا

©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

l dð  UÐËdA Ë W¹cſ√

Âb « jG{

‰ÒbF¹ wzULMO « ÊUÝuÐ

U½Ë—u  V³ Ð t− U½dÐ
h×H  ”—«b*« »u& bO u  WK UŠ

wÝ«—b « ÂUF « qO³  5ÝÒ—b*«


	p1
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8

