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اسـتـغـرب خـبـيـر اقـتـصادي  من
اسـتـمـرار تـكــتم احلـكـومـات مـنـذ
عــام 2014 عـــلى مـــســتـــحـــقــات
جـوالت الـتـراخــيص الـتي تـسـدد
من قيمـة النفط اخلام  مؤكدا ان
ـالــيـة تـســتـطـيـع تـخـطي وزارة ا

ـشــكـلــة الـراهـنــة واخلـروج من ا
عــنق االزمــة االقــتــصــاديــة بــأقل
اخلـســائـر. وقــال رئـيس مــجـلس
األعـمــال الــوطـني الــعـراقي داود
عـــبــد زايـــر لـ (الـــزمــان) امس ان
(احلكومات مـتكتـمة عن موضوع
تــســديـــد مــســتــحــقــات شــركــات
جــــــوالت الـــــتـــــراخـــــيـص الـــــتي

تـسـتــقـطع من الـنــفط اخلـام مـنـذ
عام  2014 وحتى االن  من دون
ـالـيـة وهـذا يـعـد ـرور بـوزارة ا ا
مخالفة لـلقانون الذي ادى بدوره
الى قــيــام تــلك الــشــركــات بــبــيع
شـــحـــنـــات الــنـــفـط وايــداع تـــلك
االموال بحـسابات خـارج العراق
ويتم استـقطـاع االموال منـها ما

يــعـــني ان الــدفع يـــكــون مــقــدمــا
ولـيس سـلـفـا كـون تلـك االرصدة
تكـون اعلى من اسـتحـقاقـات تلك
الـشـركـات) واضـاف ان (عـمـلـيـة
عزل عن الصرف تـتم  مباشـرة 
كـما ـوازنـة االحتـاديـة   قـانـون ا
ان عـقــود جــوالت الـتــراخـيص ال
تـــخــضع لـــلــقـــانــون الــضـــريــبي

ــعـمــول به في الــعــراق وكـذلك ا
قـانـون الــعـمل مـا يـعــد مـخـالـفـة
ادت الى حـــرمـــان اخلـــزيــنـــة من
مــــورد مــــالي مــــهم) وتــــابع انه
(ســبق ان وصـــفت وزارة الــنــفط
ــســؤولــ عن الــســيــاسـة وكل ا
الـــنــفــطـــيــة في الـــعــراق جــوالت
التراخـيص النفـطية الـتي وقعها
الـعـراق مـع الـشـركـات االجــنـبـيـة
بانـها منـذ مـنـتـصف عام  2009 
من اكبر االجنـازات التي حقـقتها
الــــوزارة واحلــــكــــومــــات مــــنــــذ
تـــاســــيس الـــدولـــة عـــام  1921
وبـرغم معـارضـة أوسـاط واسـعة
رســــمـــيـــة وشــــعـــبـــيـــة  مـــضت
احلـكـومـة في تـوقـيع الـعـقـود مع
تــلك الــشـركــات حتت مــســوغـات
زيــادة اإلنـتــاج وحتـقــيق عــوائـد
مـالـيــة مـتـنـامــيـة وإيـجـاد مـدخل
جـــديــد لـالســتـــثــمـــار في الـــغــاز
لــكن ـــصـــاحـب وتـــصـــفـــيـــته   ا
اإلنتـاج احلالي اليـتنـاسب مع ما
تــمـتــلــكه الــبالد من االحــتــيـاطي
ــعــايــيــر ــثــبت وفق ا ــؤكــد وا ا
الدولية) مؤكدا ان (وزارة النفط
تـرتـكب اخـطـاء قـانـونـيـة ومـالـية
بـــالـــســـمـــاح لـــتــــلك الـــشـــركـــات
بأستقطاع مستحقاتها من النفط
مــا يـــؤثــر عـــلى واردات الــعــراق
الـتي تــضع في حـسـابــات الـبـنك
ـركــزي الــعـراقي والــذي بـدوره ا
يــقــوم بـبــيع الــعــمــلـة عـن طـريق
ــزاد لــلـحــصــول عــلى الــديــنـار ا
ـوازنـة) ولفت الى ان لـتـمـويل ا
(القـوان الـتي تـنظم الـتعـاقدات

فـي الــــــعـــــراق عــــــديـــــدة ســـــواء
التعـاقدات احلكـومية مع الـقطاع
اخلـاص او بـ الـقـطـاع اخلاص
واألفـــــراد وهـي امــــر ســـــلـــــطــــة
نـحلة رقم 87 ـؤقتـة ا االئتالف ا
لسنة 2004  او مايعرف بقانون
الـعـقـود الـعـامـة الـذي تـصـدر من
خالله تـعـلـيـمـات تـنـفـيـذ الـعـقـود
احلــكــومــيــة الـتـي حتــدد شـروط
وضوابـط التـعـاقـد ب احلـكـومة
واجلـــــهـــــات األخــــرى وقـــــانــــون
ــوازنـة الــذي هــو اآلخــر يــنـظم ا
الواردات وحـجم اإلنـفـاق ويرسم
ـالية لـلدولـة  وقانون السيـاسة ا
الـشــركـات رقم 22 لـســنـة 1997
ــادة 15 ـــعــدل الـــذي أجــاز بـــا ا
لــلـشــركـات الـعــامـة الــتـعــاقـد مع
الـشـركــات الـعـراقـيــة واألجـنـبـيـة
ـشـاركة ضـمن مايـعـرف بـعقـود ا
لــغــرض تـأهــيل قــطــاع مــعـ او
صنـاعة مـعيـنة فضـال عن  قانون
االستـثـمار رقم  13 لسـنة 2006
ــــعــــدل الـــذي اجــــاز مـــشــــاريع ا
الـشـراكــة عـلى مـشــاريع الـقـطـاع
الـعــام واخلـاص واخملــتـلط. وقـد
اســتـثــنى مــنـهــا االســتـثــمـار في
مجالي النفط والغاز وقانون بيع
وإيـــجـــار أمـــوال الـــدوله رقم 21
لــــســــنـــة 2013 الــــذي نـــضــــمت
احـــكــــامه بـــيـع وإيـــجـــار أمـــوال
الــدولـة) ومــضى عــبـد زايــر الى
القول انه (ومن خالل استعراض
الــــقــــوانـــ  جنــــــد أن جـــــوالت
التراخيص والـعقود التي أبرمت
في ضــوء نــتــائــجــهــا لــيس لــهـا
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غـطـاء قانـوني يـعـتـد به قـانـونـياً
ويستـوجب من اجلهات الـرقابية
والـقــضـائـيــة الـتـحــرك حملـاسـبـة
القائم بها وكذلك محاسبة كل
من أوعــز بـتـســديـد مــسـتــحـقـات
الشركات األجنبية عينًا) وبشان
االزمة االقـتـصـادية  اوضح عـبد
ـالـيـة تـستـطـيع زايـر ان (وزارة ا
تخطي العـجز واخلروج من عنق
االزمــة بـاحــكـام الــســيـطــرة عـلى
مورادهـا داخلـيـا وخارجـيا  اما
اذا اســـتــــمـــرت عـــلى وضـــعـــهـــا
ــالــيــة احلـالي  فــأن االوضــاع ا
ستـتـفاقم بـشـكل اكبـر). وتداولت
مـــواقع الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي
ـديــر عــام الــعـمــلــيـات تــصــريح 
ركزي مـحمود اليـة في البـنك ا ا
داغر يـؤكد فيه  عدم وضوح في
ســــــبب اخــــــتـــــفــــــاء او حتـــــويل
مــدخــوالت مـبــيــعــات الـنــفط الى
رصـيـد البـنك  وحـالـيا الـرواتب
ســحــبت بــاقـتــراض من الــودائع
وجـودة وخالل اشـهـر سيـنـهار ا
االقتصاد. وتسائل خبراء اخرون
اين تذهب امـوال مـبيـعات الـنفط
ــا اخـتــفت االن ولم احلــكــومـة و
ــوضـوع عـالقـة  مــتــكــتـمـه عن ا
عـــلــمـــا ان صـــافي ايـــرادات بــيع
الــنــفط الــعــراقي  2.59 مــلــيـون
اضي بـرميـل يومـيـا لـشـهـر اب ا
اي  3.51 مليـار دوالر وان النفط
تــخــطط لــزيــادة احلــصــة بــواقع
200 الف بـرميل اضـافي شـهـريا
بيـعات احلالية تعد كون حصة ا
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فيهما ببـدء فتح بطاقات االقتراع
الـتي تـرسل بــالـبـريـد وفـرزهـا إال
في يـوم االنتـخـابـات. وهـذا األمر
ســيـــقــود إلـى تــأخـــيــر في إعالن
الـنـتـائج مــا يـفـسح اجملـال أمـام
ـرشـحـ إلعالن فوز مـبـكر أحد ا
قد ال يـكـون صحـيـحاً). واعـتـبرت
حـمـلـة بـايـدن امس االربـعـاء ان
مــــحــــاولــــة تــــرامب لــــوقـف فـــرز
االصــــوات فــــعـل شــــائن وغــــيــــر
مــسـبــوق. وقــال احلــمــلـة انه إذا
ذهب الـرئــيس االمــيـركي دونــالـد
ـــنع فــرز تـــرامب إلى احملـــكــمـــة 
األصوات بشـكل سليم ”فسـتكون
قـراطـي الـفرق الـقـانـونيـة لـلـد

ـسعى. جاهـزة لـلـتـصدي لـهـذا. ا
واشارت الى ان (مـحـاولـة ترامب
لـوقف فــرز األصـوات فــعل شـائن
وغيـر مـسـبوق). واظـهـرت نـتائج
اوليـة مسـاء امس حـصول بـايدن
عـلى 238 مــقــعــدا وتــرامب عــلى
218 مقعـدا فيـما تتـواصل عمـلية
فرز اصوات الناخب بالبريد
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(أعـداداً قـيـاسـيـة من األمـريـكـيـ
صـوتت مــبـكــراً ونـســبـة كــبـيـرة
منهم فعـلت ذلك من خالل البريد
وهـــذا يــعـــني أن الـــعــامـــلــ في
مراكز االقتـراع سيحتـاجون وقتاً
أطول لـفرز تـلك األصوات وإعالن
قـال نقالً النـتائج). يـقول كـاتب ا
عن خــبـــراء في االنــتـــخــابــات إن
تحدة قـد جتد نفسها (الواليات ا
أمــام أســـبــوع مـن االنــتـــخــابــات
وليس مـجرد لـيـلة وإن تـرامب قد
يعلن نفـسه فائزاً في االنـتخابات
فـي وقت مـــــبـــــكــــر إذا وجـــــد أنه
متصدر في بـعض الواليات وقبل
.( أن يـعــرف من هـو الــفـائــز حـقـاً
ـــقـــال أن (هـــنــاك ويـــرى كـــاتب ا
احـــتـــمـــاالً حلـــدوث بـــلـــبـــلـــة قــد
يـــســـتــــغـــلـــهـــا تـــرامب وأن هـــذا
االحتمال يزيد بفعل قوان تمنع
فــرز األصــوات مـبــكــراً كــمــا هـو
احلــــــال فـي بـــــعـض الــــــواليـــــات
الـرئــيـســيـة الـتـي قـد تـرجـح كـفـة
الــــفـــائـــز مـــثـل بـــنـــســــلـــفـــانـــيـــا
وويـسـكـونـسـ الـلـت ال يـسـمح

انـتــخـابي فـي أوشـكــوش بـواليـة
اضي. فقد ويسكونس في آب ا
قـال تــرامب (الـطــريـقـة الــوحـيـدة
التي سـنـخسـر فـيهـا االنـتخـابات
هي إذا  تــزويــرهــا). وبـحــسب
ـقـال فـقـد كـرر تـرامب الـرسـالـة ا
نـفـسهـا في مـؤتـمـر صـحـفي عـقد
في الـــبـــيت األبـــيض فـي أيـــلــول
وخالل أول منـاظرة رئـاسـية بـعد
قال ذلك بأسبـوع.ويطرح كـاتب ا
سـؤاالً حــول مـدى جــديـة تــهـديـد
تــرامب بــرفض قــبــول الــنــتــائج
ويـــــــقــــــول إن (ظـــــــروف إجــــــراء
انــتــخــابـــات في خــضم جــائــحــة
كــورونـــا جتــعـل تــهــديـــد تــرامب
ـــا لــــو كـــانت ــــكـــنـــاً أكــــثـــر 
االنتخابات في ظـروف عادية.كما
أن تغيير وسائل التصويت سهل
عـلى تـرامب الـتـقـدم بـاتـهـامات ال
أسـاس لــهـا من الـصــحـة تــتـعـلق
بتزويـر االنتـخابات وسـهل عليه
حـتى عـمــلـيـة اخـتـالق سـيـنـاريـو
بكر عن فوزه كنه من اإلعالن ا
في االنـتـخـابـات). ويـشيـر إلى أن

رد ترامب في حينه (علي أن أرى.
ال أنا لن أكتفي بـالقول نعم. ولن
أقـول ال). وفي مـنـاسـبـات أخـرى
كــــان تـــرامـب مـــســــروراً لــــطـــرح
السـؤال بـنفـسه كمـا فـعل عنـدما
خــــاطب اجلــــمــــهــــور في جتــــمع

الطريق لرفضه االعتراف بنتيجة
االنـتـخـابـات في مـقـابـلـة أجـراهـا
مــــعه كــــريـس واالس من فــــوكس
ـــاضي وذلك نـــيـــوز فـي تـــمـــوز ا
عــنـدمــا ســأله واالس إذا مــا كـان
سيـقبل بـنتـائج االنتـخابـات. كان

يـخـســر فـيه تـرامب االنــتـخـابـات
لـــــكـــــنـه يـــــرفـض الـــــتـــــســــــلـــــيم
ح ـة.فــالـرئـيس تـرامب أ بـالـهـز
إلـى أنه قــــد ال يـــقــــبل بــــنـــتــــائج
انـتــخـابـات  2020 مـرات عــديـدة
تكفي لـدق ناقـوس اخلطر من أنه
ــــا كــــان يـــعــــنـي ذلك حــــقـــاً). ر
ــــــضي الــــــكـــــاتـب قـــــائالً إن إو
(ترامب رفض خالل السـتة أشهر
ـاضـيـة مـراراً االلـتـزام بـعـمـلـيـة ا
انـتـقـال سـلـمي لـلـسـلـطـة عـنـدمـا
ســـــــــــــئــل عـن ذلـك وزعــم أنـه لـن

يــخـــســر االنــتـــخــابــات إال إذا 
تـزويـرهــا). ويـذكـرنــا الـكـاتب في
مــقـــاله بــأن (تــرامـب ســبق له أن
أظــــهـــر عــــدم االلــــتـــزام هــــذا في
انــتــخــابـات  2016 لـكـن الـتــوقع
بـتأخـيـر الـنتـائج هـذا الـعـام منح
الـرئــيس األمـريـكـي مـجـاالً أوسع
ـكن الثـقة بـنتائج للـزعم بأنه ال 
االنتخابات أو حتى إعالن الفوز
قـــبل أن يـــتم فـــرز عـــدد كـــاف من
ـقال ـضي كـاتب ا األصـوات). و
قـائالً إن تــرامب بــدا وكـأنه مــهـد
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اعــتـــاد األمــريــكــيـــون أن تــظــهــر
نتـيـجة االنـتـخابـات بـعد سـاعات
من إغـالق صـــنـــاديـق االقـــتـــراع

ولـكـن نـتــيـجــة انـتــخـابـات 2020
الــتي تــأتي في ظل ظــروف أبــعـد
ماتكون عن العـادية قد تتأخر في
ــــا حــــتى الــــظــــهـــــور أليــــام ور
ألســابــيع قــبل مــعــرفــة الــرئــيس
ـــتـــحـــدة اجلــــديـــد لـــلـــواليــــات ا
األمــريــكــيـة. ونــشــرت صــحــيــفـة
الـــغــــارديـــان امس مــــقـــاالً حـــول
االنـتـخـابـات األمـريـكـيـة لـلـمـحـلل
الــــســــيــــاسـي آدم غــــابــــات حتت
ـمكـن أن يرفض عـنوان "هـل من ا
ــة في تــرامب الـــقــبــول بـــالــهــز
االنــــتـــــخــــابـــــات الـــــرئــــاســـــيــــة
األمـريـكـيـة?). يـقـول إنه (وبـيـنـمـا
تـحدة إلعالن تسـتـعد الـواليـات ا
ــرشـحــ بــالـرئــاسـة فــوز أحـد ا
ســـواء جــــو بـــايــــدن أو دونـــالـــد
ترامب فإن األمريكي مضطرون
للـتفـكيـر في سيـناريـو استثـنائي
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قراطي خالل حملة مؤازرة له رشح الد Oýdð`∫ مؤيديو ا

ـذكــور عــلى ان ـادة (12 / اوال ) من الــقــانــون ا نـصـت ا
ـكلف بـخدمـة عامـة واعضـاء مجلـس النواب (للـموظف او ا
والـوزراء ومن هم بـدرجـتـهم او الــوكالء ومن هم بـدرجـتـهم
ـدراء الـعــامـ ومن هم بـدرجــتـهم والــدرجـات اخلـاصـة وا
ـوافقة دوائرهم الدراسـة اثناءالتوظـيف او التكليف العليا 
عـلى الـنــفـقـة اخلـاصـة او اجــازة دراسـيـة لـلــحـصـول عـلى
الشهادة االوليـة او العليا داخل الـعراق او خارجه بصرف
ذكـور وحوله النـظر عن الـعمـر ) هذا وان لنـا على الـنص ا
الحظـات االتـية (1) جاءت صـيـاغة الـنص ركـيـكة وفـيـها ا
دراء الـعامـون يأتون ـتقدم فـا ـتأخـر على ا حشو وتـقد ا
بعـد مـوظـفي الـدرجـات اخلاصـة ولـيس قـبـلـهم اضـافة الى
كونه غريبا عن عنوان القانون واقحم فيه اقحاما (2) سبق
ان  منع اعضاء مجلس النواب ومـوظفي الدرجات العليا
من التـقد الى الـدراسات الـعلـيا وهـذا اليعـني سلـبا حلق
ـادة (34 / اوال) من الــدســتـور الن ــكـفــول بــا الـتــعــلــيم ا
ارسـة احلقـوق واحلريات بامكـان الدولـةتقيـيد او حتـديد 
الـتي نص عـلـيـهـا الـدســتـور بـقـانـون او بـنـاء عـلـيه عـلى ان
س الـتحـديـد او الـتـقـيـيـد جـوهـر احلق او احلـرية وذلك ال
ــادة  (46) من الــدســتــور (3) بــاالســتــنـــاد الى احــكــام ا
اشترطت تعليمات الدراسات العليا في اجلامعات العراقية
قـبول ان يتـفرغ تفرغـا تاما لـلدراسة الن هذا في الطالب ا
من مقـتضـياتـهـا التي التـنفـصم عنـها  (4) ان قبـول عضو
مجلس الـنواب في الـدراسات العـليا يـقتـضي التفـرغ التام
للدراسـة حتى في مرحـلة البـحث فكيف يـتسنى له الـتوفيق
ـثال عن الـشـعب وب ب الـتـزامـاته القـانـونـية بـاعـتـباره 
متطـلبات الـدراسة خصـوصا اذا كانت خـارج العراق وهل
ـالي الصعب ان تـمنح عضو كن للدولـة في ظل الظرف ا
ــدة ثالث ســنـوات مـجــلس الــنـواب راتــبــا ومـخــصــصـات 
لـدراســة الـدكـتــوراه وهـو تــارك لـعــمـله االصــلي ?? وكـذلك
احلـال بـالـنــسـبـة لـلــوزيـر ووكـيل الــوزارة ومـوظف الـدرجـة
كن منح هـؤالء اجازة دراسية ـدير العام هـل  اخلاصة وا
وتعـيـ بديل عـنـهم خاللـها بـحـيث تـدفع الدولـة راتـب عن
شـغل وظـيــفـة واحـدة ?? ولــو فـرضـنـا وفــرض احملـال غـيـر
محال انه  القبول باجلمع ب الدراسة والعمل آال يحدث
ذلك اخـتـالال وتـقــصـيــرا بـاحــدهـمــا حلـســاب االخـر ?? ان
ذكور ادة (12  /اوال) من القانون ا احلكم الذي تضمنته ا
ـكن حتـقــيـقه عـلى ارض الــواقع مـا لم يـصب في اعاله ال
ذكور الصالح العام بالـضرر لهذا ندعـو الى الغاء النص ا
ـعنـي بـاكمال وابقاء االمـور على حـالهـا وفي حالـة رغبة ا
كن السمـاح لهم بذلك شـرط ان يستـقيلوا دراستهم فانـه 
وظـفـ مـنـهم اجازة من وظـائفـهم وخـدمـاتـهم و يـتم منـح ا
دراســـيـــة او اجـــازة بـــدون راتـب عـــلى ان ال يـــعـــودوا الى
وظائفهم السابقة الن على الـدولة امالءها حفاظا على سير

رافق العامة. العمل في ا
{ استاذ دكتور
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طـلب وزارة الــتـعــلـيـم الـعــالي والـبــحث الـعــلــمي من رئـيس
ــصـادقــة عــلى قـانــون اسس مـعــادلـة اجلـمــهـوريــة عـدم ا
الشهـادات غير ذي جـدوى قانـونية لألسـباب اآلتيـة: أولها
أن الـقانـون نص عـلى نـفـاذه حـال الـتـصـويت عـلـيه وثـانـيا
ـلك صالحـيـة االعـتـراض الـتوقـيـفي رئـيس اجلـمـهـوريـة ال
عـلى الــتـشـريــعـات (الــفـيـتــو) كـمــا هـو احلـال مـع الـرئـيس
األمريـكي وثـالثـهـا أن القـانـون يعـد صـادرا بعـد مرور 15
يوما من ارساله إلى مكتب رئيس اجلمهورية سواء صادق

أم لم يصادق وفق نص الدستور. 
ان أفـضل حل هــو الـطــعن بـالــقـانـون اللــغـائه حــال إكـمـال
تشكيلة احملكـمة االحتادية العلـيا وانا متأكد من انه لن يتم
إقرار قـانـون احملـكمـة االحتـاديـة الـعلـيـا أو تـعديل قـانـونـها
ـا يـسمح بـتـعيـ قـضاة احلالي وحتـديـدا الفـقرة  3 منه 
لسد النقص في الـتشكيـلة أال بعد أن يكـمل مجلس النواب

امتيازاته وتشريعاته.
ي { اكاد

عن مجموعة واتساب
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قـاد الـكـامـيرونـي تـاال فريـقـه النـجف
بـكـرة الـقـدم امس االربـعـاء لـتـحـقـيق
االنـــتـــصـــار األول فـي دوري الـــكــرة

متاز للموسم اجلاري. ا
وتـغـلب فـريق الـنـجف عـلى الـسـماوة
ـبـاراة الـتي بـهـدف مـن دون رد في ا
أقــيــمت بــ الــفــريــقـ عــلـى مـلــعب
الـسماوة في افتـتاح مبـاريات اجلولة

سابقة. الثالثة من ا
واسـتـطــاع تـاال ان يــوقع عـلى هـدف
ــبــاراة الــوحــيــد في الــدقــيــقــة 55 ا
لـيهدي غزالن الـبادية اول ثالث نقاط

وسم اجلديد. في ا
وبـهذا الفـوز رفع رصيـد النجف إلى
ـركـز الـعـاشـر الـنــقـطـة الـثـالـثــة في ا
مؤقـتاً بـينـما توقف رصـيد الـسماوة
ــركــز عـــنــد الــنــقــطــة الــثـــالــثــة في ا

التاسع.

في رابــرين. فـيــمــا سـجــلت خالل
ـاضــيـة  404 حـالـة الـســاعــات ا
شــفـاء  أمــا حـاالت الــوفــاة فــقـد

بلغت  28 حالة .
 وبــهــذا يــرتـــفع عــدد اإلصــابــات
بكـورونا في عـموم كردسـتان إلى
 80413 حــــالـــة مــــنـــهــــا شـــفـــاء
 50698 ووفــــاة 2560 حـــــالــــة.
وأظهـرت بيـانات مـجمـعة حلاالت
كــــــورونــــــا أن إجــــــمــــــالـي عـــــدد
اإلصـــابــــات في أنـــحــــاء الـــعـــالم
جتاوز  47.4 مليون حتى صباح
امس األربــعــاء. وأظــهــرت أحـدث
ـتــوفــرة عـلـى مـوقع الــبـيــانــات ا
جامعة جونز هوبـكنز األمريكية 
أن إجـمـالـي اإلصـابـات وصل إلى
47مليونا و 405 آالف حالة. كما
ــتـــعــافـــ الــذي أظـــهــرت عـــدد ا
جتـاوز  31.6 مــلــيـــون بــيــنــمــا
ــلــيــون جتــاوز عــدد الـــوفــيــات ا

و 213 ألف حالة. 

للتالميـذ كجزء استـباقي قبل بدء
الـــعــــام الـــدراسي) مـــبــــيـــنـــا ان
(الـوزارة ناشـدت وسـائل  االعالم
دني احمللية ومنظمات اجملتمع ا
ومــواقع الــتـــواصل االجــتــمــاعي
ــــوضـــوع االهــــتـــمــــام في هـــذا ا
لـلحـيـلـولـة دون ان يكـون الـطـلـبة
وسط نـــاقـل لـــلـــفـــايـــروس وعــدم
حــــــــصـــــــول زيـــــــادة فـي اعـــــــداد

االصابات واحلد منها). 
وســجــلت مــحــافــظــة ذي قــار 18
اصابـة جديـدة بالـفايـروس. وقال
مـــصـــدر  إنـه  (تـــســـجـــيل 18
اصـابـة جــديـدة بــكـورونـا في ذي
قـار). وأعـلـنت وزارة الـصـحـة في
إقـلــيم كـردســتـان تـســجـيل 962
إصابة جديـدة بكورونا. وتوزعت
اإلصـابــات اجلــديــدة بـواقع 391
في اربيل و 197 في السلـيمـانية
و  283  في دهـــــــوك و 160 في
حـلـبـجة و 580 في كـرمـيان و16
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رصـدت وزارة الـصــحـة والـبــيـئـة
امس االربعـاء اعلى نـسبـة شفاء
يومـيـة من فـايروس كـورونـا بـعد
تسجيلها  8479 حالة جديدة في
ـوقف عـمـوم الـعـراق. وجـاء في ا
الـوبــائي الـيــومي الـذي  اطــلـعت

عـــلــــيه (الـــزمــــان) امس  انه (
تـســجـيل  3574 اصـابــة جـديـدة
بـكـورونا و 8479 حـالـة شـفاء و
 60وفـــــاة في عـــــمـــــوم الـــــبالد).
وشرعت الـوزارة مـتـمثـلـة بـدائرة
التوعـية واالعالم الـبيئي بـعمـلية
تـصـنــيع االعالنـات والــسـبـوتـات
دارس التوعوية لتالميذ وطلبة ا
 في كيـفيـة الـتعـامل والوقـاية من
ارستهم فايروس كورونا اثناء 
قبـلة.وذكرت الدراسة في االيـام ا
الــوزارة انه ( تــوجــيه الــدائـرة
في تـــكــثـــيف الــعـــمل الـــتــوعــوي
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الـــصــاحب وافـق عــلى اعـــتــمــاد
الفـصل الثاني اخلـاص بالـقبول
ـــــــبــــــاشـــــــر من الـــــــدراســــــات ا
الــصـبــاحـيــة في دلــيل إجـراءات
شـــؤون الــطـــلـــبـــة بـــعـــد اجــراء
االخــتـــبــار اخلــاص بـــالــطـــلــبــة
ــــــتـــــقـــــدمــــــ من خــــــريـــــجي ا
الــدراســـــــة االعــداديــة لـلــفـروع
االحـيــائي والـتـطــبـيـقي واألدبي
هنـــــــي للسنت الدراسيت وا

 2020/2019و 2019/2018 ).
وأضــاف أن (إجــراءات الــتــقـد
ـبـاشـر مـفـتـوحـة عـلى الــقـبـول ا
ـدة شـهر واحـد وسـيـتم تـزويد
ــســتــخــدم اجلـــامــعــات بــاسـم ا
ـرور اخلاصـة بـالنـافذة وكـلمـة ا
اإللــــكـــتــــرونـــيــــة عـــبــــر بـــوابـــة
تـابعة الدراسـات والتـخطـيط وا
إلدخال بيانات الطلبة الناجح

باالختبار حصرا).

الشروع بـالعمل) مـنوهاً إلى إن
ـــــدارس (مـــــشـــــاريع إنـــــشـــــاء ا
ـتـلـكـئـة مـازالت مـسـتـمرة وإن ا
ــشـكــلـة بــهـذا الــشـأن الــلــجـان ا
ــتــابــعــة مــســتــمــرة بــعــمــلــهــا 
ـتـبـقـيـة من ـراحل ا إسـتـكـمـال ا
العـمل). وحضـر اإلجتـماع أم
بـــغــداد عالء مـــعن ومــســـتــشــار
رئـيس مـجــلس الـوزراء إضـافـة
ـثـلـ عن وزارتي اإلعـمار إلى 
واإلسـكان والـبـلديـات واألشـغال

العامة والتربية.
وأعـلـنت وزارة الــتـعـلـيم الـعـالي
والــبــحث الــعــلــمي إطـالق قــنـاة
ـبــاشــر في الـكــلــيـات الــقــبــول ا
لــلــدراســة الــصــبــاحــيــة لــلــعـام
ـتـحدث ـقـبل. وقـال ا الـدراسي ا
الــرســـمي  حــيــدر الــعــبــودي إن
(وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
الـــعـــلــــمي  نـــبـــيـل كـــاظم عـــبـــد

اخلــاصــة بـإنــشــاء ألف مــدرسـة
ـــــــوذجــــــــيــــــــة فـي بــــــــغـــــــداد
واحملـافــظـات لـغـرض إحــالـتـهـا
إلى إحـدى الــشـركـات الــرصـيـنـة
لتنفـيذها. وأضاف خالل ترؤسه
ــــشـــروع الـــوطـــني اجـــتـــمـــاع ا
لـــلــــمـــدارس إن (الــــتـــصــــامـــيم
ـدارس أعـدت عـلى اخلـاصـة بــا
ــواصــفـــات الــهــنـــدســيــة وفق ا
ــتـطــورة اخـتــيــرت من أفـضل ا
عــشـــرة تـــصــامـــيم فـي الــعـــالم
ـــواصــفــات عــالـــيــة وبــكــلف و
قـلـيـلة وسـتـحـتـوي عـلى قـاعات
خاصـة باخملـتبـرات والنـشاطات
الـتــكــنـولــوجــيــة والـريــاضــيـة).
ــرحــلــة األولى وأشــار إلى إن (ا
ستـتضـمن تهـيئـة قطع األراضي
وفــرزهـا كــمـرحــلـة أولى ومن ثم
تـسـلـيم الـتـصـامـيم واخملـطـطات
ــنــفــذة من أجل إلى الـــشــركــة ا
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قـــررت هـــيـــئـــة الـــرأي في وزارة
الــتـربــيـة امس األربــعـاء إعــطـاء
خـمـس درجـات جـديــدة تُـضـاف
الى العشرة درجات السابقة لكل
ـــــعـــــاجلـــــة الـــــدرجــــات درس  
احلرجـة في الدور الثـاني لطـلبة
نتـهية  باإلضافة راحل غير ا ا
الى السـادس االبتـدائي والثالث
ـتوسط لـلـعـام الدراسي 2019 ا
 2020.  وقالت الوزارة في بيان
تــلــقـــته (الــزمــان) يــأتي ان (ذلك
إنــسـجـامــاً مع األزمـة الـصــحـيـة

ية) . العا
وأكــــد األمـــــ الــــعـــــام جملــــلس
الـوزراء حـمـيـد نـعـيم الـغزي إن
ــركـــز الــوطــني لإلســتــشــارات ا
الــهـــنــدســيــة في وزارة اإلعــمــار
واإلسـكان والـبـلديـات واألشـغال
العامة أنهى التصاميم األساس
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الـعراقيـة. وساهم في حركة  18تـشرين
الــثــاني  1963مــرافــقــاً لـلــرئــيس عــبـد
الـــــسـالم مـــــحـــــمـــــد عـــــارف الحـــــتالل
ـرسالت وبعد احتاللـها قدم الرئيس ا
إلذاعــة الــبــيــان األول ثم أذاع بــصـوته

البيان مرة ثانية والبيانات األخرى.
وعُـيّن مديـراً لالستـخبارات في /21/11
 ?1963وانــتـــخب عــضــواً في مــجــلس
قــيـادة الــثـورة وســكـرتــيـراً لــلـمــجـلس
الـوطـني  سـاهم في حـركـة عـارف عـبد
الــرزاق األولـى في أيــلـول  1965وبــعــد

فشلها جلأ إلى القاهرة.
وســاهم في حـركــة عـارف عــبـد الـرزاق
الـثـانـيـة في  30حـزيـران  1966الـتي لم
تـتـكلل بـالـنجـاح. وأحيل عـلى الـتقـاعد

في  20أيلول 1965.
و14أيــلــول/ 1968اعــتــقل فـي الــقــصـر
اجلـمهوري وأطلق سراحـه بعد خمسة

اشهر
و15تـــمــوز/ 1969صـــدر أمـــر بـــإلـــقــاء
الــقـبض عــلـيه وتــمـكن مـن الـهـرب و

إعفاؤه بعد ما يقارب  16شهرا.
و 16تموز/ 1970نـفاه مدير األمن العام
نــاظم كــزار مع الـعــقـيــد الــركن مـحــمـد
مـجـيـد والـعـمـيـد نـهـاد فـخـري والـلـواء
الــركن مــحــمــد إلى الـقــاهــرة وعــاشـوا
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في  17تـــشــرين الــثــاني/ 1970 اصــدر
الـــرئـــيس احــمـــد حـــسن الـــبــكـــر أمــراً

بإعفائه وعاد إلى بغداد.
وفي 18حـزيـران/ 1971  اعـتـقـاله في
مــقـر قـصــر الـنـهــايـة بـأمــر مـديـر األمن
الـعام نـاظم كراز وقـد حقـقت معـه جلنة
بـرئـاسـة طه يـاس رمـضـان وعـضـوية
ــطــيـري وشــكـلت نــاظم كــراز وحـسن ا
جلنة التحقيق برئاسة سالم الشكرة .
وفي 19تـــــشــــريـن الــــثـــــاني/ 1973 
أطـالق سـراحه مع الـعـقــيـد الـركن عـلي

حس جاسم.
ومـارس الـصـحـافـة وله مـقـاالت كـثـيـرة
نـشرت في جـرائد الـثورة واجلـمهـورية

وانـتـمى إلى مـنـظـمـة الـضـبـاط األحرار
في العراق في تشرين الثاني 1952.

وعند قيام ثورة  14تموز  1958كان في
األردن مـع الــدورة  24لـــكــلـــيــة األركــان
لـدراسـة احلـدود األردنـيـة مع فـلـسـط
احملـتلـة. وترفع إلى رتـبة مـقدم ركن في
 14تــمـوز  1961والـى رتـبـة عــقـيـد ركن

في  14تموز  1965.
وســـــاهـم في ثـــــورة  8 شـــــبـــــاط 1963
مـساهمة فعالة حـيث كلفه الرئيس عبد
ـعـيـة الـعـقـيـد الـسـالم مـحـمـد عـارف 
الـركن محمد مـجيد لاللتـحاق بالقوات
ـــقـــاتــلـــة في وزارة الـــدفــاع لـــقـــيــادة ا
الـقـطـعـات حـتى اسـتـسالم عـبـد الـكر

قاسم.
ـهـداوي ونـقـل الـعـقـيـد فـاضل عـبـاس ا
رئــيس احملـكــمـة  الــعـســكـريــة الـعــلـيـا
رافق لرئيس الوزراء قاسم اخلاصة وا
اجلــنــابي بــعـد انــتــهـاء مــعــركـة وزارة
الــدفــاع بــســيــارة مــدرعـة وســلــمه إلى
الـقـيـادة الـعامـة لـلـثـورة في دار اإلذاعة
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ودع الــقــومـيــون الــسـبت 31/ تــشـرين
األول/2020 الـشخصية الـعراقية هادي
خــمـاس عن عــمـر نـاهـز  95عــامـاً وهـو
احـــــد الـــــضــــبـــــاط االحـــــرار ومـــــديــــر
االسـتخبارات العسكرية وشيع جثمانه
الى مـقـبرة الـكرخ وكـان خـماس قـد ولد
في بــغـداد في مــحـلـة الــسـور احملـاذيـة
لــسـور بـغـداد الـعــظـيم سـنـة  1925من
أبــوين عـراقــيـ عـربــيـ من عــشـيـرة
ـواقـفـهـا الـوطـنـيـة. ـشـهـورة  الـعـزة ا
تـوسطة وقـضى دراستـه االبتـدائيـة وا
والـثانـوية في بغـداد وبعد تـخرجه عام
 1945الـــتــــحق طـــالـــبـــاً فـي الـــكـــلـــيـــة
الـــعـــســكـــريـــة. وتـــخــرج فـي الــكـــلـــيــة
الـعسكرية عام  1948 وعُيّن ضابطاً في
ــلـكي األول في /15آب/ فــوج احلـرس ا

.1948
وفي  19/6/1957الـتـحق بـكـلـيـة األركان
وتـــخــرج فـــيــهــا في  20/8/1959 وكــان

األول على دورته.
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عرفـة نتيجة االنتـخابات الرئاسية { واشنـطن- (أ ف ب) - يتواصل فرز االصوات 
وقراطي جو بايدن ـنتهية واليته دونـالد ترامب ومنافسه الـد األميركـية ب الرئيس ا

مع توقع ليلة طويلة قبل حسم النتائج.
 تــصل الــنــتــائج تـبــاعــا مع تــوقــعـات
وســــائل اإلعـالم الـــتـي أشـــارت حــــتى
ســاعــة اعــداد هـذا الــتــقــريــر الى فـوز
اجلـــمـــهـــوري في  23 واليـــة بـــيـــنـــهــا
الـواليــات الـبـارزة فـلـوريـدا وتـكـسـاس
وأوهايو وانديانا وكنتاكي وميسوري
وكـلها واليات فاز فيها في  2016 وفاز
بــايــدن في  20 واليـــة بــيــنــهــا واليــته
ديـالويــــــر وواليــــــات كــــــبـــــــرى مــــــثل
كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة
واشــنــطن. وذلك يــعــطي بــايــدن حـتى
اآلن  238 مـن أصـوات كـبـار الـنـاخـب
وترامب  213 ويـتطلّب الفوز بالرئاسة
احلـصـول عـلى أصوات  270 مـن كـبار
الـناخبـ في الهيـئة النـاخبة. واعـتبر
دونـــالـــد تـــرامب الـــثالثـــاء أن من حق
األمـيركي أن يعرفوا اسم الفائز  يوم
االنــتــخــابــات وذلك خـالل زيــارة أحـد
مــراكـز حـمــلـة احلـزب اجلــمـهـوري في
ضــاحــيــة واشــنــطن.وصــرح الـرئــيس
اجلــمــهـوري فـي أرلـيــنــغـتــون بــواليـة
فـرجينيـا من حقنا أن نـعرف الفائز في
الــثــالث من تـشــرين الــثـانـي عـلــمـا أن
جلــــوء مـــزيــــد من األمــــيـــركــــيـــ الى
الـتـصـويت عـبـر البـريـد قـد يـؤخـر فرز
االصـوات وتالـيا إعالن النـتيـجة. وفاز
جـو بايدن باالنتـخابات في والية ماين
ـتـحـدة كـمـا بــشـمـال شـرق الـواليــات ا
أفـادت شـبـكـة فـوكس نـيـوز وصـحـيـفة
ز امس االربعاء ما يتيح نـيويورك تا
نـتهية له تـعزيز تـقدمه على الـرئيس ا
واليـــته تـــرامب. وهـــذه الــواليـــة الــتي
ـــوقــراطــيــة كـــانت فــازت فــيـــهــا الــد
هـيالري كـلـيـنـتـون عام  2016 سـتـتيح
لـبايـدن الفـوز بأصـوات ثالثة مـن كبار
الـناخب ليـصل مجموع أصواته 238

شـفير حرب منـذ حزيران/يونيو 2019
عـلى خـلـفـيـة تـوتـر في اخلـلـيـج وحول
برم االتـفاق الدولي للنووي اإليراني ا
فـي فــــــيـــــيــــــنــــــا في 2015 وفـي 2018
ـنـتـهـية انـسـحب الـرئـيـس األميـركـي ا
واليـته دونالد ترامب بشكل أحادي من
هـذا االتفاق وانتهج سـياسة الضغوط
الـقـصـوى على اجلـمـهوريـة اإلسالمـية
بــفـرض عــقـوبــات اقـتــصـاديــة أغـرقت
االقـــتــصــاد اإليــرانـي في ركــود قــاس.
وردا عــــــــلـى ذلـك بــــــــدأت إيـــــــــران في

أيـــار 2019 فـي الـــتـــخـــلي عن مـــعـــظم
الـتزاماتها الرئيسـية التي قطعتها في
ـوقـراطي ــرشح الـد فــيـيـنـا. واعـلن ا
جـو بايدن خصم ترامب انه ينوي في
حال فوزه أن يقترح  على إيران سبيالً
ذات مـــــصــــــداقـــــيـــــة لـــــلــــــعـــــودة إلى
الـدبلومـاسية بـهدف انضـمام الواليات
ــتـحـدة مــجـددا التــفـاق فـيــيـنـا. وفي ا
خــطــابه حتــدث خـامــنــئي مــجـددا عن
الـرسـوم الـكاريـكـاتوريـة لـلـنبي مـحـمد
الـتي تثيـر تظاهرات مـناهضة لـفرنسا

مـنذ عدة أيـام في دول إسالمية. وتدين
الـــتــظــاهــرات تـــصــريــحـــات الــرئــيس
انويل مـاكرون الذي دافع الـفرنـسي إ
بـقـوة عن احلـق في نـشـر هـذه الـرسوم
بــاسم حــريــة الــتــعـبــيــر بــعــد أن أقـدم
إسـالمي مـنــتـصـف تـشــرين األول عـلى
قــطع رأس اسـتـاذ فـرنـسي عـرض عـلى
تالمـيذه الرسوم التي نشـرتها صحيفة
شــارلي ايـبــدو.وتـســاءل خـامــنـئي ألي
سـبب نـرى رئـيس جمـهـورية وحـكـومة
ودوال أخــرى تـقف صـفــا واحـدا دفـاعـا

مــقـابل  213 لــتــرامب. وال يـزال هــنـاك
صـوت تــمـنـحه هـذه الـواليـة لم يـحـسم
ـرشــد االيــراني األعـلى بــعــد. واعـلـن ا
عـلي خامنئي  أن االنتخابات الرئاسية
األمـيركيـة لن تؤثر «اطـالقا على النهج
الـــســـيــاسي إليـــران حـــيــال الـــواليــات
ــتـحـدة.وهـاجم خـامــنـئي في خـطـاب ا
ـولـد الـنبـوي مـجددا ـنـاسـبة ا مـتـلـفز 
فـــــرنـــــســـــا فـي قـــــضـــــيـــــة الـــــرســـــوم
الــكـاريــكـاتــوريـة لــلــنـبي مــحـمــد الـتي
نشرتها مجلة »شارلي ايبدو الفرنسية
الـسـاخـرة. وقـال خـامـنـئي بـخـصـوص
تحدة نتبع سـياسة معقولة الـواليات ا
ومـحسوبـة ومحددة وهذه الـسياسة ال
ـكن ان تـتـغـيـر مـع تـغـيـر األشـخاص

في واشنطن.
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وأوضـح الــــــيـــــــوم يــــــصـــــــادف يــــــوم
ــتــحـدة. االنــتــخــابــات في الــواليــات ا
ـكن أن حتصل امور لكنـها ال تعنينا.
سـيـاسـتـنـا محـددة وتـغـيـر الـوجوه لن
يــؤثـر بـتـاتـا عــلى سـيـاسـتــنـا. يـتـوجه
األمــيــركـــيــون الــثالثــاء إلى صــنــاديق
االقــتـراع النــتـخــاب رئـيــسـهم اجلــديـد
ويــصــادف هــذه الــسـنــة في إيــران مع
الذكرى ال41 ألزمـة الرهائن األميركي
الـــتي نــشـــبت في الـــرابع من تـــشــرين
الــثــاني 1979بــعــد اقــتـحــام الــســفـارة
األمـيركية في طـهران. وانتهت الـعملية
بــــــعـــــد  444يــــــومـــــا مـع اإلفـــــراج عن
األمــيـركـيـ ال 52وتــســبـبـت بـصــدمـة
ـتحدة وأدت إلى وطـنيـة في الواليات ا
قــطـع الــعالقــات الــدبـــلــومــاســيــة بــ
واشـنـطن واجلـمـهـوريـة اإلسالمـية وال
تــزال تــسـمم الــعالقــات بـ الــبــلـدين.
ـتـحـدة على وكـانت إيـران والـواليـات ا

عـن رسم كـاريــكـاتــوري? وأضـاف »من
الـواضح أن هـنـاك تـنـظـيـمـا وراء هـذه
الـقـضيـة انـها قـضـية سـيـاسيـة : دولة
تـــدافع عن عـــمل فظ.«وفـي اشــارة إلى
ـــعـــارضــة مـــجـــاهــدي خـــلق حـــركــة ا
احملــظــورة في إيــران والــنــاشــطــة في
ـنطـقة الـباريـسيـة منـذ سنـوات أخذ ا
خـامنئي علـى احلكومة الفـرنسية ربط
هــذه الـقـضــيـة بـحـريــة الـتـعــبـيـر وفي
الـوقت نـفـسه تـوفـيـر مالذ لـإلرهـابـي

األكثر وحشية وفظاعة.
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مهـمـا حاولـنـا أن نـخفي مـشـاعرنـا وخـلجـات نـفـوسنـا فـان سيـمـاء الوجه
ـشــاعـر واخلـلـجـات ذلك ان سـيـمـاء الـوجه مـرآة ومالمـحه تـكـشف هـذه ا
ا فـي الصدور ومع ذلك فان قـلة من الناس هم اسـتثناء من هذه كاشفة 

القاعدة .
ونحن جـميـعا نـحـمل في طيـاتنـا افكـارا ومـعتـقدات ورثـناهـا أو استـجدت
علينـا ومن الصعب جتـاوزها او التـخلي عنهـا غير انـنا كلمـا فتحـنا نافذة
جديـدة حليـاتنـا وفتحـنا مـعهـا عقـولنـا اصبـحنـا اكثـر وعيـا وادراكا وبـتنا
علـى بيـنـة من امـرنـا لـنلـتـمس احلـقـيقـة كـمـا هي دون رتـوش وبـواقع حال
وضوعية بعيدا عن التـعصب .. اال أننا في مجتمعنا جند من أقرب الى ا
واصـفـات احلوار الصـعـوبة فـي أي حوار فـكـري او عقـائـدي ان نـتقـيـد 
الهادف فـترانا نـنفعل ونـغضب ألي اخـتالف ثم ليتـحول الى خالف ومعه

ردة فعل شديدة .
يقول لك البعض أنه ينظر الى االمور النظرة الواقعية التي تتسم بالصدق
واحلياد وأنه تعلم الـكثير من جتارب احلـياة وأنه ال يجافي احلقـيقة مهما
يكن من امر وانه يقف معك ان كنت على صواب ولكن ما أن يبدأ احلوار
وتـتـصـاعـد ايـقاعـاتـه حـتى تـراه عـاد الى الـتـرسـبـات الكـامـنـة في اعـمـاقه

ليكشف عن تعصب اعمى وفكر منحرف .
ـا فـيه يـنـضح ) هو مـثل تـبـدو بـوادره لـدى هذا ثـل القـائل ( االنـاء  ان ا
البعض عنـد اول حوار تنسـاق اليه معه مهـما حاول ان يخـفي ما يضمره

..وال غرو ان نرى هذا احلوار يتصاعد اواره في اخلطاب الديني .
ان الكـثـيـرين يـتحـدثـون عن الـرأي اآلخـر بـأنه أمر ال غـبـار عـلـيه وأنه امر
بديـهي يجـب القـبول به .. هـذا مـا نراه ونـسمـعه في خـطابـاتـهم غيـر انهم
في ساعـات احلـوار مـا تلـبث ان تـبدو انـفـعـاالتهم ازاء الـرأي اآلخـر حتى
وان كـان نـهــجه صـائـبــا  انه الـتــعـصب يـفــرض نـفـسه
ـا فيه فال جدوى من عليـهم وانه االناء الذي يـنضح 
الكذب عـلى انفسـنا ولنـقلهـا مرة واحدة بـصدق بأن
عقـولنا مـحبـوسة في سـجن من الـصعب ان نـتحرر

من قيوده.  
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حكى لي الكاتب الصحـافي األستاذ شاكر علي التـكريتي يرحمه الله عن
ذكـريـاته ومـذكـراته في الـسـجن وقــد تـردد عـلـيه في أكـثـر من مـوقف أنه

كتب على جدرانه الشعر التالي:
عـتـقـل ِ    يا غـرفـةَ ا
تذكّـري شـاكر علي

تـذكّريــــــه جـيـــداً   
ذكرى احلبيبِ األوّل ِ

ــرات ذهـــبت زوجـــتـه أم جالل تـــتــوسـط لــدى رئـــيس وفي إحـــدى هـــذه ا
اجلـمـهـوريـة أحــمـد حـسن الـبـكــر إلطالق سـراحه فـقـد كـانـت لـلـتـكـريـتي
عالقات صـداقة مع الـرئيس الـبكـر وخيـر الله طـلفـاح وطاهـر يحـيى بدأت
أعوام الثالثينات عـندما كانوا مـعلم في تكـريت. إال أن البكر اعتذر عن

. إطالق سراحه فأطلقه نائبه في ذلك الوقت صدام حس
وقال لي شاكر علي: 

إنه في أعوام األربـعـينـات كـان يكـتب بـاسمه الـصـريح مقـاالً في صـحيـفة
تدح رئيس الوزراء مـزاحم الباجه جي ثم يكتب في مساء ذلك احلكومة 
ـعارضة يشـتم الباجه جي نفـسه واستمر على اليوم مقاالً في صـحيفة ا

ساء!. دحه صباحاً ويشتمه في ا  .. هذا احلال أياماً
ـكن وفي يـوم من األيـام أرسـل الـبـاجه جي فـي طـلـبه يــسـتـشـيــره كـيف 
ـعارض الذي تمادى في هـجائه وشتائمه.. ولم يكن إسكات هذا الكاتب ا

يعلم الباجه جي أن ذلك الكاتب هو نفسه اجلالس أمامه شاكر علي!.
فقال له أبو جالل: باشا ال ادير بال.. هذا كاتب مغمور وحياتك سأجعله

. يسكت في يوم
وبـالــفــعل ســكت شـاكــر عــلي عن شــتـائــمه بــعــد يـومــ دون أن يــكـشف

الباججي من هو ذلك الكاتب?!.
 : وقال لي شاكر علي وكان عمره يقرب من التسع

إنه لم يـتــضـايق من سـؤال فـي حـيـاته إال من ســؤاله عن مـوالــيـده فـكـان
واليدي يجيب السائل: اسألوا عنّي دائرة رعايـة القاصرين فإنها أعلم 

وكان يشد على أيدي من يصافحهم بقوة استعراضاً أليام الشباب!.
لكن مـا هـو أظرف من ذلك كـله مـا حكـاه لي عن قـانـون تأمـيم الـصحـافة.
فعـندمـا أصدر مـجلـس الوزراء هـذا القـانون في الـعام  1967ذهب شاكر
ـقابلة وزيـر الثقافة علي ومعه رؤساء حتـرير عدد من الصحف الـبغدادية 
واإلرشاد معترض على هذا القانون الذي ينتهك حرية الصحافة فأنكر
الوزير أية فكـرة لديه عن التأميـم وأعطاهم وعداً أن تسـتمر الصحف في

الصدور وقال لهم: "كلمة شرف لن يصدر مثل هذا القانون". 
لكن شاكر علي استطاع بحسّه الصحفي أن "يسرق" مسودة القانون من
درج مكـتب الـوزير لـيكـتب في الـيوم الـتـالي مقـاالً افـتتـاحيـاً في صـحيـفة

"الشعب" بعنوان: 
أين كلمة الشرف يا وزير الثقافة واإلرشاد?!. 

ـقال من الصـفحة األولى ومن الطريف أن الـرقيب حذف ا
فترك مساحته فارغة بيضاء من األعلى إلى األسفل

وأبقى على العنوان واسم الكاتب فقط. 
وصـدر قـانـون تـأمـيم الـصــحـافـة ولم يـحـفظ الـوزيـر

كلمة الشرف!!.
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في  2016 توقـعـنا فـي قرائـتـنا الـسـيـكلـوجـية فـوز تـرامب مع ان الـغالـبـية
طلقة من احمللل السياسي توقعوا انه سيفشل. ا

مع ان اميـركا حتتـاج اآلن لشخـصية  هل سيفـاجأ األغلـبية ويـفوز ثانـية 
ـتـقدم فـي استـطالعـات الرأي ب 11 رصيـنه سـيـاسيـا يـجسـدهـا بـايدن ا

نقطة وأنه قد يكون األفضل ألميركا والعالم?
القـراءة السيـكولـوجيـة لشـخصـية تـرامب واسلوب اداءه
ـفاجـأة بـفوز تـرامب ثانـيـة برغم انه خـسر ترجح ا
االمــيـركــان الــســود ومــا كــان نـاجــحــا في ادارته

للتعامل مع وباء كورونا.
ساعات وتعلن النتيجة.. اذا ما صار شي!

 ` U  5 Š rÝU

أربيل

W³šUM « W¾ON « w  V «d²  ≤±≥Ë Êb¹U³  ÎUðu   ≤≥∏

ــشـروع اآلالف من عــلى ذلك ســيــوفــر ا
فـرص الـعـمل خلـريجـي كلـيـات الـزراعة
في عـموم اإلقلـيم. وفي النجـف استقبل
ــثل احملـــافظ لــؤي الـــيــاســري وفـــداً 
الـــــشــــركــــات والـــــفــــنـــــادق والــــروابط
الـسيـاحية في أقـليم كـردستان بـرئاسة
ــركــز واألقــلــيم ــنــسـق الــعــام بــ ا ا
وتــمت مــنــاقــشــة مــلف الــســيــاحــة في
احملــافــظــة والــتــعــاون بــ احملــافــظـة

واألقليم . 
wŠUOÝ ŸUE

وأكـد احملافظ في بـيان تـلقـته ( الزمان)
أمس أن (احلــكـومـة احملــلـيـة حــريـصـة
عـلى دعم القطاع السياحي في النجف
وتـقـد الـتـسـهـيالت الالزمـة لـتـنـشـيط
وصــــول الــــســـيــــاح من داخـل وخـــارج
الـــعــــراق). وأشـــار الـــيـــاســـري الى أن
(الـــقــطـــاع الـــســيـــاحي يـــعــد مـــصــدراً
إقـــتــصــاديـــاً مــهـــمــاً  يــســـهم في دعم
ـوازنـة ويـنـشط الـقـطـاعـات الـفـنـدقـية ا
والـتجـارية اخملـتلفـة ويوفـر فرص عمل
كــثـيـرة لـلـبـاحـثــ عن الـعـمل) . ومـنح
الــوفـــد الــكــردســتــانـي احملــافظ هــديــة
ـمـتـازة التي تـذكـاريـة وذلك لـلـجهـود ا
ـديـنة تـبـذل لـتـسـهيـل حركـة الـوافـدين 
الــنـــجف األشــرف  وزيــارة الــعــتــبــات
ـقدسة من االقليم . هذا وحضر اللقاء ا
رئـيس رابطة فنـادق النجف صائب ابو

غنيم .

حتـــقــيق األمن الـــغــذائي لــيـس إلقــلــيم
كــردسـتـان فـقط بل من أجل أن يـصـبح
ـنــطـقـة. وأشـاد ســلـة غـذاء لـلــعـراق وا
ــنــفــذة رئــيـس احلــكــومــة بــالـــشــرـــة ا
لـلمـشروع كمـا أثنى عـلى جهود وزارة
ـــائــيـــة في إعــداد ـــوارد ا الـــزراعــة وا
ـشـروع وأعرب عن أمـله في مواصـلة ا
إنــشــاء مـثل مــشــاريع كـهــذه لــتـعــزيـز
الـبنـية الـتحـتيـة االقتـصاديـة كجزء من
أولــويـات هــذه الـتــشـكــيـلــة الـوزاريـة).
وتــبـلغ تـكــلـفـة لــلـمـشـروع  250مــلـيـون
دوالر ويـتـألف إجـماالً من  40صـومـعة
(ســــايـــلــــو) ومــــخـــازن مــــوزعــــة عـــلى
احملــافــظــات وتــسـتــوعب كـل واحـدة 5
ـا يصل كـلـياً آالف طـن من احلبـوب و
إلى  400 ألـف طن في كل ساعـة فضالً
عن مـعـملـ إلنـتاج الـدقـيق بواقع 500
طن يــومـيـاً. وبـاإلضـافــة إلى مـنـتـجـات
الـقـمح التي تـدخل في مخـتلف األغـذية
شروع 240 مـثل البرغل وغيره ينتج ا
طـناً من الـعلف احليـواني يومـياً. ويتم
شروع على مرحلت ستنُجز العمل با
األولـى في حزيران (يـونيو)  2021فـيما
ـرحـلة الـثانـية في سـيـتم االنتـهاء من ا
ــشــروع شــتــاء عــام  .2021 ويــهــدف ا
أســـاســاً إلى حتـــقــيق األمـن الــغــذائي
وسيبدأ في استالم القمح من الفالح
ـقبل بقـدرة استيـعابية بـدءاً من العام ا
تبلغ  500ألف طن من احلبوب. وعالوة

ـئة بـعد ما كـانت نسـبة الدعم 70 في ا
ـئة وعملت على تخفيض األسمدة في ا
ــــئــــة). ــــئــــة الى  35فـي ا من  50فـي ا
وأرسى رئـيس حـكومـة إقلـيم كردسـتان
مــســرور الــبــارزاني احلــجــر األسـاس
ـــركــز تــســويـق قــمح فالحـي اإلقــلــيم.
وُوضـع احلــجـــر األســاس لـــلــمـــشــروع
الــعــمالق واإلســتــراتـيــجي فـي مـراسم
خـاصة حـضرها نـائب رئيس احلـكومة
قـــوبــاد طـــالــبـــاني و عـــدد من الــوزراء
ــســؤولــ في أربــيل.  وقــال رئـيس وا
احلكومة في بيان تلقته (الزمان) امس
إن (الـــعـالقـــة بـــ أهـــالي كـــردســـتـــان
والــزراعــة عالقــة تــاريـخــيــة ولــكن مـا
يُؤسف له أنه لم يتم استغالل ذلك على
مـــر الــتــاريـخ وال ســيــمـــا خالل الــقــرن
ــاضي مــؤكــداً بــذل جـهــود حــثــيــثـة ا
لـتــنـويع مـصـادر الـدخل وإيالء أهـمـيـة
بـالـغـة لـلقـطـاع الـزراعي). وعـبّـر رئيس
احلـــكــــومـــة عن (ســـعــــادته في إرســـاء
احلــجــر األسـاس لــلــمـشــروع وأكـد أن
مـشـاريع تـسـويق احلـبـوب لن تـقـتـصر
عــلى أربـيل بل سـيــتم إطالق مـشـاريع
ـاثلـة في محـافظـات أخرى). وأوضح
أن (احلـكــومـة تـسـعى لـلـتـعـويض عـمـا
حلق بــإقــلــيـم كــردسـتــان مـن خــســائـر
فـادحة بـحرق أراضـيه الزراعـية وإبادة
فالحـــيـــهـــا خـالل عـــمـــلـــيـــات األنـــفــال
والــقـصف الـكـيـمـيـاوي وذلك من خالل

ودعـم للـزراعـة واالنـتـاج احلـيواني في
ــــلف الـــــعــــراق دون انــــهـــــاء حــــاسـم 
التهريب واعطاء مجال اكبر للمزارع
ــشـاريـع الـصــنــاعــيـة في واصــحــاب ا
زيــادة االنــتــاج وحتــســيــنه لــتــحـقــيق
االكـتفاء الذاتي) وكانت وزارة الزراعة
قـــد أكــدت أن صـــولــة رئـــيس مـــجــلس
الـوزراء مصـطفى الكـاظمي على مـنافذ
الـوسـط واجلـنـوب خـفـضت من نـسـبـة

التهريب. 
w uJŠ rŽœ

وأشــارت إلى انـخــفـاض نـســبـة الـدعم
احلـكـومي لـلـفالح بـالـبـذور واألسـمدة.
وقــال حـمـيـد الـنـايف إن (الـوزارة عـلى
ــنـافـذ ومــديـريـة اتــصـال مـبــاشـر مع ا
ــنـتج ــنـظــمـة  حلــمـايـة ا ـة ا اجلــر
الــوطــني). وأكــد الــنــايـف أن (صــولـة
رئــيـس الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي
األخـيرة على منافـذ الوسط واجلنوبية
جنـــحت حـــيث قـــلـــلت مـن الـــتــهـــريب
ئـة لكن ما زال الـتهريب بـنسبة  50بـا
يـدخل من حـدود كـردستـان).  وأضاف
ـشـكـلـة كـبـيـرة وأن الـوزارة أن (هـذه ا
تـأمل من احلكومـة أن تواصل جهودها
في الـسيـطرة على مـنافذ اإلقـليم حتى
ـنـتج الـوطـني وتـشـغيل آالف حتـمي ا
الـــعــاطــلـــ وزيــادة الــدخـل الــقــومي
لـــلـــبالد).  وأشـــار إلى أن (احلـــكـــومــة
خــفـضت دعم الـفـالح بـالـبـذور إلى 35

واد يجري ادخالها الى بقية أن (هذه ا
احملـافظات عن طريق التـهريب ما يضر
بــاقـتــصـاد الــعـراق ويــسـبب خــسـارته
مـاليـ الـدوالرات يــومـيـا) واضـاف أن
(جلـنـة الـزراعة الـنـيـابيـة اتـخـذت قراراً
حـــاســـمــاً لـــدعم االقـــتــصـــاد الـــوطــني
ـنـتـوج احمللي مـنـعت فـيه دخول أي وا
مـواد أو محاصيل مستوردة الى البالد
ــنـــتج احملــلي) لـــوجــود الــوفـــرة من ا
ـوقف مـبــيـنـا أن (احلـكـومـة مـطـالـبـة 
نافـذ غير الـرسمية حـازم إلنهاء مـلف ا
ووضع الـيـد عـلـيهـا). واشـار فـاخر إلى
ـكن ان يـكـون هــنـاك انـتـعـاش أنـه (ال 
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أكــد عــضــو جلـنــة الــزراعــة الـنــيــابــيـة
الـنـائب جـمال فـاخـر أن الـعراق يـخـسر
يـــومـــيـــا ماليـــ الـــدوالرات  بـــســـبب
ــنــافـذ الــتــهــريب الــذي يــحـدث عــبــر ا
احلــدوديـة في إقــلـيـم كـردســتـان. وقـال
فـاخر في تصريح امس إن (لدى االقليم
مــنــافـذ حــدوديـة مـع دول اجلـوار غــيـر
رســمـيـة تـدخل من خاللــهـا الـكـثـيـر من
الـــبــــضـــائع واحملـــاصــــيل الـــزراعـــيـــة
ومـنتـوجات الدواجن والـبيض) مبـينا
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مسرور البارزانيجمال فاخر

هادي
خماس

جو بايدندونالد ترامب

وصـــوت الــعــرب ورايــة
شرق. العرب وا

وبـعد االحتالل األمريكي
لـلـعـراق واحـتـالل بـغداد
في  9 نـيـسان  2003 عـاد
لـلـعـمل الـسـيـاسي وشـكل
مـع صـبـحي عـبـد احلـمـيـد
وعـــــبــــــد الـــــكـــــر هـــــاني
وومـــــيض عـــــمــــر نـــــظــــمي
ـــنــاضـــلــ وغـــيـــرهم من ا
حـركة الـتيـار القومي

العربي.
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اكـــد مـــديــر عـــام الــضـــرائب شـــاكــر
الـزبـيـدي   ان هـنـاك جـهـات حتاول
تــضـخــيم احلــريق مــشـيــرا الى انه
ليس لديه احلق باالحـتفاظ وتخزين
االمــوال. وقــال الـــزبــيــدي في بــيــان

تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (احلــريق
الــذي طـال مـبــنى الــهـيـئــة نـاجت عن
تــمـــاس كـــهـــربـــائي فـي الـــســـقــوف
الــثــانــويـة لــلــطــابق اخلــامس الـذي
ـديـر الـعـام و الطـابق يـضم مـكـتب ا
ـولـد اخلـاص الـرابع بـعـد تـشـغـيل ا
بـالـدائـرة  ,االمـر الـذي ادى انـتـشـار

ـسـاحـة الـنـار عـلـى مـدى واسع من ا
ولـــكن بـــجــهــود جـــبــارة وســـيــطــرة
متسارعة مع فـرق االطفاء في الدفاع
ـدني  ,تـمــكـنـا مـن الـسـيــطـرة عـلى ا
احلـريق) ,واضـاف انه (هــنـاك داخل
صـرف الـرافدين مـبنى الـهـيئـة فـرع 
يودع فـيهـا امـوال الضـرائب من قبل

كـلفـ فـضال عن استـلمـنا صـكوك ا
مـــالـــيــــة فـــقط ولــــيس لـــديــــنـــا حق
بـاالحـتـفــاظ وتـخـزين االمـوال وهـذه
صرف) ,واكد هي مهمة مالية لدى ا
ان (جـــمــيـع ســـيـــرڤـــرات وأنـــظـــمــة
احلــاسـوب والــهــاردات اخملــزنـة في
الدائرة هي في مـكان بعـيد عن محل
حــادث احلــريق ومــســيـطــر عــلــيــهـا
ســيــطــرة تــامـة) ,وطــالب الــزبــيـدي
مــــواقع الـــــتــــواصل االجـــــتــــمــــاعي
ووســــــائـل االعالم الـى ان (تــــــاخـــــذ
األخــبــار من مــصــادرهــا الــرســمــيـة
ــــســـــاهــــمــــة وعــــدم اإلســــراع فـي ا
بــنــشــرالــشــائــعــات واألخــبــار غــيــر
الدقيقـة).  وكانت الهيـئة قد اصدرت
بــيـانــا بــشـان احلــريق  الــذي انـدلع
امس االول قـــالـت فـــيه ان (حـــريـــقــا
انــدلع في الــبـنــايــة نـتــيــجـة تــمـاس
كهـربائي ادى الى احـتراق الـسقوف
ــديــر الــعـام الــثــانــويـة فـي مـكــتب ا
ومعـاونـيه وجـزء بسـيط في الـطابق
الرابع / قـسم احلاسـبة) ,مؤكدا انه
(تـمت الـسـيـطـرة عـلـيه دون خـسـائر

كبرى). 
ولـــفــــــت الــبـــيــان الـى انه ( عــزل
كــــافــــة االجــــهـــزة االلــــكــــتــــرونــــيـــة
واحلـاسـبـات واالضـابـير فـي القـسم
االداري وبـإشــراف مــبـاشــر من قـبل
ـــعــاونــ ومــدراء ـــديــر الــعــام وا ا
االقـــســام). وتــمـــكــنت فـــرق الــدفــاع

دني من السيطرة على احلريق. ا
ــدني في  وقــالت مــديـريــة الــدفـاع ا
بــيــان امـس انه (بــاشــراف مــيــداني
ــديـــر الــعـــام الــلـــواء كــاظم تـــواله ا
سـلمـان بـوهان سـيـطـرت فرقـنـا على
حادث حريق كبـير اندلع في الطابق
الــرابع من بــنــايــة الـهــيــئـة الــعــامـة
للضرائب) ,مشيـرا الى (مشاركة 15
ـكافحة فرقة اطفـاء وانقاذ شاركت 
احلــادث بـأســتـخــدام عـجــلـة الــسـلم
اخملــصــصـة لـألبـنــيــة الـعــالــيـة ذات
ـــشـــاركــة ـــزدوج و األســـتـــخـــدام ا
ـدني في نـهـر دجـلة زوارق الـدفـاع ا
لـــســحب وتـــأمــ وصـــول امــدادات

ياه الى خراطيم فرق االطفاء). ا
wÝUO  X Ë

واضــــاف ان (الـــفـــرق تـــمــــكـــنت من
اخـمــاد احلـريق بـوقـت قـيـاسي دون
تـسـجـيل اصـابـات بـشـريـة مع انـقاذ
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اسـتــقـبل رئــيس اجلـمـهــوريـة بـرهم
صـالح وفـد كــتـلـة الـنـصـر الـنـيـابـيـة
ــسـتــجــدات الـســيـاســيـة ونــاقــشـا ا
واألمـنــيـة واالقــتـصـاديــة في الـبالد
واقف في مواجهة وأهمية توحـيد ا

التحديات. 
وذكر بيان تلقت (الزمان) نسخة منه
امس  انه (جرى خالل اللـقاء بحث
ـســتـجـدات الــسـيـاسـيــة واألمـنـيـة ا
واالقــتـصــاديــة في الـبـالد وأهـمــيـة
ــــواقف فـي مـــواجــــهـــة تـــوحــــيـــد ا
الـتــحـديـات وبــذل اجلـهـود من أجل
ـواطـنـ وحتقـيق تـلـبـيـة حـاجـات ا
األمن لهم وتـعـزيز سـلـطة الـدولة في
فـرض الـقـانـون وتـرسـيخ سـيـادتـها
ومــواصـــلــة اجلــهــود في مــكــافــحــة
اإلرهاب ومـنع األفـعـال اخلـارجة عن
القـانون) وشدد صـالح على (أهـمية
ـقبـلـة كـونهـا وسـيـلة االنـتخـابـات ا
لـلــتــعــبــيــر عن تــطــلــعــات الـشــعب
وضرورة توفيـر مستـلزمات العـملية
االنــتــخــابــيــة كــافــة وفـق مــعــايــيـر
صـارمــة في ضـمـان نـزاهــتـهـا ومـنع
الــتـزويــر والــتالعب أو الــتـأثــيـرات
والضـغـوط علـى خيـارات الـناخـب

من أجل أن تكون مـخرجـات العمـلية
االنــتــخــابــيــة مــعــبّــرة عـن خــيـارات
ـثـليـهم في ـواطـن في اخـتـيـار  ا

مجلس النواب). 
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وناقش رئيس مجلس النواب محمد
احللبوسي مع الهيئة السياسية في
الـــتــيــار الــصــدري ووفـــد من كــتــلــة
الــنــصـر  ,مــوضــوعي االنــتــخــابـات

بكرة وازمة الرواتب. ا
وقــال مــكـتب احلــلــبــوسي في بــيـان
تلقته (الـزمان) امس إن (احللبوسي
الــتـقى رئــيسَ الــهـيــئـة الــسـيــاسـيـة
لــلـتـيــار الـصـدري نــصـار الــربـيـعي
وعــددا من أعـضــاء الـهــيـئـة لــبـحث
األوضـاع الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـادية
في البالد) ,واضاف انه (جرى خالل
بكرة بعد اللقاء  بحث االنتخـابات ا
أن استـكمل اجملـلس التصـويت على
ــتـعــددة وإتــمــام قــانـون الــدوائــر ا
ضي االنتـخابـات  وكذلك ضـرورة ا
بإكـمال الـتـشريـعات الالزمـة ومنـها
قــانـون احملـكــمـة االحتــاديـة الـعــلـيـا
كونهـا من الركائز األسـاسية لـلنظام
السياسي) ,وتابع البـيان أن (الـلقاء
تطرق الى أزمة الـرواتب واستعداد
مــجــلس الــنــواب لــتــســهــيل مــهــمـة
ـا يؤمّن تـوفيـر السـيولة احلكـومة 
ــالـيــة ويـســهم في تـخــطي األزمـة ا

الية واالقتصادية). ا
 كـمـا نـاقش احلـلبـوسي مـع وفد من
كتـلـة النـصر الـنـيابـية  ,سبل إكـمال
الـقـوانـ الـالزمـة لـلـمـضي بـإجـراء

انتخابات حرة ونزيهة.
ـان وذكـر الــبـيــان  إن (رئـيس الــبـر

ووفــدا من كـتــلـة الــنـصـر الــنـيــابـيـة
نـاقـشـا الـدور الـتـشـريـعي والـرقـابي
جملــلس الــنــواب وأهـم الــتــحــديـات
التي تواجه البالد التي تتطلب سنَّ
قبلة), دة ا عددٍ من القوان خالل ا
مــشـيــرا الى ان (اجملــتــمـعــ اكـدوا
ـواقف بـ الـقوى أهـمـيـة تـنـسـيق ا
الــسـيــاسـيــة ودعم رئــاسـة مــجـلس
الــنــواب مـن أجل إكــمــال الــقــوانــ
الالزمـة للـمضـي بإجـراء انـتخـابات
حـــرة ونــــزيــــهــــة). ووصف عــــضـــو
ــوقف حتــالـف الــقــوى الــعــراقــيــة ا
ـشتت فـيمـا راى ان اقالة السـني با
رئـيس مـجـلـس الـنـواب من مـنـصـبه
ـــان ولـــيس يـــعـــود الجـــمـــاع الـــبـــر

للجبهة.
WOÝUOÝ ` UB

وقـــال عـــضـــو الـــتـــحـــالف مـــحـــمـــد
الكربولي ان  (السيـاسة عالم متغير
صالح السياسية ومتجدد مرتبط با
بالـتـالي ليس غـريـباً ان يـكون هـناك
انشطـارات في الكتل وفق طـموحات
كل سـياسي) ,واضاف (اقـالـة رئيس
مــجـلـس الـنــواب مـرتــبط بــالـفــضـاء
ـانـيـة االخـرى الـوطـنـي لـلـكـتل الــبـر
ــان ويــبــقى ويــعـــود الجــمــاع الــبــر
اخلـيـار الغــلـبـيـة الــتـصـويت ولـيس

لتشكيل اجلبهة).
وتابع ان (احلـلـبوسي لـديه اسـلوبه
ـان ورايه ونظرته لكن ال UI¡∫ رئيس اجلمهورية برهم صالح خالل لقائه وفد كتلة النصربادارة البر

ـضـمــونـة فـيـهـا (سـنــوات اخلـدمـة ا
أصـنـاف مـخـتـلـفـة فـيسـتـحق الـرجل
راتـبــاً تـقـاعـديــاً  اذا كـانت لـديه 15
سـنــة خـدمــة وعـمـره 63 سـنـة واذا
كانت إمـرأة عمـرها 58 سنـة ولديـها
خـدمة 15 سـنة مـضـمونـة تـسـتحق
وإذا كـانـت خـدمــة الـرجل  20 سـنـة
مضـمـونة وعـمره 60 سنـة يـسـتحق
ـرأة 20 أيـضــاً واذا كــانت خـدمــة ا

سنة وعمرها 55 أيضا تستحق). 
ÍbŽUIð Vð«—

وتــــابع (فـي حـــال كــــانت اخلــــدمـــة
ــضــمــونــة لـلــرجل 30 وعــمـره 50 ا
سـنــة فـيـســتـحق الـراتب الــتـقـاعـدي
لـلـعـامل وبـالـنـسـبـة لـلـمـرأة اذا كان
لـديــهـا 25 ســنـة خــدمــة مـضــمــونـة
وتكون بـعمر 50 سنة فـهي تستحق
الـــراتب الـــتـــقــاعـــدي الفـــتــا الى ان
ـــرأة اذا كــــان لـــديـــهـــا 3 أطـــفـــال "ا
وخـدمة 15 سـنة حتـال الى الـتـقـاعد

بأي سن كانت). 
وعـقــدت جلـنـة الــعـمل الـنـيـابـيـة في
ـنـاقـشـة مـجـلس الــنـواب اجـتـمـاعـاً 
مـــســـودة مـــشــروع تـــعـــديل قـــانــون
الـــتــقــاعــد والــضـــمــان االجــتــمــاعي
لـلــعـمـال بــحـضـور مــديـر عـام دائـرة
الـــتــقــاعــد والــضـــمــان االجــتــمــاعي

مثل القانوني للدائرة.  للعمال وا
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه

(تــمت مـنــاقـشــة أهم الــفـقــرات الـتي
ـسودة من قبـيل الضمان تناولـتها ا
الصـحي وضمان األمـومة والـضمان
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كــــشف وزيــــر الـــــعــــمل والــــشــــؤون
االجـــتـــمـــاعــيـــة عـــادل الــركـــابي عن
ــشـمـولـة واالمـتـيـازات في الـفـئـات ا
قانون التقاعـد والضمان االجتماعي
اجلــديــد لـلــعــمــال واشــار الى قـرب
إدراجه ضـمن جـدول أعـمـال مجـلس

الوزراء. 
وقـال الـركــابي في تـصـريح امس إن
(مـشـروع قـانون الـتـقـاعـد والـضـمان
اإلجتماعي للعمال في طور التشريع
حـالــيـاً وهـو قــانـون جـديــد سـيـحل
مــحـل قــانــون الــتــقــاعــد والــضــمـان

اإلجــتــمـاعـي لـلــعــمـال الــصــادر عـام
 وأجريت في القانون اجلديد1971

تعديالت جوهرية).  
وأضاف أن (مشروع القانون اجلديد
سيـكـون علـى جدول أعـمـال اجتـماع
مجـلس الوزراء لألسـبوع احلالي أو
قبل وبـعده إقراره سيتم األسبوع ا
ـــــان). واوضح ارســـــالـه الى الـــــبــــر
الــــركـــابي أن (مـــشـــروع الـــقـــانـــون
اجلــديـد مــهم وسـيــنـصف الــطـبــقـة
الـــعــامــلـــة في الــقـــطــاعــ اخلــاص
واخملـتـلط خـاصـة وانه اعـتـمد عـلى
االتـفــاقـيـات الــعـربـيـة والــدولـيـة في

مجال حقوق العامل).  
واشـــــــــــــــــار الـى انه (وفـق قــــــــرار
مـــجـــلس الـــوزراء رقم 413 لـــســـنــة
ـــــادة  2017  من37 وبحـــــــــسب ا
قانـون الضمـان اجلديـد للعـمال فإن
احلـــــــد األدنى ألجـر تـقـاعـد العـامل
في الـقـطــاع اخلـاص يـجب ان اليـقل
عن 350 الف ديـــنـــار وكـــذلـك إلــزام
صــاحـب الــعـــمل ان يـــأخـــذ بـــنـــظــر
ـؤهل الــدراسي لـلــعـامل االعــتـبــار ا
قـــبل إحـــتـــســـاب أجـــره). وافــاد ان
ـــادة 37 مـن قـــانــــون الـــضــــمـــان (ا
التقـاعدي نصت عـلى ان يكون احلد
ئة من آخر األعلى للمـتقاعد 100 با
راتب  اســـتالمه مـن قــبل الـــعــامل
ــــضـــمــــون).  وبـــ الــــركـــابي أن ا

ـنـظم من االخـتـيـاري لـلـقـطـاع غيـر ا
العاملـ حلسابهم الـشخصي وعدد
آخـــر مـن الـــفـــقـــرات ..وان مـــشــروع

تعـديل قانـون الضـمان يـنطـوي على
مزايـا عديـدة تـلبي الـطمـوح وحتفظ

حقوق أرباب العمل والعمال).
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بغداد

عادل الركابي

مبلغ 7 ملـيـارات وتسـعمـائـة ملـيون
ــبــنى ديــنـــار من ذلك الــطــابـق في ا
احملـتـرق مع تـأمــ تـسـلـيـمـهـا وفق
ـتـبعـة وعلى اإلجراءات الـقـانونـية ا
ـــدني فــتح اثـــر ذلك طــلب الـــدفــاع ا
ـــعـــرفـــة اســـبـــاب انـــدالع حتـــقـــيق 
احلـــريق)  فـي الــنـــجـف في اخـــمــاد
حــــريق أنــــدلع وسط أحــــد مــــعـــامل
ـــــكـــــرمـــــة الـــــنـــــجــــــــــارة في حـي ا

شاركة 12 فرقه إطفاء . و
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ن ـنـع هـذا من مــشـاورة الــقـادة 
ــثــلـون نــيــنــوى واالنــبـار وصالح
الـدين واالتــفـاق عـلى مــوقف مـوحـد

كون).  لتمثيل ا
واكـد الــنـائب الـســابق طالل حـسـ

الزوبـعي سعي نـواب العادة مـنصب
. وذكـر ـان لـلـمـوصـلـيـ رئـيس الـبـر
الــزوبـــعي في تــصـــريح امس انه (ال
يـــوجــد قــاسـم مــشــتــرك بـــ الــكــتل
لـيـجـمـعــهم عـلى اتـفـاق والسـيـمـا ان

ـعـارضة جتـربـتـهم الـسـيـاسـيـة في ا
كــانت فـقـيــرة ومـا يــجـمــعـهم سـوى
ــصــالح الــشــخــصــيــة الــتـي بـدات ا
تــــطـــغى فـي االونـــة االخـــيــــرة عـــلى

شهد السياسي).  ا

o¹dŠ∫ اندالع النيران في الطابق الرابع من مبنى الهيئة العامة للضرائب في ساحة اخلالني
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أعلن مـصرف الرافـدين عن توزيع
ــشـمــولـ ضــمن شـبــكـة رواتب ا
احلـمــايـة االجـتـمـاعــيـة في عـمـوم
الــعــراق لــشــهــر تــشــرين الــثــاني

اجلاري.
ـكـتب اإلعالمي لـلـمـصـرف وقـال ا
في بــيـان تـلــقـته (الــزمـان) امس 
انه ( تـــوزيع رواتب احلـــمـــايــة
االجـتـمـاعــيـة لـلـرجـال والـنـسـاء ,
والــيــة الــصـــرف تــمت عن طــريق
أدوات الدفع االلكـتروني وبـإمكان
أي مــــواطن مـــشـــمــــول بـــالـــراتب
اسـتالم راتـبه من شـبـكـة فـروعـنـا
ـنـتشـرة في بـغـداد واحملـافـظات ا
او من مـكاتب الـصـرف اخلـاصة),
صرف وفي شأن متصل  ,كشف ا
عن تـوجه لـتـخـفـيض الـفوائـد في
جــــمـــــيع الـــــســــلـف والــــقــــروض
ـوظـف ـمنـوحـة للـمـواطـن وا ا

ــعـنـيـة , بـعــد مـوافـقــة اجلـهـات ا
مـــــــؤكـــــــدا ان اطـالق الـــــــســـــــلف
والقـروض للـمواطـن سـيتم بـعد

 . وظف توزيع رواتب ا
فـيـمـا اكـد مـصـرف الـرشـيـد الـغاء
شـــرط الــكــفـــيل في مـــنح قــروض
ــوطــنــة الــتــرمــيم لــلــمــوظــفــ ا
ـــصـــرف. وقــال رواتـــبـــهم لـــدى ا
ــكــتب االعـالمي لــلــمــصــرف في ا

بــيـــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
(الــتــعــلــيـمــات تــضــمــنت شــمـول
ــوطـنـة رواتـبـهم لـدى ـوظـفـ ا ا
ـصـرف بـقــرض الـتـرمـيم الـبـالغ ا

مليون دينار بدون كفيل مع 40
ــراد ابــقــاء شـــرط رهن الــعــقــار ا
تـرمــيـمه) ,الفـتــا الى ان (الــقـرض
ـوطن راتبه نح لـلمـوظف غير ا

بشرط الكفيل ورهن العقار). 
في غـــضــون ذلك  ,عــقـــدت جلــنــة
العمل النيابية في مجلس النواب
نـاقشة مـسودة مشروع اجتمـاعاً 
تـعديل قـانـون التـقـاعد والـضـمان
االجتماعي لـلعمال بـحضور مدير
عــام دائــرة الــتــقــاعــد والــضــمـان
ـــمــثل االجـــتــمـــاعي لــلـــعــمــال وا
الـقـانـوني لـلـدائـرة. وقـالت عـضو
الــلــجــنــة الــنــائــبــة عن انــســجـام
الـغـراوي انه (تــمت مـنـاقـشـة أهم
ـسودة الـفقـرات الـتي تنـاولـتهـا ا
من قبل الضمان الصحي وضمان
األمــومــة والــضــمــان االخــتــيـاري
ـنـظم من العـامـل لـلقـطـاع غيـر ا
حلـسـابـهم الـشـخـصي وعـدد آخـر
مـن الـــــفــــــقـــــرات) ,واضـــــافت ان
(مـشـروع تـعـديل قـانـون الـضـمـان
يـنـطـوي عـلى مـزايـا عـديـدة تلـبي
الــطــمـوح وحتــفظ حــقــوق أربـاب

العمل والعمال). 
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ـدني في النجف وقال مديـر الدفاع ا
الـعقـيـد رشيـد ثـابت رشيـد في بـيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (احلــريق
أنـدلـع فـجـراً داخل مــعـمل لـلــنـجـارة
وسط الــنــجف  وأســفــر عن أضـرار
ـعمـل  وكذلك إصـابـة أحد مـادية بـا
نتسـب نتيجه سـقوط احد أعمده ا
ـذكور عـلى ظهر رجل عمل ا بنايـه ا
األطـفـاء أثـنـاء أداء الـواجب بـأطـفـاء

احلريق). 
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تـعرف مـستـوى أي بالد في الـعالـم  من مسـتوى الـتـعلـيم فـيهـا .. فـهو عـنوان
الـتطور وسـبيل الرقي  .. هـكذا تـقول جتارب دول كـثيرة اسـتطاعت من خالل

جودة التعليم ان تصل الى ما وصلت اليه من تقدم .
وضوع  مرة أخـرى بعد أن تنـاولته مرات في ( الزمان )  في عـدت الى هذا ا
مـقاالت سابـقة .. واجلـديد هـو اقرار قـانون أسس مـعادلـة الشهـادات من قبل
ـؤسسـات التـعلـيمـية والـبحـثية ـي وا مجـلس النـواب ورفضه من قـبل االكاد

والشخصيات العامة ..
- الـشـهـادة العـلـيـا في كـل االخـتصـاصـات ال تـعـني شـيـئـا لـلـبالد إن لم تـكن

إضافة نوعية في  تطورها وخدمة مواطنها ..
 إن لم تـكن  الشـهادة كـذلك فـهي ليـست أكـثر من  ( وثـيقـة ) الجـتيـاز مرحـلة
ـعروفـة  تتـرتـتب علـيـها زيـادة مالـية  دراسيـة في تـسلـسل مـراحل التـعلـيم ا
ـكـتب الذي تـعـلق عـليه .. واعـتبـارات مـعنـويـة لـلشـخص وزيـنـة في البـيت أو ا

بعبارة أخرى ( شكل وديكور) بدون مضمون ..
فـاين نحن الـيوم من هذه احلـقيـقة في كل مـراحل التـعلـيم وليس الـعلـيا فقط ?
وهل يحـقق قانون معادلة الشهـادات هذه القاعدة العلمـية التي تعتمدها الدول
تـطـورة في  الـتـعلـيم الـعـالي أم  صدر لـتـحـقيق مـصـالح ( فـئة مـعـيـنة ) هي ا
الطـبـقة الـسيـاسيـة .. لـها مـصاحلـهـا اخلاصـة في إقرار الـقـانون لـيكـون على
ـعـايـير الـوطـنـية ـصـلحـة الـعـامة وا مقـاسـهـا  وليس عـلى وفق مـقـتـضيـات  ا
ـية في الـرصـانة الـعلـميـة وحـاجة الـبالد ودور الشـهـادة في إشبـاع تلك والـعا

احلاجة  ..
 الـشهـادة بـكل مـراحلـهـا بـدءا من االبـتدائـيـة تـدخل ضـمن فـلسـفـة الـدولة في

صناعة االنسان .. فهل  تناسب الشهادة  مرحلتها   ومهمتها مثال ? ..
- ذلك هو جوهر التعليم واساس الفلسفة فيه ..

يبـدو من خالل مسـتوى الـتربيـة والتـعليـم عمومـا أن التـعليم  بـدون فلـسفة وال
موازنـة مالية خاصة له وأن الدولة قد تخلت عن مهمتها االساسية في صناعة
االنسـان وجـعلـها سـلـعة يـدخل فيـهـا الربح واخلـسارة  وظـروف الـبلـد العـامة
همة ومـنها التقشف   وجتارة عـندما ارتضت  أن يكون لـها شريك في هذه ا
ـدارس واجلـامـعـات االهـلـيـة وهـذه مـؤسـسـات ربـحـية  مـن حـقـها أن  وهي ا
تـربح ما دامت تسـتثمـر اموالـها في هذا اجلـانب  وتتـعامل مع الطـالب كزبون

وليس كمواطن  كما هي الدولة ومؤسساتها في تعاملها معه..
ـتحدة مـثال وقس علـيها غـيرها عنـدما تـاخذ اجلامـعات االهـلية في الـواليات ا
ن تـتـبع االسس نـفـسـهـا جتـدهـا تـسـتـقطـب أفـضل الـطـلـبـة وتضـع شـروطا
لـلمفاضلة  فـي القبول النها تـقبل عددا محدودا ال تـتجاوزه حتت كل الظروف

ثال .. ومنها جامعة هارفرد االمريكية على سبيل ا
ــعـايــيــر نــفـســهــا - مع وجـود فــهل تـتــبع اجلــامــعـات االهــلــيــة في الـعــراق ا
استـثنـاءات طبـعا  - أم يـتقـدم  اليـها من لم يـؤهله مـعدلـه للقـبول فـي الكـليات
ـا توفـره من جانب ـتمـكـن مـاديا واحلـصول عـلى شـهادة  الـرسمـية او من ا

ؤسسة .. معنوي واعتباري  ووجاهة في اجملتمع وا
ـعيشـة كان له دوره السـلبي في التعـليم  وخلق طـبقية الفـقر العـام ومستوى ا
دارس ( غـريـبة ) عـلى فـئـة معـيـنة من خطـيـرة في الـتعـلـيم  فـقد اصـبـحت  ا

الفقراء  النهم انصرفوا للعمل وهم في سن الطفولة ..
والتـعـليم االهـلي ساهم ايـضـا في هذه تـعزيـز هذه الـطبـقـية  الـغريـبة  النه لم
ـيسـورين فـقط ومغـلقـا امام الـفقـراء وهذا يـكن متـاحا امـام اجلمـيع بل أمام ا
خلق تـفاوتا علـميا واجتـماعيا  ونفـسيا وطبـقيا ينـشأ مع االنسان مـنذ طفولته
دارس احلـكومـية نفـسها ـتد معه  وقـسم الطالب الى فـئت حـتى داخل ا و
فـهي االخرى  لم تـسـلم من التـمـايز االجـتمـاعي والـطبـقي  بـ الطالب أيـضا
ـا أدى الى  بروز ظـاهـرة جديـدة   تـسمى بـسبب تـراجع مـستـوى الـتـعلـيم 
الـدروس اخلـصـوصـيـة   وهي ظـاهـرة لم يـعـرفـهـا الـعـراق من قـبل  وتـتـطـلب
مبـالغ  فـوق طـاقـة عـائـلـة الـطـالب الـفـقـيـر  أو يـدفـعـهـا عـلى حـسـاب حـاجات

أساسية لالسرة ..
الـتعـليم - بـجانـبـيه الرسـمي واالهلي - صـنـاعة راقـية اذا مـا توفـرت شروطه
العـلـميـة الصـحيـحة  تُـعد اسـاس الصـنـاعات كـلهـا والتـطور   واصـبحت من

عالمات تقدم الدول  وميزة هذه الصناعة أن استثمارها في االنسان ..
فـاليابان مثال استطـاعت من خالل بناء االنسان في التعـليم أن تتصدر العالم
بالـتـكنـلوجـيـا واالتصـاالت وحتصل مـنـها عـلى اضعـاف ثـروة البـترول ويـكون
ثال  أكثر ربح  شخص  واحد  أو شركة واحدة في االتصاالت على سبيل ا
من  عـائد عـدة دول بتـروليـة مـجتـمعـة ( ( فشـركـة سامـسوجن مـثال ربحت في
عـام واحد 327 مـليـاردوالر ... فيـما يبـلغ ربح  ( بل غـيتس ) مـؤسس شركة
مـا يكـروسوفت 226 دوالرا في الـثانـية ... ولـك أن تقـدر عدد الـسنـوات التي

بلغ  الكبير!!) .. حتتاجها دول بترولية  عمالقة في االنتاج جلمع هذا ا
واطن أن يسـتحضـر هذه الـتجارب عـندما  يـرى حال التـعليم ألـيس من حق ا
في بالده  وانـقطـاع  الكـهـرباء سـاعات  طـويلـة في الـيوم عن مـنزله .. فـكيف

نازل من الطاقة  .. يحلم بصناعة متطورة  حتتاج اضعاف ما حتتاجه ا
واطن أن يسـتحضـر هذه الـتجارب عـندما  يـرى حال التـعليم ألـيس من حق ا
في بالده  وانـقطـاع  الكـهـرباء سـاعات  طـويلـة في الـيوم عن مـنزله .. فـكيف

نازل من الطاقة  .. يحلم بصناعة متطورة  حتتاج اضعاف ما حتتاجه ا
مـوريـشـيـوس دولـة افـريـقـيـة صـغـيرة  ال تـمـلك مـوارد طـبـيـعـيـة كـثـيـرة لـكـنـها
اسـتطاعت أن تبني جتربة فريدة في بنـاء االنسان من خالل التعليم  والتعامل
مـعه على اساس انـه  مهمـة وخدمـة وليس سلـعة او جتـارة  ولذلك تـنفق على

ائة من دخلها القومي  .. التعليم نحو  13با
رحلـة اجلامـعية مع موريـشيـوس جعـلت التعـليم مـجانـيا والزامـيا الى نـهايـة ا
تـامـ مـستـلـزمـات نـقل الـطـالب من بـيـته الـى مـدرستـه  وهـكذا  تـعـامـلت مع
ـا في ذلك عـمــلـيـات الـقــلب بـاهـظـة الـرعــايـة الـصـحــة ايـضـا فـهـي مـجـانـيــة 

التكاليف..
الـتعلـيم يرتقـي بالبالد الى مـا تتـمناه من مـوقع في  التـطور والعـلم واخلدمات
همة  خلصـها استاذ جامعي في موريشيوس الـتي تناسب االنسان .. وهذه ا
اجستير والبكالوريوس وضعها في رسـالة الى طالبه في مرحلة الدكتوراه وا

على مدخل الكلية   تقول :
ـدى  بل - تـدمـيـر أي أمـة ال يـحـتـاج الى قـنــابل نـوويـة أو صـواريخ بـعـيـدة ا

يحتاج الى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش ..
ريض على يد طبيب جنح بالغش فيموت ا
وتنهار البيوت على يد مهندس جنح بالغش

ونخسر االموال على يد محاسب جنح بالغش
وت الدين على يد شيخ جنح بالغش و

ويضيع العدل على يد قاضي جنح بالغش
ويتفشى اجلهل في عقول االبناء على يد معلم جنح بالغش ..

ا وشـتان ب جتربة يكون  اسـتثمارها االول في االنسان  وجتـعل (التنمية 
فيـها الـبشريـة ) عنوانـها  األبـرز وثقافـة عامة لـلبالد  وأخـرى يكون الـفساد

ثقافة في بالدها ..
سؤال يـتردد كثيرا واجابته معروفـة .. أين موقعنا ب التجارب الـتعليمية بعد
أن أصـبح ( الدوران )  االول والثاني ال يـكفيان لـلطالب للـنجاح ( الفاشل ) 
ت  الى الـتــعـلـيم فــاضـنـا لــهـمـا دورا ثــالـثـا  و( تــفـاضال ) بـ الــطالب ال 

بصلة...?! ..
وهل  اضافت الشهادات  للبالد شيئا يناسب ما صرف عليها ? 

-  الواقع يجيب ..
}}}
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 من جــمــيل مــا قــرأت قـصــة قــصــيــرة  عن بــنــاء االنـســان نــشــرهــا الـكــاتب
ـواقع االلـكـتـرونيـة  وشـبـكات البـرازيـلي ( بـاولـو كـويلـو ) وتـنـاولـها عـدد من ا
الـتـواصل االجـتــمـاعي مـؤخــرا ...يـقـول فــيـهـا (( كـان  األب يــحـاول أن يـقـرأ
اجلـريدة  ولـكن إبـنه الـصغـيـر لم يـكف عن مـضايـقـته .. وحـ تعب األب من
إبـنه قام بقـطع ورقة من الـصحـيفـة  كانت حتوي عـلى خريـطة الـعالم ومـزقها
الى قـطع صـغيـرة وقـدمـهـا الى إبـنه  وطـلب منه إعـادة جتـمـيع اخلـريـطة  ثم
عاد لـقراءة صـحيفـته .. ظانـا أن الطفل سـيبقى مـشغـوال بقيـة اليوم ... إال أنه
لم تـمر خـمس عـشرة دقـيقـة حـتى عاد االبن الـيه وقـد أعاد تـرتـيب اخلريـطة !
فـتساءل االب مذهوال : ( هل كـانت أمك تعلمك اجلغـرافيا ?! رد الطفل قائال :
( ال .. لـكن كانت هناك صـورة النسان عـلى الوجه األخر من الورقـة  وعندما

أعدت بناء االنسان أعدت بناء العالم ) ...
( كانـت عبارة عـفوية  ولـكنهـا كانت جمـيلـة  وذات معنى عـميق عنـدما أعدت

بناء االنسان .. أعدت بناء العالم ) ..  فاالهم .. بناء االنسان )) ...
}}}
∫ bOH  Âö

ـاذا ال تـرد على الـذين يسـيئـون اليك .. سـألوا حـكيـما 
أعـاد السـؤال عليـهم بصـيغـة اخرى ..إذا رفـسك حمار

هل ترفسه ? واذا عضك كلب هل تعضه..??
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ؤهلـ ذوي االختـصاص واخلبـرة لتقـد عطـاءاتهم (لـتجهـيز رافعـات شوكـية (٢٠ طن عدد شـاريع النـفطيـة) بدعـوة مقدمي الـعطـاءات ا يـسر (شـركة ا
ـشاريع ـشروع احلـرم الـكـمـركي) وتسـلـيـمـها وتـفـريـغـها (CIP) في مـخـازن شـركـة ا طن عـدد واحـد و ٥ طن عـدد واحـد)  اثـنـان ١٥ طن عـدد واحد ١٠  
نـاشئ التـالية ( USA, UK, Germany, Japan,Sweden, and Spain) عـلمـا ان الكـلفة واد من ا الـنفطـية في الـشعـيبة  –الـبصرة وعـلى ان تكـون ا
ـدة تنـفيذ (180) مـائة ولـة تمويـال تشغـيلـيا و الـتخمـينـية لـلمـناقـصة تـبلغ ($ 1,249,000) ملـيون ومائـتان وتـسعـة واربعـون الف دوالر امريـكي) 

ي مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:  وثمانون يوم تقو
ـشـاريع الـنـفـطـيـة/ قـسم الـتـوريدات ـــــــؤهـلـ والـراغـبـ في احلـصـول عـلى مـعـلومـات اضـافـيـة االتـصـال بـشـــــــــركـة ا ١- عـلى مـقـدمي الـعـطــــــاء ا
(من االحـد الى اخلــمـيس وخالل الــدوام الـرسـمي من الــسـاعـة (٠٠ : ٩ ص)  scop@scop.oil.gov.iq  // Pur.cus@scop.oil.gov.iq  :والـتــعـاقـدات

قدمي العطاءات. لغاية (٠٠ : ١٢ م) وكما موضحة بالتعليمات 
طلـوبة في الوثائق ـناقصـة تقد عطـاءاتهم وفقـا للشـروط ا ؤهلـ من ذوي اخلبرة واالختـصاص باالشـتراك في هذه ا ٢- على اجملهـزين الراغبـ وا

:WOðô« dO¹UF*« Vłu0 القياسية واالعالن
تصلة بها. واصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات ا أ- ا

ب- خدمات ما بعد البيع.
بلغ يعادل (30 %) من الكلفة التخمينية للمناقصة وعد النهائي لتقد العطاء و ـاثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز (١٠ سنوات) قبل ا ج- عمل 

تطلبات ومؤيدا من اجلهات التعاقدية ذات الصلة. وصوفة في ا ناقصة ا على ان يكون من طبيعة موضوع ا
ائة دوالر امـريكي) من مصرف د-  يجب ان يـقدم مقـدم العطـاء ما يثـبت امتالكه سيـولة نقـدية تبلغ ($ 249,800 ) مائـتان وتسـعة واربعون الف وثـما

معتمد.
ه- احلسابات اخلـتاميـة التي تظهـر حتقيق االرباح لـلسنتـ االخيرت مـدققة من قـبل محاسب قانـوني يجوز تقـد احلسابات اخلـتامية الخـر سنت

الية لعام ٢٠١٤ . تسبق االزمة ا
ية. و- مدة تنفيذ العقد بااليام التقو

وقع. ز- يكون التجهيز مع التفريغ  CIP واصل ومفرغ في ا
. دة سنت ح- مواد احتياطية 

ناقصة. طلوبة في ا ناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ ا ط- مطابقة ا
ـؤسسات العراقـية خالل (٣٠) ثالثون يوما شتركـة تقد تعهـد يقضي بعدم وجـود مطالبة مـالية غير مـحسومة اجتاه ا ي- - تلتزم الـشركة االجنبـية ا
شـتـركة من تاريخ الـتـبـليغ بـقـرار االحالـة عـلـما ان اجـراء الـتسـويـة شـرط الزامي الصـدار قـرار االحالـة وبـخالف ذلك يـتم اسـتبـعـاد الشـركـة االجـنبـيـة ا

ناقصة.. با
ـناقصـة تلتـزم بتقـد تعهـد بتسويـة مرضيـة للطـرف (التـسوية وفـقا التفـاقية نادي شـتركة في ا ك- في حـالة وجود مـطالبـات لدى الشـركة االجنـبية ا
باريـس او التسوية وفـقا لقرار مجـلس الوزراء رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ او شطب الـدين كليا بحـسب مقتضى احلال) اليـة منازعات او مطـالبات سابقة خالل
شتركة. (٣٠) ثالثون يوما من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية شرط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد الشركة االجنبية ا
ؤسسات العراقية بعد االحالة مباشرة او غير مباشرة من ل- تتعهـد الشركة االجنبية بعدم اجراء اي مطالبة قضائية او ادارية على اي مديونية بحق ا
ـشـتركـة للـعـمل بالـعراق ـتقـدمة او ا عـنى استـمـرار عالقة الـشركـة ا خالل البـيع او الـتنـازل للـغـير عن جـزء او كل الـدين بصـفة رضـائـية او قـضائـيـة 

طالبات. طلوبة للمساهمة لتسوية تلك ا تقدم لبذل اجلهود ا باعة للغير ويسعى ا تنازل عنها او ا ديونات ا با
هـتمـ شراء وثـائق العـطاء بـعد تـقد طـلب حتريـري الى العـنوان احملـدد في ورقة بـيانـات العـطاء وبـعد دفع قـيمة الـبيع ٣- بـامكـان مقـدمي العـطاء ا

للوثائق البالغة (٣٥٠٫٠٠٠) ثالثمائة وخمسون الف دينار) نقدا وغير قابل للرد.
شـاريع النـفطية  –قـسم التـوريدات والتـعاقدات  –الـوزيرية/ خـلف معـهد التـدريب النـفطي من االحد الى نـاقصة  (شـركة ا ٤- يكـون مكان بـيع وثائق ا

اخلميس من  الساعة (٠٠ : ٩ ص) لغاية (٠٠ : ١٢ م) .
ـشاريـع النـفـطـية - جلـنـة اسـتالم وفتـح العـطـاءات- الـطابق االول/ الـوزيـريـة/ خـلف معـهـد الـتدريب ٥- مكـان تـسـليم الـعـطـاء (وزارة الـنفط - شـركـة ا

النفطي).
تاخرة سوف ترفض وسـيتم الفتح بحضـور مقدمي العطاءات ناقصـة وتسليم العطـاءات بتاريخ (٢٠٢٠/١٢/١) حيث ان العطـاءات ا يكون مـوعد غلق ا

ثليهم الراغب باحلضور في العنوان التالي:- او 
شاريع النفطية/ الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد - العراق شركة ا

اجلهة التي تستلم العطاء/ جلنة استالم وفتح العطاءات االستيرادية
- التقد بالبريد االلكتروني غير مسموح.

٦- يتم دعوة مـقدمي العطاءات اخملول بحضور مـؤتمر ما قبل تقد العطاء لـلتوضيح واالجابة على االستفسـارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل اسبوع
ؤتمر. من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقد استفساراتهم حتريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد ا

الوقت : الساعة (٠٠ : ٩ ص) لغاية (٠٠ : ١٢ م) 
التاريخ:  /    /   ٢٠٢٠
كان: يحدد الحقا ا

دة (١٢٠) مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد. قدمة نافذة  ٧- تكون العطاءات ا
قدم:- WO مع عطاءه ا U² «  UJ L² ٨- يلتزم مقدم العطاء بارفاق »*

أ- هوية غرفـة التجارة (نافذة) عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظـام الداخلي وشهادة تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات
في وزارة التجارة. 

دنـية بطاقة السـكن تأييد السكن مـصدق اصوليا عقـد ايجار او الطابو ـفوض (شهادة اجلنسـية هوية االحوال ا ستمـسكات الثبوتـية للمدير ا ب- ا
للداللة على العنوان) للشركات العراقية.

قدمة للعطاء فرع في العراق (مكتب اقليمي). ج- شهادة تسجيل الشركة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعلي اذا كانت الشركة ا
شاريع النفطية. انعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون الى شركة ا د- تقد كتاب عدم 

ه- تلتزم الشركة العراقية مقدمة العطاء بتقد كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشتراكها بالضمان االجتماعي للعمال.
و- شهـادة تـأسيس الـشـركـة االجنـبـية مـن غرفـة الـتجـارة او الـصـناعـة في بـلـد تأسـيس الـشركـة ومـصـدقة من الـسـفـارة العـراقـية فـي ذلك البـلـد ودائرة

التصديقات في وزارة اخلارجية في العراق اذا كان مقدم العطاء اجنبيا.
وجب وثائق مصدقة. صنع او احد وكالئه اخملول رسميا  ناقص من ا ح- يجب ان يكون ا

عنية. ز- وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية ا
طلوبة لغرض معايير التأهيل. ط- كافة الوثائق ا

مثلها عند الشراء. ك- تخويل من الشركة 
ناقصة االصلي. ل- وصل شراء وثائق ا
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يتم تقد العطاء في خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي ويشمع سري:
طلوبة اعاله. ستمسكات ا االول- يحتوي على ا

الثاني- يحتوي على العرض الفني + اجلدول الزمني.
ناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد الثالث-  يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر - مالحظات ا

ناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد سعر - مالحظات ا الرابع- يحتوي على العرض التجاري ا
اخلامـس- يحتوي على التأمينات االولية والبالغة ($ 38.000) ثمـانية وثالثون الف دوالر امريكي) (ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان او سفتجة او
ـدة (١٢٠) يوم ويـوضع في ظـرف مـنفـصل مـغـلق مسـجل عـلـيه رقم الـطلـبـية واسم صك مـصدق صـادر من مـصـرف عراقي مـعـتـمد عـلى ان تـكـون نافـذة 

الشركة.).
توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري ويكتب على الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي:

أ -  اسم وعنوان مقدم العطاء.
قدمي العطاء ب- عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة ٢٤ - ١ من تعليمات 

قدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة في بيانات العقد. ناقصة ورقمها كما هو مشار اليه في الفقرة الفرعية ١-١ من تعليمات  ج- اسم ا
د- تاريخ الغلق.

طلوبة ,التأمينات االولية). هـ - بيان محتوى الظرف الداخلي (عرض فني ,عرض جتاري مسعر ,عرض جتاري غير مسعر ,الوثائق ا
٩- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد. ناقصة اجور النشر واالعالن الخر اعالن عن ا  ١٠- يتحمل من ترسو عليه ا
ا تتطلبه الوثيقة القـياسية بكافة اقسامها يجب ان طلوبة ويتم اسـتبعاد العطاء غير مستـوفي   ١١- تهمل العـطاءات الغير مستوفية للمـستمسكات ا

الية واال فانها تستبعد النها غير متوافقة. ناقصة القانونية والتقنية وا قدمة مع شروط ا تتوافق جميع العطاءات ا
ـوقع والبـريـد االلكـتروني وعـليه اشـعار ـسؤول عن مـتابـعة االسـتفـسـارات وتثـبيت ا ـقدم الـعطـاء واسم الشـخص ا يـتم تدوين الـعنـوان الكـامل    -١٢ 

الطرف االول باي تغيير يطرأ على العنوان خالل (٧) ايام من تاريخ حصول التغيير.
ـناقصة ناقـصة قبل صدور كـتاب االحالة بـناء على اسـباب مبررة دون تـعويض مقدمي الـعطاءات ويعـاد ثمن شراء وثائق ا  ١٣- جلهة الـتعاقد الـغاء ا

: ناقص في احلالت االتيت ناقصات الى ا فقط للمناقص وكذلك يتم اعادة ثمن شراء وثائق ا
. باشرة او العطاء االحتكاري عند توفر شروط اللجوء الى تطبيق هذين االسلوب ناقصة وتغيير اسلوب التنفيذ الى الدعوة ا > الغاء ا

ناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد  للعام الالحق. عند الغاء ا   <
 ١٤- يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح  SCOP ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم/ مقدمي العطاء في احلاالت االتية:

>  اذ رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
>  اذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقد العطاءات.
مكن ان تؤثر على قرار االحالة. >  اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من ا

ناقصة او اجراء اي تعديل عليها. قدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا  ١٥- ال يجوز 
دون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة. دون كتابة في حالة اختالفه مع السعر ا  ١٦- يعول على السعر ا

دونة ازائها قدم ففـي هذه احلالة تعـد كلفة تـلك الفقرة او الـفقرات وبحـدود الكميـات ا  ١٧- اذا وردت فقرة او فـقرات لم يدون سعـر ازائها في العـطاء ا
مشمولة بالسعر االجمالي للعطاء.

كن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت.  -١٨ 
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الـنفس بعدك  كـلمى ومهجـتي محترقـة وكيف أرثيك وأنت نفـسي  وقلبي حزين
بفقدك ايها العزيز  .?

ة الوجيه نون ليلة أمس ابـن عمي وحبيبي عميـد األسرة الكر لقد قطـفت يد ا
لعون " كورونا " فمن ؤمن ( ÍbMLŠ —bOŠ )  بعد إصابته بالوباء ا التقي ا

يبلسم  جروحي و يخفف لواعج احلزن ويأسو جراح األلم ? 
واألشـد من احلـزن عـلـيـك . ال مـجـلس عـزاء يـقـام ولـيس غــيـر الـتـأسي بـالـدعـاء
والفـاحتـة ولكـلٍّ منـا عزاؤه بـالـفجـيـعة ال حـول وال قـوة اال بالـله الـعلي الـعـظيم

وانا لله وانا اليه راجعون.

W¾MNð

نــهــنـئ الــزمــيـــلــــــ الــصـــحــفــــيــ
V وعقيلته UÞ .dJ « b³Ž vHDB

?b بـوالدة طـفـلـهـمـا الـبـكـر U?š ¡«d?¼“

(nÝu?¹) مـتـمـنـ لـلـمـولـود الـصـحـة
والسالمة واحلياة السعيدة.

` U  vHDB  ‰UL
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اضـيه وأسالفه "الـعـربيّ يُـعجـب 
وهــو في أشـدّ الـغـفــلـة عن حـاضـره
ومـســتـقـبـلـه". هـذا مـا كـتــبه جـمـال
الـدين األفـغـاني قـبل قرن ونـيّف من
ـكن أن نـقـول اآلن الـزمــان فـمـاذا 
والعديد من البـلدان العربيّة تواجه
حتـدّيات مـخـتـلـفـة تعـوق انـتـقـالـها
ـشـروعــيّـة الـقـانـونـيّـة إلى فـضـاء ا
والــدســتــوريّــة ومــنــاخ الــشــرعــيّــة
ـقتـرنـة بـرضـا الـناس السـيـاسـيّـة ا
ــنــجـــز الــتــنــمـــوي الــذي يــلــبّي وا
ـــاديّـــة حـــاجــــاتـــهم األســـاســــيّـــة ا

والروحيّة.
ـاضي شـهدت الـعديد خالل العـقد ا
من الـبـلـدان الـعـربيّـة أحـداثًـا كـبرى
وضــعت نُــظــمــهــا الــســيــاسـيّــة في
موقف حرِج لـلغايـة فترنّح بـعضها

ب الـتشـبّث بالـبقـاء وب االنـتقال
والـتـغـيـيـر خـصـوصًـا وأنّه لم يـكن
هـنــاك حـامل اجــتـمـاعـي جـاهـز وال
وجود لبرنامج سـياسي متّفق عليه
ـرحـلة االنـتـقـال وكلّ ما لـلـتـطبـيق 
حـــــصـل هــــــو إنــــــهـــــاء شــــــكـل من
االسـتـبـداد لـكن ثـمّـة أنـواع جـديدة
مــنه بــدأت تـتــصــادم مع تـطــلّــعـات
الـنـاس لـلـتـغيـيـر اجلـذري فـالـثورة
لــيــست شـــعــارات وأحالمًــا ورديّــة
وتـــمــنــيّــات وإنّــمـــا هي "حــفــر في
العُمق وليس نقرًا في السطح" على
فـكّـر الـسـوري يـاس حـدّ تـعـبـيـر ا

احلافظ. 
مع بـــدايــات مــا يُــســـمّى بـ"الــربــيع
صطـلحات العـربي" تدفّقت بـعض ا
إلى سـاحـة الــعـمل الـســيـاسي مـثل

ــقـراطي" و"مـرحـلـة "الـتـحـوّل الـد
ـــقـــراطـــيـــة" االنـــتـــقـــال إلى الـــد
ـقــراطي" لـدرجـة و"الـتــغـيـيــر الـد
ـشـهـد حــدّ الـطَّـوَفـان فـاض بـهــا ا
وعــــلـى الـــرغـم من أنــــهــــا ال تـــزال
مـتـداولـة وسـاريـة إلّـا أنّ بـريـقـهـا
بــدأ يـــخــفت بــالــتــدرّج فــصــخــرة
الـواقع كــانت صـلِــدة جـدًّا فــلـيس
مـجـرّد اإلطـاحة بـاألنـظـمة الـفـرديّة
أو الــتــســلّــطـيّــة أو االســتــبــداديـة
سـيـفـتح البـاب أوتـومـاتيـكـيًّـا أمام
ـقراطي فـثمّة عـقبات التـطوّر الد
وعـراقيل جـمّـة حـالت وحتول دون
إجناز أو استـكمال عمـلية التـغيير
نشودة; منها أنّ القوى اخمللوعة ا
مـــا تــزال قـــويّــة ومــؤثّـــرة لــدرجــة
كـنها إعـاقة عمـليّة الـتغيـير; كما
أنّ احمليط الذي يتم التحرّك فيه لم
يــكن مــؤهّـلًــا السـتــيــعـاب عــمـلــيّـة
الــتــغــيـيــر داخــلــيًّـا أو خــارجــيًّـا
إقــــلــــيــــمــــيًّــــا ودولــــيًّــــا بــــســــبب
اســتـقــطــابـات ديــنــيّـة وصــراعـات
طائفيّة ومذهبيّة وإثنيّة فضلًا عن
عالقات عـشائريّـة وعادات وتقـاليد
ثــقــيـــلــة وبــالــيــة حتــول دون ذلك
ـقـراطي وبـعـد ذلك فـاالنـتـقـال الـد
قراطية وتُربة يحتاج إلى بيئـة د
خـــصــبـــة لـــبـــذر بـــذورهـــا ووعي
ــــقـــــراطي وثـــــقـــــافــــة أوّلـــــيــــة د
ــقــراطـــيــة وهــذا يــحــتــاج الى د
إعــادة الــنـظــر بــأنـظــمــة الـتــعــلـيم

ـناهج الـدراسـيّة لـلـقضـاء على وا
ـناخ األُمـيّة والـتخـّلف وهو غـير ا
والبيئة التي شهدت حتوّلًا سريعًا
ـقـراطـية كـمـا حصل في نـحـو الد

أوروبا الشرقية.
ـقـراطـيّة وهـكـذا ظـلّت صـورة الـد
ضــبـــابــيّـــة والســيّـــمــا حـــ يــتمّ
اخـتـزالـهـا بـإجـراء االنـتـخـابات أو
بـعض هـوامش حـرّيـة الـتـعـبـير أو
غيرها حتى أنّ القوى الراغبة في
الـتــغـيــيــر واجـهت خالفــات حـادّة
عند أوّل منعطف يصادفها يتعلّق
بعضـها بالدستـور وصياغاته وال
سـيّمـا عالقـة الـدين بالـدولـة حيث
لـعــبت حـركـات اإلسالم الـسـيـاسي
دورًا مـــؤثّـــرًا في فـــرض رؤيـــتـــهــا
احملـــافـــظــة بـــخـــصـــوص عــدد من
الـقـضـايـا مـنـهـا قـضـايـا احلـرّيـات
وقف من الـتنّوع رأة وا وحقـوق ا
والــتـعــدّديّــة الــثــقــافـيّــة الــدّيــنــيّـة

واإلثنيّة وغيرها.
 وألنّ حـركــة االحـتـجــاج مـفــاجـئـة
وعفويّة ولم تتوفّر لها مستلزمات
شـهـد على الـتـغيـيـر فـقد تـصـدّر ا
نــــــحـــــو ســــــريـع تــــــيّــــــار اإلسالم
السياسي الوحـيد الذي كان األكثر
تـــنـــظـــيـــمًـــا وحـــضـــورًا وتـــمـــكّن
بــــشـــعـــارات عــــامّـــة وعـــاطــــفـــيّـــة
وشـعـبـويّـة التـأثـيـر عـلى صـناديق
االقـتراع واإلمـساك بـالسـلطـة كما
حـدث في تونس ومِـصـر وقبل ذلك
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بيروت

في العراق بـعد االحتالل وفاز في
ــغـــرب وحــاز عــلى انـــتــخــابـــات ا
مــواقع فـي الــكــويـت إضــافــة إلى
األردن كــمــا حـاول أن يــلـعب دورًا
مـؤثّـرًا في سـوريـا وليـبـيـا والـيمن
إثـــر انــدالع حـــركـــات االحــتـــجــاج

واالنقسامات الداخليّة.
قراطي لعلّ مسـتقبل الـتغييـر الد
ـدى الـتـمـكّن من عـربـيًّـا مـرهــون 
حـل إشـكــالــيّــة الــدولــة والــثــقــافـة
والوعي إضافة إلى توازن القوى
وإذا كـان روّاد الـنـهـضــة الـعـربـيّـة
األولى (أواخر الـقرن التـاسع عشر
وأوائل الـــقــرن الــعـــشــرين) أبــدوا
إعجـابًا لـبمـا حصل في الـغرب من
تـطــوّر في نـظــام احلـكـم وفـلــسـفـة
الــقـانـون فـإنّــهم أقـدمـوا عـلى ذلك
مـن مـقـاربــة إسالمـيــة في الـغـالب
األمـر الـذي يــقـتـضي مــقـاربـته من

زاوية مدنيّة راهنيّة.
يقول مـحمد عـبده "ح ذهبت إلى
الـــــغــــرب وجـــــدتُ إسالمًـــــا ولم أرَ
ّـا عــدت إلى الــشـرق مــسـلــمــ و
وجدت مـسلـم ولم أجـد إسالمًا".
كــتب ذلك فـي الــعـام 1881 وقــبـله
عـــــاش في بـــــاريس رفـــــاعــــة رافع
الطهـطاوي أربع سنـوات من العام
1826- 1830 وكـــــان شــــــيـــــخًـــــا
أزهـريّـا فأدهـشه مـا رآه من تـطوّر
في فــرنـــســا عـــزاه إلى نـــظــامـــهــا
نـفتح على السـياسي والقـانوني ا
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ـرأة إضافةً إلى احلرّيـات وموقع ا
نـظام الـتـعـلـيم والـتـثـقف بـالـعـلوم
ـعـاهـد الـديـنـيّة فـدعـا إلى إصالح ا
عــلى طــريــــــــــــقـة تــومــاس هــوبـز
الـــــذي كــــان قـــــد قــــال: "أيّ إصالح
مـفـتـاحـه بـإصالح الـفــكـر الـديـني"
وحــذا حـذوهـمـا أحـمـد أمـ وعـلي
عــبـــد الــرازق وطه حـــســ وخــيــر
الــديـن الــتـــونـــسي وعـــبــد الـــقــادر
اجلـــزائــــــري وعـــبـــد احلـــمــيـــد بن
بـاديس ومـحـمـد حـسـ الـنـائـيـني
وشـــكـــــــــيب ارسالن في تـــســـاؤله
ـــــاذا تـــــقـــــدم الـــــغـــــرب وتـــــراجع

سلمون? ا
ـقـراطيّـة نـتاج تـطـوّر تـاريخي الـد
طــــويـل األمـــد فــــمــــا زالت بـالدنـــا
الـعـربيّـة تـعاني صـدمـة االستـعـمار
وتـأثــيـراتـهــا مـسـتــمـرّة في الـوعي
والــثــقـافــة ومــا نـحــتــاج إلــيه هـو
ـنـاسـبـة والـبُـنـيـة تـهـيـئـة الـبـيـئـة ا
الــتــحــتـــيّــة من دســـتــور وقــوانــ
وقضاء وتـعليم وفـاعل سـياسيّ
ومـجــتـمع مـدني في إطـار مـواطـنـة
مـتـكافـئـة تقـوم عـلى قاعـدة احلـرّية
ـــســـاواة والــعـــدالــة وأســاســـهــا ا
والــشـراكـة ومـثل هـذا يـحـتـاج إلى
تـراكم تــدرّجي طـويل األمـد ولـيس
مــجــرّد تـغــيــيـر نــظــام بـنــظـام ألنَّ
ـقـراطـيـة ال يـأتـي دفـعة طـريق الـد
واحــــدة بل هــــو شـــائـك وتـــدرّجيُّ

وعسير.
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انــتـفــاضـة تــشـرين من الــعـام 2019
الــتي شـــاركت فـــيــهـــا كل قــطـــاعــات
الــشــعب وكل فــئــاته تــتـقــدمــهم فــئـة
الـشـبـاب الـذي عـانى األمـرين كـبـقـيـة
أبـناء الـشـعب الـعراقي من حـكـومات
فــاســدة وفـــاشــلــة ومن ســـيــاســيــ
فــاشــلـ وفــاسـديـن وسـراق ســرقـوا
أموال الشـعب ونهبـوا ثروات الوطن
وظــلـمــوا الـشــعب وجـوعــوه وأذلـوه
وقـتـلـوه وحــرمـوه من ابـسط حـقـوقه
ومن ابـسط اخلـدمـات األسـاسـيـة كي
يعـيش بكـرامة في وطـنه ومن أمواله
الطـائلة وثـرواته الطـائلة الـتي حباه
الــله بـــهــا والــتي بـــاتت نــهـــبــاً لــهم
وألحـزابــهم وعـوائـلــهم  حـتى دمـروا
الوطن وجـعلـوه حديـقة خـلفـية لدول
اجلوار تتحكم في كل شيء فيه حتى
في قـراراته الـسـيـاديـة وبـاعـوا ارض
العراق ومياهه اإلقلـيمية لهذه الدول
بــثــمـن بـخـس واســتــمـر هــذا الــظــلم
عـاناة سبـعة عشـر عاماً دون وهذه ا
ان يردعهم خوف أو وجل أو صحوة
ـــآسي ضـــمـــيـــر ودون ان تـــهــــزهم ا
والكوارث التي جلبـوها لهذا الشعب
الـطـيب الن ضــمـائـرهم مـاتت بـسـبب
الفسـاد وأموال الـسحت احلرام وهم
ــلـكـون أي احلــفـاة الـذين كــانـوا ال 
شيء حـــتى مل الـــشــعب مـن كــذبــهم
وظــلـــمــهم وقـــســوتـــهم وســرقـــاتــهم
وفـــشــلــهم وفــســـادهم الــذي فــاق كل
احلدود وكل التـصورات بـعد ان صر
طــويالً وضــحى كــثــيــراً لـكن دون ان
يــلــتـفـت هـؤالء الــسـاســة الــفـاشــلـ
والــفــاسـديـن لـهــذا الــشــعب احملـروم
ــظـلــوم ودن ان يـوفــروا له ابـسط وا
ـاء الصـالح للـشرب اخلدمـات وهي ا
والـــكــهــربــاء وفــرص الـــعــمل والــتي
تـوفرهـا أفـقر دول الـعـالم  لـشعـوبـها

فـخـرج الـشـعب في تـظـاهـرات هـادرة
حـــولـــهـــا الـى اعـــتـــصـــامـــات  خالل
ـاضـية وبـدال من ان يلـتفت السـن ا
الـســاســة لــهــذا الـشــعب ويــحــقــقـوا
بعض مـطالـبه البسـيطـة كذبـوا عليه
وواجـــهــوه بــاحلــديــد والــنــار وقــوة
ـئــات من الـشـهـداء الـسالح فــسـقط ا
واجلرحى في تظاهرات أعوام 2011
و2014 و2015و 2017حـتى اعـتـقـد
هــؤالء الــسـاســة الــفـاســدون ان هـذا
الشـعب قد سـيطـروا علـيه وانه طوع
أمرهم مـتنـاس ان الـظلم والـفسوق
ـكن ان يــسـتـمــر طـويالً واجلــور ال 
ـــكن لــــهــــذا الـــشــــعب األبي ان وال 
يــســكت عــلى ظــلـــمه ويــصــبــر عــلى
ضيـمه وهو يـرى كيف تـسرق أمواله
وكــيف تـنــهب ثــروات الــوطن وكـيف
حتـول مــجـمـوعـة من الــفـاسـدين الى
أصحاب مـكاتب اقـتصاديـة وشركات
وعــــــقـــــارات وعــــــمـــــارات وأرصـــــدة
ـليارات في بـنوك الـعالم  كـلها من با

نهوبة. أموال الشعب ا
شكلة ان هؤالء الـساسة استمروا وا
في غـــيـــهـم وظـــلـــمـــهم وســـرقـــاتـــهم
وفـسـادهم في ظـل سـيـطـر عـلى كل
شـيء فـي الــــــــــبـالد وفـي ظـل قـــــــــوة
سـالحـهـم ومــيـلــيــشــيــاتــهم وفي ظل
غــيــاب الــقــانــون والــقــضــاء وعــجــز
األجــهـزة الـرقـابــيـة عن مـحــاسـبـتـهم
ألنـها تـابـعة لـهم وألحـزابهم وكـتـلهم
حــتى نــفـــذ صــبــر الــشـــعب واســقط
حاجز اخلوف الذي عانى منه طويال
بـسـبب قـسـوة هـذه األحـزاب والـكـتل
وقـوة مـيـلـيـشـيـاتـهـا والـذي وفـر لـهـا
مالذا آمـنـاً لـلـسـرقـة والـنهـب والقـتل
وتنـفـيذ جـرائمـها الـبشـعة بـحق هذا
الـــشـــعـب ودون رقـــيب أو مـــحـــاسب
حــتـى كــانت انــتــفــاضــة تــشــرين من

اضي التي أرعبت الفاسدين العام ا
والـــفــــاشـــلــــ والـــســــراق وقـــضت
مـضاجـعهـم وأرعبت حـكـومة الـفشل
والفساد الـتي تستروا بهـا ليسرقوا
ويفسـدوا ويدمروا كل شيء في هذا
الـبلـد هـذه احلـكومـة الـتي لم تـتوان
عـــلـى ارتـــكـــاب افـــضع اجلـــرائم بق
ـنـتـفض خـصـوصـا أبـنـاء الـشــعب ا
الــشــبــاب مـــنــهم ســاعـــدهــا في ذلك
مـيـليـشـيـات أحـزاب السـلـطـة فـسقط
في تــلك االنــتــفـاضــة أكــثـر من 700
شـهـيـد وثالثـ ألف جـريح  ومـئـات
ــعــتـقــلــ ومع ذلك اخملــتــطــفــ وا
استمر زخم االنتفـاضة في التصاعد
وشـــمل كل مـــحـــافـــظـــات اجلـــنـــوب
والـفـرات األوسط إضـافـة الى بـغداد

العاصمة.
وحـاولت أحــزاب الـسـلــطـة وأد هـذه
االنـتــفـاضـة مـسـتــخـدمـة كل وسـائل
الــبــطش والـقــتل والــتـرويع لــكـنــهـا

فشلت في ذلك .
ونــتــيـــجــة لــتــصــاعـــد االنــتــفــاضــة
واسـتـمرار زخـمـهـا الشـبـابي الـقوي
ـهدي استـقـالت حكـومـة عادل عـبد ا
وحـــاول مــجـــلس الــنـــواب احــتــواء
الـثـورة الـشعـبـيـة فـعـمـد الى إصدار
عـدد من القـرارات الـتي تـلـبي بعض
ـتـظـاهــرين ولـوال جـائـحـة مـطــالب ا
كورونا لـكان النتـفاضة تـشرين شأن
آخـر في كـل الـعــمــلـيــة الــسـيــاســيـة
ــــشـــوهــــة في الــــبــــلـــد الــــتي أراد ا
نـتـفضـون تغـييـرها ألنـها وراء كل ا
ــــاسـي والـــــكــــوارث الـــــتي حـــــلت ا
بالعراق وشعبه  ,وتنفس الفاسدون
والفاشلون والقتلة الصعداء بعد ان
خف زخم التظاهرات بسبب كورونا
وبــســبب بـــطش أحــزاب الـــســلــطــة
وميـليـشيـاتها وجـرائمـهم الوحـشية
الــتي طـــالت الــشـــبــاب والـــشــابــات

وحتى الشيوخ والنساء.
ـهـدي الـتي وأعـقـبت حـكـومـة عـبـد ا
أســقــطــتــهـــا االنــتــفــاضــة حــكــومــة
الـكاظـمي  وانـتـظر الـثـوار خـيرا من
هـذه احلــكـومــة في حتـقـيـق مـطـالب
قدمة منها تقد قتلة الشعب وفي ا
ـتـظـاهريـن للـعـدالـة ومـحـاسـبة كل ا
الــفـــاســـدين والـــســـراق واســـتــرداد
أمــــوال الـــــشــــعب مـــــنــــهم وإجــــراء
انـتـخـابـات حـرة نـزيـهـة بـعـد تـبـديل
ــفـــوضــة قــانـــون االنـــتــخـــابـــات وا
ــســتــقــلــة لالنــتــخــابــات وحــصــر ا

الــسالح بــيـد الــدولـة وكــبح جــمـاح
سلحة التي باتت تهد يليشيات ا ا
الــدولــة والــشـــعب لــكن لم يــحــصل
أبـــنــاء االنـــتـــفــاضـــة من حـــكـــومــة
الكاظمي إال على الـوعود التي ملوا
ســــمــــاعــــهــــا من كـل احلــــكــــومـــات

السابقة.
ـتـظـاهـرين وال فال حـسـاب لــقـتـلـة ا
تــقــد رؤوس الــفــســـاد الــكــبــيــرة
لــعــدالــة وال مــفــوضــيــة مــســتــقــلـة
لـالنــــتــــخـــــابــــات وحــــتـى قــــانــــون
االنـتــخـابـات الــذي أصـدره مـجـلس
النـواب فهـو لم يلب طـموح الـشعب
وبـــــدال مـن ان حتـــــقـق حـــــكـــــومـــــة
الــكـاظـمي وعــودهـا ألبـنــاء الـشـعب
نتفض راحت تساوم وتناور لوأد ا
انتفاضة تشرين وإنهاء التظاهرات
واالعــتــصـامــات تـنــفــيـذاً ألجــنـدات
خــارجــيــة أرعـبــتــهـا ثــورة تــشـرين

وأثــرت عـلى مـصــاحلـهــا وهـكـذا 
ـنــتـفــضـ اســتـقــطـاب أعــداد من ا
وإغرائهم بـوعود انتـخابيـة ومراكز
حـكـومـيـة لألسف الـشـديـد فـاتـفـقـوا
وهم غـــيــــر مـــخـــولــــ من شـــبـــاب
االنتفـاضة مع مسـتشاري الـكاظمي
عـلى إنــهـاء ااالعـتـصــامـات فـأزيـلت
ســرادق ســاحــة الــتــحــريـر وبــعض
ســـاحـــات اعـــتـــصـــام احملـــافـــظــات
وفــــتـــحـت الــــشـــوارع واعــــتــــقـــدت
احلــكـــومــة وأحـــزاب الــســـلــطــة ان
االنتفـاضة قـد  احتوائـها ووأدها
لـكن لـيعـلم سـاسـة الفـشل والـفـساد
وأحزابـهم ومـيلـيشـياتـهم ان صوت
الشعب الهادر لن يخبو وان مطالب
كن الـتـنازل الـشعب األسـاسـيـة ال 
عـنـهـا وان الـتـضـحـيـات اجلـسـيـمـة
ودماء الشهداء واجلرحى لن تذهب
سدى ومـا حدث بـ بعض الـشباب
واحلـــكــومــة مــا هـي إال اســتــراحــة
محـارب وسـتعـود االنتـفاضـة بزخم
أقـــوى ومــــد شـــعــــبي اعــــتى إذا لم
يحصل الشـعب على حقوقه وإذا لم
تظاهرين التي قدموا تنفذ مطالب ا
من أجلها التضـحيات الكبيرة  وان
مـحـاوالت وأد االنـتـفـاضـة سـتـفـشل
بــهـمــة الـغـيــارى من شـبــاب الـوطن
وكل فـئـات الــشـعب وقـطـاعـاته ومـا
صـمـود سـاحة احلـبـوبي وشـبـابـها
ـنـاورة احلـكـومة الـذين لم يـذعـنوا 
ومعها ساحـات محافظات أخرى إال

الدليل على ذلك .    
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ثـــمــة ضـــرورة لـــلـــبـــحـث  وقــراءة
مــامـضى من سـنــوات احلـكم  بـكل
جتـلـيـاتـهـا الـسـلـبـيـة وااليـجـابـية 
ـــواطن  وبـــ رؤى وتـــشـــوفــات ا
ـقدمـة مـنه الفـئـات الشـبابـية وفي ا
الـتي حـمـلت مـشـروعـها الـتـغـيـيري
ـئــات من الــشــهـداء وقـدمت دونـه ا
واجلــــــــــرحـى  وفـي ظـل تــــــــــزاحـم
ـتـتالـيـة لـلـدولـة بكل االنتـكـاسـات ا
كونة لهيكليتها  لم جند ركائزها ا
هناك قراءة موضوعية من التيارات
ـصــيـر واالحـزاب الــتي حتــكـمـت 
الــعــراق مــنـذ (  (2003وحـتى االن
ـعـاجلـة لـتــلك االنـتـكـاسـات وطـرق
اخلــروج مـنــهـا  بل كـل مـاجـرى إن
كل طــرف يـــتــزاحم مع شـــريــكه في
واقـع بغية ـناصب وا احلكم على ا

تـفـريغ الـدولة مـن محـتـواهـا وجعل
سلـطتـها خاضـعة لالبـتزاز وضعف
االداء لكي تكـون مكشـوفة بال غطاء
يـحمـيهـا  وسهـلة الـتهـد   وهذا
مـــاوصــلـــنــا الـــيه في عــام (2020)
حيث المـوارد تغـطي حاجـة الشعب
والأموال تـسد أجور الـعاملـ فيها
 نـــاهـــيك عن تـــفـــاعـالت جـــائـــحــة

كورونا وتزايد حجوم الفقراء .  
ـنـصف اليـنـسى الـظـروف ـتــابع ا ا
الـقـاسـية الـتي ولـدهـا االرهـاب بكل
تصـنـيفـاته  واالموال الـتي صرفت
ـــواجــــهـــة  ولــــكن فـي نـــفس فـي ا
ـوارد الــوقت عــلـيـه أن يـقف أمــام ا
ـالية الضـخمـة التي دخـلت وزارة ا
حيث بلغت في سنة واحدة ( 160)
مــــلــــيــــار دوالر غـــــيــــر تــــلـك الــــتي

ــوارد االخـرى  تـســتــحــصل من ا
ولكن لم يستطع أحد أن يدلنا على
ابواب الصرف وال على احلسابات
ـؤسـسـات اخلـتـامـيـة لـلـوزارات وا

واحملافظات والدولة بشكل عام .
خـــــطـــــابــــات الـــــكــــتـل واألحــــزاب
وتــأكــيــداتــهــا  اهــمــيــة مــراجــعــة
ـــــاضي  والــــــعـــــمل اخـــــتـالالت ا
بــاخالص لــبــنــاء دولــة وحــكــومـة
قــويــة تــعــز الــعــراق وتــســتـجــيب
ـــطـــالب الـــشـــعـب  هـــذه االقــوال
التـعــدو كـونــهـا جــزء من سـيــاسـة
التجهـيل والتعميـة للعقل العراقي
 لكونها تـكررت في كل مرحلة ولم
ـواطن يـنـتج عـنـهــا شـيـئـا يـفـيـد ا
ويــــــنــــــقـــــذ الــــــعـــــراق مـن احملن 
االحـاديث مـهـمـة لـلـمتـابـعـ ألنـها
تـعـطي تــصـورا مـضـافـا لــطـبـيـعـة
الـسـلــوكـيـات الـسـيــاسـيـة الـتي لم
تـتـغـيـر سـوى إنــهـا تـضـيف حـالـة
الـتـنـافس عـلى الـطـائـفـة والـعرق 
ـرحـلة وهـذا مـايـعـكس توجـهـات ا
رحل الراهـنة على سـابقاتـها من ا
 تــشــقق في مــكــونــات اجملـتــمع 
اصــطــفــافــات عــرقــيــة ومــذهــبــيـة
كـــيـــانـــات حتــركـت عــلـى تــرســـيخ
االنـتـماء الـطائـفي بـغـية احلـصول
عـلى األصـوات  ولـكن سـبق تـكتل
العراقيـون كان هناك تـكتل اجلبهة
الــوطـــنـــيــة  فـــمـــاذا حـــقق وجــاء
احلديث مؤخرا عن البيت الشيعي

ــســتـوى فــمـاذا اجنــز  وبــنـفس ا
تـكتالت أخـرى سنـيـة وكرديـة ماذا
اعـطت لـلـعـراق  وماذا طـرحت من
مـــشـــاريع وافـــكـــار تـــهم الـــشـــعب
الـعــراقي دون تـصـنــيـفـات فــئـويـة
ــأســاة وعــرقــيـــة ومــذهــبـــيــة  وا
ـــــذاهب يـــــتـــــحــــــدثـــــون بـــــاسـم ا
كونات تعيش والعرقيات  وتلك ا
في وجع دائم وحـسـرة وضـيق في
ستفيدين من التنفس  إال بعض ا

بوابات االقطاعيات السياسية . 
ــقــراطــيــة نــحن االن وبــاسم الــد
وصل عـــدد الـــكـــيـــانـــات والـــكـــتل
ـرشــحـة لـلــتـنـافس واجلـمــاعـات ا
عـــلى عــضـــويــة مــجـــلس الــنــواب
حوالي (300) كـيـان فـهل يـعقل إن
ــواطن ـــصـــلــحـــة ا هـــؤالء جــاؤا 
والــــعـــراق  أم إن األمـــر يـــتـــعـــلق
بـــاحلـــصـــول عـــلى مـــافـــاتـــهم من
ـوارد الـسائـبـة ? وإذا كـان االمر ا
غـــيـــر ذلك  فــــأمـــا تـــكـــون إحـــدى
والدات الكتل واألحزاب والكيانات
ــــواطن بـــأســـمـــاء  لــــكي تـــغش ا
ـقــراطـيـة الـعـراقـيـة جـديـدة . الـد
رحـلة األخيرة تعيش كـما اعتـقد ا
من عــمــلــيــة الـتــشــوه جلــســدهـا 
فـالـوضع الـراهن أمـا يـفـرز عـمـلـية
تـصادم أو أنه يـتم االخـتراق نـحو
بـنـاء الـدولـة ومـؤسسـاتـهـا ونـظام

العمل فيها .   
نــشـــد عــلى ايـــدي الـــعــامـــلــ في

ــاضي بــكل جتــلــيــاته مــراجــعــة ا
واخفاقاته وانتكاساته ومصائبه 
ـعاجلـة التعـني اإلصرار وعلـيه  فا
ال على الفشل من أجل السلطة وا
ــراجــعـة ــا  األمـر يــتــعـلق   وإ
ـاضي وطـرح الـبديل انـتـكـاسـات ا
للمسـتقبل  واجلمـيع يعرف جيداً
بــــأنه إذا لـم تــــعــــتــــرف االطــــراف
ؤثرة في السلطة طيلة السنوات ا
ـاضـية  بـأن مـنـهجـهـا في إرغام ا
الـــعــراق ســـيـــاســـة احملـــاصـــصــة
ــاوصـلــنـا الى بـدواعي الــشــراكـة 
مــــانــــحن فــــيـه االن  ومــــثل هــــذا
االعــــتــــراف يــــقـــــتــــضي تـــــبــــديل
الــســـيــاســـات ومــنـــاهج الـــعــمل 
وبـــالــــطـــبع مـــثـل هـــذا الـــســـلـــوك
يـخّسـرها بـعض النـفوذ ويـفقـد ها
كن أن أنـانيـة االسـتحـواذ  فـهل 
يــتــحــقق ذلـك أو إن هــذه االطـراف

مجتمعة مستعدة لذلك ..?
الــنـــظــام في الــعـــراق اصــبح بــ
مــفــتــرق الــطــرق  بــ إمــكــانــيــة
الـــبـــحث عن إقـــامـــة دولـــة قـــويـــة
مـحـميـة بـالقـوانـ وسلـطـة مهـابة
تــنـفــذ الــقـانــون وحتــمي مــصـالح
الـعراق والـشعب وتـفرض إرادتـها
عــــلى اجلـــمــــيع دون اســــتـــثــــنـــاء
مسـتـمـدة شـرعـيـتـهـا من الـقـوان
والــدســتــور  ســلــطـة التــتــأكــلــهـا
ـصـالح الــشـخـصــيـة وال تـفـرض ا
ـــذهــبـــيــة عـــلــيـــهــا الـــتـــفــاعالت ا

والـعـرقيـة  سـلطـة تـختـار وزرائـها
ومـــدراء مــــؤســـســـاتــــهـــا األكـــفـــاء
واخملــــلـــــصــــ والــــنــــظــــفــــاء  من
العـراقي ومـا أكثـرهم  أو العراق
ذاهب الى الـتــشـرذم والــتـنــاحـرات
والـصراعـات وقـد تسـتـغل خارجـيا
الى تقسيم جغـرافية العراق ومدنه
 وبالتالي يكون الذهاب اسرع الى
الالدولـــة  فال الـــعـــراق والشــعـــبه

يستحق ذلك .
نــــحن االن احــــوج مــــانــــكــــون الى
مـــراجــعــة اخــفـــاقــات وتــراجــعــات
اضية  من وفشل سنوات احلـكم ا
 2003وحتى االن  والضرورة
تـــقــتــضـي اســتــغالل فـــتــرة الــزمن
ـتـبقي قـبل االنـتخـابـات القـادمة  ا
لـــكي يـــشـــعـــر الـــشـــعـب بـــأن هــذه
االطــراف ادركت خـــطـــورة الــوضع
ادية والصحية ليس من الناحيـة ا
ـا بـالـنـسـبـة رغم اهـمـيـتـهـمـا  وإ
للـعراق كـوطن والدولة كـكيـان لهذا
الـوطن ومـا سـببـته سـنـوات احلكم

الفاشلة .
قـياس للمـراجعة واثـبات حسن وا
النيـة في االستجـابة لرغـبة الشعب
واالنـتــفـاضه الــشـبـابــيـة  تــكـشـفه
ــرحـلـة الـقــلـيـلــة الـقـادمــة وتـلـقي ا
الـضوء عـليه الـرغبـة في بنـاء دولة
وطنيـة قوية  النظـام احملاصصات
ـــلــيـــشــيــات ـــصــالح وا وتـــوزيع ا

والعشائرية الالمنضبطة.  
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ما اكثر االدعياء في ساحاتنا العراقية :

هـنــاك ادعــيـاء الــعـلـم الـذين نــصــبـوا انــفــسـهم مــراجع دين وهم ال
يحسنون إعراب جملة واحدة فضالً عن االحاطة بعلوم االسالم ..
وهناك ادعـياء اخلـبرة االقـتصـادية وما نـعانـيه اليـوم من ازمة مـالية
سـتـقيـلة واقتـصـادية بـرزت بشـكل جـلي على يـد رئـيس احلكـومـة ا

الذي كان يعرف بانه من اخلبراء في االقتصاد .
ن وهنـاك ادعيـاء البـراعة الـشعـريـة واألدبيـة وما هم في احلـقيـقة 

يحسن من البراعات شيئا .
واما ادعـيـاء الـقـدرة عـلى الـتحـلـيل الـسـيـاسي والـقراءة الـسـيـاسـية

ستقبلية فحدث وال حرج .. الدقيقة لالوضاع الراهنة وا
نـاصب احلـسـاسة ـواقع وا وال تنس الـذين تـسـلـلوا الى مـخـتـلف ا
لكـون ما يـؤهلهـم لتسـنمـها على االطالق وكـان من نتـيجة وهم ال 

ذلك توالي االخفاقات في مختلف النواحي واجملاالت ..
ـــؤونـــة  اي انه ال يـــحـــتـــاج االّ الـى اجملـــازفــة انّ االدعـــاء ســـهل ا
فلس .. وازين وهذه بضاعة ا غامرة وقلة االكتراث بالقيم وا وا
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وال شيء أثـقلُ عـلى الـنـفس مِـنْ اجـتـراح تـلك االدعـاءات الـعـريـضـة

التي خلت من الصدق واحلقيقة ...
ـرحـوم الـسـيد احـمـد الـصـافي ومن هـنـا وجـدنـا شـاعـراً كـبـيـراً كـا
الــنـجــفي يــفــرد في ديــوانه (شــرر) مــقــطــوعـًة خــاصــة اســمــاهـا (

االدعياء) 
جاء فيها :

كثُر االدعياء في االرض حتى 
فسدَ الذوقُ والهوى والهواءُ 

ياهِ جنوم  فالفقاقيع في ا
ُضْنِي لدينا غِناءُ  والعواءُ ا

والكالمُ الهراء شعر بديع 
ومجان شعرِنا أُمراءُ

كيف سمَّوكُمُ لدينا ضالالً
شعراءً هل ماتت الشُعراءُ ?!

جاءكم مَنْ يطهر اجلوَّ منكم 
فتواروْا يا ايها االدعياء 

( راجع غربة الروح ووهج االبداع للدكتور ابراهيم العاتي )
ص  192
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ـة جـديدة ولـكـنهـا اسـتـفحـلت اخـيراً ان مشـكـلـتنـا مع االدعـياء قـد

الي واالداري  تزامنا مع استفحال الفساد ا
وأوشكنا على الوصول الى حافة الهاوية .
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ولن تـقـوم لــلـعـراق قـائــمـة مـالم يـتـم انـقـاذ الـبالد والــعـبـاد مِنْ زُمَـرِ
االدعــيــاء الـذيـن انــزلـوا بــنــا افــدح اخلــســائــر وعــطــلّــوا مـشــاريع

االصالح والتغيير .

œ«d  rÝUł

هلسنكي

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6804 Thursday 5/11/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6804 اخلميس 18 من ربيع االول  1442 هـ 5 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م

…œUO « vMF  w

فـي الــبــدء لـــنــتـــفق عــلـى أن الــغــزو
األميركي القذر لـلعراق قد جاء حتت
شـعــارات الـتــحـريــر ( وال أعـرف هل
كــان الـعــراق مـحــتال لـكي يــحـرر ? )
ـقـراطـية وحتت شـعار تـصـديـر الد
وحـكم الـشـعـب وتـطـويـره وحتـديـثه
تطور في شرق ا ليصبح النموذج ا
الـعـالم الــعـربي والـشـرق األوسط ...
فـهل مـنح احملــتل األمـيـركي لـلـعـراق
السيـادة على أرضه وهـو بلـد محتل
? هنا يـؤكد االميـركان لنـا وألنفسهم
بـأن الــدولـة احملــتـلـة هي دولــة غـيـر
مــســـتـــقـــلـــة  ال تــمـــلك مـن مــعـــاني
السيادة وأركانها شيئا مادام احلكم
في كـل حــلـــقــاتـه ابــتـــداء من دوائــر
البلدية والى رئـاسة اجلمهورية هي
قــرارات تـــصــدر من مــكـــتب احلــاكم

دني األمريكي ..  ا
فـعن أيـة سـيـادة يـتـحـدث سـيـاسـيـو
الــعــراق وأحــزابه احلــاكــمــة وهم ال
يسـتطـيعون تـعيـ وزيرا أو رئـيسا
لـلـوزراء أو رئـيـسـا لـلـجـمـهـوريـة إال
ــوافــقـة احملــتل األمــريــكي ? وهـذا
األمر قد انسـحب أيضا على الوضع
الــســـيـــاسي الـــعـــراقـي حــتـى بـــعــد
انــســحــاب الــقــوات األمــريــكــيــة من
الـــعـــراق عـــام  2011حـــيث زاد من
غـيـاب الـسـيـادة الـوطـنـيـة الـعـراقـية
الـتدخل اإليـراني الـسـافـر في الـشأن
الـعـراقي الــداخـلي  والـذي اسـتـبـدل
ـدني األمـريــكي بـالـســفـيـر احلـاكـم ا
سلحة اإليراني وباألذرع اإليرانيـة ا
الــتي انــتــشــرت عــلى طــول الــعـراق
وعــرضه  فــلم يــتم اخــتــيــار رئـيس
وزراء لـلـعـراق إال بــعـد الـتـشـاور مع
احلكومـة اإليرانـية وموافـقتهـا عليه
ـــنــاسب من أجـل أن تــضع الـــرجل ا
الـذي يـنـفــذ سـيـاسـاتـهـا في الـعـراق
وبـكل ســبل الـطـاعــة واالنـصـيـاع ...
وهذا األمر لم يعد خافيا مطلقا على

أي عــــــراقي بــــــســــــيـط أو عــــــلى أي
ســـــيـــــاسي عـــــراقـي (إن صح إطالق
صـفـة سـيــاسي عـلـيـهم?) األمـر الـذي
وضع الـــــعــــــراق حتت الـــــســـــيـــــادة
اإليرانـيـة فعـلـيا وحتت الـتـوجيـهات
وتيـة األميركيـة بحكم فاعـليتها الر
وامـتالكـهـا لـقـوة الـتـأثـيـر في الـقرار
العراقي ألنهـا تمتلك قـوة التأثير في
مجريات االقتصـاد العراقي وتسليح
جـــــيـــــشه ودعـــــمـه لــــوجـــــســـــتـــــيــــا
واستخـباريـا وعسكـريا جويـا مؤثرا
.... وحــتى حـ تــعـالت الــكـثــيـر من
أصـوات األحـزاب الـديـنـيـة احلـاكـمـة
ـسلـحـة بـطرد في الـعراق واذرعـهـا ا
مـا تـبـقى مـن الـقـوات األمـريـكـيـة من
مستشـارين وسفارة وسفـير  انبرى
ـصـالح عـدد من أتـبـاع أو من رعـاة ا
األمــيـركــيـة في الــعــراق في احلـديث
بــأن غــلق الــســفــارة األمــيــركــيــة في
الــــعـــــراق ســــوف يـــــأتي بـــــكــــوارث
اقتصادية وعسكرية على العراق ألن
كـل أمــــوال الــــعــــراق مــــوجــــودة في
أمـيـركا وإن انـسـحـابـهـا الـكامـل منه
وغـلق سـفـارتـهـا سـوف يـجـعل ظـهـر
الـعراق مـكـشـوفا أمـام أعـداء الـعراق
ـقــصـود بــهم هـنــا الـدواعش وإن وا

اقتصاده سينـهار إذا ما تعرض ألية
عقـوبـات اقتـصـادية أمـريـكيـة  ! فهل
بــــوجــــود مــــا تــــبــــقى مـن الــــقـــوات
األمريكيـة في العراق واسـتمرار فتح
ســــفـــارتــــهــــا فــــيه وعــــدم مــــغـــادرة
مسـتشـاريهـا قد منع الـدواعش حتى
حلظة كـتابـة هذه السـطور من تنـفيذ
جرائـمـها في الـعراق فـي أية مـنطـقة
ووقـت يـــشــــاؤون .. وكـــأن الــــقـــوات
الــعــراقــيـة الــتي اقــتــرب عــددهـا من
ـلـيـون مـقاتـل بكل ـلـيون ونـصف ا ا
أشــكــالــهــا ومــســمــيــاتــهــا وبــكــافـة
ــــعـــدات األســـلــــحــــة واألجـــهــــزة وا
ليارات تطورة الـتي استوردتهـا  ا
الـــدوالرات لم تـــعــد تـــمـــتــلك الـــقــوة
والـــقــدرة بــالــتـــقــدم خــطــوة واحــدة
تــــســــبق مـــــخــــطــــطــــات الــــدواعش
ومـخـطـطـاتـهم اإلجـرامـيـة في صالح

وصل وبغداد ?? الدين و ديالى وا
 فـــعن أيــة ســـيــادة يــتـــحــدث حــكــام
الـــعـــراق وحـــزب الــعـــمـــال الـــكــردي
التركي الـ (بكاكا) يصول ويجول في
شـمــال الـعـراق ويــحـتل مــنـاطق فـيه
باعتبارها نقاط شروع ضد تركيا ...
فيمـا تركيا نـفسهـا حتلق بطـائراتها
وتدخل بقـواتهـا العسـكرية األراضي
العراقية وتتمـركز فيها وكأن العراق

جزءا من أراضيها  !! 
أمـا في شـرق الـبالد فـقـوات احلـدود
اإليــرانــيـــة صــارت تــقــضم األراضي
العراقـية حـتى وصلت مخـافرها إلى
جتــاوز مـــخـــفـــر الـــشــيـب الــعـــراقي
بـكـيـلـومــتـرات ورفـعت عـلـمـهـا عـلـيه
ـعـداتهـا للـحـفر والـتنـقيب وجاءت 

عن النفط !!! 
أما في اجلنوب فال نتحدث عن دولة
الــكـويت  " الــعــظـمى " الــتي تــآمـرت
ومـا تـزال تـتـآمـر عـلى ضـرورة خـنق
ينـاء مبارك العـراق بحريـا ببنـائهـا 
نع العراق عن تنفيذ مشروع الكبير 

الفـاو الـكبـيـر بعـد أن استـقـطعت من
الـــعـــراق نـــصف مـــيـــنـــاء أم قـــصـــر
ـطالع ووصـلت حـدودهـا من نـقـطة ا
احلدودية الدولـية لتـرسم لها حدودا
جــــديـــــدة عــــلـى حــــســـــاب األراضي
العراقـية إلى أن وصـلت إلى صفوان
وضـمن صفـقـات رشـاً مخـزيـة دخلت
في حسابات وجيوب مسؤول كبار
في احلـكـومـة الـعـراقـيـة وعـبـر جلـان
تـافهـة وغـبـية تـتـفـاوض مع الـكويت
حــــول تــــرســــيم احلــــدود الــــبــــريــــة
والبحرية العراقية وهي جلان ال علم
وال فهم لـها وال عالقـة  وال معـلومات
ـــعـــاهـــدات الـــدولـــيــة لـــديـــهـــا عن ا
واالتفـاقـات والقـوانـ الدولـيـة التي
حتـكم مـثل هـذه األمـور بـ الـبـلـدان
شـتـركة حـدوديا .... تـشـاطئـة أو ا ا
فـعن أيـة ســيـادة عـراقـيـة تـتـحـدثـون
أيـهــا الـســادة والـعـراق مــخـتـرق من
قبل كل الـدول اإلقلـيمـية واخملـابرات

الدولية والعربية ?
 عن أيـة سـيادة تـتـحـدثـون وقـد منح
األشـرار في حـكـومـات عـراق مـا بـعد
االحتـالل اجلنـسـية الـعـراقيـة لآلالف
من اإليــرانــيـــ والــبــاكــســـتــانــيــ
واألفغان واللـبنانيـ وبنت لهم مدن
اخاصـة بهم في كربـالء والنجف هي
ـــزودة بــــأحـــدث ــــدن ا مـن احـــدث ا
الـتـكـنــولـوجـيـات والـشـوارع والـفـلل
يـاه الصـاحلـة للـشرب والـكهـرباء وا
التي ال تنقطع ? حتدثوا عن السيادة
فـقط حـ ال يـحـكـمـكم االمـيـركان وال
اإليــــــــرانـــــــــيــــــــون وال األتــــــــراك وال
الــســـعــوديــون وال الــكــويــتــيــون وال
الـقـطـريــون  وال أيـة دولـة في الـعـالم
وحـ يـكـون الــعـراق أرضـا وشـعـبـا
وثروات خاليا من تدخالت كل هؤالء
في شؤون العـراق ... ويكـون العراق
لــلــعــراقــيــ فــقط ... والــله من وراء

القصد ...
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عقدت الـهيئـة التـطبيـعية لالحتـاد العراقـي بكرة الـقدم اجتـماعاً مع
ـمتـاز. وجرى خالل الـلقـاء منـاقشة روابط مشـجعي انـدية الدوري ا
ـسـتـقـبـلي في الـدوري ـتـعــلـقـة بـوضع اجلـمـاهـيــر ا جـمـيع االمـور ا
واهـمـهــا عـودة اجلـمـاهــيـر مـســتـقـبالً وفق مــايـتم االتـفــاق عـلـيه من
ــعــنـيــة. وتــمـنع خــلــيــة االزمـة حــضــور اجلـمــاهــيـر الى اجلـهــات ا
درجـات بـسـبب ظـروف جـائـحة كـورونـا في عـمـوم الـبالد. وطـبقت ا
هــذه االجــراءات مـنــذ تــفــشي اجلــائــحــة في مــنــتــصف شــهـر اذار

اضي. ا
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{ مــدريــد- وكـاالت: اقــتــنص ريـال
مدريد فوزًا صعبًـا أمام ضيفه إنتر
ــبـاراة مــيالن بــنــتـيــجـة  2-3 في ا
لعب ألفريدو دي التي جمعتهما  
ســتــيــفــانــو فـي إطــار مــنــافــسـات
اجلــولــة الــثـــالــثــة مـن اجملــمــوعــة
الثانية لدوري أبطال أوروبا. أحرز
ــا سـيــرجـيــو رامـوس كـر بــنـز
ورودريجو أهداف الـريال بالدقائق
فـــيــــمـــا ســـجل الوتـــارو 80و 33 25
مــارتــيـنــيــز وإيـفــان بــيـريــســيـتش
أهـداف اإلنـتـر بالـدقـيـقـت  35 و68
وبـــهــذا الـــفـــوز رفع ريــال مـــدريــد
ـركز الثاني رصيده إلى  4 نقاط با
مـناصـفـة مع شاخـتار فـيـما جتـمد
رصـيـد اإلنتـر عنـد نـقطـتـ ليـتذيل

ترتيب اجملموعة الثانية.
dJ³  b¹bNð

هدد ريال مـدريد مرمى إنتـر مبكرًا
فـفي الـدقـيـقـة الـثـالـثـة مـرر هازارد
كرة من جهة اليسار إلى أسينسيو
ــرمى لـــيــســدد كـــرة قــويــة أمـــام ا
أبـعــدهـا احلـارس هــانـدانــوفـيـتش
بــأطـراف أصـابـعه لـركـنـيـة. وأطـلق
األوروجــــوايـــــاني فــــيــــديــــريــــكــــو
فـالــفـيـردي قــذيـفـة صــاروخـيـة من
ـنـطقـة لـتـمر فـوق عـارضة خـارج ا
الـنـيـراتزوري. وأهـدر العـبـو اإلنـتر
فـرصـة محـقـقة بـالـدقيـقة  ?9بعـدما
انطلق حكيمي من الناحية اليمنى
ليـمرر عرضـية أرضيـة وصلت على
رأس باريال إال أن الـعارضـة وقفت
حــائــلًــا أمــام رأســيــته. ومـن خــطـأ
مدافعي ريال مدريد حصل الوتارو
نطقة وسدد كرة على الكرة داخل ا
أرضـيـة لكن احلـارس كـورتـوا كان

رصاد. لها با
ÕœU  QDš

واقـتـرب فيـدال من تـسجـيل الـهدف
األول بـالـلـقـاء بـعـدمـا مـرر الوتارو
نطقة ليسدد الكرة له على حدود ا
مباشرة تسديدة صاروخية تضرب
ـرمى كـورتـوا الـشـبـاك اجلـانـبـيـة 
بــالـدقــيـقـة  14. ومن عـمـل جـمـاعي
ـــيـــز بـــ العــــبي الـــريـــال مـــرر
ا فـاسـكـيـز كرة عـرضـيـة إلـى بـنـز
الـذي هـيأ الـكـرة بـرأسه إلى الـقادم
من اخلــلـف فــالـــفــيـــردي لــيـــســدد
ــلـعب األخـيــر كـرة تــضـرب أرض ا
ا وتمر فوق العارضة. وتمكن بنز
من افـتـتاح الـنتـيـجة بـالـدقيـقة ?25
بــعــد خــطـأ فــادح مـن حـكــيــمي في
ــا إرجــاع الــكـــرة لــيــنــفـــرد بــنــز
ـر من احلارس ويـسكن ـرمى و با
الــكـرة بـالـشــبـاك. وأضـاف رامـوس
الهدف الثاني للمـيرينجي بالدقيقة
بـعـدمـا قـابل ركـلـة ركـنـيـة ارتـقى33
لـها فـوق اجلميـع وحولـها بـرأسية
في الـــــشـــــبـــــاك. وقــــلـص الوتــــارو
مارتينيز النتيجة بعدها بدقيقت

بــعـد تــمــريـرة ســحــريـة مـن بـاريال
بــالــكــعب حــصل عــلــيــهــا الوتـارو
رمى كورتوا. وسدد على الطائر 
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بـــدأ الـــشـــوط الـــثـــاني هـــادئًـــا من

الفريق وسط انحصار اللعب في
ــلـــعب والــتـــمــريــرات مــنــتـــصف ا
الكـثيـرة ب أقدام العـبي الفـريق

ـرمى. لــكن دون أي فـاعــلـيـة عــلى ا
وأجـــــرى زيـــــدان أولى تـــــبـــــديالته
بـــالـــدقـــيـــقــة  64 مـن أجل تـــعـــزيــز
الهجوم بخروج هازارد وأسينسيو
ونــزول فــيــنــيـــســيــوس جــونــيــور
ورودريــــجـــــو. وفي أول تـــــهــــديــــد
ـا الكرة بالـشوط الـثاني مرر بـنز
إلى فــاسـكـيــز عـلى حــدود مـنــطـقـة
اجلــزاء لـيــسـدد األخــيــر تـســديـدة
ـرمى. أرضـيـة قـويـة مـرت بـجـوار ا
وتــمـكن بــيـريــسـيــتش من مـعــادلـة
بــعـد الــنــتــيــجــة في الــدقــيــقــة  68 
تــمـــريــرة طـــولــيـــة من فـــيــدال إلى
الوتــــارو الــــذي مــــهــــدهــــا بــــرأسه
مــبـــاشــرة إلى بــيــريـــســيــتش ولم
يتوان األخير في إسكان الكرة على
يــــســـار كـــورتـــوا. وأهـــدر الوتـــارو
فــرصــة مــحــقــقــة لإلنــتــر بــعــدمــا
وصـلـته الـكـرة إثـر تمـريـرة خـاطـئة
من مـيـنـدي لـيــنـطـلق ويـسـدد كـرة
قـويــة عـلى حــدود مـنــطـقــة اجلـزاء

مرت فوق مرمى الريال.
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ونفذ الوتارو هجمة مرتدة سريعة
رر لعب و لينطلق بعد منتصف ا
إلى بــــيــــريـــســــيــــتش في اجلــــهـــة
الـيـسـرى وسـدد الـكـرواتي أرضـية
ــــرمى. وفي ذهــــبت بـــعــــيـــدة عن ا
الـــدقــيــقــة 78 أجــرى كـــونــتي أولى
تــــــبـــــديـالت اإلنـــــتــــــر بــــــخـــــروج
بـــيــــريـــســــيـــتش وبــــاريال ونـــزول

سـانــشـيــز وجـالــيـارديـنـي. وتـمـكن
البديل رودريـجو من تسـجيل هدف
قاتل للـميريـنجي بالـدقيقة  80 بعد
مرتدة سريعة وصـلت لفينيسيوس
في اجلهـة اليـسرى ليـمرر عـرضية
أرضيـة إلى الشـاب البـرازيلي الذي
أطـلق صـاروخـيـة اكـتـفى احلـارس
ـشـاهـدتـهـا وهي هـانـدانـوفـيـتش 

تسكن شباكه. 
ــا أن يـحـرز هـدف رابع وكــاد بـنـز
بالدقـيقة األخـيرة من اللقـاء بعدما
ـــنــطـــقــة وصــلـــته الـــكـــرة داخل ا
لـــيــــســــددهـــا أرضــــيــــة أبـــعــــدهـــا
هــانــدانــوفـــيــتش لــركـــنــيــة. حــقق
ليفـربول فوزا كـاسحا عـلى مضيفه
أتــاالنـــتـــا بـــنــتـــيـــجــة   0-5ضــمن
مــنــافـــســات اجملــمــوعـــة الــرابــعــة
ــســابـــقــة دوري أبــطــال أوروبــا.
وســجل أهـــداف لــيــفـــربــول كل من
ومحـمد ديوجـو جـوتا  16و 33و 54 
وحلق صالح  47وساديـو ماني  49 
لـيـفـربـول بــهـذا الـفـوز في صـدارة
اجملـمــوعــة بــرصــيـد  9نــقـاط من 3
انــتــصـارات فــيــمــا جتـمــد رصــيـد
أتاالنتـا عند  4نقـاط وهو الـرصيد
ذاته الـذي يــحــمـله أيــاكس الـفــائـز
عـلى مـيـتـيالنـد  .1-2واعـتـمـد فـريق
ـاني يـورجن كلـوب على درب األ ا
طــريــقــة الــلـعب   3-3-4 حـيث وقف
الـشــاب ريس ويـلــيـامــز إلى جـانب
جو جوميـز في عمق اخلط اخللفي
ـسـاعــدة مـعـتـادة من الــظـهـيـرين
تــريـنـت ألـكــســنـدر أرنــولــد وأنـدي
روبـــرتــــســـون وتــــبـــادل جـــوردان

هـنـدرسون األدوار مـع جورجـيـنـيو
ـلــعب فــيــنــالــدوم في مــنــتـصـف ا
مقـابل حترك كـورتيس جـونز خلف
ــكـون من مــحـمـد ثالثي الـهــجـوم ا
صالح وســـاديـــو مـــانـي وديـــوجــو

جوتا. 
ـقـابـلة جلـأ أتـاالنـتا في الـنـاحـية ا
إلى طريقة اللعب 2-5-3 حيث تكون
اخلط اخلــلـفي من الــثالثي رفـايـيل
تـولوي ولـويس بـالومـيـنو وبـيرات
دجــيـمـسـتي ووقـف عـلى الـطـرفـ
كل مـن هــانــز هــاتــيــبــور ويــوهــان
ـو مــوجـيــكــا وتــبــادل الـثـالثي ر
فــــراولـــر ومـــاريــــو بـــاســـالــــيـــتش
وألـيـخانـدرو جـومـيـز األدوار خلف
ثـنـائي الـهـجوم الـكـولـومـبي دوفان
زاباتا ولـويس موريل. وجاءت أول
فرصـة خطيـرة في اللقـاء بالدقـيقة
الـثـانـيـة عنـدمـا تـلقى جـوتـا الـكرة
على مشارف منطقة اجلزاء ليتقدم
بـهــا قـبل الــتـسـديــد بـيــسـراه لـكن
وقف. احلـارس سـبـورتيـلـو أنـقـذ ا
وســيـــطــر صـالح عــلى الـــكــرة رغم
مـضـايـقـة دجـيمـسـيـتي لـيـمرر إلى
يـــســـاره نــحـــو مـــاني الـــذي أطــلق
تسـديـدة قـويـة حـولهـا سـبـورتـيـلو
ـرمى إلى ركـنية فـي الدقـيقة فوق ا
ورد أتــاالنـتــا بــعـدهــا بــدقـيــقـة .14
واحدة عبر جومـيز الذي سدد كرة
ارتــدت من الـدفــاع لـيــتــصـدى لــهـا
احلـارس الـبـرازيـلي أليـسـون بـيـكر
بـســاقه وبـعــدهـا بــلـحــظـات جـرب
دى جـونز حـظه بتـسديـدة بعـيدة ا
تـــألق ســبــورتــيـــلــو في إبــعــادهــا.

وتـمكن لـيفـربول أخـيرا من افـتتاح
الـتـسجـيل في الـدقـيـقة  ?16عـنـدما
لعب أرنـولد تـمريرة بـينـية محـكمة
حلـق بـهـا جـوتــا الـذي تـخـلص من
مالحـقة رقـيـبه قبل أن يـضع الـكرة
بحكمة من فوق جسد احلارس إلى

داخل الشباك. 
حــاول أتــاالنــتــا الــرد ســريــعــا في
الــدقـيــقـة  19 عــنــدمـا مــرر فــراولـر
الـــكــرة إلى مـــوريل الــذي ســـيــطــر
احلـــارس ألــــيــــســـون عــــلى كــــرته
بـسـهـولـة. واصل لـيـفـربـول تـفوقه
رغم مـــحــاولـــة الــفــريـق اإليــطــالي
لـتــعـديل الـنـتــيـجـة لـيــحـرز جـوتـا
هدفه الثاني في اللـقاء بالدقيقة 33
عـــنــدمــا وصـــلت كــرة طـــويــلــة من
جــومـيــز إلى جــوتــا الـذي ســيــطـر
عـلـيــهـا قـبل أن يـسـددهــا بـطـريـقـة
رائـعــة وبـثــقـة يـحــسـد عـلــيـهـا في
الشباك.  وكاد ماني يسجل الهدف
الثالث للـفريق اإلجنليزي بـالدقيقة
لــــكـن كـــرتـه حـــادت قــــلــــيال عن 36
ـرمى لتـمـر الدقـائق الـتالـية دون ا
وجــود فــرص حـقــيــقـيــة ويــنــتـهي
الـشـوط األول بـتقـدم لـيـفـربول .2-0
ومع مـرور أقـل من دقــيـقــتــ عـلى
بــدء الــشــوط الــثــاني تــرك صالح
بـــصــــمـــته عـــلـى أحـــداث الـــلـــقـــاء
بتسجيله الـهدف الثالث من هجمة
مـرتـدة وتـمـريـرة من زمـيـله الـشاب
جــونـز. وسـرعــان مـا أضـاف مـاني
الـــهـــدف الـــرابع في الـــدقـــيـــقــة 44
بــعـدمـا تــلـقى تــمـريــرة مـتــقـنـة من
صالح لـــيــضع الـــكــرة بـــهــدوء في

ــرمى وجـاء رد أتــاالنـتــا خـجـوال ا
من خالل ركنيـة نفذها جـوميز على
رأس زاباتـا لكن احلـارس أليـسون
الـتـقط الـكـرة بـسهـولـة في الـدقـيـقة
 تـمــكن جـوتـا 54وفي الــدقـيـقـة  .51
مـن إكـمـال الـهاتـريـك عـندمـا تـلـقى
تـمـريـرة من مـاني لـيـراوغ احلارس
ويـضع الـكرة في الـشـباك اخلـالـية.
وبعد فـترة قصيـرة من الهدوء عاد
الفـريق اإليطـالي ليـحاول اسـتعادة
جزء من كرامته فوصلت الكرة إلى
زابـاتا في اجلـهة الـيسـرى فهـيأها
لـنـفسه وسـددهـا بيـمـناه لـتـرتد من
القـائم في الدقـيقة   .63ودخل نابي
كـيتـا وروبرتـيو فـيرمـينو وجـيمس
مـيــلـنـر مــكـان روبـرتــسـون وجـوتـا
وهـنــدرســون وتـألق ألــيــسـون في
الــتـصــدي لـتــسـديــدة من اجملـهــتـد
وتــخـطى زابــاتــا في الــدقـيــقـة  .68 
فــيــرمــيــنــو مـــجــمــوعــة من العــبي
أتـاالنـتا قـبل أن يـحـاول التـسـديد
لـــــكن تـــــولـــــوي وقـف حـــــائال دون
ـهاجم الـبرازيلي وصول تـسديدة ا
واحـتج لـلــمـرمى في الــدقـيــقـة  .72 
كــــلــــوب عــــلـى قــــرار احلــــكم عــــدم
احـتــسـاب ركــلـة جــزاء لـفــريـقه في
الدقيقة  73بعد سـقوط جونز داخل
ــنـطــقـة إثــر لـعــبـة مــشـتــركـة مع ا
ـدرب عــلى مــوجــيــكــا لــيـحــصـل ا
البطاقة الصفراء.  ودخل اليوناني
كوستاس تسيـميكاس مكان أرنولد
في تشكيلة ليفربول ليمرر كرة في
هـــجـــمـــة مــرتـــدة إلى صـالح الــذي
تـصــدى سـبــورتـيــلـو حملــاولـته في
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ـمتاز أجريت الـيوم قرعـة الدوري ا
ـقــرر  اقـامـته في لـكـرة الــصـاالت ا
الــثـالـث عـشــر من تــشــرين الــثـاني
شاركة  18 فريقا وحضرَ احلالي 
الـقـرعة رئـيس الهـيـئة الـتطـبـيعـية
ايـاد بـنـيـان وعـضـو الـتـطـبـيـعـيـة
اســـعــــد الزم ورئـــيس الــــلـــجـــنـــة
صــــبـــحي رحـــيـم بـــاإلضـــافـــة الى

اعضائها. 
وقـالَ بنـيان ان الـهـيئـة التـطبـيعـية

ـشـرفـ واحلـكام تـكـفـلـت بـأجـور ا
ـاضـيـــــــة عــلى عـكس الـســنـوات ا
الــتي كــانت األنـــديــة هي من تــدفع
األموال مؤكدا أن كـرة الصاالت لها
أهـمـية كـبيـرة في عـملـنـا ال تقل عن
أهـــــمـــــيــــة دوري الـــــســـــــــــاحــــات
ـــكــــشـــوفــــة مـــقـــدمــــا امـــنــــيـــاته ا
لــلــجــمـيــــــــع بـالــتــوفــيق والــعـمل
بروح الفـريق الواحد بـغية إجناح

نافسة.  ا
ورحبَ رئـــيس الــلــجـــنــة صــبــحي

رحـيم برئـيس الهـيئـة التـطبـيعـية
ايــاد بـنـيـان و اســعـد الزم الـلـذين
شاركة ؤتمر وباألندية ا حضرا ا
داعيا اجلميع الى ضرورة التكاتف
والـتـعـاون مع جلـنـة كـرة الـصـاالت
بـهـدف إجنـاح الـبـطـولـة والـوصول
بـــهـــا الى بـــر األمــان وإظـــهـــارهــا
ـظهـر الذي يلـيق وحجم الـتطور با
والــتـــقـــدم الـــذي تــشـــهـــده هـــــــذه

اللعبة.  
سابـقة التي وجاءت نـتائج قرعـة ا

ســتــقــام بــنــظــام (الــدوري الــعــام)
حــسب اآلتي بــالــنــســبـة لــلــجــولـة
األولى  اجلـويـة مع اجلـنـوب وغـاز
اجلـنــوب مع شـهــريـان و مــصـافي
الـــوسط مع بـــلـــديـــة الـــنـــاصـــريــة
ينـاء مع الشرطة و غـاز الشمال وا
مع اوروك والـــشــرقـــيــة مـع أمــانــة
بــــغــــداد واجلـــــيش مع مـــــصــــافي
اجلـــــــنــــــوب ونــــــفـط الــــــوسـط مع
اجلــــنـــســــيـــة واحلــــشـــد مـع نـــفط

البصرة.
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جانب من قرعة دوري كرة الصاالت
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ــدرب األســـبق لــلـــمــنـــتــخب قـــال ا
الــــعـــــراقي راضـي شــــنـــــيــــشل إن
الـقـائمـة الـتي تـمت دعوتـهـا ألسود
درب كاتانيتش الرافدين من قبل ا
ـــبـــاراتـي األردن وأوزبـــكــــســـتـــان
الوديت طـبيعيـة وال تستحق هذه
اإلثـارة الـتي انـطـلـقت حـال اإلعالن

عنها. 
وتـعـرض كــاتـانـيـتـش عـبـر وسـائل
التـواصل االجتمـاعي لهجـوم منذ
ــنــتــخب. وأضــاف إعالن قــائــمــة ا
شــنـــيـــشل فـي تــصـــريـح صــحـــفي
الــقــائــمــة طــبـــيــعــيــة وفق مــنــطق
درب مطـالب باحلفاظ االستقـرار ا
عـلى االسـتـقرار الـفـني وبـالـتالي ال

ـكن أن يـكـون هـنـاك تـغيـيـر كـبـير
واإلضافات قـد تقتصـر على اسم

أو ثالث. 
وب الـنقطة الـوحيدة الـتي آخذها
عــلى الــقـائــمــة عـدم اخــتــيـار العب
الــنـفط مــحــمـد داود رغم أنه العب
سـتواه بـعد اإلصـابة مـؤثر وعـاد 
ال سيما وأنه تـمت دعوته بالسابق
ولم يـأخذ فـرصته بـسبب اإلصـابة
ــنح فــرصـة في وكــان األحـرى أن 
هــذه الـفـتـرة ألنه فـي قـمـة الـنـضج.
وأوضـح أن عـــدم مــــنح الـــفــــرصـــة
لالعـــــــبــــــ مـن خـــــــارج الــــــفــــــرق
اجلماهيرية الـكبيرة يعطي مؤشرا
ســلــبــيــا فــيــجـب أن يــكــون هــنـاك

توزيع عادل للفرص.
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ـيـناء تـعـاقـده مع احملتـرف اإليـفـواري جان فسخ نـادي ا
جـاك بــوغــوهي بــالــتـراضـي بـعــد أن فــشل في اجــتــيـاز

االختبار الطبي. 
ـينـاء حـيـدر احلـمود في ـنـسق اإلعالمي لـنـادي ا وقال ا
تـصــريـحــات صـحــفــيـة إن الالعب اإليــفــواري فـشل في
اجـتـيـاز االخـتبـار الـطـبي وبـالـتـالي بـوغـوهـي غيـر مـؤهل
ـبــاريـات في الــوقت احلـالي. وبــ أن اجلـهـاز خلـوض ا
الفـني بـقيـادة الرومـاني تـينـا فـاليـريو قـرر إبـعاد الالعب
لـعــدم جــاهـزيــته الفــتـا إلـى أن الـفــريق يــحـتــفظ بــثالثـة
محـترفـ بـعد االسـتغـنـاء عن بوغـوهي وهم الـكامـيروني
مباي والـسنغـالي ادريسا نـيانغ والالعب عبـد اجمليد من
ـينـاء يسـعى السـتعـادة توازنه في النـيجـر. وأوضح أن ا
الـدوري بعـد الـبـدايـة غـيـر اجلـيـدة نتـيـجـة تـأخـر الـتـحاق
الالعبـ احملـترفـ وإصابـة احملـترف عـبـد اجمليـد وعدم
ـيناء تعادل مع جاهزيته للـعب حتى اآلن. يشار إلى أن ا
احلـدود فـي اجلـولــة األولى وخــســر أمــام الــســمـاوة في

اجلولة الثانية.
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تغلـب منتخـب الناشئـ على فريق
احلدود بـثالثية نـظيفـة في مباراة
وديــة لــعــبت عــلى مــلـعـب الـشــعب
ـبـاراة من ثالثـة الــثـاني. ولـعـبـتْ ا
أشــواط مــدة كل شـوط  40دقـيــقـة
مـن أجل مـــنح الـــفـــرصـــة جلـــمـــيع
. وأكــدَ مـــدرب مــنـــتــخب الـالعــبـــ
الــنـاشــئــ عـمــاد مــحـمــد ان هـذه
ـواجهـة أعـطـتـنـا مـسـاحـة كـبـيرة ا
الخــتـبــار العــبـيــنــا واالطالع عـلى
مـــدى جتـــاوبـــهم مع الـــتـــدريـــبــات
التكتيكية والبدنية. وأضافَ محمد
نتـخب الناشئ ان اجلهاز الـفني 
اســتــقــر عـلى  40العــبــاً من اجلـدد
ومن يـتـواجد مـعنـا مـسبـقـا مشـيرا
الى ان هـــذه الــتــولــيــفــة اجلــديــدة
ــــنـــتــــخب في ســــتـــكــــون عــــمـــاد ا
ــقـبــلـة. واخــتـتمَ االســتـحــقـاقــات ا
رحلـة الثانية بالقـول انتقلـنا إلى ا
مـن اإلعــــــــــداد مـن خـالل خـــــــــوض

ـباريـات الوديـة. مبـينـا ان الفـترة ا
ــقـبــلــة ســتــشـهــد انــتــقــالــنـا إلى ا
ـرحـلـة الثـالـثـة بخـوض مـبـاريات ا
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مع فـــــرق اخلـط األول في الـــــدوري
ــمــتــاز والــدرجــة األولى بــدال من ا

مواجهة فرق الشباب.
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نتخب الناشئ احدى الوحدات التدريبية 
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ــســـرح مـــؤخــرا احـــتــفـى مــنـــتـــدى ا
نـتدى بـأمـسيـة اقيـمت عـلى حـدائق ا
عــلى ضــفــاف نــهــر دجــلــة بــالــكــاتب
ــسـرحـي عـلي عــبــد الـنــبي الــزيـدي ا
ـثقف وبحضـور عدد من الفـنان وا
ية والنـقاد في جلـسة قدمـتها االكـاد
ان الـكبيـسي التي قـالت ( احملتفى ا
ـسرح به الـيوم هـو من اشـهر كـتاب ا
الـعـراقي وانتـجت نـصـوصه في اكـثر
من دولـة عـربـية وكـتـبت حـول اعـماله
عـــشــرات من الـــدراســات والـــبــحــوث
ـيــة وحـصل عـلى الــعـديـد من االكـاد
اجلـوائـز عن اعـمـاله الـتي جتـاوزت 7
نصوص مـسرحية ومـثلت العراق في
ـهــرجــانـات الــدولــيـة  الــعــديـد مـن ا
والزيـدي هو من مـواليـد محـافظة ذي

قار عام 1965). 

WOJO J*« U «—b «

UN UDÐ√ bŠ√ bIHð

U0 l «Ë ÃU²½ UN²³²  w² « ’uBM «

ÂuL¼ s  qL×¹

Áœ«bF²Ý≈ q «u¹ ÊuOŽ ÊUłdN

‚öD½û
ـهرجان الـفنان اخلفـاجي ومدير ا
حيدر عبد الكـر  ورئيس اللجنة
التحـضيرية الفـنان فؤاد ذنون من
أجل االرتـــــقــــاء وتــــقـــــد أفــــضل
الــنــتــاجـات الــفــنــيــة والــثــقــافــيـة
ــهــرجــان واالعالمـــيــة وإلظــهـــار ا
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تـتــواصل االســتــعــدادات النـطالق
مهرجان عيون لالبداع العربي فقد
تـــــــكــــــرسـت اجلــــــهــــــود مـن خالل
االجـتـمـاع بـرئاسـة رئـيس الـلـجـنة
الـعـليـا لـلـمـهـرجـان الـفـنـان عـباس

وقــــال احملـــتــــفى به ( ان الــــكـــتــــابـــة
للمسرح حالها حال االجناس االخرى
ـــســـرحــيـــة الــتي وكل الــنـــصــوص ا
كـتـبـتـها مـنـذ الـثمـانـيـنات الى االن لم
ــا تـــخــرج عن كــونــهـــا نــتــاج واقع 
يـحــمل من هــمـوم والم يــومي فـنــجـد
تــاثـيــر احلــروب واجلـوع والــضــيـاع
سرح واضحة بـشكل جلي في نـتاج ا
كـــونـي جـــزءاً من هـــذا الـــواقع الـــذي
ـسـرح نـعـيـشه) ويـضــيف (ورسـالـة ا
تـشـغل اجتاهـ االول فـعل آني يـؤثر
ـــســــرحي والــــثـــاني في اخلـــطــــاب ا
الــوثـيــقـة االبــداعــيـة الــتي تـقــرا هـذا
الـواقع لـذلك اغلب نـصـوصي تـناولت
ـظلمـة التي اخرجـتها الى اجلوانب ا
الـــنــور امـــا الــنـــقــد الـــذي كــتب عن

سرحية فكثير وانا اعمالي ا
احـتــرم الـنـقـد الـعـراقي
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سرح WO∫ أحمد حسن موسى وعلي الزيدي في جلسة منتدى ا √

ـوت االثـنـ { لــيـمـا  –وكـاالت - غــيب ا
ـكسـيكي سـلسل ا ـاضي احد ابـطـال ا ا
الـشـهيـر (مـاريـا إبنـة احلي) وهـو اخملرج
ـمثل ريـكـاردو بلـوم عن عمـر ينـاهز الـ وا
عــامــاً بــعــد صــراع طــويل مع مــرض 87
االلـتــهــاب الـرئــوي ومـرض بــاركـنــسـون.
الـراحل كـان قد قـضى أيامه األخـيرة في
ـســتـشــفى بـرفــقـة زوجــته وابـنــته حـتى ا
ـنـيــة وسط حـزن واسع لــفـقـدانه. وافـتـه ا
ــشــاهــيــر بــدورهم وجــهـوا اجلــمــهـور وا
الـتــعـازي لــعـائــلــة الـراحل وتــفـاعــلـوا مع
اخلـبـر بـشـكل كـبـيـر. وقـدم الـراحل لـلـفن
الـكــثـيــر من األعـمــال الـفــنـيـة والــتي كـان
أشـهـرهـا (مـاريـا إبـنـة احلي) الـذي حـقق
جنـاح كبير في العالم العربي.و ولد  بلوم
في  16آب مـن عام  1933في لــيـمـا ظـهـر
في سن الــتــاســعــة عــشـرة ألول مــرة في
جـمــعــيــة الـفــنــانـ الــهــواة  كــمـا واصل
ــلـكــيــة والـعــالــيـة ـدرســة ا دراسـتـه في ا
سـرحية في مـدريد وعـند عودته لـلفنـون ا
إلـى لــــيــــمـــــا أسس مــــســـــرح جــــامــــعــــة
يـونـيـفـرسـيـداد كـاتـولـيـكـا  في عـام 1961
وفي أوائل الـســبـعـيـنـات شـارك في أكـثـر

من سبع مسرحية.

ـــا كــان بــأفـــضل وأرقـى وأبــهى 
عـــلـــيه في الـــســـابق ولـالحـــتـــفــاء
بالـفنانـ واالعالمي من مـختلف
االجـيال ومن جـمـيع مدن الـعراق 
وتـضـيـيف الـفــنـانـ واالعالمـيـ
الـعـرب الذين لـهم بـصمـة واضـحة
ــــشــــهــــد الـــفــــنـي واالعالمي في ا
الـعــربي.وأثــنى اجملـتــمـعــون عـلى
بذولة من الـلجان الفنية اجلهود ا
ـهـرجان ـشرفـة عـلى ا واالداريـة ا
ـواقف النـبـيلـة لـدائرة فـضال عن ا
سـرح وشبـكة االعالم الـسيـنمـا وا
الـــعـــراقـي ومـــديـــريــــة الـــعالقـــات
واالعالم فـي وزارة الـــــداخـــــلـــــيــــة
وقـيـادة عـمـلـيـات بـغـداد ومـديـريـة
الـشـرطـة اجملـتـمـعـيـة  لـتـواصـلـهم
هرجان بالصورة اليومي إلظهار ا
الالئـقة جمـاليـاً وتنـظيمـياً بـبغداد

عاصمة الثقافة واجلمال.

وكامل ايام االسبـوع والوباء االبيض
ـســرح فـقـد والـرخ.  امــا مـؤلــفـاته بــا
صـدر له (عـودة الـرجل الـذي لم يـغب)
ونال العديد من اجلوائز والدروع في
سرحي منها جائزة يوسف التاليف ا
العاني عن مـسرحية قـمامة واجلائزة
الــتــقـديــريــة في مــســايــقــة الــشــارقـة
لالبداع الـعربي واخـذت العـديد من
ـسـرحــيـة كـعــيـنـات نـصــوصه ا
تــــطــــبــــيـــقــــيــــة في رســــائل
ـــــاجــــســـــتـــــيــــر ا
والـدكـتوراه

واتــابــعه كـــثــيــرا لــكـن الــنــقــد مــازال
انطباعيا).

وتـضـمنـت االمسـيـة االشـارة الى ابرز
ـسرحـيـات التي اعـمـاله الفـنـية فـمن ا
ثال هي مسرحية ساهم الزيدي بها 
نقطة البداية  حقائق في زمن احلرب
لــلـــمــخـــرج جــاسم الـــصــكـــر ونــافــذة
الــعـاشـق والـشــحــاذ وكـومــيــديـا

االيـام الــسـبـعـة

واخـرج الـعـديـد من اخملـرجـ الـعرب
سرحية.   العديد من مؤلفاته ا

وفي خــتــام اجلـلــســة قـدم مــديــر عـام
ـسرح احـمد حسن دائرة الـسيـنما وا
مـــوسى درع االبـــداع لــلـــمــحـــتــفى به
وتــــضــــمـــــنت اجلـــــلــــســـــة عــــددا من
ـداخالت من قـبل زمالئه واصـدقـائه ا
الفنـان مع التـقاط الصور الـتذكارية

مع احملتفى به.     
الى ذلك عـاودت فـرقـة بـغـداد لالنـشاد
ــــوســــيــــقى فـي دائــــرة الــــفــــنـــون وا
ـوسـيـقـيـة تـدريـبـاتـهـا بـشـكل دوري ا
خالل االسبوع بـعد التـوقف أكثر من
ثـــمــانــيــة أشــهـــر بــســبب االجــراءات
ـرافـقـة جلـائـحـة كـورونا الـصـحـيـة ا
ـــديـــر الـــعـــام مـــحـــمـــود بـــإشـــراف ا
عـبـداجلــبـار مـوسى. وبــقـيـادة عـازف

الكمان رؤوف..
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ــلـتــقى الـثــقـافي ي الـعــراقي ضـيــفه يـوم امس ا االكــاد
لـلـدكـتـورة زيـنـب عـبـدالـكـر اخلـفـاجي بـجـلـسـة حـواريـة
الكتـرونية بعنوان(مـاب كتاب العقـد ومقولة الصاحب بن

عباد.. قراءة اخرى).
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ــمــثــلـة الــســوريــة نــالت جــائـزة ا
ـــثـــلــــة عن دورهـــا في أفــــضل 
الـفــيــلم الـقــصــيـر (خــرزة زرقـا)
هرجان سابقة الرسمية  ضمن ا
الـــبــيــرو لـألفالم الــقـــصــيــرة في

دورته السابعة.

rþU½ s Š

وزيـر الـثقـافـة والـسيـاحـة واآلثـار العـراقي شـارك االثـن
ـؤرخ الـنـجـفي حـسن احلـكـيم ـاضي في حـفل تـكــر ا ا
فصل في ـناسبة إجنازه  50 مجـلداً ضمن موسـوعة ا

تاريخ النجف.
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الشـاعر االردني ضـيفه فرع رابـطة الـكتـاب األردني في
ـرأة في أمـسـيـة إربـد ومــلـتـقى اربـد الـثـقـافي ومــلـتـقى ا
شـعــريـة عن بُــعـد قــرأ خاللـهــا مـجــمـوعــة من قــصـائـده

اجلديدة.
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ي الـعراقي تلقى التعازي بوفاة والده البروفسور االكاد
عـبـدالرحـمن حـس فـي مجـلس لـلعـزاء اقـيم الـثالثاء في

مركز اليرموك للدراسات والتخطيط االستراتيجي.
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االديب االردني صـدرت لـه مـسـرحـيـة (الـدّهـلـيـز) عن دار
أمـجـد لـلـنـشـر والـتـوزيع بـدعـم من أمـانـة عـمـان الـكـبرى

توسط. سرحية في  106صفحات من القطع ا وتقع ا
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الكـاتب العراقي صدر له عن دار االن ناشرون وموزعون
 كتاب بعنوان (رحلتي مع النهر الثالث  –سيرة ذاتية).
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ـمــثل الـســوري يـواصل تـصــويـر مـشــاهـده في الــفـيـلم ا
الــروائي الـطـويـل (آلخـر الـعــمـر) حـيـث يـؤدي شـخــصـيـة
الـعــمــيـد نــاصــر الـذي تــنــتــجه الـهــيــئــة الـعــامــة لإلذاعـة

والتلفزيون.
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اجلـونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة
بـــصــورة عـــلى تـــطــبـــيق (انـــســتـــغــرام) من
كوالـيس تصوير عملهـا الفني اجلديد وعلقت
: (كـلـهم في اجلــونـة وأنـا الء) حـسب مـوقع
دنـيـا الـوطن.يـأتي هـذا الــتـجـاهل بـالـرغم من
دعوة عـدد كبـير من الـفنـان والـنجـوم الذين
ـارثـون الـرمـضـاني حـضـرت أعـمـالـهم فـي ا
لعام.2020والقت بـدر دعم كبير من متـابعيها
على (انـسـتغـرام) فـعلـقت لـها الـفـنانـة نـبيـلة
عـبـيـد (انت كـبـيـرة فـنـاً وخـلـقـاً يـا حـبـيبـتي)
وعلقت رانيا ياس بشكل مختصر (القمر).
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ــصـريـة هـالـة صـدقي عن ـمـثـلـة ا كـشــفت ا
ــوت بــأعــجــوبــة وذلك خالل جنــاتــهــا من ا
طـريق عودتهـا من اجلونـة بعـد أن كانت قد
حــذرت الـهــيـئـة الــعـامــة لألرصـاد فـي بـيـان
أصـدرته من سوء األحـوال اجلوية واحـتمال
حـــدوث ســيـــول قــد تـــؤدي إلى غــلـق بــعض
الــطـرق.ونــشــرت صــدقي عــبـر صــفــحــتــهـا
اخلــــاصــــة عــــلى أحــــد مــــواقع الــــتــــواصل
اإلجــتــمــاعي صــورة لــهــا وعــلّــقت بــالــقــول
(مسـأكم كله خير واحلمد لله ربنا جنانا من
الـطــريق بــاعــجـوبــة مــجــرد فـرق الــتــوقـيت
احلمـد لـله). يذكـر أن هالـة تعـرضت لهـجوم
كبـير بعد أن نشـرت عبر صفحـتها اخلاصة
عــلى أحـــد مــواقع الــتــواصـل اإلجــتــمــاعي
صورة لـكـلـبة تـرتـدي بـنـطاالً أسـود شـفـافاً
وكــــــتـــــبـت عــــــلـــــيــــــهـــــا: (مـن مـــــهــــــرجـــــان
اجلـــونـــة..هــــهـــهـــهـــهـــهـه) األمـــر الـــذي دفع
تابع إلى إتهامها بأنها تصف زميالتها با
بـ(الـــكالب) مـــا عــــرضـــهـــا لـــلـــكـــثـــيـــر من

اإلنتقادات.
ـصـريـة ــمـثـلــة ا عـلى صــعـيـد آخــر عـلـقت ا
ـهـرجـان سـوسن بـدر عـلى  عـدم دعــوتـهـا 

وقع الـفن أنه (يتـريث كـثيراً وفقـا 
ــوافــقــة عــلى أي عــمل جــديــد فـي ا
حـــتى الـــيــــوم وال يـــزال في صـــدد
قراءة بعض النـصوص) مؤكداً أنه
(لم يـــبـــاشــر بـــأي عـــمل حـــتى األن
ويــتــريث في اإلخــتــيــار إحــتــرامــاً
ــتــابـعــيـه الــذين أحــبــوه وأحــبـوا
تاريخه الطويل والعمل الذي يقدمه
ويـــــخــــتـــــاره). من جـــــهــــة أخــــرى
إســتــغــرب حلــام حـــمــلــة الــتــرويج
القائمة حول فك الشراكة بينه وب
اخملـــرج بــاسل اخلـــطــيب وأكــد أن
فــيــلم آلخــر الــعــمــر الــذي يــصـوره
اخلــطـــيب حـــالــيـــاً في دمـــشق هــو
قرر شروعه ا مشروع مغاير تماماً 
ــقــبل أن يــنــطـــلق مــطــلع الـــعــام ا
كـتــعـاون سـيـنـمـائي ثـان بـعـد فـيـلم
دمـشق حـلب. وشـارك حلـام مـؤخـراً
في مسلسل شـارع شيكاغـو  بينما
ـشـاركة اعـتذر في وقت سـابق من ا

في مسلسل الكندوش.
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ـنتج ـمـثل بـاسل خـيـاط مع ا وقع ا
مفيـد الرفاعي عـلى بطولـة مشروع
لشخـصية مخـتلف لـرمضان   2021 
رجـل حـــيـــاته مـــلــــيـــئـــة بـــاألســـرار
ــغــامــرات والــتــشــويق الــدرامي وا
االجـتـماعـي الذي يـخـدم حـكـاية من
نوع آخر مـحورها الـسلطة واحلب
وبــيــنــهــمــا الـــقــدرة عــلى الــتالعب
ـصـائــر الـنـاس وهـو عـمل عـربي
مــشـتـرك يــجـمع جنــومـاً من الـوطن
العربي سيتم تـصويره ب بيروت
وأبــــو ظـــبـي فـــكــــرة ســــيف رضى
حامد سـيناريـو وحوار زهير رامي
ال إخـــراج الـــتـــونـــسـي مـــحـــمــد ا
خــــيــــاري وعــــنــــوانـه(ظلّ) وبــــذلك
ــقـبل ســيــطلّ خـيــاط في رمــضـان ا
بـشــخـصــيــة آسـرة بــكل جــوانـبــهـا
ــشـوّقـة لــيـقـدم دوراً وحــكـايــاتـهـا ا
جــديــداً يــحــضّـر لـه بـتــأن. الى ذلك
ـمــثل الـســوري دريـد حلـام كــشف ا

{ لـوس اجنـلوس  –وكاالت - سـحـبت
ـاضي مـغـنيـة الـراب كـاردي بي اإلثـنـ ا
الـتـمــاس الـطالق من زوجــهـا مــغـني الـراب
أوفـــســيـت الــذي قـــدمـــته في شـــهـــر أيـــلــول

اضي في مـحـكمـة مقـاطـعة فـولتـون الـعلـيا في ا
جورجيا وفقًا لسجالت احملكمة على اإلنترنت التي

.( استعرضتها صحيفة (ذا تا
ـنزار وطلـبت كاردي بي وإسـمـها احلـقيـقي بـلكـاليس ا
ـا يعـني أنها من احملكمـة رفض القـضيـة دون حتيز - 
حتـتــفظ بـاحلـق في تـقــد طـلـب الـطالق مــرة أخـرى في

وقت الحق. 
قرر عقد جـلسة إستماع في الـقضية يوم غد وكان من ا

األربعاء لكن وضع القضية مغلق اآلن.
وكانت كـاردي بي تقـدمت بالـتـماسـها بـعد قـرابة ثالث
ها له قـالت إنها سنوات من الـزواج وفي وقت تقـد
انفصلت عن أوفسـيت  وأن الزواج فسخ بشكل ال

رجعة فيه وأنه ال توجد احتماالت للمصاحلة.

إذا أبــديت بــعض االهــتــمــام بــالــتــحـديــات واخلــطط
فسوف تكَون أصدقاءً جدد. 
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اسـتغل الـفـرصة لـلـتواصل مع أشـخـاص يشـاركونك
بنفس العقلية.رقم احلظ.3
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متعة إذا أبديت قد تظـهر بعض العالقات اجلديـدة وا
رد فعل إيجابي.

—u¦ «

اكمل خطـطك بأفكار اآلخرين وابـدأ في العمل بطاقة 
مركزة.رقم احلظ .2

»dIF «

تــشــعــر بــإحــســاس رائع وصــحــتك جــيــدة وتــشــعـر
يوم السعد االربعاء. بالثقة

¡«“u'«

عـلـيك بـالتـفـاؤل فـمـا كـان يـبدو غـيـر مـتـاح قـد أصبح
اآلن في يدك.

”uI «

ـكنـك البـدء في تطـبيق ـقدمـة في الـعمل و أنت في ا
أفكار جديدة. 

ÊUÞd «

ـكن التـغلب عـلى الـعقـبات الـتي تراهـا أمامك في ال 
الوقت احلالي.

Íb'«

حيـاتك اخلاصـة في االزدهار. اسـتغل الـوقت حملاولة
اكتشاف فرص جديدة. 

bÝô«

يـجب أن تـغـيـر مـدخـلك والتـوصل إلى اسـتـراتـيـجـية 
جديدة.رقم احلظ .5

Ë«b «

تشعـر بالراحة الـتامة فيمـا يخص ذاتك واألمور التي
تقوم بها.

¡«—cF «

ال تسمح لـآلخرين بتغييـر رأيك أو خططك كثيرًا. يوم
. السعد االثن

 u(«
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الــكـلــمــات لـهــا مــكـانــهـا
ــنــاسب داخل الــشــكل ا
اعـد تـرتـيـبـهـا واكـتشف
فقودة: (مـنطقة الكلمـة ا
صــنـــاعــيــة امــاراتــيــة 4

حروف):
– جنـم  –دعــــــــــــــــــــائـم 
الـــقـــصــاص - -احالم –
جـبـيل  –تـونس  –من –
عــقــيل  –فم  –حـارس –
عراق  –أزالم  –تشريع.
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في الهزيع االخـير من الليل  كنت ادون  شـيئا علي واجدا في الـصباح اصداءه  كتبت

على الفور : بقايل ليل ..قل لي : كيف تقضيها ?!
 رد علي ائمة االرجتـال من فحول الشعـراء عندنا في طليـعتهم ابو الطـيب محمد حس

آل ياس
منهُ عشتُ عـمري بـألف ليلـةِحبٍّ  زورقي مُـثقل ومـوجيَ إعصـار وبيـني وب مـوتيَ مَيْـله

ليُغادي من طُهر ثوبيَ ذيلَهْ أسألُ الفجرَ أن يُبكّرَ فيها حتى لم تبقَ لي غيرُليلهْ
ثم الشاعر الـطبيب وليـد الصراف : نوق هـمومي وحادي احلزن يـزجيها. بـقية الليل قل

لي كيف اقضيها
ــارك  ارجتل عـادل الــشـرقي عــلى الـفــور ابـيـاتــا مـنـهــا :لـيل يــؤرقـني لــبـعـد ومن الـدا
في الليل مكـتئباً بنبض وطني أخاطبه وامسـح دمعه ويظل قلـبي كالسج ينـادي بالدي

لبست لفرط البعد ثوب سوادِ في الليل لم تنم العيون ومهجتي فؤادي
ومن كـواالالمـبـور في مـاليـزيـا ابـرق الي مـحمـد عـبـد احلـكـيم السـعـدي الـفـقيـه  في علم
الـنانـو تـكـنولـوجي مـا ينـاهـزفي الـشعـر  تـخصـصه الـدقـيق براعـة وإجـادة :بـقايـا الـليل
مـعانـاتي مـكابـدتي وآمالي وأحالمي يسـألـني الذي يـدري بأني في ثـنايـا الـقلب أخـفيـها

بقايا الليل يأس والد أمالً وفجراً من ظالم النفس يحييها اختفت فيها
ا يوافق وزن  فـعالن : سهران ; يـقظان ; عـشقان ; سـكران ; وسنان ; كثيـرون ردوا 

سمعان
بـتسـر في حمى اجلـائحـة واذا بصـديق يكـتب لي : أما ضـحكت وانـا انتـاول افطـاري ا

ر بحالة غليان? !! تعتقد بانك صديقي الدكتور (بطران ) والبلد 
وصديقي عـراقي من جهة أمه وابيه  مقيم وحاصل على جميع امتيازات اي مواطن
ـيـة يـســبـبـهـا فـايـروس فـي اسـعـد بـلـدان االرض حـيـث في خـضم أزمـة صـحــيـة عـا
سـتجد تصدّرت فنلندا قائمة الدول األكـثر سعادة في العالم للمرة الثالثة كورونا ا

تحدة. على التوالي بحسب التصنيف السنوي لأل ا
ي للسعـادة الذي يحتـفى به في العشرين ويصادف صدور هـذا التقريـر مع اليوم العـا
ـرتبـة الـثـانيـة من تـصـنيف (وورلـد هـابـييـست ريـبورت) ـارك في ا من آذار.وجاءت الـد
الذي يـستنـد إلى بيانـات مجـمّعة من مـواطن في  156 بـلداً عن مـدى سعادتـهم فضالً
ـتوقع ومـعدّل الـدخل والدعـم اإلجتـماعي وتـلتـها ـتوسط الـعمـر ا عن معـاييـر مرتـبـطة 

رتبة الثالثة. سويسرا في ا
ويـسـتـنـد التـقـريـر الـذي تـضمن  153 دولـة إلى سـتـة متـغـيـرات أساسـيـة هي: نـصيب
الـفـرد من الـنــاجت احملـلي اإلجـمـالي في كل دولـة الـدعـم االجـتـمـاعي مـؤشـر الـصـحـة

احلرية الكرم وغياب الفساد.
هل ابدو بطـرا حقا ?  منـذ فترة لـيست بالـوجيزة وحقـيبتي حـمراء من غيردم  –بـيضاء
من كل سـوء ولكـنهـا أسيـرة الـدوالب . زوجتي تـقول ابـدلهـا فـمن يوم حـملـتهـا وااليام
مـدبرة عـنـا والكـورونـا حتـصد من نـحب .دائـمـا اقول الصـحـابي خـذوني الى طريق
ـطـار ; مـللـنـا شوارعـهـا التي تـغص بـالـناس قـبل اقـتراب مـوعـد احلظـر واحلـجر ا
واحلشر بـبضع دقائق حـتى إن بعض الـسيارات تـتجاوز عـلى حق السابـلة  لكي
ـطار- وإن لم تشـد الرحال تكون في مـأمن قبل انتـصاف الـليل بسـاعة . طريق ا
- يـشـعرك بـأنك مالق من حتب  مـاتبـقى من الوطـن االم  ; نصـفك الذي اليـنام ;
ـتــنـبي ; ولـيل ـســتـحـيل ; شــارع ا بــنـيك ; احـفــادك الالعـبــ بـصـورة جــدهم ا

واطنة الرحيمة ? اجلسور  الرشيقة في االعظمية . اليس الشوق مظهر من ا
ـصاطب عـند شـارع اجلارديـنز تـرضى شريـكتـه بكـاسة  يـانسون  –وهم  في ا

يـتذكـرون كيف الـتـقوا بـعمـان وعـند الـصرافـة يـسألـون : هل شد
دينـار اهل العـراق احلزام .. ثم يكـون اجلواب ..الـثابت هو
ــائــة دوالر  70 لــيــرة الــديـــنــار االردني : ســـعــر صـــرف ا
وسبـعون قرش! والنك زبون مـحرز اليوم من شانك  71ليره

الدينار االردني شد حيلو !!
قـال لي صــاحـبي  –ضـمــيـري : وبـهـذا كــفـايـة ..إدفع الـنص

للنشر .

هرجان عيون  إجتماع اللجنة التحضيرية 
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ايـران اكـثـر دول الـعـالم يـنـبض قـلـبهـا قـلـقـاً إزاء نـتـيـجة
االنـتـخـابـات الـرئـاسيـة االمـريـكـيـة إذ  كـانت قـد حـققت
ـيــدان الـدولي فـي عـهـد أبـرز مــنـجـزاتــهـا الــذاتـيــة في ا
قراطي باراك أوباما الذي كان جو بايدن ذاته نائباً الد
له فـي حــيـــنه قـــبل أن يـــأتي الـــرئـــيس دونـــالــد تـــرامب
ويـنـســحب من االتـفــاق الـنــووي ويـطـلـب اتـفـاقــاً جـديـداً
بحـسب صيغـة أمريكـية وقـبل أن يعيـد فرض العـقوبات
االمـريــكـيـة عــلى ايـران ويــضع حـديــقـتـهــا اخلـلــفـيـة في
العراق حتت مجهر االستثناءات في التعاطي التجاري
وقـبل أن يـعـطـي االمـر بـاغـتـيـال أهم رجل في ايـران في

فرمة قرب مطار بغداد. عملية ضربة الصاروخ ا
الى هــذا االيــجــاز الــســريع نــســتــطــيع تــبــ االهــمــيـة
القصوى التي تمثلها االنتخابات االمريكية لطهران التي
حتمّـلت فترة تـرامب بصـعوبة بـالغـة من أجل أن ال تقدم
ـنـطـقـة لن تـكـون تـنــازالت في مـلف الـنـووي والـنـفـوذ بـا
ــقـراطي يـصل الى مــضـطـرة الــيـهـا في عــهـد رئـيس د

البيت األبيض.
ــسـات في مــنـطــقـة الـرئــيس تـرامب نــفـسـه حـقق ثالث 
ـا مــاكــانت لـتــتـحــقق في عــهـد أي الـشــرق االوسط ر
قـراطي وكان أوبـامـا مثـاالً توضـيـحيـاً مهـماً. رئـيس د
اللمسـة االولى القضاء عـلى زعيم تنظـيم داعش ابو بكر
الـبغـدادي وانهـاء رمزيـته التـي استـند الـيهـا في احتالل
جزئ من العراق وسـوريا. والثانيـة اغتيال ذراع ايران
تنفـذة في الشرق االوسط اجلنـرال سليمـاني والثالثة ا

قرار نقل السفارة االمريكية الى القدس .
هـناك مَن يـقـول انَّ ترامـب أدى مهـمـاته بنـجـاح وانّه ما
ـنطقة ينبـغي له أو لسواه أن يـواصل احلفر عمـيقاً في ا
قابل توسط واخللـيج العربي. في ا لتهـبة ب البحـر ا ا
هــنـاك مـراكـز الـثـروة واالسـتـثــمـار والـطـاقـة في اخلـلـيج
وهـــذا جــمـــيــعــهـــا لــهـــا حــســـابــات أخـــرى في مــوازين

تحدة. االنتخابات الرئاسية في الواليات ا

وصل اإلرهـاب إلى فـيـينـا بـكل وحـشـيـة ليـس فقط في
شـكل شـكــوك واتـصـاالت ومــخـاوف لـكـنــهـا حـقــيـقـيـة

ودموية وضحاياها صارت أمراً واقعاً.
ــتـوقع إذا نـظــرنــا إلى هــذا األمــر بـوقــاحــة كــان من ا
ـتـعصـبون حـدوث ذلك عاجالً أم آجالً عـنـدما يـحمل ا
فـي كل مــكــان آخـــر في الــعــالـم وفي أوروبــا الــسالح
ويــقـتـلــون الـنــاس لـزرع اخلـوف والــفـوضى ومع ذلك
. كانت النمسـا في حالة صدمة مـنذ مساء أمس االثن
يـحـدث فـرق عـنـدمـا يـقـوم اخلـبـراء بـتـقـيـيم خـطـر وقوع
هـجـوم إرهـابي وعـنـدمـا يـتم تـطـويق الـشـوارع بـالفـعل
عـنـدمـا يـتـعـ اإلبالغ عن الـضـحـايـا وإحـصـاء الـقتـلى

واجلرحى.
في هـذه الـلـحــظـة ال تـزال عـمـلــيـة الـشـرطــة في فـيـيـنـا
ـنـزل إذا أمكن جـاريـة ويُطـلب من الـنـاس الـبقـاء في ا

و إلغاء التعليم اإللزامي اليوم الثالثاء.
ـعروفة سـابقـاً والتي تـشير أكثـر بكـثيـر من كل األدلة ا
إلى هـجوم مـخـطط ومُحـضّر لـه مسـبقـاً لم يُـعرف بـعد
ـة. وال حتـى عدد اجلـنـاة وبـالتـأكـيد عن خـلـفيـة اجلـر
لـيس عـمق وحـجـم شـبـكـتهـم احملـتـمـلة. وقـد  بـالـفـعل
تفتيش العديد من الشقق و اعتقال شركاء محتمل
أو مـتـواطـئـ أو مـسـاعـدين. يـجب اآلن مـتـابـعـة جـمـيع
ـمــكـنـة ـعــلـومــات بـدقــة والـعــمل عـنــد الـضــرورة وا ا

بالصرامة الكاملة للقوان النمساوية.
ــهـمــة األصــغـر. لـكـن في الـواقـع هـذه لــيــست ســوى ا
األكــبـر بـكـثـيــر يـدور حـول الـتـعــامل مع انـدالع الـعـنف
كـمـجـتـمع والـتـعـامل مع الـهـيـاكل واألوسـاط الـتي ربّـما

ا حتى روّج له. كناً ودعّمته ور جعلت ذلك 
لـلـقــيـام بـذلك يــجب أن يـكــون واضـحـاً مــا نـدافع عـنه
كن أن كمجتمع وأين تسيـر اخلطوط احلمراء وما ال 
يجد مكاناً بـيننا. كلّما أوضـحنا اسم العدو كانت هذه
القدرة الدفاعية أكثر جناحاً. كلما فهمنا الهدف بشكل
أكثـر تشويـشاً كـلما تـعمّمـنا أكـثر أو نثـرثر أو جنمع
أنـفسـنا مـعاً أو ضـللـنـا في الغـموض والـغمـوض كلـما

كان هذا الدفاع غير ناجح.
هـذا اختـبـار يجب أن نـضعه أمـام احلـكومـة وكـمجـتمع
قومي وأوروبي  –وما بـعده!  –يأتي. ولن يـنتـهي األمر

لفترة طويلة عندما ينتهي وباء كوفيد .19
سـها وعاشهـا اجملتمع الـنمساوي حالة اإلرهـاب التي 
خالل يوم واحد ترك ردات فعل لم يسبق أن عاشه ابن
الـنـمـسـا وكـانت احلـصـيـلـة حـتى الـيـوم خـمـسـة قـتـلى
وثـمــانـيــة عـشــر جـريـحــا مـصــابـ بــجـروح خــطـيـرة..

واحلبل على اجلرار.
واطن النمساوي صار الوضع العام لم يعد مريحـا فا
يـبـدي تخـوفـا من الـقادم وهـذا مـا ترك رهـابـا حـقيـقـيا

قيم فيه بصورة عامة.. لدى ابناء البلد وا
وما نرجـوه ان نلتـمس االمان الذي كـما يخـيل لنا انه
ــكـن ان يــحـــقق أمـــاني صـــار يــتـالشى وهـــو مـــا ال 
ـستقبل ورغبات اجلـميع الذين صاروا يـتخوفون من ا
ومن الـعصـابات االرهـابيـة الـتي لم تعـد تتـرك احدا في
حـال سـبـيـله.. والـبـحث عن االمـان الـذي كـنا فـي مأمن
مــنه في بــلـــد أكــثــر مــا يــقــدس
الـعالقات االجـتـمـاعيـة و يـلـتزم
بــالـقـوانــ واالنـظـمــة الـنـافـذة..
قيمون التي تزين صدر أهـله وا

على أرضه.
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{جـليـحـة (الـعراق)-(أ ف ب) –
في قـــريــــة جـــلــــيـــحــــة بـــشـــرق
الـديــوانـيـة في جـنـوب الـعـراق
ــسك عـبـاس عـبـود بـالـتـبـلـيـة
وهي أداة لــــتـــســـلق الــــنـــخـــيل
ويــلـفــهــا حــول جـذع الــنــخــلـة
مـتـسـلـقـاً الـشـجـرة ومتـنـقالً من
سعفـة إلى أخرى مع بدء موسم
حــصـــاد الــتـــمــر وقـــطع أعــذاق

النخل.
وورث عـبـاس الـبـالغ من الـعـمـر
 48عـامـاً مهـنـة قـطع الـنـخيل أو
صـاعــود الـنــخــيل كـمــا تــسـمى
مـحــلــيــاً عن أبــيه وجــده كــمـا
يــروي لـــوكــالــة فـــرانس بــرس
وهـــــو مـــــتـــــمـــــسـك بـــــهـــــا رغم
الـــصــعـــوبــات. تـــشـــكل مــهـــنــة
صـــاعــــود الـــنـــخــــيل جـــزءاً من
الـــتــراث الـــعــراقي وتـــشــتـــهــر
بــأدائـهــا عــائالت ال سـيــمـا في
ـــعــروف اجلـــنـــوب الـــعــراقـي ا
ـمتـد من البـصرة إلى بنـخـيله ا
بــغــداد. وقــد تــعـــلم عــبــاس من
هنـة التي تبدأ بـصناعة والده ا

التبلية ثمّ تسلق النخلة.
ويـروي نبـقى قـرابة عـشـرة أيام
في الـبـستـان الـواحـد في بعض
األحيان وأحـيانا أكـثر في حال
كـــــانت اعـــــداد الـــــنـــــخـــــيـل في

البستان كثيرة.
يلف عـباس الـتبـلية ويـحضـنها
ليتسلقها بسالسة ماسكا بيده
سـكـ قــطع أعـذاق الـتـمـر الـتي

ترمى على األرض.
عـــنــدمــا تــطــال األعــذاق األرض
يــجــمـع أبــنــاؤه وبـــعض أفــراد
عـائلـة صـاحب البـسـتان الـتـمر
في مـكـان واحـد لـيـصـار بـعـدها
إلى وزنـه ووضــعـه في أكـــيــاس

لتجهيزه للبيع.
يـروي هـبـان كـريز 69عـامـاً وهو
مـزارع وصـاحب بـسـتـان نـخـيل
فـي الـديــوانـيـة لــوكـالــة فـرانس
برس أيضـاً طقـوس قطع أعذاق

النخيل.
ويـقـول كـريـز كـبـرتُ ولـديـنـا في
العـائلـة بسـات كـثيـرة. جنتمع
نحن واألقارب أثناء قطع أعذاق
الــنــخل وعــلى حــصــاد الــتــمـر
وهــــذه واحـــدة مـن الـــطــــقـــوس
الــعــائــلــيــة الــتي أذكــرهــا مــنـذ

الصغر.
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هنة رغم عراقتها تـواجه هذه ا
صـعـوبـات في الـوقت احلـاضـر

منها تراجع أعداد النخيل.
ونـــتـــيـــجــة احلـــروب والـــوضع
ـتدهـور واإلهـمال االقـتصـادي ا
احلــكــومـي انــخــفـــضت أعــداد
أشجـار النـخيل بـشكل كـبير إذ
فـيـما كـان يـحتـوي الـعـراق على
 30مـــــلــــيـــــون نــــخـــــلــــة حـــــتى
الــثـمــانــيــنـات يــبــلغ عــدد هـذه
األشــجـار حـالـيـاً الــنـصف كـمـا
يوضح رئيس احتاد اجلمعيات
الـفالحـيـة في الـديوانـيـة مـحـمد

كـــشــــاش. فـــضالً عـن ذلك فـــإن
مـــردودهـــا قـــلـــيل ومـــحـــصـــور
ــواسم مـعـيـنــة فـمـوسم قـطع
أعذاق النخل ال يستمر أكثر من
ثـالثـــــة أشــــهـــــر (مـن تــــشـــــرين
األول/أكـــتـــوبـــر حـــتى كـــانـــون
األول/ديــســمـبــر) وال يـتــجـاوز
أجر تسلق وقطع أعـذاق النخلة
الــواحـدة أكــثــر من ألـفي ديــنـار
عـــــــــــــــــراقــي (أي اقــل مـن دوالر

ونصف دوالر).
عموماً ال حتـظى زراعة النخيل
بـــــدعم الـــــدولـــــة مــــا تـــــســـــبب
بــانـــخــفــاض كــبـــيــر بــاإلنــتــاج
والـــتــســويق احملــلي حملــصــول
الـــتـــمـــور وفق كـــشـــاش الـــذي
بــــطـــــالب الـــــدولــــة بـــــاســــتالم
ـزارع مـحاصـيل الـتمـور من ا
ودعـــمــهـــا وإبـــان نــظـــام حــزب
الـبـعث الـسـابق كـانت تـشـتـري
ــزارعــ الــدولــة الــتــمــور من ا
وتـــقــوم بــتـــعــلـــيــبه وحتـــويــله
بـــأســعـــار مـــدعــومـــة بـــحــسب
كــشـــاش. ويـــصل ســـعـــر الــطن
الـواحـد مـن الـتـمـور الـتي تـزرع
في الــديـــوانـــيــة وهـي من بــ
األقل ثـمنـاً في العـالم إلى نـحو
 270دوالراً بــحـــسب كــريــز في
ح أن سـعر طن الـتمـور اآلتية
من مـــنـــاطـق أخـــرى يـــصل إلى
 3500دوالر فــي األســــــــــــــــــــواق

ية. العا
ويلفت كـشاش من جهته إلى أن
التمور العراقية تصدر إلى دول
اجلــوار بــأســعــار زهــيــدة جــدا
ومن ثم تــعــاد بــعــد تـعــلــيــبــهـا
وتــســـتــورد من تــلك الــدول إلى
الــعــراق مــرة أخــرى وبــأســعـار

باهظة وبالعملة الصعبة.
ويـرى أن احلل يكـمن في إطالق
مبـادرة وطنـية يـتبـناهـا مجلس
الـــوزراء لــــتــــأهــــيل الــــنـــخــــيل
وزراعــته واالهـتــمـام بـبــسـاتـ
الـنـخيـل التي تـعـد رمـزا لـلبالد
وبــإنـشــاء مـعـامـل لـلـصــنـاعـات
الـــتــحــويــلــيــة لـــلــتــمــور وفــتح
ـة مـنـهــا ال سـيـمـا مـعـمل الــقـد
تعـلـيب كربالء الـذي كان يـصدر

إلى كل دول العالم.
لـكن الـعراق يـعـيش الـيـوم أزمة
اقـتــصــاديـة غــيــر مـســبــوقـة ال
ســيــمــا مـع انــخــفــاض أســعــار
النـفط ووسط عـجـز الدولـة على
مــعـاجلـة األزمــات االجـتـمــاعـيـة

مثل البطالة.
ـهـنة من جـهة ثـانـية ال تـخـلو ا
مـن اخملـاطــر عــلى أصــحــابــهـا
فـــوالـــد عــــبـــاس قـــضى الـــعـــام
ــاضي إثــر ســقـوطه مـن أعـلى ا
الـنخـلـة وعبـاس أيـضاً تـعرض
حلادث سقـوط خطـير دخل إثره
ستـشفى. رغم مخاطـرها وقلة ا
مـــردودهــا يــأبى عــبــاس الــذي
عـهد يـحمل شـهادة دبـلـوم من ا
التـقني بـإدارة اخملازن الـتخلي

هنة. عن هذه ا

وأضــاف الــبـيــان أنـه  إلــقـاء
الـــقـــبض عـــلى رجل يـــبـــلغ من
الـــعــمــر  46عــامـــاً لالشـــتــبــاه
ـــــادتـــــ  47و39 بـــــخـــــرقه ا

هاجمة. باالعتداء وا
لـــكن غـــيــــغـــز نـــفـى كل مـــزاعم
االعتداء على صـديقته بحسب

بيان أصدره متحدث باسمه.
 وجــاء في الــبــيــان أن الــســيـد
غيـغـز ينـفي كل مزاعم االعـتداء
الـتـي طـالـته وهـو يـتـعـاون مع
الشرطة وسيـواصل مساعدتها

في حتقيقاتها اجلارية.
ـــنـــتـــخب الـــويـــلـــزي وألـــغى ا
مـؤتــمـره الــصـحـفـي الـذي كـان
مـقرراً الـثالثاء كـي يعـلن غيـغز
عن تـشـكـيـلـته للـمـبـاراة الـودية
ــــتـــــحــــدة ضـــــد الــــواليـــــات ا
ومــــــــــبـــــــــاريـــــــــات دوري األ
األوروبيـة ضد أيرلـندا وفنـلندا
فـي وقـت الحق مـن تـــــــشـــــــرين

الثاني/نزفمبر احلالي.
وعـ غـيــغـز مـدربـاً لــويـلـز في
كانون الثاني/يناير  2018بعد
مسيرة رائعة كالعب دافع فيها
عن ألوانه في  64مبـاراة وفاز
فـيهـا على صـعـيد األنـدية بـ13
لــقــبــاً في الــدوري اإلنــكــلــيـزي
ــــمـــتـــاز ولـــقـــبـــ في دوري ا
أبطال أوروبا وأربعة في كأس
إنـــكــــلــــتـــرا وثـالثـــة فـي كـــأس
الــــرابـــطــــة اإلنـــكــــلـــيــــزيـــة مع

مانشستر يونايتد.

{ لــــنــــدن-(أ ف ب)  –أوقــــفت
الــشـرطــة الــبـريــطــانـيــة مـدرب
منتخب ويلز لكرة القدم والعب
مـانــشـسـتـر يــونـايـتــد الـسـابق
راين غيـغز لـالشتبـاه باعـتدائه
عــلى صـديـقـته كــايت غـريـفـيل
بـــحـــسب مـــا أفـــادت تـــقـــاريـــر
صـــحـــافــيـــة في وقـت مــتـــأخــر

. االثن
وأصــــدر احتــــاد كـــــرة الــــقــــدم
الويلزي بيـاناً قال فيه إنه على
عـلم بـحــادثـة مـزعـومــة تـتـعـلق
ــديـر الــفــريق الــوطــني راين
غــيـغــز. لن يـعـلـق االحتـاد عـلى

ذلك في الوقت احلالي.
ولــــفــــتـت صــــحــــيــــفــــة ذا صن
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن الـــشـــرطــة
اســتُــدعــيت إلـى مــنــزل غــيــغـز
الـبـالغ من الـعـمر  46عـاماً في
وقت مـتـأخـر األحـد بـعـد أنـباء

عن حالة إزعاج.
وقالت الصحيفة إنه  توقيف
غيغز واستجوابه لالشتباه في

ارتكابه اعتداء وأذى جسدياً.
ونــقــلت الــصـحــيــفــة عن بــيـان
صــادر من شـرطــة مــانـشــســتـر
الكبرى يوضح أنه  استدعاء
الــشــرطـة فـي الــســاعـة 10:05
مـسـاء يـوم األحـد بـعـد تـقـارير
عن وقوع اضـطرابـات. أصيبت
امـــرأة في الـــثـالثـــيــنـــيـــات من
عمرها بـجروح طفيفـة لكنها لم

تتطلب أي عالج.

فـي شـمـال غـرب مـوسـكـو. وأفـادت
وكـــاالت األنـــبـــاء الـــروســـيـــة بـــأن
الـشـرطـة أوقـفت أحـد هـؤالء مـساء
. ولم يــورد الـــبـــيــان اسم االثـــنـــ
ــــــغـــــدور لـــــكـنّ وســـــائـل اإلعالم ا
ــيــر الـــروســيــة كـــشــفت أنـه فالد
ـلــقّب مـلـك الـنــقـانق مــاروغــوف ا

وفق وكالة إنترفاكس.

جنــــحت فـي أن حتـــرّر نــــفـــســــهـــا
وأبـــلــغـت الــشـــرطــة الـــتي وجــدت
الــرجل مــقـتــوالً. وتــابع بـتــفــتـيش
ــة عـثـر احملــقـقـون مــسـرح اجلـر
عـلى القوس والـنشاب الـذي اغتيل
بـه الـــرجـل. وتـــمــــكن اجلــــنـــاة من
الـهرب بسـيارة الضـحية الـتي عُثر
عـليهـا قرب مدينـة إيستـرا الواقعة

الـــروســـيـــة أن عـــدداً مـن الـــرجــال
ــقـنّــعـ دخــلـوا لــيل الــثـاني من ا
تـــشــرين الـــثــاني إلى الـ+بـــانــيــا+
(حـمّام الساونا الروسي التقليدي)
في مـنزل الضحية فقيّدوا صاحب
ـنـزل وزوجته وطـلبـوا تسـليـمهم ا
ــــوجـــودة فـي الـــبــــيت. األمــــوال ا
وأضـاف البيـان أن زوجة الضـحية

{ مـــوســـكـــو-(أ ف ب)  –فـــتـــحت
الــسـلـطـات الـروسـيــة حتـقـيـقـاً في
ة قتل بالـقوس والنشاب راح جـر
ضــحـيــتـهــا امس رجل عــرّفت عـنه
وسـائل إعالم محلية بـأنه مستثمر
ـلك مـصانع عـدة للـحوم الـباردة
داخـل حمّـام ساونـا في منـزله قرب
مـوسـكـو. وأعلـنت جلـنـة التـحـقيق

ســيـدني- (أ ف ب)  –أغــلق أكـبــر مــنـجم
لـــلـــمـــاس الــوردي فـي الـــعـــالم ابـــوابه في
أسـترالـيـا بعـدما اسـتـنفـد كل مـخزونه من
ـة عـلى مـا أعـلـنت شـركة األحـجـار الكـر
التـعـدين اإلنـكلـيـزية-األسـتـرالـية الـعـمالقة
ريـو تـيـنـتـو الـثالثـاء. ويُـنـتج مـنـجم أرغـايل
ــنـطـقـة الــغـربـيـة مـن كـمـبـرلي الـواقع في ا
ـاس الـوردي ـئـة مـن ا أكــثـر من  90فـي ا
ــــطــــلـــوب ــــعــــروف في الــــعــــالم كــــله وا ا
نجم خصـوصاً بـسبب ندرتـه. واكتُشِـفَ ا
عـام  1979وبـدأت اجملـمـوعـة اإلنـكـلـيـزية-
األسـترالـيـة اسـتـثمـاره بـعـد أربع سـنوات.
وقـد أنــتـجت مــذّاك أكـثـر من  865مـلـيـون
ــاس اخلــام بــيــنــهــا نــســبـة قــيــراط من ا
ـاس الوردي الـتي تُـعتَـبر من ضـئـيلـة من ا
األحـجـار الـثــمـيـنـة جـداً نــظـراً إلى كـونـهـا

نادرة بحسب ريو تينتو.
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{ كولومبو- (أ ف ب)  –أنقذ عناصر البحرية
ومــتــطــوعـون  120حــوتـاً طــيــاراً جـنــحت عــنـد
الـسـاحل الـغـربي لسـريالنـكـا فـيمـا نـفق مـنـها
اثــنـــان وهي أكـــبـــر حـــادث جــنـــوح من نـــوعه
شـهــدته الـبالد. وجنـح بـحّـارة وعــنـاصــر خـفـر
الــســواحل ومــتــطـوعــون فــجــر الـثـالثـاء في أن
يـعــيــدوا إلى الــبــحـر  120عـلـى األقل من هـذه
احلـيـتـان بعـد عـمـلـيـة إنـقـاذ مـضـنـيـة علـى ما
أعلن الناطق باسم البحرية إنديكا دي سيلفا.
وكانـت احليـتـان جنـحت بـعد ظـهـر االثنـ عـند
أحد شواطئ مـنطقة بـانادورا الواقعـة على بعد
 25كــيـــلــومــتــراً إلـى اجلــنــوب من كـــولــومــبــو
. وقال عاصـمة هذه اجلزيرة في احمليط الهاد
دي سيلـفا لوكالـة فرانس برس لـقد استـخدمنا
زورق الــدوريـة إلعــادة احلـيــتـان واحــداً واحـداً
يـاه العميـقة. وأضاف نـفق اثنان لألسف إلى ا
مــتــأثــريـن بــاجلــروح الــتي أصــيــبــا بــهــا لــدى
جـنــوحـهـمــا. وكـانت الـسـلــطـات الـســريالنـكـيـة
تـخـشى أن يـؤدي هـذا اجلـنـوح إلى نـفـوق عدد
كـبــيـر من احلــيـتــان عــلى غـرار مــا حـصل في

تاسمانيا خالل أيلول الفائت.

{ الـدرباسية (سوريا)-(أ ف ب) –
عـند أطراف قريـته في شمال شرق
سوريا يتجول محمد درباس على
مـ دراجته الناريـة محاطاً بكالب
نـحيـلة من فصـيلـة السلـوقي اتخذ
مـن تـربـيـتـهـا مـهـنـة له… فـلم يـحل
ــسـتـمــر في بالده ووبـاء الــنـزاع ا
كـوفـيد- 19دون بـيـعهـا لـلمـشـاركة
فـي ســـبـــاقـــات في دول اخلـــلـــيج.
تـشتهر منطقة الدرباسية الواقعة
مــــنــــذ ســـنــــوات حتـت ســـيــــطـــرة
ــقــاتــلــ األكـراد بــتــربــيــة هـذه ا
الـــفــصــيــلــة الـــتي تــعــد من كالب
الــصـيـد األكـثـر شـهـرة واألقـدم في
الـشـرق األوسط تـمـهـيـداً لـبـيـعـها
إلـى دول اخلـلـيج وال سـيـمـا قـطـر
تـحدة حيث واإلمـارات العـربيـة ا
ال تــزال سـبــاقـات كالب الــسـلـوقي
شـائعـة فيـها. وتعـد هذه الـفصـيلة
ــــدجــــنــــة في مـن أقــــدم الــــكـالب ا
الــعـالم. وكـانـت تـعـتـبــر في مـصـر
ـلكـيـة حـتى ـة من الـكـالب ا الـقـد
أنـه كـان يــجــري حتـنــيــطـهــا بــعـد

ـسـتـمر نـفـوقـهـا. غـير أن الـنـزاع ا
فـي ســوريـــا مــنــذ  2011ثـم قــيــود
اإلغـالق التي فرضت العام احلالي
لـلـحد من انـتـشار وبـاء كوفـيد-19
أدت إلـى إعـاقـة عـمـلــيـات تـصـديـر
تـلك الـكالب وإن كـانت لم توقـفـها

تماماً.
X½d²½ù« d³Ž lOÐ

ويــقـول دربــاس الـذي يـربّي كالب
الـــســـلــوقي مـــنــذ  15عـــامـــاً قــبل
األزمـة كـان اخلـلـيـجـيـون يـزورون
ــنـطــقـة بــحـثـاً عـن أفـضل أنـواع ا

الكالب اخملصصة للصيد.
ـربـي قبـل انـدالع الـنزاع واعـتـاد ا
تـصـديـر قـرابـة  150كـلـبـاً سـنـويـاً
لــكن هــذا الــرقم تــراجع إلى نــحـو
عـشـرين كلـباً فـقط خالل السـنوات
ــــاضـــيـــة. وبـــرغم ذلك يـــجـــهـــد ا
دربـاس لـلـحـفـاظ عـلى لـياقـة كالبه
ئة. ترحب به الـتي يقارب عددها ا
فـــور رؤيــته وجتــري خــلــفه حــ
يـنـطـلـق بـدراجـته الـنـاريـة أمـامـها
بـغرض حتـس سرعـتها وقـدرتها

عــلى الـتـحـمل. وبـدالً من الـتـجـارة
مــبــاشـرة بــاتت عــمــلـيــات الــبـيع
حتــــــصـل عـــــبــــــر االنـــــتــــــرنت إذ
يـــخــصص دربــاس صــفــحــة عــلى
تــطـبــيق إنـســتـغــرام لـنــشـر صـور
كـالبه او مـقاطع فـيـديـو لـهـا أثـناء
جـــريــهــا او انـــهــمــاكــهـــا بــصــيــد
األرانـب. وبـحـسب دربــاس يُـمـكن
بـيـع كـلب الـسـلـوقي رمـادي الـلون
بـسعـر يتـراوح ب مـليـون وأربعة
مـالي لـيـرة سـوريـة أي ب 400
و 1600دوالر وفـق ســعــر الــصـرف
فـي الــــســــوق الـــســــوداء. وبــــاتت
الـكالب اليوم مضطرة لقطع طريق
طـويلـة قبل الـوصول إلى مـالكـيها
اجلـــــدد فــــتــــنــــطــــلق من مــــطــــار
الــــقـــامـــشـــلي إلـى مـــطـــار دمـــشق
الـدولي ثم إلى وجـهـتهـا الـنهـائـية
فـي دول اخلـلـيج.  ويـقـول دربـاس
تـوقفت جميع أعمـالنا بسبب أزمة
فــــيــــروس كــــورونــــا بـــعــــد إغالق
ـطارات لـفترات طـويلـة كجزء من ا

قيود احلد من انتشار الوباء.
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{ سـان فـرانـسـيـسـكـو-(أ ف ب) –
وقــعت تــيك تـوك عــقــدا مع سـوني
الي مـيـوزيك سيـتـيح لعـشـرات ا
من مـسـتـخـدمـيهـا تـصـويـر مـقاطع
فـيـديـو عـلى وقع أغـنـيـات لـفـنـان
كـبار تمـلك الشركـة حقوق أعـمالهم
من أمـثال بـيونـسيه وجـون ليـجند
وإلـفيس بـريسـلي. وذكـرت الشـبكة

االجـتـماعـيـة في بيـان أن تـيك توك
وســوني مـيــوزيك ســتـعـمـالن مـعـاً
زيد من اإلبداع وتكييف للسماح 
أكــــبــــر لــــلــــمـــضــــامــــ مع أذواق
مــســـتــخــدمي تــيك تــوك وإليــجــاد
ــعـــجــبــ مع طـــريــقــة لــتـــفــاعل ا
ـتــعــاقـديـن مع سـوني الــفــنـانــ ا

وسيقية. وإنتاجاتها ا
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