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كــشــفـت ازمــة تــأخــر دفع رواتب
ـاضي ـوظـفـ لــشـهـر ايـلـول ا ا
ـر بـه الـعـراق الـســتـار عن مــا 
من ازمــة اقــتــصــاديـة قــد تــمــهـد
الفالسه قـريـبــا  في ظل الـتـوجه
احلـــكــــومي نــــحــــو االقــــتـــراض
ـطـلـوبة. ـسـتـحقـات ا لـتـسديـد ا
وب شد وجـذب بشـأن الية ربط
الرواتب بالقانـون يبقى السجال
مـــســتـــمــرا دون حتـــديــد مـــوعــد
حـقــيـقي الطالق حـقــوق مـوظـفي
الـــدولـــة  ويـــرى مـــراقـــبـــون ان
اسـتـمـرار هـذه االزمـة قـد يـسـبب
تـراجع جـهــود مـكـافـحـة كـورونـا
في البالد والسـيمـا بعـد دخولـها
مرحـلـة التـفـشي اجملتـمـعي التي
تتطلب مزيـدا من االموال لتوفير
ـواجــهـة االحــتـيــاجـات الالزمــة 
ـالـية اجلائـحـة . وردت اللـجـنة ا
الـنــيـابـيـة عــلى الـيـة ربط رواتب
ــوظــفــ بــقــانــون االقــتـراض ا
واشارت الى أن احلكومة حتاول
رمي الـكـرة امـام مـجـلس الـنواب
الحراجه. وقالت اللجنة في بيان

تـــلــقـــته (الــزمـــان) امس انه (في
الـوقت الـذي طـال انـتـظـارنـا فـيه
الية بتطبـيق احلكومـة ووزارة ا
لـــنـــصـــوص قــانـــون االقـــتــراض
احملـــلي واخلـــارجـي الـــذي اقــره
اضي ـان يوم في حـزيران ا البر
من هـذه الـسـنـة الـتي حـددت 60
يـــومــا لـــتـــقــد خـــطــة االصالح
حـــيث ــــالي   االقــــتــــصــــادي وا
شروع قانون اقتراض فؤجئنا 
اخـــر و كــــأن عـــمل الـــوزارة هـــو
االقـتـراض فـقط الـذي لـو اسـتـمر
فــسـيــعــلن الـعــراق افالسه خالل
سـتــة اشــهـر من االن) وتـســائل
البيـان (ماذا بـعد ذلك  و هل هذا
هـو احلل في حـال لـو انـخفـضت
ـا عليه هي أسعار الـنفط اكـثر 
االن?) وأضاف انه (لألسف نرى
ان احلـكـومــة حتـاول رمي الـكـرة
امـام مــجـلس الــنـواب و تــخـيـره
ـــوافـــقـــة عـــلـى اقـــتــراض بـــ ا
ـتـمثل سـيؤدي لـلـتهـلـكة قـريـبا ا
بـإفـالس الـبالد الــذي سـتـتــحـمل
نـــــتــــــائـــــجه االجــــــيـــــال و بـــــ

تــصــريــحــات حتــاول الــضــغط 
وانه ال رواتـب بـــدون مـــصـــادقــة

اجملــــلس عــــلـى ذلك االقــــتـــراض
إلحـــــــــراج اجملـــــــــلـس و خـــــــــلط
االوراق) واكـــــدت الــــلـــــجــــنــــة 
بــحـــسب الـــبـــيـــان ان (مـــســـالــة
الـــرواتب لـــيس من مـــســؤولـــيــة
الـسـلـطــة الـتـشـريـعـيـة و هي من
الـواجــبـات احلـكــومـيـة الــبـحـتـة
ومـن صــلـب الــتـــزامـــاتــهـــا امــام
شـعـبـهـا و ان أي مـحـاولـة لـرمي
الـكــرة عـلى مـجــلس الـنـواب هـو
ـسـؤولـية و عن تـنصل عن تـلك ا
االلـــــتـــــزامـــــات الـــــواجـب عـــــلى
احلــكــومــة الــقــيــام بــهــا). ورهن
ـالـيـة عـلي عالوي تـوزيع وزيـر ا
ـــوظــــفـــ بـــتــــصـــويت رواتـب ا
ـان عـلى قـانـون االقـتراض. الـبـر
ونـــقــلت تــقــاريـــر صــحــفــيــة عن
عالوي قـــــــوله ان (إطـالق رواتب
ـــوظــفــ مـــرهــون بـــتــصــويت ا
مـــجـــلس الـــنـــواب عـــلى قـــانــون

االقتراض). 
 ومضى على تأخر صرف رواتب
وظف اسبـوعان بسبب تأخر ا
ان بـالـتصـويت على قـانون البـر
االقـتـراض. بدوره  تـوقع عـضو
ان اللجنة ماجد الوائلي ان البر

سيـوافق على اي اجـراء حكومي
ـوظف لتأمـ وتغـطية رواتب ا
 حلــــ تــــقـــد ورقــــة االصالح
االقــتــصـادي وتــنــفـيــذهــا .وذكـر
الـــوائـــلي في تـــصـــريح امس ان
ــوظـفـ يـتـصـدر (مـلف رواتب ا
ان الذي وافق اجندة اعمال البر
ـرفوض على قـانـون االقتـراض ا
مــبـدئــيـا لــكن لـنــعـالج مــوضـوع

ودعـا رئــيس اجلـمــهـوريــة بـرهم
الي صالـح الى تعـزيـز الـوضع ا
لـــلـــبالد . وقـــال بــــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــــــزمــــــــان) امس ان (رئــــــــيس
اجلــمــهــوريـة اســتــقــبل مــحـافظ
ركزي الـعراقي مـصطفى البنـك ا
غالب الكتاب وفي مـستهل اللقاء
 اكـد صـالح ضـرورة اسـتـقاللـية
ــالي الــبــنـك وتــعــزيــز الــوضع ا
لــلــبــلــد من خالل تــنــويـع مـوارد
الــدولـة واتـبــاع سـيــاسـة نــقـديـة
مـــتــوازنـــة واتــخـــاذ اإلجــراءات
الي كـافحـة الفـساد اإلداري وا
والسـيــمـا في الـظــروف احلـالـيـة
الـــتي نـــواجه فـــيـــهـــا جـــائـــحـــة
كـــورونــــا وانـــخـــفـــاض واردات
من جــانــبه اســتــعـرض الــنــفط)
الــكـــتـــاب (ســـيـــر عـــمل الـــبـــنك
ــالي احلــالــيــة بــشــان الــوضع ا
ــتـخـذة والـنــقـدي واخلــطـوات ا
لــــــلــــــحـــــد مـن الـــــتــــــداعــــــيـــــات
االقتصادية) مثمـناً (دعم رئيس
اجلــمــهــوريــة لــتــحــقـيـق اهـداف
الي والـنقدي االرتقاء بـالوضع ا
وتــوفــيــر اخلـدمــات الــضــروريـة
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ــرأة حــيـــنه.وعــرض بـــرنــامج (ا
ثـالية) مـساء الـسبت في حـلقة ا
خـاصــة مــراسم تـســلم اجلـواري
لــلـقـالدة الـتي تــمت في مــديــريـة
االمور الطـبية العـسكريـة ببغداد
هـا الناطق حيث شارك في تـكر
االعالمي لــلـقـائـد الــعـام لـلـقـوات
ــسـلــحـة الـلــواء يـحــيى رسـول ا
ومــديــر االمـور الــطــبــيـة مــحــمـد

شاكر الفرطوسي.
وعــبــرت اجلـواري عن فــرحــتــهـا
بالتكر  وشـكرت البزاز عليه 
مـــؤكــدة ان (الـــقالدة لــيـــست لي
ــا لــكـل امــرأة عــراقــيـة فــقط وا
تــبـذل اجلـهــود لـتــقـد الــعـطـاء

بـــــابــــسـط صــــورة). وكـــــانت
اجلـــــــــواري قـــــــــد شـــــــــاركت
االعالمي عـــلي اخلـــالــدي في
تــــقــــد بــــرنــــامج (اجلــــيش
االبـيض) الـذي سـلط الـضـوء
ـالكــات عـــلـى تــضـــحـــيـــات ا
ــصـابـ الـطــبـيــة في عالج ا
بفـايروس كـورونا مع عرض
لقصص التـضحية والـبطولة
فـي هــــذا اجملــــال. وتــــعــــافى
ـاضي اخلـالـدي الـشـهـر من ا
من اصـابـته بـالـفـايـورس هـو
وفـــريـق عـــمل بــــرنـــامج(كالم
الناس) بعـد تصويـرهم حلقة

منه في محافظة بابل.

مـبـيـنـا ان (الـتـحـقـيـقـات األولـيّـة
الــتي أجـرتــهـا مــديـريّـة حتــقـيق
الـهـيـئـة في احملـافـظـة قـادت إلى
ـديــريّـة أجـهــزة حـديـثـة تــسـلُّم ا
ــــــة لــــــعـالج مـــــــرضى لـــــــيـــــــزريـَّ
الـــبـــروســـتــــات وتـــركـــهـــا دون
اسـتـخـدامـهـا بـإيـعـاز من جـهاتٍ
ـــراجــــعـــ إلى ـــا اضـــطــــر ا
اللـجوء للـعالج خارج احملـافظة
ــــصـــلــــحـــة وأحـــدث ضــــرراً بـــا
ـة) واســـتــطــرد الـــبــيــان الــعـــامـَّ
بـــالـــقـــول ان (أمـــر االســـتـــقـــدام
ـــديـــر الـــعـــام الـــصـــادر بـــحقّ ا
األســبق جــاء بـنــاءً عــلى أحــكـام
ــــــــــادة 340 مـن قــــــــــانــــــــــون ا
العقوبات) وتابع ان (الهيئة قد
اضي عن أعـلنت أواخـر تـمـوز ا
إصدار قـاضي محـكمـة التـحقيق
ة بـقـضـايـا الـنزاهـة في ُـخـتـصـَّ ا
مـحـافـظـة نـيـنـوى أمـر اسـتـقـدامٍ
ـــديـــر الـــعـــام لـــصـــحّـــة بـــحق ا
ة احملافظة خملالفته ضوابط خليـَّ

أزمة جائحة كورونا). 

أمر استقدام للمدير العام لدائرة
صحة نـينـوى األسبق وذلك على
ـرتـكـبـة في خـلـفــيـة اخملـالـفـات ا
قــضـيــة عــدم اسـتــخـدام أجــهـزةٍ
طـبيـة مـوجودةٍ فـعالً في مـخازن
ة.دائـرة الـتـحـقـيـقـات في ـديـريـَّ ا
ـعـرض حـديـثـهـا عن الـهـيـئـة و
تـفـاصـيـل الـقـضـيَـة الـتي حـقـقت
فــيـهــا وأحـالــتـهــا إلى الـقــضـاء
أفـــادت وبــحــسب بــيـــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس (بـإصـدار قـاضي
ة ُــخـتــصـَّ مـحــكـمــة الـتــحــقـيق ا
بــالــنـظــر بـقــضـايــا الـنــزاهـة في
احملـافـظـة أمـر اسـتـقـدامٍ لـلـمـدير
الـــعــام األســـبق لــدائـــرة صــحــة
محافظـة نينوى) مشيرا الى ان
ُخالفات (األمر جاء على خلفية ا
ـرتـكـبة فـي القـضـيـة اجلـزائـيَّة ا
اخلاصـة بعـدم استـخدام أجـهزة
طبيَّة لـيزريّة مُستـلمة وموجودةٍ
ـا دفع ـَّ ـــديــريّـــة  فـي مــخــازن ا
ُـــراجـــعــ إلـى الــعـالج خــارج ا

ُحافظة). ا

ــكــتب الــعـــامــري ضــده. وقــال ا
اإلعـالمي لـــتــحـــالف الـــفـــتح في
بيان امس إنه (في خطوة تهدف
ـــــفـــــلـــــســــــ الـــــذين إلـى ردع ا
ارسون التـشهيـر واللعب على
خـــــــــــــــــــــــلـــط األوراق مــن خــالل
اعــتـمــادهم نــهج الـتــصـريــحـات
الــصــفــراء الســتــهــداف الــرمــوز
الـوطـنـيــة بـهـدف حتـقـيق بـعض
شبـوهة كان لـلقضاء الغايـات ا
كلمة الفصل بعد أن أبطل جميع
التهم واألكاذيب التي افترى بها
عـبـد الـلـطيـف في إحـدى لقـاءاته
ـتـلـفزة ضـد الـعـامـري لـيـصدر ا
بعدها مذكرة إلقاء القبض بحقه
عــلـى إثــر الــدعــوى الــتي رفــعت
بــحـقه) مــؤكــدا (اتــخــاذ طــريق
الحقة القانونية ضد القضاء وا
كل من تــسـول له نــفـسه ومــهـمـا
عـال مــــوقــــعـه لــــلــــقــــيـــــام بــــبث
ـغــرضـة واعــتـمـاد الــشـائــعـات ا
الـتسـقـيط عـبر الـكـذب واالفـتراء
ســـــــواء فـي وســــــائـل االعالم أو
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اكـد مــجـلس الـقــضـاء االعـلى ان
ـتداولـة عن تـسـلمه الـشائـعـات ا
مــلـــفــا يــخص مــرتــكــبي جــرائم
الــــقـــتل واخلــــطف الـــتـي طـــالت
مـتــظـاهـري تـشــرين في حـكـومـة
ـهدي غير صـحيحة. عادل عبد ا
واكــد اجملــلس فـي بــيـان تــلــقــته
(الــــــزمــــــان) امس ان (اجملــــــلس
استـلم مـلف حتقـيق اداري ليس
فـيه مـتــهـمـ مـحـددين كـمـا ورد
في تصريح وزير الدفاع السابق
لف تـقصير اية  ولم  يتضمن ا
جهة سـواء كانت مؤسـساتية أو

شخصية). 
واصـــدرت مـــحــــكـــمـــة حتــــقـــيق
الكرادة الـتابـعة لرئـاسة محـكمة
اســتــئــنــاف بــغــداد/ الــرصــافــة
االحتــاديـة مــذكــرة إلـقــاء قـبض
بـحق النـائب الـسـابق وائل عـبد
الـلطـيف عـلى إثـر دعوى أقـامـها
رئــــيس حتــــالف الـــفــــتح هـــادي

وأعلـنت وزارة الصـحة في اقـليم
كـــردســتـــان عن تـــســـجــيل 620
اصــابــة جـديــدة بــكــورونـا خالل

اضية.  الساعات ا
وافــــادت دائـــــرة صــــحــــة بــــابل
بـتــســجـيل  101إصـابــة جــديـدة
و 68حــالــة شــفــاء وحــالــة وفــاة
واحــدة.وبـــذلك يــكـــون مــجــمــوع
اإلصـابـات في احملـافـظة 14629
بـــيــنـــهــا 12647 حـــالــة شـــفــاء.
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
 3210 اصابـة مـؤكدة بـفـايروس
كـــورونــا وشـــفــاء  3817 حــالــة
وبـــــواقـع وفـــــيــــات  52 ضـــــمن
ــــوقف الــــوبــــائي لــــيـــوم امس ا
االحــد. واطــلــعت (الــزمـان) عــلى
وقف الـوبـائي التي احصـائـيـة ا
سجلـت فيهـا (مخـتبرات الـصحة
في عمـوم الـعراق  3210 اصابة
جـــديـــدة بــكـــورون بـــعـــد فــحص
 19047 حـــــالـــــة) واضـــــاف ان
(الـــعـــراق ســـجل حـــاالت شـــفـــاء
بلغت  3817 وبواقع وفـيات 52
حـالــة). وتـصـدرت بـغــداد لـلـيـوم
الثـاني علـى التـوالي اعلى مـعدل
شفاء يـومي من فايـروس كورونا
وانخفاضـاً ملحوظـاً باالصابات
فيما سجلت محافظة السليمانية
قائـمـة الـوفيـات في عـمـوم البالد
بـحـسب الــبـيـان الـوزاري. ونـعى
مركز ابن البيـطار جلراحة القلب
احـد اشــهـر اطـبـاء الــعـراق أثـيـر
بـــاقــــر األنـــصـــاري الـــذي تـــوفي
مـتــأثـراً بـاصــابـته بـالــفـايـروس.
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الزم الـطـبـيب شـهد تـسلـمت ا
اجلـــواري بــــطــــلــــة بـــرنــــامج
(اجلـــــــيـش االبــــــيـض) الــــــذي
عرضـته قنـاة (الشـرقية) خالل
ــبـارك  قالدة شـهــر رمــضـان ا
ثالـية التي منـحها لها رأة ا ا
رئـــــيس مــــجـــــمــــوعــــة االعالم
سـتـقل االستـاذ سـعد الـبزاز ا
اضي  في نهـاية شـهر ايـار ا
ـوقـفـهـا الـشـجاع في تـثـمـينـا 
ــصـابــ بــفــايـروس خــدمــة ا
كــورونــا وحتــديــهــا لــلــمـرض
الـــــــــذي اصــــــــــيــــــــــبـت بـه في
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وصل رئـــيـس مـــجــلـس الـــنــواب
مـحمـد احلـلـبـوسي إلى الـكويت
عــلى رأس وفــد نـيــابي لــتــقـد
واجـب الـــعـــزاء بــــوفـــاة أالمـــيـــر
صــــــبــــــاح االحـــــمــــــد اجلــــــابـــــر
الصباح.وقدَّم احللبوسي والوفد
ــرافـق بــحــسب بـــيــان مــكــتــبه ا
االعالمي (التعـازي باسم الشعب
ومــجــلس الــنـواب الــعــراقي إلى
أمـــيـــر الــكـــويت نـــواف األحـــمــد
اجلـابـر الـصــبـاح بـوفـاة الـراحل
صـبـاح األحـمـد اجلـابـر كـمـا قـدَّم

التعازي إلى رئـيس مجلس األمة
) واعـــــــرب مــــــــرزوق الـــــــغـــــــا
واساة احللبوسي عن (مـشاعر ا
ــصــاب اجلـلـل). وكـان في هــذا ا
رجع الديني علي الـسيستاني ا
قد اعـرب عن تـعازيه الى الـشعب
الـكـويـتي بـوفـاة الـصـبـاح. وقـال
ــرجــعــيــة في بــيــان إن مــكــتـب ا
(السيستاني تـقدم بالتعازي الى
الـشــعب الـكـويـتـي بـوفـاة االمـيـر
الـصبـاح). كـمـا قدم وزيـر الـدفاع
األمــــريـــــكي مـــــارك إســــبـــــر افي
الـكـويت تـعـازي واشـنـطن لـقـادة
الــبالد في وفــاة صـبــاح األحــمـد

اجلــابــر. وعــزى إســبـر فـي وفـاة
الــصــبـاح  الــذي وفــاه االجل عن
عمـر يـنـاهز  91عامـا إلى األمـير
اجلـــــديـــــد. وقــــبـل وصـــــوله إلى
الكـويت  أمضى إسـبر ليـلته في
قــطـــر الـــبـــلـــد احلـــلــيـف اآلخــر
ــتـحـدة فـي اخلـلـيج لـلــواليـات ا
حــيث نــاقش (أهــمـيــة الــشــراكـة
القـويـة في الدفـاع بـ البـلدين).
وقــــدم اســـبــــر شــــكـــره لــــقــــطـــر
الســـتــضـــافــتــهـــا نــحــو  8 االف
جندي أمريكي في قـاعدة العديد
وهـي أكـــبـــر قـــاعـــدة لـــلـــواليـــات

نطقة. تحدة في ا ا
وكان الوزيـر األمريكي قـد اختتم
اجلمعة في الرباط جولة قام بها
لــدول في شــمــال إفــريــقــيــا.وفي
الــكــويت قــدم وزيــر اخلــارجــيـة
اإليــرانـي مــحــمـــد جــواد ظــريف
تـهــانـيه ألمـيـر الــكـويت اجلـديـد.
وقـال بـيـان امس أن (ظـريف قـدم
التـهاني والتـبريـكات ألمـير دولة
الــكــويت اجلــديـد) مـؤكــدا (دعم
ايــران لـدولــة الـكــويت). والــتـقى
نـائب رئـيس اإلمـارات مـحمـد بن
راشــد آل مـكــتـوم أمــيـر الــكـويت
اجلـديـد لـتـقـد الـتـعـازي بـوفـاة

الصباح. 
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الــرواتب  ولـــو كــان االقــتــراض
ــا احلـــكـــومي لـــغــيـــر الـــرواتب 
وافقـنـا علـيه انذاك) مشـيرا الى
ــــان يــــضــــغـط عــــلى ان (الــــبــــر
احلكـومة لـتعـظيم االيـرادات غير
النـفطـية لـكن احلكـومة ال تـسعى
فــعــلــيــا الى ذلك وال تــقــدم ورقـة
االصالح االقتـصادي حتى االن)
ان سيـضطر الى وتابع ان (البـر
ان يـــوافق لــلـــحــكــومـــة عــلى اي
اجـراء تـتـخـذه لـتـأمـ وتـغـطـيـة
ـوظــفـ  حلـ تــنـفـيـذ رواتب ا

االصالحات).
واسـتـطـرد بـالـقـول ان (اجـراءات
اجمللس هي ان نـشيـر الى منـافذ
وقطاعات عدة لـتعظيم االيرادات
غـيـر الـنفـطـيـة لـلـدولـة  التي اذا
اسـتغـلت فـعال بامـكـانهـا تـغطـية
ــئـة مـن نـفــقــات الــدولـة  50 بــا
عــمـومـا  لــكن حـالــيـا احلــكـومـة
ئـة على صادرات تعـتمد  90 با
ـــــئــــة عــــلى الــــنــــفط و  10 بــــا
االيــرادات االخـــرى الــتـي بــعض
منافذها وقطاعاتها اليحتاج الى
تشـريع قـانوني بل يـنـدرج ضمن
ـالـيـة ). اجـراءات وصالحـيــات ا

علي عالوي 
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بـحـث رئـيس اجلــمــهـوريــة بـرهم
صالح مع الـسـفيـر األمريـكي لدى
بــغـــداد مــاثـــيــو تـــولــر إجــراءات
الــعـــراق في حــمــايـــة الــبــعــثــات
الـدبـلـومـاسـيـة وتـرسـيخ سـلـطـة
الدولة في فرض القانون لتحقيق
االمن واالســـتــقــرار. وقـــال بــيــان
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (صـالح
اعرب في بداية اللقاء عن امنياته
بالـشفاء الـعاجل لـلرئـيس دونالد
تــــرامب وزوجــــته مــــيالنــــيـــا من
فــــايـــروس كــــورونـــا واهــــمـــيـــة
ــشــتــرك لــلــمـجــتــمع الــتــعــاون ا
الــــدولي في مــــواجـــهــــة الـــوبـــاء
وحتـجيـم اضراره) ولفت الى ان
(اجلـانــبـ بـحــثـا الــعالقـات بـ
الـبـلـدين وتـطـويـرهـا نـحـو آفـاق
التعـاون في مخـتلف اجملاالت في
ســيـــاق احلــوار الــســتـــراتــيــجي
وتــعــزيــز الــتـعــاون مـع اجملـتــمع
الـدولي في مــواجـهـة الــتـحـديـات
األمــنـيــة والــصــحـيــة وتــنــسـيق
ـــشـــتـــركــة اجلـــهـــود الـــدولــيـــة ا
واجهة وبـاء كورونا الى جانب
مـنــاقــشـة تــطــورات األوضـاع في
ـنـطـقة) واكـد الـبـيان الـعـراق وا
انه (جـــرى تــأكـــيـــد ضــرورة دعم

إجــراءات احلــكــومــة في حــمــايـة
البعـثات الـدبلومـاسيـة وترسيخ
سلـطـة الـدولة فـي فرض الـقـانون
لـــتـــحـــقــيـق االمن واالســـتـــقــرار
ـنـطـقة وتـخفـيف الـتـوتـرات في ا
عبر احلـوار وصوالً الى السالم
ـــنـــاســـبـــة وإيـــجـــاد األرضـــيـــة ا
ــشــتـرك في مــجـاالت لــلـتــعـاون ا
اكد الـتـنـمــيـة والـتـقـدم). بـدوره  
تولـر (الـتزام بالده دعم اسـتـقرار
الــــعـــراق وتـــعــــزيـــز الــــعالقـــات
شتركة ب البلدين في الثنائية ا
اجملـــاالت كــــافـــة). وكــــان رئـــيس
الـوزراء مــصـطــفى الــكـاظــمي قـد
كـــــــشف عـن ان مـــــــا وصــــــلـه من
ــتـحـدة األمــريـكـيـة لم الـواليـات ا
يـكن تـهـديــداً بل انـزعـاجـاً وقـلـقـاً
مُــحــقــاً عــلى حــمــايــة الــبــعــثـات
الدبـلومـاسية  مؤكـدا بالـقول (ال
نخجل من أي عالقة حتفظ كرامة
الــعــراق والـعــراقــيــ ويــنـبــغي
إطــفـــاء الــنــيـــران وتــصـــفــيــر كل
مشـاكلـنا لـبنـاء مسـتقـبل أفضل).
وقـال الــكـاظـمي في لــقـاء مـتــلـفـز
بـثـته قـناتـا الـعـراقـيـة والـشـرقـية
وتــــابـــــعــــته (الـــــزمــــان) امس ان
(العالقات السـياسية لـيست فيها
عالقات شـخصـية وأمـريكـا دولة
كـــبـــرى تـــبـــنى عالقـــاتـــهـــا عـــلى

ـصـالح ويــجب عـلـيــنـا حـمـايـة ا
مـصاحلـنـا مع مـعـهـا في مـجاالت
االقـتــصــاد والـتــعـلــيم والـصــحـة
واألمن) واضــاف (ال نــخــجل من
أي عالقــة حتـفـظ كـرامــة الــعـراق
والــعـــراقــيــ ويــنـــبــغي إطــفــاء
الـنـيـران وتـصــفـيـر كل مـشـاكـلـنـا
مـنـوها لـبـنـاء مـسـتـقـبل أفـضل) 
الى ان (الـــســيــاســـة اخلــارجــيــة
لـلعـراق تـتـمـثل بـالـتوازن ورفض
الـتـدخـل في شـؤونـنــا وفي نـفس

الوقت نـحن ال نـتـدخل في شؤون
غـــيــرنـــا و عالقـــاتـــنـــا مع الــدول
الـعـربـيـة وإيـران جـيـدة في حـ
هنـاك من يـتـمـنى أن تكـون لـديـنا
عالقات سـيـئـة مع إيران) مـؤكدا
(لن نقبل بـأي تهـديد من أي دولة
كـانت ومــا وصـلــنـا هــو انـزعـاج
وقلق أمريكي بـشأن أمن بعـثاتها
في الـــعـــراق وهـــذا من حـــقـــهــا)
مبيناً أن (هنـاك من يحاول عرقلة
عالقـاتـنـا مع واشـنـطن بـعـنـاوين

ســـاذجــة ومـن خالل الـــصــواريخ
العبثـية التي تقع عـلى العراقي

وآخــرهــا حــادثــة الــرضــوانــيـة)
وبـشان تـداعـيـات احـتـمال إغالق
الـسـفارة األمـريـكـيـة قـال (سـنـمر
بأزمـة حـقـيقـيـة وتـبعـات خـطرة
وهــــذا ســــيـــــؤدي إلى انــــهــــيــــار
وحتــدث اقـــتــصـــادي مـــبـــاشــر) 
الـكـاظــمي عن سـيـاســة حـكـومـته
قــائـال ان (هــذه حــكـــومــة ارتــداد
اجـــتــــمـــاعي أنـــتــــجـــهـــا الـــواقع

االجتـماعي الحـساس شـعبي عام
ـستقبل بأن العـراق واحلاضر وا
في خـطر حـيث شـعـر الـشعب أن
هـنـاك مـشـكـلـة حـقـيـقـة وتـشـرين
ليست مـرحلـة عابرة بـل مفصـلية
في تــــاريخ الــــعــــراق والـــســــبب
األساسي لـوجـود هذه احلـكـومة
وهي قــضـيــة جـوهــريــة يـجب أن
نــتــوقـف عــنــدهــا) الفــتــا الى ان
(هـذه احلـكـومــة هي حـكـومـة حل
ولــــيس حـــكــــومــــة أزمـــات وهي
خــيـمــة لــكل الــعـراقــيــ في هـذا
الـــظــرف اخلـــطــر وتـــعــمـل عــلى
الــوصـــول إلى مـــطــالب الـــشــعب
ـــــرجــــعــــيــــة وحــــتـى الــــكــــتل وا
الـسـيــاسـيـة) وتـابع (من الـعـيب
وصف  560 شـــــــــهـــــــــيـــــــــدا من
ودعا ـتـظـاهــرين بـاجلـوكـريـة)  ا
الكـاظـمي إلى (اإلبـالغ عن حاالت
ـلفات تابـعة ا تهديـد النـاشطـ 
شخصيا) ورداً على سؤال بشأن
آخــر الــتــحــقــيــقــات في اغــتــيــال
احملــلـل الــســتـــراتــيـــجي هــشــام
الــهــاشــمـي أوضح أن (اغــتــيــال
ــة بــشــعــة الــهــاشــمي كــان جــر
وسـوف نالحق الــقـتـله ومــا زلـنـا
في مرحلـة التـحقيـقيات ووصـلنا

خليوط).
تفاصيل ص 2

ÍœUB² ù« —UON½ù« UNL¼√  UF³ð v ≈ ÍœROÝ …—UH « oKſ ∫wLþUJ «

q²I « rz«dł wHK  rÒK ²½ r  ∫ ¡UCI «

s¹d¼UE²*UÐ W U)« nD)«Ë

وائل عبد اللطيف 

مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
وهو األمـر الذي كـانت قد حذرت
ـــرجــعـــيــة الــرشـــيــدة في مــنه ا

خطبها السابقة).
 من جـهـة اخرى  اعـلـنت هـيـئة
الــنــزاهــة االحتــاديّـة عـن صـدور

فـــحــوصـــا إال لــلـــحــاالت األكـــثــر
خطـورة فيـمـا تعـطي دول أخرى
أولـــويـــة في إجـــراء الـــفـــحــوص
صاب تضاف لتتبع مخالطي ا
إلـى ذلك مـــحـــدوديـــة إمـــكـــانـــات
الـــفــــحص لـــدى عــــدد من الـــدول
اضي الـفقـيـرة.وسـجل الـسـبت ا
 4862 وفـاة جـديـدة و309.093
إصابة جديدة في العالم والدول
الــــتي ســــجـــلـت أكـــبــــر عـــدد من
الـوفـيـات اجلـديـدة في الـسـاعات
األخـــــيــــــرة هـي الـــــهــــــنـــــد 940
ـــــتــــــحـــــدة 689 والـــــواليــــــات ا
والــــبــــرازيل 599 . والــــواليــــات
تـحدة هي الـبلـد األكثـر تضرراً ا
من حـــــــيث عـــــــدد الــــــوفــــــيــــــات
واإلصــــابـــات مع تـــســـجـــيـــلـــهـــا
209.399 وفـــــــــــــــــــــاة مــن أصــل
7.383.244 إصــــــابـــــة حــــــسب
تـعـداد جــامـعـة جـونــز هـوبـكـنـز
وشفي ما ال يقل عن 2.873.369
ـتـحدة .بـعـد الـواليـات ا شـخـصاً
الـدول األكـثـر تـضـرراً من الـوبـاء
هـي الــــبــــرازيل حــــيث ســــجــــلت
 145.987 وفــــــــــــــــــاة مــن أصـل

 833 .4.906 إصابة.

ـستـجد بـوفاة وتسـبب كورونـا ا
1.034.396 مــــــــــا ال يــــــــــقـل عن 
شـخصـا في الـعـالم مـنـذ أبلغ عن
ـرض في الـصـ نـهـاية ظـهـور ا
كـانــون األول .وأصــيب أكــثـر من
 34.989.300 شــــــخـص حــــــول
و تـعــافى 24.127.400 الــعـالـم 
منهم حتى الـيوم.وال تعكس هذه
األرقام إال جزءا من العدد الفعلي
لإلصابـات إذ ال جتـري دول عدة
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ـتـحـدة ومجـلس ـسـتـمـرة مـنـذ عـقـود اال ان األ ا بـرغم مـواجع الـعـراق ا
االمن والــدول الـكــبـرى والــقـوى الــعـظــمى ال تــلـتــفت الى حـال الــعـراقــيـ
كـمواطـنـ لهم جـذر وسبـق اس احلضـارة وانبـثاقـهـا على ارض الـرافدين
ا يخـدم مخططـات ومصالح تلك اال من الـناحية الـسياسـية واالجنداتـية و
ا للـعراق من أهـمية جـيوسيـاسية واقـتصاديـة ... فضال عن سر الـدول .. 
ن يريد قيادة العالم والتربع على عرشه ..  كن ان يهمل  الروح الذي ال 
من هـنـا جـادت قـريـحـة الـعـراقيـ وذاكـرتـهم مـثـخـنـة اجلـراح بـالـكـثيـر من
مـاساتهم الدائمة دون عالجات ناجعة على مستوى النظام السياسي الذي
ي جـعـلـوه عـلى طـريـقة كـل امـة تلـعن الـتي يـبـدوا ان صـانـعي الـقـرار الـعـا
قـبلها .. فسينـاريوهات التغييـر دوما ليست سلميـة وال خدمية وال امنية وال
قموع كل حـضارية ... بل دموية على مستوى الـقيادة فضال عن الشعب ا

ح ..
تـبضـعت وهمـمت بالعـودة للـبيت وقـد استوقـفني رجل سـتيـني العـقد هازل
اجلـسد رث الـثيـاب الفت احلال .. يدفـع عربة خـشبـية تـب انه يـعتاش من
خاللـــهــا مــقـــابل اجــر زهـــيــد ..  فــقـــال : ( اوصــلك أســـتــاذ ) .. فــوضع
وجعة على سيمائه .. ثم ة شاب رغم كل خرائط الـعراق ا احلـاجيات بعز
سـتعرقة اوصـلني فشكـرته واعطيـته األجرة ضعفـ وتمنيت لـو اقبل يده ا
ـبلغ بسـيط اال انه شكرني ودعا بـاجلد واجلهـد وصراع احلياة .. مع ان ا
لي بـاخلـيـر حتـى خجـلت من نـفـسي .. وتـذكرت حـال الـعـراقـي الـبـسـطاء
الكرماء الذين يقبلون بكل شيء مع كونهم يتربعون على ثروات العالم التي
حـباهم الـله بـها وأصـبحـت نهـبا لـلمـحـتلـ والفـاسـدين والعـمالء والدخالء

وغيرهم الكثير من طوابير اخلامس والسادس وااللف ...
اخـذ الـرجل يوصـلنـي اغلب األحـيان كـمـا اني ادعوه الحـتـساء الـشاي في
سـوقنا الشـعبي كلمـا رايته . وقد شـطحت ذاكرتي الى نهـاية السبـعينات..
فـقلت له الم تكن جارنا وتمتلك سيارة وبيت واسرة .. فدمعت عيناه : (نعم
انـا هو .. لـقد كنت آنـذاك ( خلـفة بنـاء ) اكسب جـيدا واعيش بـبحـبوحة ..
ـسـتـمـرة الى الـيـوم الـتي لم حــتى حل عـام الـشـؤم 1980 حـيـث احلـرب ا
ـوت واخلراب والفـقر واجلهـل والتفـر) .. اقتادوني نـحصـد منهـا سوى ( ا
الى خـدمـة عسـكريـة طـويلـة قاربت اثـني عـشر عـاما .. لـم اتسـرح منـها اال
بـعـد انـتـهـاء احلـرب الـعراقـيـة اإليـرانـيـة حتت تـاثـيـر إصـابـات مـنعـتـني من
ـكلف الـتقاعد .. ثم حـلت كارثة احتالل الـعمل .. كما ان الـدولة لم تمنح ا
ا نـحن به .. ثم اعـتـصـرنا الـكـويت بـكل اجـنداتـهـا لـتكـبس حـالـنـا اسـوأ 
ثالثـة عشـر سنة لم تـبق علـينا شـيء اذ بعت البـيت والسـيارة الجل العالج
ـيـة فـتـحت والـعـيش .. لم يـنـته احلـصـار اال بـاحـتالل كـارثـي واجـندات عـا
قـيتة وأدت الى حروب وانـفجارات وإرهاب أبـواب احملاصصـة والطائفـية ا
ا تراني عليه .. وفـساد وهدم مؤسسات .. وقد عدت مهجرا الى مدينتي 
وقـد اسـتـاجرت شـقـة بـسيـطـة بـسـعر زهـيـدة اعـيش بهـا  من عـرق جـبـيني
وانـحـناء ظـهـري ... بعـد وفاة زوجـتي وزواج بـناتـي .. بال حكـومـة وال نيـلة

وال ضمان اجتماعي وال راتب تقاعدي .. 
قدرات نـتفعـ يلعـبون  اذا الـنفعـي وا ثـمة سؤال يـستحق الـعجب ! .. 
الـعـراق جـيل بـعد جـيل .. فـيـمـا الـتـبدالت الـتـآمـريـة وان بدت
جـذرية فـانهـا ال تؤدي الى حتـسن  حال فـقراء الـشعب

بادنى استحقاقاتهم .. 
فـكل الـشعـارات ستـبـقى كاذبـة وهمـيـة غرضـية وكل
دعـوات اإلصالح مـجـرد بـالـونـات .. مـا دام الـفـقراء

وقود نار وحمالة حطب ..
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كـثـر احلـديث في اآلونـة االخـيـرة بـشـأن كـيـفـيـة تـوزيع الـدوائـر االنـتـخـابـية
الـفرديـة لـقانـون انـتخـابات مـجـلس النـواب. ولـكي نقـطع الـطريق عن الـبدع
ـنع االلـتـفـاف عن االسـتـحـقاق ألـوفـة دولـيـاً من جـهـة و  الـقـانـونـيـة غـيـر ا
دعومة ـتظاهـرين منهـم وا ـطالب الشـعب وخاصة ا الـدستوري والـقانوني 
رجعية الدينية الرشيدة في النجف األشرف أقترح على السادة من قـبل ا
أعـضاء مجلس الـنواب ومن ورائهم من الـسادة أصحاب القـرار السياسي

مايلي:
آلية توزيع الدوائر االنتخابية الفردية جمللس النواب تكون كاآلتي:

أوالً: في غـيـاب وجـود قـانـون مـشـرّع يـنـظم تـشـكـيل وعـمل هـيـئـة مـسـتـقـلة
مـسـؤولـة عن رسم وتـنـظـيم حدود الـدوائـر االنـتـخـابـية الـفـرديـة إلنـتـخـابات

مجلس النواب العراقي أقترح استخدام الصيغة أو اآللية التالية:
) من الـدستور العراقي الدائم والتي تنص ادة (49/أوالً أ- إستناداً الى ا
عـلى أن "يتـكون مـجلس الـنواب من عـدد األعضاء بـنسـبة مـقعـد واحد لكل
ثـلون الـشعـب العـراقي بأكـمله ..." مـائة الـف نسـمة من نـفوس الـعـراق 
سـتقلـة لالنتـخابات فوضـية الـعليـا ا عـلى مجـلس النواب وبـالتـنسيق مـع ا
الـطـلب من وزارة الـتـخطـيط لـتـزويـده بـالـتفـاصـيل الـكـامـلة لـتـخـمـ نـفوس
الـعراق لـسنة 2020 م حـسب الوحـدات االدارية لكل مـحافظـات العراق و

من ضمنها محافظات إقليم كوردستان.
ب- إعـتماد بيانات وزارة الـتخطيط للتـوزيع السكاني لسنة 2020 ومن ثم
تـخصيص مقـعد واحد لـكل مئة الف نسـمة من نفوس الـعراق لرسم حدود
الـدائـرة االنتـخـابـية الـواحـدة و دمج الدوائـر االنـتـخابـيـة الفـرديـة اجملاورة
ائـة الف نسمة ضمن احملافـظة الواحدة التي تزيد الـتي تقل نفوسهم عن ا
نفوسها على مائة الف نسمة بقليل مع دائرة انتخابية واحدة مجاورة لها.
ج- احـتـسـاب عــدد الـدوائـر االنـتـخـابـيـة الـفــرديـة عـلى مـسـتـوى احملـافـظـة
ئـة لضمـان تمثيل ئةـ) خـمسة وعشـرون با الـواحدة ناقصـاً نسبة (25 بـا

ادة (49/رابعاً) من الدستور. النساء حسب ا
د- إحـتساب عدد الدوائر االنتـخابية الفردية عـلى مستوى احملافظة حسب
بـيـانات وزارة الـتـخطـيط نـاقـصاً دائـرة انـتخـابـية واحـدة أو اكـثر لـضـمان

حقوق كوتا االقليات ضمن احملافظة الواحدة.
ـ- من أجل رفـع الـغ احلـاصـل بـحق الـطـائـفـة الـكـاكائـيـة والحـقـاق احلق
الدستوري لهذه الطائفة العراقية االصيلة يجب تخصيص مقعد واحد في
كلٍ من مـحـافـظات كـركـوك و نـينـوى و ديـالى و الـسلـيـمـانيـة لـهـذه الطـائـفة

قصية عمداً إسوة بالتوزيع اجلغرافي لكوتا االقليات االخرى. ا
ز- من أجل ضـمان كوتا االقليـات بصورة دستورية و قـانونية يجب زيادة
كـوتا الـكورد الـفيـليـة ليـشمـل محـافظـتي بغـداد بنـسبـة مقـعدين و مـحافـظة

ديالى بنسبة مقعد واحد فقط.
ـاليـة واالمتـيازات الـوظيـفية ح- تـقلـيص الرواتب األسـميـة واخملصـصات ا
ئة تـماشياً ئةـ) خـمسة وعشـرين با ألعـضاء مجلس النـواب بنسبة (25 بـا
مع الــوضع االقـتـصــادي لـلـبــلـد من جـهــة والزديـاد عـدد الــنـواب بـصـورة

ملحوظة من جهة اخرى.
ثــانـيــاً: في حــالـة االعــتـمــاد عــلى االحــصـاءات الــسـكــانــيـة لــعـام 2010م
ادة والـصـادرة من وزارة الـتخـطـيط تطـبـيـقًا ألحـكـام ا
(49/أوالً) من الــدسـتــور عـنــدهـا يــسـتــثـنى تــنـفــيـذ
ا ال الـفـقرة (أوالً/أ) أعاله ويـعتـمـد باقي الـفقـرات 
تـتـعـارض مع القـوانـ الـعراقـيـة والـنـظم االنتـخـابـية

عاصرة. الدولية ا
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جــسـد أمــيـر دولــة الـكــويت الـراحل
الــشـــيخ صـــبــاح األحـــمــد اجلـــابــر
الـصـبـاح مـنـبع اإليـجـابـيـة ورحـابة
الـصدر الـكـويتـيـة حال الـتـعامل مع
ــسـألــة الــيـمــنــيـة أو "الــيــمـنــنـة" ا
ومـساعي إحالل الـسالم لـلـيمن من
وقت مـبـكــر جـعل مـحـاوالت تـقـريب
وجهات النظر سمـة كويتية أصيلة
ـــديــدة حـــتى آخــر الزمت حــيـــاته ا

أنفاسه.
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بــعــد سـنــتـ ونــصف من اعــتـراف
دولـة الـكويت رسـمـيـاً باجلـمـهـورية
العربية اليـمنية يناير 63م ثم بعد
ســنــة من مــشـاركــة الـشــيخ صــبـاح
األحــمـد مــوفــداً عـن قــيــادة الــدولـة
احتفاالت الثورة اليمنية سنة 64م
في ســنـة 1965م اســتــجـابـت دولـة
الــــكــــويت إلى نــــداء الـــيــــمـــنــــيـــ
ومسـاعـيهم نـحو مـد يد اإلخـاء لكل
األشقـاء فلم تـدخر حـكومـة الكويت
جـهــداً بـعـد اسـتـيـعـاب وجـهـة نـظـر

الصـباح ظل الـشيخ صـباح يـلقي -
نــيـــابـــة عن قــيـــادة الــدولـــة- بــذرة
ـصــاحلــة والــتـفــاهم ومــواصــلـة ا
سـاعي الهادئـة خالل عهـد الشيخ ا
صــبــاح الـــســالم الــصـــبــاح بل ذلل
صـبـاح األحمـد شـخـصيـاً الـصـعاب
ـصـاحلة ـسـعى ا لـكل اجملـتهـدين 
الوطنية ب اليمني والتفاهم ب
األشـقـاء الــيـمــنـيــ والـســعـوديـ
حــــتى  االعــــتـــراف الــــســــعـــودي
بــاجلـمـهـوريـة شـمــالي الـيـمن سـنـة
70م ثم ذهـبت الــكـويت تـأخـذ بـيـد
جنوبي اليمن ذي الـنظام اليساري
ال تــشـجــيـعـاً عــلى الـتــطـرف وسـوء
ــــا الــــتــــصــــرف جتــــاه اجلــــوار إ

توجيهاً صوب مشـاريع تنمية تنفع
عامة الشعب.

مـهــد أيــضـاً تــطــبــيع عالقــات عـدن
والـريـاض منـتـصف الـسـبعـيـنـيات
مــنـذ صــرح بـأن "احلــكم في عـدن ال
يـــشـــكل خـــطـــراً عـــلى أحـــد".. وظل
يـوالي نــصــحه لـلــجــنـوب الــيــمـني
بـتـركـيز جـهـود تـنـمـية بـالدهم على
غرار الـشـمال الـذي "يتـردد فيه اسم
ـني" شكراً الكويت عـلى كل لسان 
وثــنـــاءً عــلى مـــســاعــدات الـــكــويت
دارس بـاشرة لـلشـعب اليـمني بـا ا
ـــشـــافي حـــسب وزيـــر الـــدولـــة وا
. الكويتي الراحل عبدالعزيز حس
هــذا وحــاولـت دولـة الــكــويـت عــبـر

الوزير األمير تهدئة توتر الشطرين
سبتمبر 1972م ونقل كل قول طيب
: الـــقـــاضي صـــادر عن الـــقـــيـــادتــ
عــبــدالـــرحــمن اإلريــانـي والــرئــيس
ـ سـالم ربـيع عـلي الـشـهـيـر بـسـا

وقف عـسكرياً فـتطفأه قبل تفـجير ا
جلـــنــة مــتــابـــعــة عــربــيـــة نــتــيــجــة
الـوســاطــة الــكـويــتــيـة بــعــد زيـارة
أجــراهـــا الـــشــيخ صـــبــاح األحـــمــد
الــصـبـاح إلى شــطـري الـيــمن قـبـيل
اشـتعـال فـتيل حـرب الـوحدة األولى
ــنــتــهــيــة إلى تــوقــيع اتــفــاقــيــتي ا

. القاهرة وطرابلس الوحدويت
ويــعــد من أبــرز آثــار الــكــويت عــلى
الـوحـدة اليـمـنيـة عـهـد األميـر جـابر
الصباح احتضان قـمة عربية طارئة
لـوقف احلـرب الـثـانـيـة 1979م نتج
عــنـهــا ابـتـعــاث الـشـيـخ صـبـاح إلى
الـعاصـمـت صـنـعاء وعـدن تـمهـيداً
لـلـقاء الـقـمـة بـ رئيـسي الـشـطرين
عــلي عـبـدالــله صـالح وعـبــدالـفـتـاح
إسـمــاعـيل وتـوقــيع اتـفـاق وحـدوي
ثـالـث عـرف بــاتــفــاق الــكــويت طــيـاً

لصفحة احلرب.
dðuð …bŠ

تـواصـلت عـنـايـة الـكـويت بـتـخفـيف
ــنـطــقـة أيــضـاً في حـدة الــتـوتــر بـا
اليمن وحدوده كذلك عندما شجعت
من خالل الوزير األمير مبادرات حل
قدمة أزمة ظفـار ب مسقط وعـدن ا
إلى اجـــتــــمـــاع تـــونس مـن الـــيـــمن
قترحة الشمالي سنة 74م وكذلك ا
من جانـبهـا منـذ ناقـشت هذا الـشأن
مع مــسـئـولي اجلـنــوب الـيـمـني من
سنة 73م واتصـلت بسلـطنـة عمان

بغية التوفيق ب اجلارين.
وكم هــوّن الـشــيخ صــبـاح مــا هـوله
ـــتـــقـــولـــون عـــمـــا وراء خـــطـــوات ا

ــنـيــة مــوضــوعــيــة حــول الــنـزاع
وقـتـهـا قدمـهـا وفـد الـسالم الـيـمني
وبـــعض أعـــضـــاء الــوفـــد مـن دعــاة
السالم ومضت الكويت إلى األبعد
بــالـتـوسط بــ الـقـاهــرة والـريـاض
ـشكل لـتنـقيـة اجلـو العـربي وحل ا
الـيـمـني حالً نـهائـيـاً بـاقـتـراح وزير
اخلــارجـيــة الـشــيخ صـبــاح األحـمـد
األمــيــر احلــالي لــقــاء مــبــاشــر بـ
ـلك الـرئـيس جـمـال عـبـدالـنـاصـر وا
فيصل وصوالً إلشاعة االستقرار في
الـيـمن مـبديـاً تـرحـيب الـكـويت بأن
تـكـون أرضــهـا مــكـانـاً لــهـذا الــلـقـاء

األخوي.
ومن عــهـد الـشــيخ عـبـدالــله الـسـالم

تــتـخـذهـا مــسـقط واعـتــبـرت نـكـايـة
بـعدن بـينـما يـعـتبـرها هـو "إحداث
ـنـطـقـة ال تـوازن عالقــات دولـيـة بـا
نكايـة بدولة أخـرى".. أما موقفه من
كبوات عدن فالتزاماً بواجب اإلخاء
والـصداقـة يـبدي مالحـظـاته علـيـها
ــا قــطع ويــنــصح بــتــجــنــبــهـا دو
هم العالقـات مع من لم ينـتصح فـا
ـا فيه لديـه "التـوصل ولو مـتــأخراً 

." مصلحة العرب جميعاً
ــوقف الــكـــويــتي من ال نــتــجـــاوز ا
حـــــرب صـــــيف 1994م الـــــذي نص
بـلـسان الـشـيخ صـباح عـلى حتـبـيذ
احلـوار وعـدم الـقـتـال بـ األشـقاء
كــمـا شــجع عـلى وقـف الـقـتــال لـئال
ــوقف حـد االعــتـراف بـواقع يــبـلغ ا
االنفصـال الشاذ. وجتاوز بـعقالنية
إيــــجـــابــــيـــة حــــالــــة الـــقــــطـــيــــعـــة
الـدبــلـومــاسـيـة مـع الـيــمن نـتــيـجـة
وقف السلبي من الـغزو الكويتي ا
ورحب بــاالتــصـاالت الــفـرديــة الـتي
مــهــدت الــطــريق ولــو مــتـأخــراً إلى
إنــهـاء تــلك الــقــطـيــعــة الــفـظــيــعـة
واستقر القـرار على إعادة العالقات
وفتح سفارتي البلدين بالعاصمت
الــــــكــــــويت وصــــــنــــــعــــــاء أواخـــــر
الـتـســعـيـنـيـات عـقب شـطب الـشـيخ
صــبـاح تــصـنــيـفــات "مع وضـد" من

القاموس السياسي الكويتي.
أمضى الـشيخ صـباح حيـاته بكـلمة
عـــاقـــلــة تـــخـــمــد نـــيـــران اخملــاوف
ـــشــــبـــوبــــة  أكـــانت فـي نـــفـــوس ا
ـعنية عـنية اليـمنية أو ا األطراف ا
بالـيمن وغيـر اليـمن وواصل إلقاء
بذرة طيبة تقطف ثـمارها الناضجة
بـعـد حـ حـتـمـاً أنـهـا سـتُـخلّـد في
سِفر "اإلخاء والتـعاون" ب البلدين

. الشقيق
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بـنـفـسه عـلى تطـهـيـر االجهـزة االمـنـية
من الفاسدين).

مــضــيـفــا أن (هـنــاك قــوى وعـصــابـات
وجماعات تعيش على إشاعة الفوضى
واقف فـي العراق). وأشـاد الكـاظمي 
رئـيس الـتيـار الصـدري الـسيـد مقـتدى
الــصــدر الــداعـيــة الى الــتــهــدئـة ووأد
الــفـتـنـة واحلـفـاظ عــلى الـسـلم االهـلي
واسـتقـرار العراق ,وقـال إنه (يدعم كل
جـهد وطني يـحفظ وحدة البالد ,نـافيا
االنــحــيــاز الى الــســيــد الــصـدر أو اي

قوى سياسية).
ووجّـه رئيس مجلس الوزراء مصطفى
ــفــوضــيــة الــعــلــيـا الــكــاظــمي امس ا
ــضــاعــفــة جــهــودهــا لالنــتــخــابــات 
لـتسـريع إكمال الـتسجـيل البايـومتري
لـلــنـاخـبـ الـعـراقـيـ في أقـرب وقت

بكرة. استعدادا لالنتخابات ا
 ووفق بـيان تلقته ( الزمان ) امس فقد
شــدد الـكـاظـمي  عـلى (أهــمـيـة تـمـكـ
جــمــيع الـنــاخــبـ من الــتــصـويت في
ـقرر ـبـكـرة ا االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة ا
إجــــراؤهــــا في الــــســــادس من شــــهـــر

ــقـبـل وعـدّ أن مــشـاركــتـهم حــزيـران ا
الـواسعـة في التصـويت دليل عـلى ثقة
ــقـــراطــيــة الـــشــعب الـــعــراقـي بــالـــد
ــدني الـدسـتــوري) مـشـيـدا والــنـظـام ا
ـهـنـيـة خلـبراء بـ(الـقـدرات الـتـقـنـية وا
ـا يبـذلونه من ـفوضـية و ومـوظفي ا
جـهــود وحـرص في تـسـجـيل وتـنـظـيم
بــيــانـات عــدد مـتــزايــد من الــنـاخــبـ
ومــنـحـهم بـطــاقـاتـهم االنـتــخـابـيـة في

طلوب). الوقت ا
ـؤهـلـ لـلـتـصـويت ـواطـنـ ا ودعـا ا
الـى (اإلســراع بــتـــحــديـث بــيــانـــاتــهم
االنـتـخـابـيـة لـلـحـصـول عـلى الـبـطـاقـة
االنـتخـابـية الـبايـومتـرية عـبر الـذهاب
شـخصيا الى مراكز التسجيل القريبة
تـمهـيدا لـتسـلم بطـاقاتـهم األلـكتـرونية
الــبــايــومــتـــريــة الــتي ســتــســمح لــهم

باإلدالء بأصواتهم في االنتخابات).
ووجّـه رئـيس مــجــلس الــوزراء ايــضـا
ـعنـية ـفوضـية واجلـهات الـرسمـية ا ا
بـ (اتــخــاذ جــمــيع اإلجــراءات الـالزمـة
ــيــسّــرة لــضــمــان حــصــول جـمــيع وا
ـــا فـــيـــهم ـــؤهـــلـــ  الـــنـــاخـــبـــ ا
الـنازحـون على الـبطـاقة الـبايـومتـرية
خـالل مــدة وجـــيـــزة) ودعــا اجلـــهــات
الــرسـمـيـة والــشـعـبـيــة كـافـة الى (دعم
ـفـوضـية عـلى األصـعـدة كافـة إلكـمال ا
اســتـعـداداتـهـا إلجــراء االنـتـخـابـات) .
وكـان رئـيس مجـلس الـوزراء قد تـسلم
اول أمـس تــقــريــرا عـن اجــتــمــاع وفــد
ـــســتــوى مع رئــيس حـــكــومي رفــيع ا
ـــفــــوضـــ في وأعــــضـــاء مــــجـــلـس ا
ـفـوضيـة خصص لـبحث سـبل إجناز ا
الـــتــســـجــيـل الــبـــايــومـــتــري الـــكــامل
ــؤهـــلــ لـــلــنـــاخــبـــ الــعـــراقــيـــ ا
ـقبـلـة والـذين يـتـجاوز لالنـتـخـابـات ا
عــددهم الـكـلي سـتـة وعــشـرين مـلـيـون
ــوالــيـد اجلــديـدة ــا فـيــهم ا نــاخب 
ــســتـحــقـة وتــشــمل مــوالـيــد أعـوام ا
 2003و 2002و2001 فــــــــــــضـال عـن
. من جـهـة اخرى  اكـد عـضو الـنـازح
مــجـلـس الـنــواب عن مـحــافـظــة ديـالى
احــمــد مــظـهــر اجلــبــوري ان مــطـالب

وحـول الهجمات االخيرة ضد البعثات
وقـوات التحـالف الدولي قال الـكاظمي
إن (حــكـومــته لم تــتـلـق أي تـهــديـد بل
ن اســتــمــعت الى انــزعــاج أمـريــكي 
يــحــاول تــعــكــيــر صــفــو الـعـالقــة بـ
ــتـحـدة من خالل الــعـراق والـواليـات ا
اطـالق صـواريخ اسـتـهــدفت الـبـعـثـات

واطن على حد سواء). وا
 مـضـيـفـا أنه (تـعـرض لـبـعض شـظـايا
الــصـواريخ الـتي سـقــطت بـالـقـرب من
مــقــر احلــكـومــة الــعــراقـيــة) وانــتــقـد
الــــكــــاظـــمـي اتــــهـــامــــات وجــــهت الى
ــــتــــظـــــاهــــرين مـن بــــعض الــــقــــوى ا

والسياسي ,
وقـــال (إن اتـــهـــامـــات بـــعـض الـــقــوى
ـطـالـبـ الـســيـاسـيـة ألبـنـاء الـعـراق ا
ـشـروعـة بـأنـهم جـوكـريـة بـحــقـوقـهم ا
ــطـلق) وأتـهم الــكـاظـمي مــرفـوض بـا
(جهات خارجية وقوى متهمة بالفساد
ـؤسـسـات احلــكـومـيـة ــتـغـلـغـل في ا ا
وبــعـض االجــهــزة االمــنــيــة اتــهــمــهــا
بـاالخـتـطافـات واسـتـهداف الـنـاشـط
ــتـظــاهـرين) مـضــيـفــا أنه (يـشـرف وا
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ــواطــنــ وامــنــهم اولــويــة قــصـوى ا
لـلـعـمل الـنـيـابي واحلـكـومـي. واضاف
فـي بـيــان تــلــقــته ( الــزمــان ) امس ان
واطن ليست مستحيلة او (مـطالب ا
صــعـبــة الـتــطـبــيق خـاصــة في اجملـال
ـعـبـرة عن واقع اخلــدمي والـتـربــوي ا
ـا احلــال الـذي يـجب ان يـكـون افـضل 
ـتـلـكه الـبـلـد مـن مـوارد وإمـكـانـيات)
مـشــيـرا ان (عـلى اجلـهـات الـتـنـفـيـذيـة
الـعـمل بـخـطـوات سـريـعـة النـهـاء ملف
احملـــاضــرين اجملــانــيـــ وحتــويــلــهم
ــــوازنــــات لــــلـــــمالك الــــدائـم ضــــمن ا
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حـــــذر رئــــيس الـــــوزراء  مــــصـــــطــــفى
الـــكــاظـــمي من أن الـــعــراق فـي خــطــر
بـسبب االوضـاع االمنيـة واالقتـصادية
والـسـياسـيـة التي يـشهـدهـا في الوقت

احلاضر.
وقـال الــكـاظـمي في حـديث تـلـفـزيـوني
اجــراه  نـبـيل جــاسم وعـرضـتـه قـنـاتـا
الـــعــــراقـــيـــة والــــشـــرقـــيــــة نـــيـــوز إن
ـنــظـومـة (االنــتـفــاضـة خــرجت عـلـى ا
الـســيـاسـيـة ولـيـست عـلى احلـكـومـة)
مـضـيفـا أنه (رفض طـلب بعض الـقوى
اعـطـاءهـا امـتـيـازات سـيـاسـيـة فـبـدأت
تــــوجـه اتــــهــــامــــات الـى احلــــكــــومــــة
بـــاســـتـــمـــرار). وحـــول الـــعالقـــات مع
ــتــحــدة األمــريــكــيــة ,قــال الــواليــات ا
ــزايــدين عــلى الــكــاظــمي إن (بــعض ا
مـواجهـة القوات األمـريكيـة في العراق
كـانوا قد استـعانوا باالدارة االمـريكية
وعـقدوا اجتـماعات في الـبيت االبيض
السـقاط النظام السابق) مؤكدا انه (ال
خــجل مـن أي عالقــات تــخــدم الـشــعب

العراقي). 
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ـقبـلة).وتـابع اجلـبوري ان (االوضاع ا
االمـــنـــيـــة فـي بـــعض مـــنـــاطق ديـــالى
وخـــاصـــة فـي جـــلـــوالء والـــســـعـــديـــة
وخـانق التزال غير مـستقرة وبحاجة
الى تــعـزيـز امـني واســتـخـبـاري وهـذا
ـــســـنـــاه من خـالل لــقـــاءاتـــنـــا مع مـــا
ـنـاطق) الــقـيـادات االمــنـيـة في هــذه ا
مـشددا على (ضرورة ان تاخذ اجلهات
طالب بـنظر االعـتبار الـتنفـيذية هـذه ا
ـا تمثـله احملافظة واالهـمية الـقصوى 
من اهــمـيــة في االسـتــقـرار اجملــتـمـعي

بشكل عام).

UI¡∫   رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خالل لقاء تلفزيوني مع نبيل جاسم
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كـــشــفت وزارة الـــتــعــلــيـم الــعــالي
والــبـحث الـعــلـمي عن إحـالـة 260
مــرشــحــا لـلــقــبــول في الــدراسـات
الـــعــلـــيــا الى اجلـــامــعـــات حــسب
طـلوبة التي وردت التخـصصات ا
ـتـحـدث من وزارة الــصـحـة.وقـال ا
الـــرســـمي بـــاسـم الـــوزارة حـــيــدر

الـعبـودي في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس  إن (وزير التعليم نبيل كاظم
عـبـد الــصـاحب وجّه بـتــخـصـيص
مـــقـــاعــــد دراســـيـــة لـــلـــقـــبـــول في
الـدراسـات الـعـليـا دعـمـا لـلـمالكات
الـطبـيـة والـصـحـية والـتـمـريـضـية
والـــــفـــــرق الــــــســـــانـــــدة لـــــهـم من
تـخــصـصـات الـطب وطب االسـنـان
والصيدلة والتمريض والتحليالت

ـرضــيـة وعــلـوم احلــيـاة تــقـديـرا ا
جلـــهـــودهـم وتـــضـــحـــيــــاتـــهم في
مواجـهة جائـحة كـورونا) وأضاف
أن الـوزيـر (وافق عـلى إحـالة 260
مــرشـحــا لـلــقـبــول في اجلـامــعـات
ــــرشــــحــــ الـــيــــهــــا عــــلى وفق ا
طـلوبة التي وردت التخـصصات ا
من وزارة الصحة فضال عن زيادة
خـطـة الـقـبـول لــلـمـجـلس الـعـراقي

ـا لــلــتـخــصـصــات الـطــبـيــة تـكــر
جلـــهـــود االطـــبـــاء في مـــواجـــهـــة
اجلـائحـة وتـخويل اجملـلس لـلنـظر
ــــــــوضـــــــوع 36 مــــــــرشــــــــحـــــــا
رشـح الـيها من للـتخـصصـات ا

وزارة الصحة). 
الى ذلك اســتــقـبل مــحــافظ بــغـداد
مــحــمـــد جــابـــرالــعــطـــا وفــدا ضم
ـثــلـ عن احملــاضـرين بــاجملـان
وبحث معهم مطالبهم التي تركزت
بــشــكل رئــيس عــلى اصــدار االمــر
ـــــــبـــــــاشــــــرة االداري اخلـــــــاص 
احملاضـرين لعام2020  وفق بيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس  افــاد بــأن
احملافظ (وجّه باصدار كتاب تأكيد
خملاطبـة احملافظة الـسابق لالمانة
ـتـضـمن الــعـامـة جملـلس الـوزراء ا
منح تخويل للـمحافظ باصدار امر
ــبـاشــرة احملـاضــرين لـعـام اداري 
2020) مــــــشـــــددا عــــــلـى وجـــــوب
ــهـمـة (انـصــاف هـذه الــشـريــحـة ا
الـتي بـذلت جهـودا كـبـيرة بـالـعمل
بـاجملــان وسـاهـمـت بـسـد الــنـقص
احلاصل في الكوادر التدريسية).
ســـامــراء تـــرفض تـــعــديل قـــانــون
عـــاصـــمـــة الـــعـــراق لـــلـــحـــضـــارة

اإلسالمية
واكد مستـشار األمن القومي قاسم
األعـــرجي لـــشــيـــوخ ووجـــهــاء من

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡‡ v U¹œ

عن انخفاض اعلنت دائـرة بيئة ديـالى 
مـــعـــدالت الــتـــلــوث فـي إثــنـــ من اهم
االنهر بـنسبة  %70 فيـما اكدت انـهما
ـغـذي الـرئـيـسي حملـطـات االســـــالـة . ا
وقـال مديـر بيـئـة ديالى عـبدالـله  هادي
ان (بـيــئـة ديـالى الـشــمـري لـ (الـزمــان)
اعــتــمــدت مــنــذ بــدايــة الــعــام اجلــاري
2020 مــبـــدأ الـــفــحـص لــكل 3 اشـــهــر
لألنهر الرئيـسية من اجل الوقوف على
مـلف الـتـلـوث وبـيـان معـدالته من خالل

اجهزة متطورة) .
واضـاف الـشمـري ان (الـفـحص يـشمل
كل االنـهـر تقـريـبـا وخـاصـة الـرئـيـسـية
همة مؤكدا بان الفحوصات االخيرة وا
لـنـهـري ديـالى والــونـد كـانت ايـجـابـيـة
جــدا مـن نــاحــيــة تــقــلص وانــخــفــاض
مـعــدالت الـتــلـوث بــنـســبـة % 70وهـو
مــؤشـــر ايــجـــابي يــعـــد االفــضـل مــنــذ

سنوات) . 
w−Oð«d²Ý —UÞ«

واشـار الـشـمـري الى ان (بـيـئـة االنـهـر
تـمثل اطـاراً ستـراتـيجـياً خـاصة وانـها
ــغـــذي الــرئــيــسي حملــطــات االســالــة ا
لـتــوفــيــر مــيـاه الــشــرب وكــلــمــا كـانت
مـعدالت الـتلـوث مـنخـفضـة قل احتـمال
بروز الـكثـير من االمـراض  مؤكـدا بان
سـتمرة كل اشـهر تعطي الفحـوصات ا
خـارطـة مـهـمــة في رصـد اي مـتـغـيـرات
بيئية في االنهر والتدخل اذا ما شكلت
نــســـبــة الــتـــلــوث خــطـــر يــهــدد ارواح

االهالي) .
وطـــالب عـــضـــو مـــجــلـس الــنـــواب عن
محـافظة ديـالى أحمـد مظهـر اجلبوري
احلـكـومـة بـاالهـتـمـام اكـثـر بـاحملـافـظـة

وتخصيص مبالغ اضافية لها .
وقـــــال اجلــــــبـــــوري لــ (الـــــزمـــــان)  إن
(احملافظة تـعاني ومنذ فـترة طويلة من
ـالـية نـقص واضح بـالـتـخـصـيـصـات ا
الــتي ادت الـى تــرد كــبــيــر بــاخلــدمـات
) وأضاف اجلبوري قدمـة للمواطـن ا
أن (احملــافـظــة بــحــاجـة مــاســة ألمـوال
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شـاريع احلـيويـة اخلاصة السـتكـمال ا
بـــالــبـــنـى الــتـــحـــتــيـــة من اجـل اعــادة
الــــنـــازحـــ الى قــــراهم وخـــاصـــة في
جــلــوالء والــســعـديــة والــتي دمــر بــهـا
االرهــــاب واجملــــامــــيع اخلــــارجــــة عن
الــــقـــانـــون 8 االف مـــنــــزل) كـــمـــا دعـــا
اجلــبــوري  إلـى (تــخــصــيص نــســبــة
ـنـافـذ احلـدودية مـعـيـنـة مـن ايـرادات ا
للـمـحـافظـة لـلـبـناء واالعـمـار وحتـس
اجلـــانب اخلـــدمي وتــنـــشــيـط احلــيــاة

االقتصادية فيها ). 
واكــد الــقــيــادي في احلــشــد الــشـعــبي
احـــمـــد الـــتـــمـــيــمـي  بــان 6 من ابــرز
مروجي اخملدرات في 4 مدن في ديالى
 االطـــاحـــة بـــهم نـــهـــايـــة االســـبــوع
ــاضي . وقـال الـتـمـيـمي  لــ (الـزمـان) ا
ان (فـــرقــــاً مـــشــــتـــركـــة حتــــركت وفق
مـعــلـومــات دقـيــقـة في 4 مـدن بــديـالى
وجنحت خالل 24 سـاعـة من االطـاحـة

بـ6 من ابرز مروجي اخملدرات) .
واضـاف التـمـيـمي  ان  (اخملدرات هي
وجه اخـر لإلرهاب كـونـها تـشكل خـطر
عــلى اجملـتـمع وتـعـتـبـر اهم شـكل اخـر
ـنـظمـة مـؤكدا بـان اجلـهود ـة ا لـلـجر
ـشـتـركـة ب مـخـتـلف القـوى االمـنـية ا
اسهم في االطاحـة بالكـثير من مروجي
وجتــــــار اخملـــــدرات خـالل االشــــــــهـــــر
اضية ). ومن جانب آخر قال الناطق ا
باسم احلشد الشعبي في ديالى صادق
ان ( هـجـمـات احلــسـيـني لـ (الـزمـان ) 
داعش االرهـــابـي في قـــواطع احلـــشـــد
الـــشـــعــبي الـ 13ضـــمن حـــدود ديــالى
انــخـفـضت بــنـسـبـة %80 خالل الـعـام
اجلــــاري). واضـــاف احلـــســــيـــني  ان
(اعـــــتــــــمـــــاد احلــــــشـــــد الــــــشـــــعــــــبي
الستـراتيجـيات امنـية متعـددة اسهمت
في تضييق اخلنـاق على تنظيم داعش
االرهـــــابـي وقـــــتـل اكـــــثــــــر من  30من
عـنــاصـرهـا بـيـنـهم  13 من قـيـادته في
كـمائن وعـملـيـات نوعـية جـرت في عدة

قواطع من ديالى). 
واشار احلـسـيني الى ان (اكـثر من 10

من مسارات داعش الـسرية في الـتسلل
بـ الـقـواطع  قـطــعـهـا بـعـد كـشـفـهـا
خالل العملـيات العسـكرية الفتا الى ان
ــنـــاطق احملــررة الــوضـع االمــني فـي ا

بات اكثر امانا من قبل). 
ـديرية الى ذلك اعلن مـدير االعالم في ا
العـامة لـتربـية ديالى سـنان الـربــــيعي
لــ (الــزمـان)  انه (ضـمن حــمـلـة اعـمـار
ؤسسات التربوية في محافظة ديالى ا
بــدعم من مــحــافــظــة ديــالى وصــنـدوق
ـتـضـررة بـفـعل ـنـاطق ا اعـادة اعـمـار ا
نـظمات الدولية العمليـات االرهابية وا
الكات الهندسية في محافظة تواصل ا
ديـالى وبالـتعـاون مع القـسم الهـندسي
ديـرية الـعامة لـتربـية ديالى اشـرافها ا
ـشــــاريع ومـتـابـعـتـهـا إلجنـاز اعـمـال ا
ــنــفــذة فـــي احملــافــظــة). الــتــربــويــة ا
واضاف الـربيـعي  ان (العـمل  مسـتمر
ـــواصـــفــات في بـــنـــاء ثالث مـــدارس 
حــديــثـــة   تــتــكــون من  12 صــفــا مع
لـحـقات االضـافيـة ضمن اخملـتبـرات وا
مــوازنــة تــنـــمــيــة االقــالـــيم في قــضــاء
خـانـقـ وبـنـسب اجنـاز مـتـمـيـزة). من

جـانبـه ذكر مـديـر الـشـرطـة اجملـتـمـعـية
الـعـميـد غالب الـعـطيـة أن قـسمه تـلقى
خالل الـنـصف األول من الـعـام اجلـاري
ـنـاشــدات عـبـر اخلط الـسـاخن مـئـات ا
اجملـــــاني  497 أو عـــــبــــــر الـــــبـــــريـــــد
االلكتروني لصفحـة الشرطة اجملتمعية
العراقية الـرسمية تتناول الـكثير منها
حـاالت عـنف أســري. وبـيّن الــعـطـيـة لــ
(الــزمــان) أن  ( من بـــ تــلك احلــاالت
رصـدنا  100 حـالــة عـنف وقـعت بـحق
الــــنــــســـاء و123 حــــالــــة عــــنـف كـــان
ضــحــيـتــهــا أطـفــال    مــشــيـراً الى أن
فتاة اجملـتـمعـيـة تمـكـنت من إعادة  75 
هــاربـة من مـنـزل ذويـهـا بـسـبب فـضالً
عن إعــادة  40 طــفـالً لـــذات الــســـبب).
ح الـــعــــطـــيـــة إلـى أن   (الـــشـــرطـــة وأ
اجملتمعية تمكنت من منع  23 شخصا
من االنــتـحــار بــسـبب الــعــنف األسـري
الـواقع عـلـيـهم   مـضـيفـا   انه تـمـكـنا
بـفضل جـهود مـفارزنـا ومنـتسـبيـنا من
حتـقــيق الـعــدالـة الــتـصــاحلـيـة لـ 188
حــالـة بــ األزواج وحل مــشــاكـلــهــمـا
بالـطـرق الـسلـمـيـة حـفاظـاً عـلى نـسيج

o¹u∫ مبنى شركة تسويق النفط (سومر) ð

احلكومة العـــــــراقية بعرض وإقرار
مـــوازنــة الـــعـــام احلــالي2020  من
الية ناحية). مشيرا الى ان (وزارة ا
تعـتزم من نـاحيـة أخرى تـقد ورقة
إصالح اقــتـصــادي  وسط مــسـاعي

ال العام).  إليقاف الهدر في ا
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وفـي الــشــأن نــفــسـه اتــهم اخلــبــيــر
االقـــــتـــــصـــــادي عــــبـــــد الـــــرحـــــمن
ـالـيـة عـلي عـبـد ـشـهـداني وزيــر ا ا
االمـــيــر عـالوي بــافـــتــعـــال االزمــات

لتحقيق غايات واهداف معينة. 
ــشـــهـــداني في تـــصــريح ان وقـــال ا
(مــصـادر الـتــمـويل خلــزيـنــة الـدولـة
مــوجــودة وطــرق الــتــمــويل ايــضــاً
مـوجودة واحلـكـومة لـيـست عـاجزة
عن إيــجـاد آلـيــات لـلــتـمــويل لـسـداد
رواتب مـوظفي الـدولـة) مـشـيرا الى
ــركـزي الـعـراق اكـد في ان (الـبـنك ا
ـالية بيـانه األخيـر توافر الـسيـولة ا
لـديه ولـكن اشـعـارات الـصـرف غـيـر
ـشـاكل مـوجـودة). وتــابع ان (هـذه ا
ـالـيـة ووزير هي من افـتـعال وزارة ا
ـاليـة مـنـذ يـومه األول في الوزارة ا
ـا يتـعلق عمل عـلى توسـيع االزمة 
ــالـيــة لـيــحــقق هـدفه بــالـســيــولـة ا
األساسي وهو تغيـير سعر الصرف
وتـطـبـيق تــعـلـيـمـات الـبـنك الـدولي
الذي يسعى الى رفع أسـعار النفط)
ـالـيـة مـبـيـنــا ان (من اهـداف وزيـر ا
أيـضا هـي تقـلـيل الـرواتب والـلـجوء

الى الــدين الــداخـلي)عــلى حــد قـوله
ـــشـــهـــداني (اذا كـــانت .وتـــســـاءل ا
مـشـكـلة الـوزارة في تـوزيع الـرواتب
هي السيولة النقدية فلماذا ال تعمد
ـتقـاعـدين كون على تـوزيع رواتب ا
هيئة الـتقاعد مـرتبطة بـشكل مباشر
بــصــنــدوق الــتــقــاعــد الــوطـنـي ومـا
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أعلنت شركة تسويق النفط العراقية
سومـو عن إيـرادات صادرات الـنفط
صدرة خالل شهر اخلام والكميات ا
ــاضي وفــقــا إلحــصــائــيـة أيــلــول ا
أولـيـة.وبـلـغت كـمـيـات الـنـفط اخلـام
ـصدرة من الـعـراق وفـقا لـبـيـانات ا
الـشـركـة عـلى مـوقـعـهـا اإللـكـتـروني
78.39 مـلـيـون بـرمـيل خالل الـشـهـر
ـعـدل تصـديـر بلغ 2.613 اضي  ا

مليون برميل يوميا.
وأظـهـرت بـيـانـات سـومـو أن عـوائـد
الـصـادرات الـنـفـطـيـة لـلـعـراق بلـغت
3.17 مــــلـــــيــــار دوالر خالل شـــــهــــر
أيـلـول) منـوهـة بـأن (مـتـوسط سـعر
الــــــبــــــرمــــــيـل بــــــلغ 40.41 دوالرا).
ووصـــلت كــــمـــيـــات الــــنـــفط اخلـــام
ـــصــدرة من مـــوانئ الـــبــصــرة 75 ا
مليون بـرميل بإيرادات 3.04 مليار

دوالر.
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و تصدير 254.79 ألف برميل من
الــــنــــفط اخلــــام إلى األردن بــــلـــغت
عـائـداتـهـا 6.32 مالي دوالر. ودعا
خـبـراء ونـواب الى إعـادة الـنظـر في
نسبة تخفيض إنتاج النفط العراقي
ــالـي الـذي لــلــتــقــلــيل مـن الـعــجــز ا

تعانيه البالد. 
وقال النائب محمد شياع السوداني
في تــغـريــدة عـلى تــويـتــر رصـدتــهـا
(الــزمــان) امس انه (في ظل الــوضع

ـر به الـعراق يـفـترض الـي الذي  ا
بـاحلـكـومـة أن تـطالـب  أوبك بـإعادة
الــنـظـر في نــسـبــة تـخـفــيض إنـتـاج
الـنــفط الـعــراقي) مـوضــحـا ان هـذا
الـطـلب يـهـدف (لـلـتـقـلـيل من الـعـجـز
ــالي ســيــمــا وأن الــعـراق كــان من ا

أكثر الدول التزاما باإلتفاق). 
بـــدوره كــتـب وزيــر الـــنــفـط االســبق
ابراهيم بحر العلوم في تغريدة على
تــويـتــر رصــدتـهــا (الــزمـان)امس ان
(الـعراق يـحـقق ايـرادات بقـيـمة 3.5
مـلـيـار دوالر شـهـريـاً مـقـابل تـصـدير
2.5 مــلـــيــون بـــرمــيل نـــفط يـــومــيــاً
ـــوجـب تـــقـــيّـــده بـــقـــرارات اوبك+
اجملـحـفـة بـحـقه فـيـما تـواجه وزارة
ـالـيـة عـجـزاً بـحـوالي مـلـيـار دوالر ا
الســـتــكــمــال رواتـب شــهــر أيــلــول)
مــضـــيــفــا انه (ال مـــنــاص عن عــودة
ـارسـة الـسـيـادة عـلى الـعـراق الى 
قراره النفطي وتصدير ثالثة مالي
ونصف مليون برميل يوميا كما كان
سـابقـا قـبل قـرارات اوبك+ لـتـخطي
ـالـية بـدال من االقـتراض من االزمة ا

جهات خارجية وداخلية بفوائد).
ودعــا اخلـــبــيــر االقــتــصــادي عــمــاد
احلـرش الــتـمــيـمي الى (وقــفـة تـأمل

ظاهر االقتصاد العراقي). 
وعزا احلرش دعوته هذه بالقول انه
سامعنا  وقرأنا في وسائل (وصل 
الـتـواصل االجـتـمـاعي بـأن صـنـدوق
الـــنــــقــــد الـــدولـي هـــو مـن يـــطــــالب

(? ــــوظــــفـــ يــــخــــصم مـن رواتب ا
مــضــيــفــا ان (هــذا يــدل عــلى إبــقــاء
الــوزيـــر لألزمـــة لـــغـــايـــات يـــحــاول

حتقيقها) بحسب رأيه. 
شـهـداني الى ان (احـد اكـبر ولـفت ا
اضرار التـأخر بتـوزيع الرواتب هو
ـالية ارباك الـسوق اذ ان الـسيـولة ا

لـلـمـوظــفـ هي من حتـرك الـسـوق)
ــوظــفــ هـم الــفــئـة مــشــيــرا الى (ا
األكثر فـاعلية ونـشاطًا عـلى مستوى
االسـتـهالك) مـسـتـدركـا ان (مـعـانـاة
الــعـراق من تــفــشي الـوبــاء تــصـعّب
عملية وضع أي حلول اقتصادية في

الوضع الراهن).
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مـحـافـظـة ديــالى الـتـزام احلـكـومـة
بــاحلــفــاظ عـلـى األمن والــتــصـدي
لإلرهـابـيـ واجملـرمـ وتـسـهـيل
عــــودة الـــنــــازحــــ الى مــــنــــاطق
سكناهم. وقال بيان تلقته (الزمان)
ـكتبه امس ان األعرجي اسـتقبل 
وفـداً ضمَّ شـيـوخ ووجهـاء عـشـائر
العـزّة واجلبور واللـهيب والـعبيد
فـي مــــنــــاطق الـــــعــــظــــيم والــــزور
ـقـداديـة وبحث وسـنـسل وشـمال ا
مـــعه ( الـــوضع األمـــنـي وأوضــاع
الــنـازحـ والـتـنـسـيق مع الـقـوات
ـواطن األمنـية وأهـمية تـعاون ا
مـــعـــهــا فـي الــتـــصـــدي لـــلــخـاليــا
اإلرهــــابـــيـــة الـــنــــائـــمـــة وتـــأمـــ

مناطقهم) .
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مؤكـدا أن (توجـيهات الـقائـد العام
ـــســـلــحـــة مـــصـــطــفى لـــلـــقــوات ا
الـكـاظـمي واضـحـة وصـريـحـة في
احلـــفـــاظ عـــلى األمن والـــتـــصــدي
لإلرهـــابــيـــ واجملــرمـــ وكــذلك
تسهيل عودة النازح الى مناطق
سكناهم) مشيرا الى  أن (األجهزة
األمـنـية تـعـمل بـكل مهـنـية لـتـنفـيذ

تلك التوجيهات). 
من جــانــبــهـم قــدّم اعــضــاء الــوفـد
شــــرحـــاً عـن طـــبــــيــــعــــة األمن في
منـاطقهم مـبدين (استـعداد أهالي

ـنـاطق لـلـوقـوف مع الـقـوات تـلـك ا
األمـنـيـة ودعـمـهـا في احلـفـاظ على
ــواطــنـ من ـتــلــكـات ا أرواح و

العابث باألمن). 
من جــــهـــة اخــــرى اعـــلن شــــيـــوخ
عـشـائـر ومثـقـفو  سـامـراء رفـضهم
الــقـاطـع لـتــعــديل قـانــون ســامـراء
عـــاصـــمـــة الـــعـــراق لـــلـــحـــضـــارة
االسالمــيـة مــوضــحــ ان تــعـديل
الـــقـــانـــون يـــؤدي الـى افـــراغه من
مـحتـواه وحـرف مسـاره عن خـدمة

مدينة سامراء واهلها. 
واصــدر جتــمع شــيــوخ ومــثــقــفي
سـامــراء بـيـانــا بـهــذا اخلـصـوص
الــقـــاه الـــنـــاطق الـــرســـمي بـــاسم
ـطـر .واكد الـتـجمـع طالل حسـ ا
البيان أن (جماهير سامراء تطالب
بــاحلـــاح بـــبــقـــاء الــقـــانـــون عــلى
صـيـغــته االصـلـيــة دون تـعـديل او
تـغــيــيــر وتــشــدد عــلى تــنــــــــفــيـذ
اجلهات اخملتصة لفقراته وبأسرع
دينة اليها) متقدما وقت حلاجة ا
 بـالشـكر والـتـقديـر لرئـيس اجملمع
الـفـقـهي الـعـراقي احـمـد حــــــــسن
الـــطـه ورئـــيس مـــجـــلس الـــنـــواب
جلــهــوده في ســرعــة االســتــجــابـة
لــــصــــوت جــــمــــاهــــيــــر ســــامـــراء
بـــتـــــــــــأجـــيل الــــتـــصـــويت عـــلى

تعـــــديل القانون .

األسـر وترابـطهـا االجـتمـاعي)  مشـيرا
الـى ان (مـئــات حـاالت الــعــنف األسـري
تــمت إحــالــتــهــا إلى مــديــريــة حــمــايـة
األســرة والــطــفـل في الــوزارة ومــراكــز
الـــشــرطــة واحملــاكم بـــنــاء عــلى رغــبــة

عنف).   ا
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ـهجـرين في واعـلـنت مـديـر الـهـجـرة وا
مــحــافــظـة ديــالى ابــتــهــال الــدايـني لــ
ـيـدانـية (الـزمـان)  عـن ( قـيـام الـفـرق ا
بـــتـــوزيع مـــســـاعــدات عـــلـى الــعـــوائل

حـيث  الـنـازحـة في قـضـاء بـعـقـوبـة 
شــمـول اكــثـر من 2500 عــائـلــة نـازحـة
سـاعدات االنسانيـة  مشيرة الى ان با
سـاعدات الـتي  توزيعـها تـضمنت (ا
ســلــة غــذائــيـة  وســــلــة صــحــيــة  لـكل

عائله).  
واكــــدت مـــديــــر هــــجــــرة ديــــالى   انه
ساعدات ب االسر (سيستمر تـوزيع ا
الـنــازحـة والـعــائـدة في عـمــوم مـنـاطق
احملـافــظــة لـلــتــخـفــيف مـن مـعــانــاتـهم
نــتــيـــجــة لــطــول فــتـــرة الــنــزوح الــتي

جتاوزت ال 6 سنوات).

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com

 q J « ^‰Ô–Ë qLF « ̂eŽ
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-1-
قال تعالى :

" فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ "
لك /15 ا

هنـاك مَنْ يلجأ الى الـسكون بدالً من احلركـة  ويتوقع أنْ ينـهال عليه الرزق دون
كدح وبال عناء وهو في هذا يغلق على نفسه كثيراً من األبواب ..!!

-2-
أثور : وأجمل ما ورد في هذا الباب  القول ا

" الرزق رزقان :
رزق تطلبهُ

ورزق يطلبك "
فاألصل ان يتحرك االنسان بطلب الرزق ويسعى كادحا في هذا السبيل .

ولكنّ هـذا الطـلب ليس الـسبب الـوحيـد للـرزق  فهـناك نِـعَم وآالء يغـدقهـا اخلالق
الكر على عباده من حيث ال يحتسبون وتصلهم دون كدح وال عناء ..

طلق للعمل . ولكن هذا الرزق الذي يطلبك ال يصح معه االعتزال ا
فالفالح البد ان يسقي احلقل 

وانّ زخاتٍ من الغيث تسهم بِسَقْيِ مزروعاته ب احل واحل أيضاً .
والرزق غير احملتسب جعله الله من نصيب االتقياء .

قال تعالى :
(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب)

الطالق /2
-3-

طلوب للرزق البُدَّ ان يكون مباحاً بعيداً عن الشبهات . والعمل ا
ارس عمالً محرما مبغوضاً عـند الله وعند الناس  وبالتالي فانّ ُـرابي مثالً  فا

ايراداته من عمله احلرام ال تعد من الرزق احلالل .
ان البـحث عن الـلـقمـة احلالل الـتي تدخل الـى اجلوف أمـر مـهم للـغـاية  ذلك ان

قت ... آلى من احلرام ال يكون ألصحابها عند الله االّ ا البطون ا
وهؤالء هم الذين يدعون الله فال يُستجاب دعاؤهم ..!!

-4-
وصدق من قال :

" أقل ما يكون في آخر الزمان :
أخ يوثق به 

أو درهم من حالل "
-5-

ان أزمـة الـعـراق احلالـيـة سـبـبـهـا امـتـداد ايـدي القـراصـنـة والـلـصـوص وحـيـتان
ـال العام بـشتى احليل ومـختلف الفسـاد الكـبرى الى ثروته الـوطنيـة وانتهـابهم ا
الوسائل الـشيطانية ونحن اليوم ننتظـر بفارغ الصبر احالة هؤالء الفاسدين الى
الـقـضــاء وانـتـزاع مـا نــهـبـوه وارجـاعه الـى خـزانـة الـدولــة الـتي هي اآلن بـامس

ليارات التي نهبوها . احلاجة الى ا
-6-

ولنـختم بـقصـة طريـفـة روتهـا بعض كـتب األدب وننـقل لـكم ما جـرى ب فـتاة من
لمس  العرب مع أبيها الذي أدّى كدحه وعمله اجملهد الى ان تكون يده خشنة ا

ست يد أبيها : قالت الفتاة وقد 
هذه كفُّ أبي خشّنَها 

ضربُ مِسحاةٍ ونقل بالزبيلْ 
فأجابها أبوها :

ويكِ ال تستنكري خَشَنَ يدي 
ليس مَنْ كَدَّ لِعِزٍّ بذليلْ 

ا الذلةُ أنْ يُمسي الفتى  أ
ساحبَ الذيل الى باب البخيلْ 

نعـم انّ العزّ في الـعمل الشـريف الذي يُغـنيك عن اراقة
ن ال ينظر اليك باحترام . ماء وجهك 

والتسكع على االبواب هو الذل بعينه .
وهذا بيت القصيد .

قبل _وبعد _تشـكيل احلكومـة  إتفق اجلميع عـلى حتديد مهـامها في ثالثة أمور
ا يفضي إلى نتائج األول منـها إيجاد آلية ناجحة في إدارة األزمـة االقتصادية 
واطن وبـالـوقت نفـسه التـصـدي جلائـحة كـورونا تخـفف من شدة وطـأتـها عـلى ا
ـؤسـسـات الـصـحـيـة الـتي الحت بـلــدان الـعـالم أجـمع وحـامت عـلـى بالدنـا ذي ا

تهالكة. ا
فوضـية العلـيا ;وترتيب والثاني مـنها هو تـهيئـة متطلـبات قانـوني اإلنتخابـات  وا
األجواء إلجـراء انتخابات نـزيهة تمثل الشـعب بشكل عادل امـا الثالث فهو إعادة
ـا يـعيـد احلـيـاة الى طـبـيعـتـهـا بـعـيدا عن هـيبـة الـدولـة وفـرض سـيادة الـقـانـون 
ـنفلت وسـطوة اجلمـاعات اخلارجـة على القـانون  ولتُـجرى اإلنتـخابات السالح ا
بإنـسيابـية عـالية بـعيـدا عن أجواء الـتوتر  الـذي يفـشل أيَّ عملٍ كـان فضال على
أهـمـيــة اجلـانب اإلقـتــصـادي الـذي يـعــدُّ الـركن احلـاكـم الـذي بـدونه لن يــتـحـقق

اإلستقرار ولن تُجرى أية انتخابات. 
وتـعدُّ أزمـة الـعراق أزمـةً مـركبـةً كـونهـا مـشكـلـة اقتـصـادية مـوجودة قـبل كـورونا
يا وقبل إحـتجاجات احلراك الشـعبي اللذين زامنهـما إنخفاض أسعـار النفط عا
وزاد علـيه تخفيض حصص اإلنتاج وتداعيـات ماتقدم كلّه على الوضع العراقي.
واطـن _كانـت تنـتظـر حـلوال  في مـجـال توفـير ومع وجـود شريـحة كـبيـرة من ا
فـرص العـمل والـتعـييـنات  _كـان احللُّ األمثلُ لـلحـكـومة; ومـنذ الـيوم األول ; أن
ـالي تـقـدم خـطـابـا فـيه مـايـكـفي من الـشـفـافـيـة والـوضـوح عن حـقـيـقـة الـوضع ا
طلوبـة التي تعبرُ بنا إلى واإلجابة _وبـصراحة كذلك  _عن ماهـية اإلصالحات ا
بــر األمـان بـعــيـدا عن هـذه األزمـة مـع الـتـسـلــيم بـأن الـثــقـة بـ الــدولـة و الـقـوى

واطن هي في ادنى مستوياتها.  السياسية القابضة على السلطة وا
ومع بدايـة عـمل احلكـومة الحت بـوادر خـجول لإلصالحـات حـاولت فيـهـا تطـبيق
الــعـدالــة اإلجــتـمــاعــيـة  وحتــديــدا في مــوضـوع إزدواج الــرواتب والــفـضــائــيـ
ـنافذ احلـدودية اال أنهـا مضت في تقـد مشروع قـانون االقتراض واإلهتـمام با
الـداخـلي واخلـارجي كـأحـد احلـلـول لـضـمـان صـرف الـرواتب األمـر الـذي قـابـله
وافقة بإشتراط تقد ورقة إصالحات خالل (60) يوما انتهت مدتها ان با البـر
في (8/26) ولم تـنـجـز هــذه الـورقـة الـتي كـان يـفـتـرض أن تـتـضـمن إصالحـات

جوهرية تعالج مواطن اخللل في العراق. 
مجدداً برزت مشكلة تأم رواتب موظفي الدولة  _فضال على مشكلة تاخرها_
والتي تـمثل الشـغل الشـاغل والهم األكـبر للـعائـلة الـعراقيـة إذ أن هنـاك اكثر من
(5) مالي عـائلة تتقاضى راتبا تقاعـديا أو وظيفيا وهي تعيل نحو (30) مليون
نسمـة مايفـاقم األزمة الشـعبية; حتـديدا في ظل استـمرار اإلحتجـاجات الشـعبية
ـوازنة بـعـد إعتـراضات في الوقت نـفـسه أضطـرت احلـكومـة إلى سـحب قانـون ا
ان تـشريع ـاليـة أن تطـلب من احلـكومـة والبـر كثـيرة عـلى بنـوده  ماحـدا وزارة ا

قانون جديد لإلقتراض. 
كـنا _ومـازلـنا  _نأمل أن تـتصـدى احلـكومـة بقـرارات حـقيـقيـة تعـبـر عن رؤيتـها
ـكن ان تبـقى مـنكـفئـة على نـفسـها سـؤوليـة الـشرعـية والـوطنـية إذ ال مـتحـملـة ا
التـفـكر سـوى بـالـقروض حالً  _والـتي جتاوزت (120) مـلـيار دوالر   _في ظل
غيـاب أيـة خـطـوة عمـلـيـة بإجتـاه تـنـمـية اإليـرادات غـيـر النـفـطـيـة والسـيـطـرة على
; وقـد تـكون احلـلـول مـوجـعـةً  إال أنه على اإلنـفـاق وتـوفيـر فـرص عـمل لـلـعاطـلـ

صلحة العليا للبلد.  صاحب القرار أن يفكر في ا
شاكل يجب إنّ قرار اإلصالح في بـلد مثل العـراق يعاني هذا الـكم الكبيـر من ا
أوالً أن تُهـيأ له حـاضنـة سيـاسيـة تدعـم احلكـومة في إتـخاذ الـقرارات تـسانـدها
ثـانـيـاً بــيـئـة شـعــبـيـة مـتــفـهـمـة تــعض عـلى اجلُـرح وتـمــضي بـإجتـاه تــنـفـيـذ هـذه
اإلصالحـات وتـقبـلهـا مـؤقتـاً حلـ جتاوز األزمـة ; أما ثـالـثا واألكـثر أهـمـية فـهو
وجـود حـكومـة بـقرارات جـريـئة شـجـاعة تـضع نـصب عيـنـيهـا الـعراق بـعـيدة عن

الـتــجــاذبــات الجتــامل أيَّ طــرفٍ ســيــاسي داخــلــيــاً كـان أم
خــارجــيــاً وال تــرهن قــراراتـهــا بــأهــداف انـتـــخــابــيـة أو

إعالمية . 
ـقـومـات الـثالثـة كـلُّهـا كـفـيـلـة بـتـحقـيق اإلصالح هـذه ا
ـا هـو إرباك لـلـمـشـهـد ولن نـشـود وايّ كـالم آخـر إ ا
ـالي واالقـتصـادي الـذي يـهـدد وحدة يوقـف اإلنهـيـار ا

العراق وأمنه وإستقراره .

احمد مظهر اجلبوريصادق احلسينيعبد الله هادي الشمري

UI¡∫ مستشار االمن القومي في لقاء مع رؤساء العشائر
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ؤعن طـــريق الــصــدفـــة شــاهــدت فــلــمــا
وثــائـقــيـا مـن صـنــاعـة (بي بي سي) ...
ذات الـسـمـعة الـسـيـئـة بحق الـعـراقـي
مـنذ اول هجوم لقوات (أبوناجي ) على
الــشــعــيــبـة بــاجتــاه احــتالل الــعـراق ‘
ـعـروف عـرض الــفـلم بـخـبـاثـة الـغـرب ا
حتـت عـنــوان حــريــة الـرأي و كالم دون

رتوش .... ألخ 
وبــــعض الــــشـــواهــــد قـــبـل الـــهــــجـــوم
مـكن الـعـسـكـري الـغربي ‘وفـي حـدود ا
يظهر وجه اخر للغرب  ‘ظهر بعض من
االمـريـكيـ الذين انـتقـدوا غزو الـعراق
حتـت عـــنـــوان مـــحـــاربـــة االرهـــاب ...‘
وبــــعـــد بـــعـض الـــكالم الــــفـــارغ لـــهم ‘
تـوجـهت كامـيرا الـبرنـامج الى الشـباب
ـكبـوت في العـراق حتت ثقـل احلصار ا
و احلـروب واحـدة تلـو االخرى )‘عـرفت
ـهــرج احـمـد مـن خالل هـذا الـفــلم ان (ا
شــو) وامــثــاله صــنــيــعــة تــلـك الــفــتـرة
وبـعضـهم اليزال يـفسدون في االرض و
بـعضـهم ندم على مـشاركته في تـشجيع
االحــتالل مــســتــغال كــمـا قــلــنــا الــكـبت
الــقــاسـي الــذي كــانــوا يــعــانــونه حتت
تــاثــيــر احلـرب وتــدمــيــر الــعـراق حتت

عنوان احلصار و ....ألخ 
W¹dO bð  UDD

ودائــــمـــــا ان الــــغــــرب يـــــبــــدأون هــــذه
اخملــطـطــات الـتــدمـيــريـة بــهـجــوم عـلى
ـبـاشـر احـيـانـا و غـير رسـالـة االسالم ا
مـبـاشر احـيـانا أخـرى . وعـند مـشـاهدة
الـفلم الوثائقي اخلبـيث اكيد  يظهر انه
دربـون العراقيون) شـارك في اجنازه (ا
ــنـاســبـة تــذكـرت مــوضـوعي وبــهـذه  ا
الـذي نشـرته في صفـحتي اخلاصه (في
ــركـز الــفـيــســبـوك) عن قــرار حـكــومـة ا
ــواقـع االبــاحــيـة قــبـل ســنـوات ــنع ا
وحـــيـــنـــهـــا وجـــدنـــا (ســـلـــطـــة أقـــلـــيم
ـركـز بــاسـلـوب كــوردسـتـان ) حتــدى  ا
رخـــيص الـــهــدف كـــان واضــحـــا حــيث
نـافق ارادو ان يـقول لـساسة الـغرب ا
الـذين خدعوا الـكرد اكثـر من مرة وحلد
ـــثل أن ) كـــمــا يـــقـــال في ا (الـــضـــالـــ
(ســلـطـة الـكـرد) مـثـل الـغـرب يـصـونـون
حـريـة اخـتـيـارات شـخـصـيـة  واعـلـنـهـا
ـواطـنـ ) عـلى انـهــا ال تـمـنع اطالع (ا
واقع االبـاحية شاهـدة هذه ا الـتمـتع 
 ‘فكان رد فعل الكثير  ‘اخترت  رسالة
ــــوضــــوع وهــــو يــــتــــهم احــــدهـم عن ا
اجملتمع االسالمي بالتزييف للتوجهات
االجـتماعية ... فكتبت له : ( في مروركم
واقع عـلى مالحظاتي حـول (موضوع ا
االبـاحية ...!!) نشر يوم  9 / 19 اتوقف
عـــــــلى قـــــــولك (90./. مـن اجملــــــتـــــــمع
اسالمـي نعم لـكن يبيعـون اسالميتهم
ب 1000ديـنار عـراقي في السـوق اثناء
مـعـامــلـة الـسـوق يـحـلف بـديـنه و نـبـيه
وكـتابه كذبـا كي يحصل عـلى مبلغ زائد

ونـحن نـعيش بـاخلارج شـتري  مـن ا
لـكن ومــجـتـمـعــاتـهم في االبــااااااحـيـة 
ـنع االنسان هنـا ان يتمتع باالخالق ال
احلـــمــيـــدة االبـــاحــيـــة مــثـل الــكـــحــول
لـكن لـيس له عـادة سـيـئـة  الـســيـجـارة 

حتياتي ) عالقة باخالق اجملتمع 
 (1)

ــتــعــلــقـة اوالً احــاول كــكل كــتــابــاتـي ا
بـالوضع العـام لبيئـتنا اتكـلم بعيداَ عن
 (الـتفـلسف  –النـي اكتب لـعـامة الـناس
ولـيس لـلـنـخـبـة  (غـربـي الـهـوى) ! هـنا
ايـضاً أريد أن يكون ايضاحي من خالل
كـلمـات بسـيطـة متـداوله ب كـل الناس
ـــئـــة من بـــدون زعل  ‘أن قـــول (90 بـــا
اجملــتـمع اسالمـيـ نـعـم لـكن يـبـيـعـون
اسـالمـيتـهم ب 1000 ديـنـار عـراقي في
الــســوق ....ألخ ) اطالق فـيـه الـتــعـسف
بــحق مـجـتـمــعـنـا كـاي مـن اجملـتـمـعـات
االخـرى واالنـتـمـاءات الـديـنـة االخـرى ‘
فـــيه صـــالح وطــالح  ‘ومـن الــكــذب من
اجـل الـــربـح من قــــبل شــــخـص مـــنــــتم
لـالسالم اليــــعـــــني انـه يــــعــــكـس نــــهج
االسـالم ...!! وفي الــــكـــــتــــاب االسالمي
) هـنــا تـعـريف ــقـدس (الـقــرأن الـكـر ا
لـــهـــوالء بـــقـــوله تـــعــالـى (يـــرضــونـــكم
بـــأفـــواهم وتــأبـى قــلـــوبـــهم وأكـــثــرهم
فـــاســـقـــون / ســـورة الـــتـــوبــة)  ‘وأنـــا
ــاذا كل من عـرف نــفـسه في اســتـغـرب 
مـجـتمـعـنـا بـ (علـمـاني ..!! ) يعـتـبر: أن
الـــطـــعن عـــلـى رســالـــة االسـالم هـــويــة
لـــلــدخـــول الى نــادي الـــعــلـــمــانـــيــ ‘
واليـوجــد هـذا الـنـهج بـ الـعـلـمـانـيـ
الـغـربـي  ‘هـم ليـسـوا مـتـديـنـ ولـكن
ـسيـح رغم انهم اليـسـتـهـزؤن برسـالـة ا
ناضلوا من اجل إبعاد الدين عن الدولة
(واحــــسـن مــــا فــــعــــلــــوا)  ‘فـي الــــدين
ـسيحي طـائفتان  ‘ولـكن الالعلـماني ا
ـتـديـنـ يـتـدخـلـون في الـغـربـيـ وال ا
خـصوصـيات االجتـهاه ‘بـعكـسنا كل
يـنهم صـفقوا الـعلـمانيـ يسـاريهم و
لالمـريكان عندما رفع شعار احملاصصة
ة الـتي سميت غدراً بـعملية بـعد اجلر
حتـرير العراق ...!! وشـاركوا واليزالون
يــتــصـــرفــون لــتــعــمــيق جــرح الــعــراق
الـيـومي وبـكـافـة طـوائـفـهم واعـراقـهم .
ـاذا اليحـصل هذه انـا افـهم متـواضعـاً 
ـأسـاة في اجملـتـمـعـات الـغـربـيـة  ‘الن ا
عـــلـــمـــانـــيـــ الـــغــرب صـــادقـــيـــ في
عــلــمـانــيــتـهـم وبـقــدر صــدقـهم عــمــلـوا
لـتوعية مجـتمعاتهم  ‘ولـكن العلماني
في الــشـرق (ومـجـتـمــعـنـا الـكـوردي من
ضـمـنـهم) ازدواجـ اوالً مع انـفـسهم ‘
داخل بـــيــتـــهم رجــعـــيــ وانـــانــيــ ‘

وخارجه يساري او غربي الهواء .
ـؤلم ـؤسف وا مـن خالل هـذا الـعرض ا
اريـــد ان اقـــول لك اخي الـــكــر اذا من
يــدعي الــتـقــدمـيــة والـعــصـريــة وغـربي

ـاذا نــتـهم الــهـوى يــتـصــرفـون هــكـذا 
رســـالـــة االسالم مـن خالل (مـــعـــامـــلــة
ســطـحـيـة لــعـامل سـاذج يــريـد يـكـسب
لـقـمـة الـعيـش في مجـتـمع هـو ضـحـية
كـل االطــيــاف : الــديـــني والــعـــلــمــاني
بــيـــمــيــنـــهم ويــســارهم) ونـــاخــذهــنــا
سلم غشاش ...!!! وذجا لنقول: ان ا
امـا عن قـولكم ( نـحن نـعيش بـاخلارج
نع ومـجتمـعاتهم في االباحـية لكن ال
االنـسان هنا يتـمتع باالخالق احلميدة
) اعــــطي رأيـــا عـن هـــذه الـــفــــقـــرة من

مرورك بثالث نقاط :
- أن الـــله يـــوفـق اي انــســـان  وكـــذلك
اجملـتمع عندمـا يكونوا مـصلح ومن
الـــبــديــهى أن االخـالق احلــمــيــدة هــو
الـدافع االهـم لـلتـوجـعه نـحـو االصالح
احلـال. وبـالنـسبـة لالسالم (الرسـالة )
هــذا واضح في الــنص الـقــراني حـيث
جـاء : (ومـاكن رَبكَ ليـهلكَ الـقرى بـظلم
وأهـلهم مصلحون / سورة هود) وهنا
ـــا ان الـــلـه لم يـــحـــدد نـــوع االهل وإ
قـياس عدم وقـوعهم حتت طائـلة الظلم

هو ان يكونوا مصلح .
- أمــــا في الــــغــــرب ورغم كــــثـــيــــر من
االمـــتــــيـــازات لـــضــــمـــان الـــتــــوعـــيـــة
االجـتـمـاعـية  ‘لـيس الـتـمـتع باالخالق
احلـمـيدة ظـاهـرة مطـلـقة بـ الـناس ‘
ـــكن ان يـــخـــدع االنـــســان الـــواعي ال
ظـاهر  ‘أن قـراءة احلقـائق يـقولون بـا
ان مـجتمعات الغـرب ينخرها إالنحالل
االخـالقي في مــــقـــدمـــتــــهـــا ان الـــروح
ـعـنـاهـا االنسـانى اليـظـهـر إال بـشكل
باهت في كل تصرفات اهل الغرب

- ولـكن ان النـظام اليضـطهـد الفرد في
اجملــتـمع عـلى تــصـرفـاته الـشــخـصـيـة
(ســيــاسي  ‘إجــتــمــاعي  ‘اخــتــيــارته
ضـمن االول والثاني) فـهذا ايضاً ليس
إمــتــيــاز بــقــدر انه نــوع من االنــفــتـاح
ســـــيـــــزيـــــد مـن أالنـــــحالل (االخـالقي)
بـــاالضــــافـــة الى ظــــواهـــر الـــكـــأبـــة و

االنعزال و الشعور بالغربة
ــاذا اليـظــهـر االصــطـدام بـ - ولــكن 
الــنـاس و الـســلـطــات في الـغـرب  ‘الن
هــنــاك نـوع مـن الـتــحــالف و الـتــعــهـد
ــــتـــبــــادل بـــ الــــنـــاس (عــــمـــومـــا) ا
والــسـلــطـات ‘عــلى ان اليـظــهـر من اي
طــرف مـنـهم تــوجـة في خــصـوصـيـات
احـدهم لـالخر  ‘بـاالضـافـة الى ظـاهرة
(عـظـيـمة ) أخـرى في اجملـتـمع الـغربي
هــو ان يـحـتـرم (الـفــرد) مـعـنى سـيـادة
الـسـلـطـة في جـانـبـهـا الـوطني  ‘ولـكن
انـحطاط السلطـات الغربيه تكمن انهم
يـتــصـرفـون خـارج احلـدود سـيـاداتـهم
) لـبـيع انـفـسـهم لـتـشـجـيع (الـشـرقـيـ
واوطانهم والغدر من منطلق الاخالقي
رتزقه لتخريب (وكان جتميع ا

وذج صارخ الـعراق وليـبيا وسـوريا 
لهذه السياسه الغربيه اخلبيثة).

وان الــغـرب بــهــذا االجتـاه يــجـمــعـون
( (جــشــعـ  ‘مــتــخــلــفــ  ‘مــبــتــذلـ
لـسيحقوا كل تـوجهات ظهور إالرادات
الـوطــنـيـة . وهم لـتـحـقـيق هـذا الـعـمل
ــنـظم يـشــوهـون االسالم و اذا جتـرأ ا
احـد و قـام بتـحـقيق (حـيـادي) يرى أن
سلم برنامج االقتتال الطائفي ب ا
قــد  اعـداده في غـرف مـظــلـمـة لـعـدو
ارادة الــشـــعــوب في الــشــرق عــمــومــا
واالسـالم خصوصاً مـن قبل اخملابرات
الـبريطـانية  ‘وقـبل فتـرة ليس ببـعيدة
اشـار السـيد حـسن نصـراللـه بوضوح

ان تــمـويل قـنـوات الـتــلـفـاز الـتي تـركـز
على تعميق اخلالفات الطائفية و ابقاء
ظـاهـرة التـخـلف بـ النـاس في الـعالم

االسالمى تمولها بريطانيا .
 (2 )

حتـدثنا لـلقاريء الـكر مَرةً عن حـكاية
حـصـلت في مصـر واحلكـاية تَـقول: أنه
ـــــــــلــــــــــكـي رشح وفـي زمـن احلـــــــــكـم ا
ـانية في أحدى القرى لالنـتخابات البر
ـصريـة شخص له دكـتورا من جـامعة ا
ـنـافـسته سـوربـون الـفـرنسـيـة و رشح 
(عـمدة) الـقرية عـند بدء حـملة الـدعاية
اإلنــتـــخــابــيــة حتـــدث الــدكــتــور أمــام
الــنـاخـبـ في مــنـطـقـتـه عن الـعـمل من
قـراطية وضـمان حريـة الفرد أجل الـد
.....ألـخ وفي يـوم الـتـالي عـقـد الـعـمدة
ـاثــلـة لــلــدعـايــة إالنـتــخـابــيـة نــدوة 
فـــكــانت اول كــلـــمــة تــفــوه بـــهــا كــانت
الــســؤال الـــتــالي إلى  احلــاضــرين من
أهـل قــريــته : هل تــعــرفــون مــا مــعــنى
ـقـراطــيـة الــتى يـتــعـهـد الــدكـتـور الــد
جلــلـبـهـا لــكم ? فـأجـاب بــنـفـسه وقـال :
أنـها تـعني كـما انـتم الرجـال لكم احلق
ان تـتـزوجون حلـد االربعـة نسـوة كذلك
ـــقــــراطـــيـــة تـــســـمح أن تـــتـــزوج الـــد
(نـسـوانـكم..!) بـأربـعـة رجـالـة...!!! بـعد
هـذه الـندوة مـابـقى لـلدكـتـور قيـمـة ب
أهل قـريته وما كان له ان يـفكر بخوض
ايـة جتربـة إنتخـابية ومـنذ ذلك الوقت
أيـــــضـــــاً ومـن خالل احـــــداث كـــــهـــــذه
يــحـتَـسـب من قـبل (الــعـلـمــانـيـون) ذلك
ـيـون) هــذا الـوقت حـيـلـة الــوقت و(عـو
الــعــمـدة وجــهل الــنـاس االبــريــاء عـلى
االسـالم ورأي االسالم جتـــــاه حـــــريـــــة

االنسان 
WŽU « rO

اذاكـــان والى قـــيــام الـــســاعـــة الــهــدف
اآلسـاسي  والغاية الـآلساسية لالسالم
الـصـادق احلقـيقي هي حتـرير االنـسان
من الـعـبوديـة لالنـسان أو الـطـواغيت ;
وهـي كل مـــــا يــــعـــــبــــد مـن دون ألــــله ;
وتـاســيـسـا عـلى هـذه احلـقـيـقـة أصـبح
االنــســان في الــرؤيــة االسـالمــيــة أكـرم
اخملـلوقـات على ألـله ; حيث خـلقه ( في
أحـسن الـتـقيـوم) ونـفخ فيه من روحه ;
وهـو الـوحـيـد من ب مـخـلـوقـاته الذي
اخــتـاره لــيـكــون خــلـيــفـته في االرض ;
وكـرمه بـالـعـقل وهـداه الـسـبـيل وعـلـمه
الـبيـان ; واذا كانت حـقوق االنـسان في
مـــنــهج االسالمي تـــرقى الى مــســتــوى
الـــضـــرورات فـي الـــتـــشـــريع االسالمي
ــكـــلف فـي الــواقع الـــذي يــحـــقـــقــهـــا ا
اخلـارجي على سبـيل االمتثال والـتبعد
بـــاالحــكـــام االلــهـــيــة; فـــان ضــمـــانــات
احملافظة على هذه احلقوق تتحول هي
أيـضآ الى ضمانات شرعـية تستند الى
الــشـــريــعــة ال الى قــرارات اآلغــلــبــيــة ;
وبــذلـك التــكــون حتت رحــمــة ســلــطــان
االغـلبـية أو من هو قـادر على تـشكيـلها
وصـنعها ; فهي مباديء ثـابتة تفرضها
الــشــريــعــة وتــتــأسس عــلـى الــعــقــيـدة
وتـلتزم باالخالق الثـابتة .نقول اذا كان
واليـزال والى  الـقـيـام الـسـاعـة هـذا من
الــــثــــوابـت االسالم  كــــيـف  ومن فــــتح
مـجال امام الطواغيت  أعداء االنسانية
قــبل االسـالم  في عــصــرنـا الــراهن  ان
يــنـــظــمــون حـــمالتــهم الــشـــرســة عــلى
االسـالم ; وحـــجــتـــهـم هـــو اضـــطـــهــاد
االنــــســـــان وعــــدم احــــتـــــرام حــــقــــوقه

االنسانية والن االسالم ارهابي...!!
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قــد تـكــون عـلـتــنـا في وعــيـنــا الـبـايس
بـالديني امام امواج الدنيوية الذي جر
عـلـيـنـا تـلك الـويالت الـكـارثـيـة ; فـازمة
الـواقع الـعـربي واالسالمي احلـالي من
ــســاءلــة الــطـــبــيــعي أن تــدفـع الــفــرد 
مــخـــزونه الــديــني وتـــامل الــنــاطــقــ
بـــاســمـه... ومن جــهـــة أخــرى تـــطــرف
المـنـطـقي (بل بـشكـل يدل عـلى الـغـباء)
من ادعـيـاء العـلمـانيـة ومدعي احلـداثة
والـعـصرنه اخملـادعـة بااللـوان الـزاهيه
ودعــــــواتــــــهم ضــــــرورة انــــــســــــجـــــام
مـجـتــمـعـاتـنـا مع مـوجـاتـهـا ومـصـرين
عــلى نـقـله لـنـا حــتى ولـو بـالـقـوة دون
اكــتـراث اليــة ايـجــابـيــات  االصـاله في
مـجــتـمـعـاتـنـا الـشـرقـيـة ; وعـدم وجـود
الـعقالنـية في نـشر وعي (أخـذ وعطاء)
في مــسـيــرة الـتــطـور الــوعي الـثــقـافي
وبــنـــاء احلــضــاري بــ مـــجــتــمــعــات
مــتــنــوعه دون خــســارة االصــالــة احـد
ــا أدى الى تـقــسـيم أكــثـريـة مــنـهم ; 
اجملـتـمـعـات االسالمـيـة والـشـرقـية الى
ــــتــــنــــاحـــرة ; عــــديــــد مـن االطــــراف ا
ـتـمــسـكـتـ اخــطـرهـمـا الــطـريـقــتـ ا
ــبــاشـر من بــالــتــشـدد: اغــبــيــاء نــقل ا
ـتـمـسـكـ بـعدم الـغـرب ومـتـعـصـب ا
ســمـاح لـتـطـور حـتى وبــشـكل طـبـيـعي
ــــوروث احلــــضـــاري ــــنــــطـــلـق من ا ا
جملـتمعـاتنا.....ولـذا ترى احلورات ب
مـجــمل تـلك االطـراف مـشـادات كالمـيـة
أكــثـر مـنـهـا مـســاءلـة وتـفـحص وتـدبـر
ـشاهدين هـاترات بتـقسيم ا وتـنفـجر ا
ـــتـــابـــعـــ . وبـــتـــرســيـخ الـــفـــرقــة وا
والــتــعــصب بـيــنــهم ; في حــ هــمـوم
الـناس هـو البـحث عن االجـابة واقـعية
ؤسف لتساؤالتها ومشاغلها.... ومن ا
أن بـعض اجلـهـات الـدينـيـة حـول نـشر
وضوعي متـعلق بالدين ; الى الـوعي ا
حــركـة كــسـوله ضــمن دائــرة وظـيــفـيـة

فروض من مـغلقـة اليدخلهـا اال ضوء ا
ـــشــتــركـــ في الــطـــابع الــوضـــيــفي ا
مـــــتــــعـــــالـي ووصــــائـي: أنت تـــــســــأل
وفـــارضــ انـــفـــســهم عـــلى تـــفــســـيــر
الـشريعـة واحلكمـة جتيبـان ;  نادرآ ما
جتــدهم يــنــظــرون في واقـع ومـعــيــشه
عـندمـا يفـتون أو يـفكـرون ; بل يلـتفون
الـى خــــلـف أو يــــقــــفـــــزون فــــوق واقع
ويــســعــون لــبث بــ الـعــامــة مــعــرفـة
ــضـمــون لــيـست امالئــيــة ضـخــمــة بـا
ولـيـدة بـحث وقـراءة وتـدبـر بـل مـعـبرة
عـن مــحــتــكــري الــوعي الــصــائب ومــا
واقف يـجـود به توظـيـفهم لالقـوال  وا
ـــوروث والــــفـــتـــاوي ; فـي احلـــال ان ا
ـبــدئي يـؤكـد  أنه يـنـبـغي أن يـتـنـازل ا
ـتـعـالم عن عـلـيـائه لـيـفـكـر مع الـناس ا
في مــشـاغــلـهم ويــلـزم نــفـسه بــالـوعي

تفتح العلمي  ا
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غرورين بالـثقافة الـغرب يعتزون أمـا ا
وبـــدون خـــجـل ان هـــذا االعـــتـــزاز هــو
انـــــسـالخ من االصـل ; يـــــتـــــحـــــدثــــون
ــدحـون مــظـاهــر الـتــقـدم واحــتـرام و
احلـــــقــــــوق االنـــــســـــان  فـي الـــــغـــــرب
ــوروث الــتـــأريــخي مـــســتــهـــزئــ بـــا
والروحي جملتمعاتهم وقفز فوق اسس
الــتـوازن بـ فـيــئـات اجملـتــمع بـحـجـة
سيرة العصر ; دون تـطور والتحاق با
قــراءة دقــيــقــة الســاســيــات مــصــلــحـة
اجملــتـــمع واحلــقــوق الــعـــامه جلــمــيع
متجاوزين اطار االجتماعي واالنساني
ـفـهوم احلق واحلـقـوق ; متـنـاس ان
اروع بــنـد في صـيـاغــة مـيـثـاق الـدولي
قولـة اخلليفة حلـقوق االنسان يـبدى 
االسـالم الـــعـــادل عــــمـــر بـن اخلـــطـــاب
....وفـي حـــ هــــنــــاك في الــــغـــرب من
يـصحـو ويعـيد الـنظـر بتقـيمه لالسالم
واحــتــرام االسالم لــلـراى االخــر وهـذه

الـشـخصـية الـغربـية (غـرام فولـر) الذي
قـالت عـنه مـجـلـة الـسـيـاسـة اخلـارجـية
الـتي نشـرت مقاله: إنه كـان في السابق
نــائب رئــيس اجملــلس األمــني الــقـومي
فـي وكــالـــة الــسي آي إيه C I A وهــو
اآلن أســـتــاذ تـــاريخ غــيـــر مــتـــفــرغ في
جامعة كندية. وهو مؤلف عدة كتب عن
الـشـرق األوسط منـهـا كتـاب: مـستـقبل

اإلسالم السياسي. 
ـــقــال أهم أحـــصى الـــكـــاتب في هـــذا ا
الـــتــهم الـــتي يــوجـــهــهــا الـــغــرب ضــد
اإلسـالم: أن اإلسالم هـو سـبـب الـعالقـة
الـعـدائيـة ب الـغرب والـشرق األوسط
وأنـه هـو ســبب عـدم الــوصـول إلى حل
ــشــكـلــة الــفـلــســطـيــنــيـة وأنـه سـبب ا
الــدكـتــاتـوريــات في بالد الــشـرق  وأنه

سبب اإلرهاب. 
وقـال: إنـها كـلهـا تُـهَم باطـلـة. وليـبرهن
عــلـى بــطالنــهــا; طَـــلَبَ من الــقــار في
اً ال إسالم ـقـال أن يتـصـور عـا بـدايـة ا
فـيه فـسـيـكون هـنـالك شـرق مـكون من:
عــرب وفـرس وتــرك وأكـراد ويــهـود
وبــربـر وبـاشـتــون. ولـو لم يـكن هـؤالء
ـسيـحـيـة هي الدين ; لـكـانت ا مـسـلـم
الـسـائد بـيـنـهم كمـا كـانت قبل اإلسالم;
هـل كـان هـذا سـيـجـعل الـشـرق األوسط

في توافق مع أوروبا? 
كـال; فـإن أوروبــا لــهـا مــطــامع جــيـو -
ســـيــاســيــة واقـــتــصــاديـــة في الــشــرق
األوسط مــا كــانت لــتـتــنــازل عـنــهـا ألن
; فــحــروبــهـا ــســيــحــيــ ســكــانه من ا
الـصلـيبيـة لم تكن في حـقيـقتهـا حروباً
ــآرب دنـــيــويـة ـا كــانـت  ديــنـــيــة وإ
اســتُـغِل الــدين لـتــسـويــغـهــا. ومـا كـان
مـسـيـحـيو الـشـرق األوسط سـيـرحـبون
ـسيـحيـ يأتون من الـغرب لـيحـتلوا
بالدهـم ولــــيــــنـــهــــبــــوا خــــيــــراتــــهـــا
ولــيــقـســمــوهـا تــقــسـيــمــاً يـتــوافق مع

مـــصــاحلــهـم. وإذاً; فــإن مــوقـــفــهم من
ـسلـم الـغـرب كان سـيكـون كـموقف ا
الـيوم كما فعلت شـعوب غير إسالمية

في أمريكا الالتينية وفي الهند.
ولـكن ; عـليـنـا ان تكـون لديـنـا شجـاعة
لون) كـما نتحـدى نقل (غباء الـغربي ا
ان نتحدى ايضآ من يدعون  دون سند
ــوروث  مع الــشــرعـي  أنــهم حــمــلــة ا
انـهم يـحـرضـون عـلى تـكريـس  اجلهل
لـدى الـنـاس  في مـجتـمـعـاتـنا من أجل
حتــكم من خـالل ذلك سـيــطــرتـهـم عـلى
ـوروث الــنـاس ; انـنــا في الـتـمــسك بـا
وضــرورة مـواكـبــة الـتـطــور (وهـذا مـا
يــشـجـعـه االسالمي الـصــادق) بـحـاجه
الـى نـظـر الى االشـيـاء واحلـوادث  من
دون احــكــام مـســبــقــة جـاهــزة اوعــبـر
عــويـنـات أيــديـولــوجـيـات مــتـكــلـسـة ;
وســـيـــكــون أخـــطـــر عــنـــــــدمـــا تــوجه
اغـــراض الــســـيــاســيـــة عــدســـات تــلك

العوينات ..!
ونــخــتــتـم كالمــنــا بــروايــة في كــتــاب
(الــلـمــحـات _اجلــزء الـثــالث) لـلــكـاتب
الــعـراقي اخلـالـد الـذكــر الـدكـتـور عـلي
الــوردي يــقــول الــروايــة: (أن الــشــاه
نــاصـرالـدين صــرح ذات مـرة: انه يـود
أن يـكون محاطا بحـاشية من االغبياء;
اليـعـرفـون عن بروكـسل أهي مـديـنة أم
نــوع من اخلس :::!!) لـكي نـتـحـدى من
يــريــد ان يـحــطم احالمــنــا في تــكـوين
شعـة ; علينا مـجتمعـاتنا احملصـنة وا
الـتمسك بـ (الوسط )المطلق ب خطي
بـدايـة ونـهـايـةوال مـطـلق اال عـنـد الذي
خـلقـنا....ورحمـهم الله امرإ عـمل عمآل

فأتقنه.
∫ ÂöJ « dš√

الــتــربـيــة اخلــلـقــيــة أهم لإلنــسـان من
خبزه و ثوبه / سقراط

…bLÝô« WŽUMB  W UF « W dA «

WOÐuM'«
W¹œ«dO²Ý« WB UM  ÊöŽ« b¹bLð ØÂ

ـرقــمـة ــنـاقــصــة ا تــقـرر تــمــديـد تــاريخ غــلق ا
T/SOF/2020/ 11 الى غـايـة 2020/11/11

بدال من 2020/10/14
لذا اقتضى التنويه

vKŽô« ¡UCI « fK−

W¹œU%ô« W U d « Øœ«bGÐ ·UM¾²Ý« WLJ×  WÝUz—

W U d « w  WOB A « ‰«uŠô« WLJ×

≤∞≤∞Ø±∞Ø± ∫a¹—U² «         ≤∞±π Ø‘Ø≤∑ ∫œbF «

حتية طيبة..
اعالن

ـرقمة ٢٧٠/ ش/ ٢٠٢٠عـلى السـيد مدير دعي (ولي شـاهواز غـيدان) الدعـوى الشـرعية ا اقـامت ا
فـقود (عمـر ولي شاهـواز) فعلى من عـام رعايـة القاصـرين اضافـة لوظيـفته طـالبـا احلكم بوفـاة ا
فـقود اعاله مراجـعة محكـمة االحوال الـشخصيـة في الرصافـة قبل موعد لـديه معلـومات تخص ا

صادف ٢٠٢٠/١٠/٢٩ رافعة ا ا
ÊULKÝ ”U³Ž œULŽ w{UI «

Ê«bI

ـرقم فـقـد مــني مـسـتــنـد لـلـتـأمــيـنـات ا
٣٩٧٦٨ في ٢٠١٢/٩/٩ الــــــصــــــادر من
نتجـات النفطية/ بغداد هـيئة توزيع ا
بــأسم (جـلــيل راضي غــاوي) فـــــــعـلى
من يــعــثــر عــلــيه تــســــــــلــيــمـه جلــهـة

االصدار
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 العثور على 13 تابوتا ثم 14
آخـرين لـيـصـبح الـعدد 27 فـيـما
ــــؤتــــمــــر وصل الــــعــــدد قـــــبل ا
الـصــحـفـي يـوم الــسـبت إلى 59
ــزيـد من مع تــوقع اســتـخــراج ا

التوابيت مستقبال). 

{ لـــــــــنــــــــــدن (أ ف ب) - عـــــــــاد
اســتــعــراض الــدمى الــسـيــاسي
ج) إلى الـســاخـر (سـبـيــتـيـنغ إ
الـشـاشـات الـبـريـطـانـيـة الـسـبت
بـعـد تـوقـفه 24 عـامـا إذ عُـرض
عـلى التـلـفزيـون الـبريـطـاني ب
عـامي 1984 و 1996 واجــتـذب
في ذروته  15ملـيون مـشاهد كل

مساء.

تُـظـهِـر أن الـعـامـلـ في اجملـال
الـــصــحـي يــجب أن يـــتّــبـــعــوا
البروتوكـوالت حرفيا).وأضاف
(أن األشخـاص الـذين خضـعوا
جلـراحة اجلـيـوب األنفـيـة مثالً
يجب أن يـطلـبوا إجـراء فحص
كــورونـــا لــهم من خالل الــفم ال

األنف إذا أمكن).
وأوضح وولش الذي يعمل في
مــســتـــشــفى جــامــعــة أيــوا(أن
الـــــفــــحـــــوص الـــــتي أجـــــريت
لـلمـريـضة قـبل اجلـراحة بـيّنت
أن لـديـهـا فـتـقـًا وأنـهـا الحظت
أن سائلًا شفـافاً كان يخرج من
خــيــشــومــهـا). وقــد فــحــصــهـا
وولش بـعـدمـا شـعـرت بـصـداع
وعــــانت الــــتــــقـــيــــؤ وأحــــسّت
بـتـصـلّب في الـرقبـة وبـانـزعاج

من الضوء.
ريضة تعتقد أن وأضاف (أن ا
أداة فحص كورونا أُدخِلَت إلى
مــــــســــــتــــــوى عــــــالٍ جــــــداً من

اخليشوم).

WOJ¹d _ VÒ³ ¹ U½Ë—u  h×
 wŽU M « qzU « ·e½

ويعد هـذا أول كشف أثـري تعلن
عنه مصر منذ بدء تفشي جائحة
ـنتـظر أن ـيا.  ومن ا كورونـا عا
تــنـقل هــذه الــتـوابــيت لـلــعـرض
ـصـري الـكـبـيـر الذي ـتـحف ا بـا
يــــجـــري االنـــتــــهـــاء من إعـــداده

واخــــتـــار
البـرنامج
الـــعـــائـــد
مــــــــئــــــــة
شخصية
تـمــثـلــهـا
الـدمى اجلـديدة
ـصــنـوعــة من مــادة الـالتـكس ا
ومن بـــ الــســـيــاســيـــ الــذين
حتـــولـــوا دمـى دونـــالـــد تـــرامب
ومــارك زاكـربــرغ واألمـيــر هـاري
وزوجـته مـيـغن مـاركل وبـوريس
جونـسون وغـريتـا تونـبرغ وكيم

كارداشيان وسواهم...
ج وساهمت فـقرات سبـيتينغ إ
الـساخـرة واسـكـتـشـاته الالذعة

ؤثـرة في بـعض األحـيان في وا
جــعـل احلــيــاة الــســيــاســيــة في
مــتــنـاول عــامــة الــنــاس وكـانت
ــثـابـة مــتـنــفس لـلــتـعــبـيـر عن
الـــــغـــــضـب ضـــــد اإلصـالحـــــات
احملـــافـــظـــة لــرئـــيـــســـة الــوزراء
الـبــريـطـانــيـة الـراحــلـة مـارغـرت
تـــاتـــشـــر والـــرئــيـس األمــريـــكي

الراحل رونالد ريغان.
وقال أحد مبتكري هذا البرنامج
روجر لو (إن الوقت مناسب اآلن
إلحــيـاء الــبـرنــامج مــعـتــبـراً أن
الفوران االجتماعي الذي تشهده
بـريـطـانــيـا راهـنـا وال سـيـمـا مع
خـروجــهــا من االحتـاد األوروبي
ال يختلفعن ذلك الذي شهدته في

وتهيـئته لالفتـتاح قريـبا. وشهد
اإلعـالن عن الـــــكـــــشف عـــــدد من
سفراء الدول العربـية واألجنبية
بـالـقـاهـرة الـذين حـظـوا بـفـرصة
رؤيــــة فــــتح أحــــد الــــتــــوابــــيت

كتشفة. ا

شـخصـيـة سـتار وورز الـشـهـيرة
يــودا اســتــجــابــة لــلــمــطــالــبـات
ــنــاهـضــة لــلـعــنــصـريــة.وأثـار ا
تــنـــاوُل الــبـــرنــامج الـــنــاشـــطــة
الـبيـئـيـة الشـابـة غـريتـا تـونـبرغ
ضـجــة كـبـيـرة إذ اعــتـبـر بـعض
مــــســـــتــــخـــــدمي اإلنـــــتــــرنت أن
االستهـزاء بشـابة صغـيرة السن
تعـاني نوعاً خـفيـفاً من الـتوحد
من خـالل تـصــويــرهــا كــمــقــدمـة
لفقـرة الطقس الـتلفـزيونيـة غير
مــالئـم عـــــــــــــلـى اإلطـالق مـع أن
غــريـتـا نــفـسـهــا أحـبت تــغـريـدة
تــقـــدم دمــيــتــهــا. وقــال الــكــاتب
الـرئيـسي جـيف ويـسـتـبروك في
ي (أنـا ال أحاول العـرض التـقد

تسجد قبل أن يـستسلم للنوم ا
ـدوية فـيـمـا بـقـيت الـتـغـريـدات ا
تـخـرج...من مــؤخـرته.ولم يـسـلم
رئــــيس الــــوزراء الـــبـــريــــطـــاني
بــوريـس جــونــســـون أيــضــاً من
االنـــتــقـــاد الــســـاخــر إذ صــوّره
البرنامج على أنه أحمق يسيطر
قـرب دومينيك عليه مسـتشاره ا
ــثـابـة كــامـيـنــغـز الـذي يــظـهـر 
ـــرشــــد األعـــلى لــــلـــكــــائـــنـــات ا

الفضائية. 
شاهدون أما األمير هاري فرآه ا
يـــــــبــــــحـث من دون جـــــــدوى عن
وظـــيـــفــة في لـــوس أجنـــلــوس 
حـيـث يـنـاقـش مـسـؤولــو ديـزني
اســتــحــداث نــســخـة ســوداء من

ثـمــانـيـنــات الـقـرن الــفـائت).لـكن
الــزمن تـغــيـر كــثـيــراً إذ تـسـاءل
ـعلـق عـما إذا كـان هذا بعض ا
اإلنـــــــتـــــــاج األصـــــــلـي األول من
بريتبوكس وهي خـدمة الفيديو
عـند الـطـلب من بي بي سي وآي
تـي في ســــيـــكــــون قــــادراً عـــلى
ـستـمر حتمل ضـغوط الـغضب ا
عـــــلى شــــــبـــــكـــــات الـــــتـــــواصل
االجتـمـاعي.ويُعـد هـذا البـرنامج
ويُعـرَض كل أسبـوع لكي يـتمكن
من مــواكــبـة األحــداث اجلــاريـة
وقــد تـنــاول سـاخــراً في حـلــقـته
األولى الرئـيس األمريـكي دونالد
تـرامب  فــأظـهـره مـنــغـمـسـاً في
مـفاوضـات مع فـايـروس كـورونا

أن أسـيء حــقـــاً لــلـــنــاس بـــهــذا
الــبـــرنــامج الــغــريـب والــعــبــثي
بـــــــــــــــعــض الـــــــــــــــشـيء). وأمـل
ـشـهور بـعـمله في ويسـتـبروك ا
ذا سمسونـز و فوتوراما في أن
يُنظَر إلى هذا البرنامج على أنه
نوع من الـتهـكم وليس (سـخرية
قـاسـيـة) .أمـا روجـر لـو فـقـال (ال
أجد ما نـفعله مـسيئـاً بل اعتبر
ــســيـــئــ أكــثــر هم بــعض أن ا

األشخاص الذين نهاجمهم).
كـــان الـــســـيـــاســـيـــون أصالً في
صـدارة مـن تـنـاولــهم الـبــرنـامج
في ثمـانينـات القـرن الفائت من
رئــيــســة الــوزراء الـبــريــطــانــيـة
مــارغــريـت تــاتــشــر الــتي كــانت
تــنــعت وزراءهــا بــاخلــضــار في
فـقـرات الـبــرنـامج إلى الـرئـيس
األمريكي الـراحل رونالـد ريغان
الذي كان يُصوّر وكأنه بال دماغ
فـيـما إصـبـعه تـقـتـرب كـثـيراً من
الــزر الـنــووي ورئــيس الـوزراء
البريطاني السابق جون ميجور
الذي يـحب الـبـازالء.وكانت دمى
الــبــرنــامج تــضمّ كــذلـك أنــواعـاً
شاهيـر بينها العب أخرى من ا
كـرة القـدم بـول غـاسـكـوين الذي
كـان يُـصـوَّر دائم الـبـكـاء إَضـافة
إلى عـــدد من أعــضــاء الــعــائــلــة
ــالــكــة الـــبــريــطــانـــيــة.وقــالت ا
أســتـــاذة الــتــاريخ فـي جــامــعــة
كيـمبـريدج لـوسي ديالب لوكـالة
فـرانس بــرس (إن روح الـدعــابـة
الـتي مـيّـزت الـبـرنـامج هي جـزء
من تـاريخ طــويل من الـســخـريـة
السـياسـية). واضـافت (لقـد وفر
البرنامج منـصة ساخرة جملتمع
شــــديــــد االنـــــقــــســــام بـــــســــبب
الــســيـاســات الــنـيــولــيـبــرالــيـة
وإغـالق مـــــــنـــــــاجـم الـــــــفـــــــحم
وعـنصـريـة الـشرطـة واألسـلـحة
الـنـوويـة).ورداً عـلى سـؤال عـما
ج سيحقق إذا كان سبـيتينـغ إ
ــتــوقع ســنــة 2020 الــنــجـــاح ا
ذكّـــرت (بــــأن الــــبــــرنـــامـج كـــان
ـتـعــصـبـ ضـروريــاً لـدغـدغــة ا
والـفـاســدين واحلـاجـة إلى ذلك
الــيـــوم ال تــزال مــلــحّــة بــالــقــدر

نفسه).
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ـسـتـحـدثـة الـتي ـة االبـتـزاز االلـكـتـروني من اجلـرائم ا تـعـد جـر
تهـدد أمن وسالمة اجملتـمع كونهـا تخدش حيـاء الفرد مـا يجعله
عـرضـة لالنـتـهـاك وجتـعـله يـعـيش حـاالت من الـصـراع الـنفـسي
ــا تـســتــوجب وجـود وعي واالجـتــمـاعـي والـضــغط والـتــهــديـد 
اجتـماعي وقانوني لدى اجلمـهور في كيفيـة التعامل مع الوسائل
وتـقـنــ الـعالقـات االفــتـراضـيــة مع بـعــضـهم بـعــضـا في مـواقع
ـسـتـمر في الـتـقـنـيات الـتـواصل االجـتمـاعي والسـيـمـا الـتطـور ا
االلـكـتــرونـيـة والـتي أوجــدت مـجـاالً إلسـاءة اسـتــغاللـهـا من قـبل
بعض االفـراد واجلمـاعات والدول الرتـكاب األفعـال والسلـوكيات

شينة. ا
 وبرزت فـي اآلونة األخيرة ظاهرة الغش واالحتيال من اشخاص
ينـتحـلون صـفة روحـانيـ اذ لوحظ قـيامـهم  بالـكذب واالحـتيال
عـــلـى الـــفـــتـــيــــات عن طـــريق مــــواقع الـــتـــواصـل  االجـــتـــمـــاعي
ـشاكل (الـفـيـسـبوك) مـقـابل دفع مـبـالغ مـالـية  وبـسـبب كـثـرة ا
االجـتـمـاعــيـة الـتي حتـيط بـاجملـتـمع مـا بـ (زواج  طالق فـسخ
خـطـوبـة... وغيـرهـا الـكثـيـر)  ومن االسـبـاب التي جتـعل الـنـساء
فريـسة سهلة لـلدجال بـسبب قلة الـوعي واجلهل فتلـجأ لهم ظناً
ـشـاكل مــنـهـا حلل مــشـاكـلــهـا ولـكن يــحـدث الـعـكـس فـتـتـفــاقم ا
رأة الى ضحية لهؤالء احملـتال فيطلب منها صورة او لتـتحول ا
مـعـلـومـات مــنـهـا وتـسـتـجــيب له واذا بـهـا بـعــد مـدة وجـيـزة يـتم
ابـتـزازهـا بأسـوأ الـطرق واذا لم تـسـتـجب يفـضـحـها عـبـر مواقع
ـشاكل التـواصل االجـتمـاعي وغالـبـيتـهن تخـضع له خـوفاً من ا
بالغ والفـضائح واجلرائم التي تتوقع ان حتـدث وتضطر لدفع ا
شعوذين واخلنـوع لالبتزاز  إن االبتـزاز عن طريق السـحرة وا
يسـتعمل أسـاليب الضغط واإلكـراه بهدف الـتعدي عـلى حياتهن
ـسـاس بـهن عن طـريق الـتـشـهـيـر وخـاصـة عـنـدمـا اخلـاصـة وا
ــشـعــوذون عــلى مــعـلــومــات أو بـيــانــات عـنــهن وعن يــحــصل ا
عوائـلهن اضـافة الى الـصور يـنتج عن ذلك وقـوع النـساء رهـينة
س مـنـهـا جانب ـبـتـز وتمـتـثل ألوامـره سـواء أكان مـا  في يد ا

الشرف أو جانب االعتبار من الوجهة الشخصية في اجملتمع.
شـعـوذين فـقد تـكـون الدوافع هذا وتـخـتلـف الدوافع اخلـاصـة بـا
ادية ادية للضحية وفيما اذا كانت حالتها ا مالـية وتتبع احلالة ا
جيـدة ستكون فريسة سهلة لهؤالء وقد تكون دوافع جنسية وتتم
دعواتـها لسـلوكـيات ال اخالقيـة او جنـسية وقـد يكـون للمـشعوذ
ربـكة ة االبـتزاز من اجلـرائم ا الهـدفان مـعاً وبـالتـالي تـعد جـر
رأة خاصة نظراً للـضحية وتُشكل خـطراً على اجملتمع عامـة وا
ا تـمثله من اعتداء على خصوصـية النساء واستغاللهن من قبل

ضعاف النفوس لينعكس سلباً على حياتهن.
ـة االبـتـزاز في اطــار اجلـرائم اخلـطـيـرة الـتي لـتــدخل بـذلك جـر
تشـكل تهديداً عـلى امن اجملتمع وسالمـته باإلضافة إلى تـأثيرها
علـى اجلوانب االجتماعية إذ تـؤدي الى التفكك األسري وحدوث
شـكالت الـتي تـؤدي إلى وقـوع الـطالق احـيـاناً و فـقـدان الـثـقة ا
باإلضافة إلى اآلثار النفسية (القلق  اخلوف  االكتئاب) وتتميز
ـة بـصعـوبـة إثـبـاتـها ألنـهـا من اجلـرائم احلـديـثة وان هـذه اجلـر

الفاعل فيها يستعمل التكنولوجيا احلديثة.
ويـعـد اجلــهل وقـلـة الـوعـي احـد ابـرز الـعـوامـل الـتي تـؤدي لـهـذا
الـنــوع من االبــتـزاز فــضالً عن قــلـة حــمالت الــتـوعــيـة اخلــاصـة
ـوضوع وعـدم ادراك تـبعـات التـعـامل مع هؤالء بالـنـساء حـول ا
عـرفة بـأمور الغـيب جتعل الـنساء في األشخـاص الذين يـدَعون ا
وضـع محـرج ومـخـجل فـي مـجتـمـع عـراقي مـحـافظ السـيـما وان

شددة. هذه الظاهرة تزايدت في البيئات ا
وجتدر اإلشـارة الى ان عـدم وجـود ثقـافـة الشـكـوى عـند الـنـساء
تــعــد أحــد اهم الــتــحـديــات الــتي تــواجــهــهن  والــســكـوت عــلى
الـتــجـاوزات واالعــتـداءات الــتي يــتـعــرضن لـهــا يــزيـد من تــفـاقم
األوضاع  وأن اخلـوف من الـفـضـيـحة واحلـرص عـلى الـسـمـعة
ـبـتـزين اذ ـبــرر الـدائم لـلـركــون الى الـصـمت ومـســايـرة ا هي ا
نحـتاج الى ثقـافة أرفعِ صوتك  ال تـسكتِ علـى ضياع حقك  ال
تـقـبـلي ان تـكـوني ضـعـيفـة  ال تـقـبـلي ان تـكـوني ضـحـية  أرفعِ
صوتك  قـاومي  ال تـخشي شـيـئا  مـصيـرك ومـستـقـبلك يـحتم
علـيك ان تكوني أكـثر قوة  ال تـرضخي  ال تسـتسلـمي  موقفك
ـبــتــزين  الــراسخ ســيــفــشل مــخــطــطــات ا
سـيـقـلل مـســاحـة االعـتـداء عـلى االخـر 
اذا لم تـكوني قويـة فاعـلمي انكِ حتـكم
ــوت الــبـطـيء في حــيـاة عــلى نــفــسكِ بــا

صعبة ال مكان فيها للضعفاء.
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{ بــــــاريـس (أ ف ب) - يــــــواجه
ن يحملون مرضى كوفيد- 19
شــريــحـــة من احلــمض الــنــووي
ـوروث من إلنـسـان نـيــانـدرتـال ا
تـزاوج مـع اجملـ الــبـشــري قـبل
حوالى 60 ألف سنة خطرا أكبر
ـضـاعـفـات خـطرة في اإلصـابة 
.وأظـهرت لـلمـرض وفق بـاحـثـ
دراسـة حــديـثــة نـشـرتــهـا مــجـلـة
(نــيــتـشــر)أن الــتــرمــيــز الـوراثي
وروث من هـذا الـسـلف البـعـيد ا
للـجـنس البـشري يـجـعل حامـليه
من مــصـــابي كــوفــيــد- 19أكــثــر
عــــــــرضـــــــة بـــــــثـالث مـــــــرات ألن
يــــحــــتــــاجـــوا إلـى آلــــة تـــنــــفس
اصـطنـاعي.وثـمـة أسبـاب كـثـيرة
ــرضى تــفـــســر حـــاجــة بـــعض ا
ـركـزة فـيـمـا الـبـعض لـلـعـنـايـة ا

اآلخــر ال تـــظــهــر عــلـــيــهم ســوى
بعض األعراض الطفيفة أو حتى
من دون أعراض الـبـتـة. ومن ب
هـذه الـعــوامل الـتــقـدم في الـسن
خـصــوصـا لـدى الــذكـور ووجـود
سـوابق طــبـيــة. لـكن ثـمــة أيـضـا
عوامل وراثـيـة قد يـكون لـها دور
وفق الـدراســة.وقـال أحــد مـعـدي
الدراسة سفانتي بابو وهو مدير
قسم الـعـلوم الـوراثـية فـي معـهد
ــاني لــلــتــطــور مــاكس بالنـك األ
األنثروبولوجي (مالحـظة تبعات
مـــأســويـــة بـــهــذا احلـــجم لإلرث
اجليني إلنـسان نيـاندرتال خالل
اجلـــائـــحــة احلـــالـــيــة أمـــر الفت
جـدا).وتــكـشف دراسـات حــديـثـة
أجــرتــهــا مـنــظــمــة (كــوفــيـد-19
هوست جينينـيكس إينيشاتيف)

ــــكــــونــــات األســــاســــيــــة وهـي ا
ؤشرات للحمض النووي. ومن ا
ذات الداللة أيضـا كان غياب هذه
ـذكورة لدى الشريـحة الـوراثية ا
ــوذجــ من نــيــانــدرتــال عُــثـر
وذج من عليهما في سيبيريا و
جنس آخر هو إنسان دينيسوفا.
وخـلص الـبـاحـثـون إلى فـرضـيـة
محتملة تفيد بأن (يكون اإلنسان
ـعاصـر وإنـسـان نيـانـدرتـال قد ا
ورثا هـذه الشـريحـة اجلينـية من
سلف مشـترك قـبل حوالى نصف
مـلــيـون سـنـة) فــيـمـا الــفـرضـيـة
األكـثــر تــرجـيــحـا هي (أن تــكـون
الــشـريــحــة الــوراثـيــة قــد دخـلت
اجلـــــ الـــــبــــشـــــري من طـــــريق
عـمــلـيــات تـزاوج سـكــاني أحـدث

عهدا).

أن جـيـنـات مـوجـودة في مـنـطـقة
أحد مـعــيـنـة مـن الـصـبــغـيـة  - 3
الـــكــرومـــوســـومــات الـ 23الــتي
يتكون منها مج اإلنسان - لها
صــلـة بــأشـكــال اإلصــابـة األكــثـر
خــطـــورة من كـــوفــيــد-19. هــذه
ـنـطـقـة عـيـنـهـا مـعـروفـة بـأنـهـا ا
تـضـم رمـزا جــيـنــيـا مــوروثـا من
إنـسـان نـيـانـدرتال وهـو مـا دفع
شارك في سفانتي بابو وزميله ا
إعـداد الــدراســة هـوغــو زيـبــيـرغ
إلى البـحث عن صلـة مع كوفـيد-
19.  وقد خلص الـفريق الـبحثي
إلـى أن أحــــــــد األسـالف مـن زمن
إنــســان نــيــانــدرتـال فـي جــنـوب
أوروبــــا كـــانت لــــديه شــــريـــحـــة
وراثـية شـبه مـطـابـقـة مـؤلـفة من
حــــوالى 50 ألف زوج قــــاعــــدي
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أعـلـنت مـصــر الـسـبت عن كـشف
أثــري جــديــد شــمل 59 تــابــوتـا
خـشـبـيــا بـحـالـتـهـا األولى داخل
ــنــطـــقــة ســقــارة آبـــار لــلــدفـن 
إضـافـة لـعــدد كـبـيـر من الـتـمـائم
وتــمـــاثــيل األوشــابـــتي والــلــقى

األثرية.
وقــال وزيـــر الــســيــاحــة واآلثــار
خالد العناني في مؤتمر صحفي
ــصـريــة الـعــامـلـة (إن الــبـعــثـة ا
نـطـقـة عثـرت عـلى ثالثـة آبار بـا
لــلـــدفن عــلى أعــمــاق مــخــتــلــفــة
تتراوح ب  10أمتار و 12مترا
بـداخــلـهـا 59 تـابــوتـا خــشـبــيـا
مـلـونا مـعـظـمـهـا في حـالـة حفظ
جــيــدة ومــحــتــفــظــة بــألــوانــهــا

األصلية). 
وأضــاف (أن الــتــوابــيت تــخص
مــجــمــوعــة من الــكــهــنــة وكــبـار
ـتــأخـر ــوظـفــ في الــعـصــر ا ا
ويرجع تاريخـها لنحو 600 عام
ـيالد أي أنـهـا مـغـلـقـة ولم قـبل ا

تفتح منذ قرابة  2600عام). 
وأشــار إلى (أن بـــدايــة الــكــشف
كـانت قبـل ثالثة أسـابـيع عـنـدما
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{ ســنــغــافـورة (أ ف ب) - عــلى
ســـــــطـح مـــــــركـــــــز جتـــــــاري في
ســنــغـافــورة تــنـتــشــر بـســاتـ
مــزروعــة بــالــبــاذجنــان وإكــلــيل
ـــــوز فـي مـــــشـــــهــــد اجلـــــبل وا
يتـعارض مع نـاطحـات السـحاب
ـال واألعـمال الرمـاديـة في حيّ ا
ـمــتـدّ ــوقع ا في الــدولـة.وهــذا ا
على  930مـترا مـربـعـا هـو أحد
البسات التي تنمو على أسطح
هذه الدولـة الصغـيرة في جنوب
شـرق آسيـا الـسـاعـيـة إلى زيادة
اإلنتاج الغذائي احمللي للحدّ من
اتّـكالـهـا عـلى الـواردات.وتـشجّع
احلــــكـــومـــة مــــبـــادرات من هـــذا
الــقــبــيل مــنــذ ســنــوات عــدّة وال

تـــخــفي قـــلــقــهــا مـن انــخــفــاض
محـتـمل في احملـاصيل الـزراعـية
حــول الـعــالم من جــرّاء الــتـغــيـر
ـــــــنــــــــاخي واالخــــــــتـالالت في ا
الواردات النـاجمة عن الـتوتّرات
التجارية. غيـر أن انتشار الوباء
أعـــطى زخــــمـــا جــــديـــدا لــــهـــذه
ــشــاريع.ويــقـول ســامــويل آنغ ا
الـذي يـديـر مـزرعـة إديبـل غاردن
سيتـي الواقعـة على سـطح مركز
جتـاري (يخـطئ مـن يظنّ أن زرع
ـــــــــكـن في األراضـي غــــــــيـــــــــر 
ســـنــــغــــافــــورة بـــســــبب ضــــيق
ــسـاحــة) مــؤكـدا (نــحن نــريـد ا
تــغـــيــيـــر هــذه الـــذهــنـــيــة).وقــد
أبـصـرت مــزارع حـضـريـة الـنـور

في عدّة مدن لكن الـبسات على
األســـطح هي حـلّ جـــدّ مــنـــاسب
للمـناطق ذات الـكثافـة السكـانية
الــكــبــيـــرة كــســنــغـــافــورة الــتي
ئة من منتجاتها تستورد 90 با

الغذائية.
وقد انـحسر قـطاع الـزراعة الذي
كان واسع الـنـطاق في مـا مضى
في سـنـغـافـورة مع حتـوّل الـبـلـد
إلى مــركـــز مــالي وجتــاري يــعجّ
ـباني الـشاهـقة. وبـاتت اليوم با
الــنــســبــة اخملـصــصــة لــلــزراعـة
ـئة ال غـير من تقـتصـر على 1 با
ــــســــاحـــة اإلجــــمــــالــــيــــة.وفي ا
الــــســــنــــوات األخــــيـــرة ازدادت
زروعة على األسطح في القطع ا

الــذي لم يــحـصـل رسـمــيـا بــعـد
عـــلى مـــوافـــقــة شـــركـــة وورنــر
ـنــتـجـة من تـألـيف ن. بـراذرز ا
ريــتــشــارد نـــاش مــؤلف قــصــة
حتــــمل الــــعــــنـــوان عــــيــــنه في
شاركة نك شينك السبعينات 
كـاتب الـسـيـنـاريـو الـذي تـعاون
مع كلـينت إيسـتوود في فـيلمي
غـــران تــــوريـــنـــو (2008) وذي

ميول (2018).
وتـدور قـصـة الـفـيـلم حـول جنم
ســـابـق في ريـــاضــــة الـــروديـــو
ومربي خيل حالـيا يوافق على
مهـمـة يوكـلهـا إليه أحـد مدرائه

السابق وتقضي بالتوجه إلى
كسيك خلطف ابن هذا األخير ا
ــدمـنـة عـلى ـقــيم مع والـدته ا ا
الكحول وإعادته إلى والده في
تكسـاس على اجلانب اآلخر من

احلدود.
وذكـــــــــرت وســــــــــائـل إعـالم في
هــــــــولـــــــيـــــــوود أن أرنـــــــولـــــــد
شوارزينيغر كـان يعتزم العودة
إلى الــســيــنــمـا في 2011 بــعـد
نهاية مهـماته في منصب حاكم
لــواليـة كــالـيــفـورنــيـا من خالل
بطـولة فـيلم كـراي ماتـشو غـير

شروع أجهض حينها. أن ا
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{ لـــوس اجنـــلــوس (أ ف ب) -
يحـضّر كـلينت إيـستـوود البالغ
 90عــامـا إلخــراج فـيـلـم جـديـد
بـــعــــنــــوان (كــــراي مــــاتــــشـــو)
ســـيـــشـــارك فـــيه أيـــضـــا بــدور
تمـثيلي عـلى ما أعـلنت وسائل
إعالم أمريـكيـة متـخصـصة.وما
زالت تواريخ انـطالق التـصوير
أو بـــدء الــعــرض في الــصــاالت
غـيـر مـعـروفـة إال أن إيـسـتـوود
بـــــدأ اســـــتـــــكـــــشـــــاف مـــــواقع
لــلـتـصـويــر وفق مـا ذكـر مـوقع
ــعــلــومـة. ديــدالين الــذي أورد ا
ســيـنـاريــو فـيـلم كــراي مـاتـشـو

أنحاء الـعالم في نيـسان.لكن مع
انتشـار وباء كـوفيد- 19في آذار
 أعــــلـــنت شــــركـــتـــا (أم جي أم)
و(يـونــيـفـرسـال) ومــنـتـجـا أفالم
بـــونـــد مــــايـــكل ج. ويــــلـــســـون
وبـاربــارا بـروكـولي عـن تـأجـيل
طـرحه حـتى  12تـشـرين الـثـاني
في لــنـدن عــلى أن يــبــدأ عـرضه
ـــتــحـــدة في 25 في الـــواليـــات ا

تشرين الثاني

إال أن هؤالء أعـلنـوا اجلمـعة عن
إرجاء جـديـد لطـرح الـفيـلم حتى
الثاني من نـيسان 2021 إلتاحة
اجملال أمام جمهـور السينما في
ــــشــــاهـــدته). أنـــحــــاء الـــعــــالم 
وأوضح الـقـائـمــون عـلى الـفـيـلم
(نـــدرك أن الـــتــأخـــيـــر ســيـــكــون
مـخـيبـا آلمـال جـمـاهـيرنـا لـكـنـنا
نــتــطــلع اآلن إلى مــشــاركــة -نـو

قبل). تا تو داي-في العام ا
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{ لــــــــنــــــــدن (أ ف ب) - أعــــــــلن
الـــقــــائـــمـــون عـــلى أحـــدث أفالم
جـــيــمس بـــونــد تــأجـــيل مــوعــد
طـــرحه إلـى نـــيـــســان 2021 في
ـنتظر إرجاء جديد لـهذا العمل ا
مـن عـــشــــاق أفـالم اجلــــاســـوس
الشهيـر بسبب وبـاء كوفيد-19
وفي فــيـــلم نــو تــا تــو داي (ال
وقت لـــلـــمــوت) وهـــو اخلــامس
والــعــشــرون من ســلــســلــة أفالم
اجلــاســوس الــبــريـطــاني ?007
ـــضي جـــيـــمس بـــونــد حـــيــاة
تقاعد هانـئة في جامايكا إلى أن
يقـصده صديـقه القـد فيـليكس
لـــيـــتــــر الـــعـــنـــصــــر في وكـــالـــة
ركـزية األميركية االستخبارات ا

(سي آي إيه) طلبا للمساعدة.
ــتــوقع أن يــكــون الــفــيــلم ومن ا
آخر ظـهور لـلـممـثل دانيـال كريغ
في سـلـسـلـة جـيـمس بـونـد بدور
اجلاسـوس الشـهيـر بعـدما أدى

الدور في أربعة أفالم سابقة.
وكــان مــقـررا عــرض الــفـيــلم في
باد األمـر في لـندن في  31آذار
2020 قــــــبل طــــــرحه فـي بـــــاقي

هــذه الــدولــة حـيـث تـعــيش 5,7
مالي نسمة. وأعلنت السلطات
ـاضي أنهـا تـنوي إنـتاج العـام ا
ـواد الــغـذائــيـة ـئـة من ا 30 بـا
مـــحــلـــيـــا بــحـــلــول 2030 وهي
تــطــمـح لــزيــادة إنــتــاج الــســمك
والـــبـــيـض واخلـــضـــار.وفي ظلّ
انـتـشــار وبـاء كـورونـا الـذي زاد
مـن مــخــاطــر زعــزعـــة ســلــســلــة
اإلمـــدادات ســـرّعت احلـــكـــومـــة
ـشاريع مـعلـنة عن وتيـرة هذه ا
نــيــتــهـا حتــويل أســطح تــســعـة
مــواقف لــلـســيــارات إلى مـزارع.
وهي استثمرت 30 مليون دوالر
محلي (22 مليون دوالر أميركي

تقريبا) في تطوير هذا القطاع.

{ واشـــــنـــــطن (أ ف ب) - أدى
فـحص لــلــكــشف عن فــايـروس
ــسـتــجــد بــواســطـة كــورونــا ا
األنف إلى ثَــقـب بــطــانــة دمــاغ
ـا سبّب نـزفاً امـرأة أمريـكيـة 
لـسـائـلهـا الـنـخـاعي مـن أنـفـها
وعـرّضــهــا الحـتــمـال اإلصــابـة
بـالـتـهـاب خطـيـر عـلى مـا أفاد
أطـبـاء في مـقـال نـشـرتـه مـجـلة
ـــاضي. عـــلـــمـــيـــة اخلــمـــيس ا
ويــحــتــمل أن يــكــون الـفــحص
أجــري لــلــســيـدة األربــعــيــنــيـة
بطريقة خاطئة فضالً عن أنها
تـــــعــــاني مــــشــــكــــلـــــة لم تــــكن
ا يـعني أن إمكان مشخّـصة 
أن تـــشــكّـل فــحـــوص كـــورونــا
خـــطــراً هــو احــتـــمــال ضــئــيل
جــداً.لــكنّ جــارت وولـش وهـو
نشور ُعدّ الرئـيسي للمـقال ا ا
فـي مـــــــــجـــــــــلـــــــــة (جـــــــــامــــــــا
أوتــوالرنـغـولــوجي - هـيـد أنـد
نك ســورجــوري) قــال لــوكــالــة
فرانس بـرس (إن حالة الـسيدة


