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تـدفع احلـكـومة بـاجتـاه الـتـعـاقد
مع شــركــة دايــو الــكــوريــة الــتي
يــراهــا الــبــعض شــبه مــفــلــسـة
ومعروفة بـتأخير اإلجناز لـتنفيذ
خـمـسـة أرصـفـة من مـجـمـوع 90
رصيـفا في مـينـاء الفاو  ورفض
عـرض الــشـركـة الـصـيــنـيـة الـتي
قدمت تسهـيالت مغرية بـضمنها
االجنـــــاز خالل ثـالث ســـــنــــوات.
وفـي ثـــاني رســـالـــة لـــلـــســـفـــارة
الـصـيـنــيـة في الـعـراق خالل اقل
مـن شــهــر بــشــان مــيــنــاء الــفــاو
الكبـير وجـهت رسالة إلى وزارة
اخلـارجــيـة الـعــراقـيـة تــرد فـيـهـا
على الشبهـات التي اثيرت بشان
رصــانـــة الــشـــركـــة الــصـــيــنـــيــة
واستـعـدادها لـلـعمل في مـشروع
ـيـنـاء. وبـحـسب الـوثـيـقـة فـإن ا
لـوكة لـلـدولة وتـعمل (الشـركـة 
بـضـمانـات احلـكـومـة الصـيـنـية

وان احلـكـومـة مهـتـمـة بـتـشـجيع
الـــشـــركـــات الـــصــــيـــنـــيـــة عـــلى
االسـتــثـمــار في الـعـراق ومــيـنـاء
الـفــاو حتـديــدا). وكـانـت الـصـ
أبـدت فـي وقت سـابق تــأيـيــدهـا
لتنفيـذ إحدى الشركات الـصينية
ينـاء في البـصرة بدالً مشـروع ا
ــنــفــذة عـن الــشــركــة الــكــوريــة ا
لـــلـــمــشـــروع.ويــتـــضـــمن عــرض
الص  تـشـييـد مـيـنـاء مـتـكامل
بــكل بــنـاه الــتـحــتـيــة وبـتــكـلــفـة
تتجاوز  مليارين  و 160 مليون
دوالر عــلـى ان يــكــون الـــتــمــويل
بـــقــرض صـــيــني وســـداده بــعــد
خـمس سـنوات  امـا مدة تـنـفـيذ
ـــشـــروع فـــتـــكـــون خالل  ثالث ا
سـنـوات. ورأى عـضـو االقـتـصاد
واالستثمار النيابية مازن الفيلي
ـــشــروع يــكـــتــسب أهـــمــيــة ان ا
ستـراتـيجـية وسـيـادية وتـنمـوية
ــا يــتــطــلب شــفــافــيــة بــالــغــة 
ووضوح في آليات وقرار اختيار

الـــشـــركــــة األكـــثـــر رصــــانـــة في
إنـشــائه. وقـال الـفـيــلي في بـيـان
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
توفرة بشان مقترح علومات ا (ا
إبرام الـعقـد مع الـشركـة الكـورية

تــــشـــيـــر الى انـه لـــيس اخلـــيـــار
األفــــضـل واالنــــفـع لــــلـــــعــــراق 
ـيـنـاء يـعـتـمد فـتـمـويل تـشـيـيـد ا
على قرض حكومي داخلي وكلفة
ـا قدمته شـروع اعلى بـكثـير  ا

شــركــات مــنـافــســة أخــرى ومـدة
اجنازه تـزيـد بـأكثـر من سـنة عن
نـافسة األخرى  مدة الشـركات ا
اضافة الى تردد الشـركة الكورية
سـابـقـا ومـطـالـبـتـهـا بـامـتـيـازات
ــــبـــاشـــرة إضـــافــــيـــة عـــطــــلت ا
ـدة طويلة) مؤكدا ان شروع  با
(دوال مـثل الـصـ وألهـمـيـة هـذا
ـكن ـشـروع االقـتـصـاديـة لـها  ا
ان تكـون بديـال أفضل وبـجوانب
يناء عديدة منها تـمويل إنشاء ا
سـاهمـة اجلادة ومدة اجنـازه وا
في إجنـــاز مــتــطــلــبــات إجنــاحه
بـــاكــمــال الــقــنـــاة اجلــافــة الــتي
تــــضـــمـن الـــربط الـالزم إلكـــمـــال
طــريق احلــريــر  اضـافــة الى ان
ـكن دولـة كـبـرى مــثل الـصـ ال
للضغوط اإلقليمية او الدولية ان
ـضي في تــؤثـر عــلى قـرارهــا بــا
ـــشــروع وتـــلك الــضـــغــوط هي ا
الـتي تـسـبـبت في تـاخـيـر إنـشاء
ـــشـــروع احلـــيـــوي لـــســـنــوات ا

عـــديـــدة) وتــــابع ان (تـــوطــــيـــد
التـعـاون والعالقـات االقـتصـادية
تترجح مع الدول التي تنتفع من
ـــشـــروع وحتــــرص عـــلى هــــذا ا
جنــاحه لـكــونه سـيــنـعــكس عـلى
مــــصــــاحلــــهــــا االقــــتــــصــــاديــــة
االسـتــراتـيـجـيـة وهــذا الـعـنـصـر
احملـــفــــز يــــتــــوفــــر في اجلــــانب
الـصـيـني اكـثـر من غـيـره). فـيـمـا
كــشف الــســفــيــر الــصــيـنـي لـدى
بغداد تشانغ تاو عن توجه بالده
لـــلــــبـــحث عـن بـــديـل لـــلــــطـــريق
الــــتــــجــــاري الـــصــــيــــنـي عــــبـــر
الـسـعـوديـة ومـصر  اضافـة الى
ــــر الــــطــــريق الــــثــــاني الــــذي 
بكازخـستان وتـركيا  بعد رفض
العـراق االتـفاقـية مـعـنا. واعـلنت
الشركة العامة لـلموانئ العراقية
اسـتـبعـاد الـشـركة الـصـيـنـية من
ـنـافـســة واخـتـيـار شـركـة دايـو ا
يناء. وقال الكورية بعقد تنفيذ ا
ـــــوانئ فـــــرحــــان مــــديـــــرعـــــام ا
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تــــــوقع مـــــراقــــــبـــــون تــــــأجـــــيل
ـقـرر اجـراؤها في االنـتخـابـات ا
ـقـبل بـسـبب مـخاوف حـزيران ا
الـكـتل الـسـيـاسـية واالحـزاب من
عـودة عـمـلـيـات الـتـزويـر نـتـيـجة
عدم اعـتمـاد النـظام الـبايـومتري
وسط دعوات الى حـصر السالح
ــنــفـــلت وخــلـــو االنــتـــخــابــات ا
ـة . ـرتـقـبــة من الـوجـوه الـقـد ا
وقـال مـراقــبـون لـ(الـزمـان) امس
ان (ضـــغــوطــا ســـيــاســـيــة عــلى
احلكومة لتأجيل االنتخابات عن
قبل قرر في حزيران ا موعدها ا
بــــســـــبـب مــــخـــــاوف مـن عــــودة
الـــتـــزويـــر الـــذي شـــاب نـــتـــائج
االنـــتــخـــابــات الـــســابـــقــة وسط
مطـالبـة اجلهـات االمنـية بـحصر
نـفـلت لـضمـان اقـتراع الـسالح ا
نزيه ومنافسة شريفة ب القوى
ـــــشـــــاركــــة فـي الــــعـــــمــــلـــــيــــة ا
قراطية) مؤكدين ان (هناك الد
ـــوعــد الى تـــوجــهـــاً بــتـــأجــيل ا

ـــــقــــبل  حتت تـــــشـــــرين االول ا
ـان تعـديالت ذريـعـة اجنـاز الـبـر
قـانـون انــتـخـابـات احملـافـظـات 
ودمج كـال االمـــــــــريـن فـي يــــــــوم
واحد) الفـت الـى ان (اجراءات
فوضيـة ما زالت بطيـئة بسبب ا
قـــلـــة الـــدعم جـــراء االزمــة الـــتي
تـشـهـدهـا الـبالد مـا سـيـؤثـر ذلك
عـــلـى االخالل بـــالــــتـــوقــــيـــتـــات
احملـــــــددة بــــــشــــــأن تــــــوفــــــيــــــر
االســـــــتــــــعـــــــدادات اخلــــــاصــــــة
أكـد رئــيس بــاالقــتــراع). بــدوره 
حتالف عـراقيـون عمـار احلكيم 
ان الـتـحـالف الـعـابـر لـلـمـكـونات
ـثـل مـدخالً لـتــنـظـيم الـعــمـلـيـة
الــســيــاســـيــة في الـــبــلــد. وقــال
احلكـيم في بيـان تلـقته (الـزمان)
امس (بـــحــثـــنـــا خالل لـــقـــائـــنــا
سفيـري استـراليا جـوان لوندس
ارك وسـتيج بولـو بيراس والد
ـشــهـد الـسـيـاسي في تـطـورات ا
نـطـقـة  كـما نـاقـشـنا الـعـراق وا
تـــــطـــــويــــــر عالقـــــات الـــــعـــــراق
اإلقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة وتـبادل

اإلنتخابـات  كما جددنـا دعوتنا
ي في مـراقـبـة الـعـمـلـية لـدور أ
اإلنـتـخابـيـة لـتـحـقيق الـشـفـافـية
ـقراطية في البالد). وتعزيز الد
فـــيـــمـــا رأى صـالح الـــعـــبـــيـــدي
ــتــحــدث بــاسم رئــيس الــتــيـار ا
الـصــدري أن عـمــلـيـة االصالح ال
زالـت مــتــعـــثــرة في مــا يـــتــعــلق
حـاربة الـفسـاد.وقال الـعبـيدي
في تـــصــريـح امس ان (عــمـــلــيــة
اإلصـالح فـي الــــــبـالد مـــــــا زالت
مـتـعـثــرة وال سـيـمـا في مـحـاربـة
الــــفـــســـاد) واضــــاف ان (زعـــيم
التيار مقـتدى الصدر دعا إلى أن
ـقبلـة خالية تكون االنـتخابات ا
ة) مـؤكدا ان من الـوجوه الـقـد
واطن مطالب بتقو االحزاب (ا
ــوجــودة عـلـى الـســاحــة قــبـيل ا
ـقـبـلـة) االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة ا
وتابع ان (الـصـدر طالـب بإكـمال
التـحـقيـقات في قـضـايا االعـتداء
ـتـظـاهـرين والـقـوات األمـنـيـة) ا
وشدد العبيدي على انه (ال مانع
من تـــشــكـــيل أي حتـــالف خــارج

الـبــيت الـشـيـعـي وان تـرمـيـمه ال
) الفتا الى يعـني حتالفـاً طائـفياً
ان (احلـــديث عـن تــولـي رئـــاســة
الـــوزراء مــــبــــني عــــلـى نـــتــــائج
االنتخـابات والسيـما ان األبواب
مـشـرعـة ومــفـتـوحـة أمـام جـمـيع

القوى الوطنية).
 وعـلى صـعـيـد مـتـصل  رد إمام
وخـطيب صـالة اجلمـعـة اسـامة
وسـوي عـلى قرار جتـمـيده من ا
ـــكــتب اخلـــاص لــلـــتــيــار قـــبل ا
ـوسوي (لـيس الـصـدري. وقـال ا
ـفاصل الـتيـار منذ لي اي عمل 
وكلمة ان  عزلي قبل سنوات  
يجـمد مـن العـمل سالـبة بـانتـفاء
مـوضــوعـهـا اذا لم يــكن لي عـمل
فـــكـــيف يــــجـــمـــد الـــعـــمل غـــيـــر
وجود?) مؤكـدا (عدم تـقاضيه ا
اي راتـب من اي جــــهـــــة تــــمــــثل
اخلــط الـــــــــــــــشـــــــــــــــريـف وال اي
مستحقات مـادية او معنوية ولم
اكــلـف بــاي عــمـل من احــد داخل
مـؤسـســات الـتـيـار) واضاف ان
(قـــبل ان اغـــلق احلــســـاب ادعــو

ـشاهدة اجلميع الـى الدخول له 
ان كـنت عـصـيت الـله او تـعـالـيم
ـرجع الـذي انـتـمي ويـنـتـمي له ا
الــــصــــدر) وتـــــابع (انـــــا لــــست
اعـالمــيــاً او خــاضـــعــاً لــلــجــهــة
االعالمـيـة لـتـصـدر بـحـقي اوامـر
اداريــة) مـــؤكـــدا (لـــدي عـــائـــلــة
واصــدقـاء واقــارب ومـا يــحـصل
باسـتـمرار مـعي قـد يفـهم خـطأ 
فـهل قـتـلت احـدا او سـرقت احدا
او اخـــذت مــقـــاوالت من احــد او
خـــرجت عـن والئي لــــلـــشــــهـــيـــد
ولعـبت عـلى احلبـال هل تـدخلت
ـالـيـة بـالـسـيــاسـة والـصـفـقـات ا
ـــكـــتب واشــبـــاهـــهـــا?). وكـــان ا
اخلـاص لـزعـيم الـتـيـار الـصدري
ـوسـوي قـد اعـلن جتـمـيـد عـمل ا
لـــعــدم الـــتـــزامه بـــتـــوجـــيـــهــات
ــكـتـب في بــيـان الــصــدر.وقــال ا
مـقتـضب انه (نـظـرا لعـدم الـتزام
ـــــوســــــوي بـــــتـــــوجـــــيـــــهـــــات ا
تقـرر جتمـيد عمـله وغلق الصـدر
صـفحـاته الـشخـصـيـة في مواقع
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الفـرطوسي في تـصريح امس إن
(قـرار  63 لـســنـة  2019 يـحـيل
العـمل وصـيـغة الـعـرض الوحـيد
الى شركة دايو الـكورية حيث ال
ـكن تــخـطـيه كــمـا أن الـشـركـة
الصيـنية لم تـتقدم بـشكل رسمي
و استبعادها لـعدم تخصصها
ـوانئ) الفـتــا الى أن في بــنــاء ا
(دايـــو الـــكــوريـــة هي الـــتي وقع
علـيـها االخـتـيار لـتنـفـيذ مـشروع
ميـناء الـفاو الـكبـير حيـث سيتم
الـشــروع بـالـتـنـفــيـذ بـعـد اإلقـرار
داخـل مـــــجـــــلـس الـــــوزراء خالل
ـــقـــبـــلــة) وفي وقت جـــلـــســـته ا
ســابق أعــلـنـت وزارة الـنــقل عن
تـراجع شـركـة دايـو الـكـوريـة عن
ـشـروع. ويـتضـمن إكـمـال بـنـاء ا
ـيـنـاء عـرض الـكـوري هـيـكـل ا
وبــــتـــمــــويـل حــــكــــومي عــــراقي
بـــأقـــتــــراض داخـــلي وبــــســـعـــر
مــلــيــارين و 650 مــلــيــون دوالر

دة تنفيذ اربع سنوات. و

وسوي  اسامة ا

اخلـــبـــرات) ولـــفت احلـــكـــيم ان
ثل (التحالف العابر للمكونات 
مــدخال  لالســتــقـرار الــســيـاسي
وتـنـظـيم الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة 
وشــــددنــــا عـــلـى حتـــقــــيق األمن
اإلنـــتــخــابـي وفــرص الــتـــنــافس
وحــــريـــة اإلخــــتــــيــــار ونــــزاهـــة

مازن الفيلي 
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رجح مـتـنـبىء جوي  اجـواء مـتقـلـبة
تــنــخـــفض فــيــهــا درجــات احلــرارة
ومــصـحــوبـة بــأمـطــار رعـديــة تـكـون
غـــزيــرة فـي بــعض االمـــاكن . وقــال
ـتنبىء أحمـد اخلالدي في تصريح ا
امس إن (خـرائط الطقس تـشير إلى
تـكاثر الـسحب في مـحافظـة االنبار
توقع أن حـيث متوقع أن حـيث من ا
تــطـالـهــا األمـطــار الـرعــديـة لـتــتـسع
وتـشـمل معـظم مـنـاطق غـرب البالد
ــوصل) ورجح ان وشــمــال غـرب ا
(تــــشــــهـــــد كل من اربـــــيل ودهــــوك
ــوصل والـســلـيـمــانـيــة وكـركـوك وا
أمطـاراً غزيرة يعقبها  هطول الثلوج
ـنـاطق احلـدوديـة عـلى اجلـبـال في ا
مـع تـــركــــيــــا وإيـــران) مــــؤكـــدا ان
(مـــنــــاطق بـــغــــداد وديـــالى وصالح
الـــــدين وبــــــابل وواسـط والـــــنـــــجف
وكــــربالء والـــديـــوانـــيـــة تـــتـــعـــرض
لـتساقط االمـطار خالل ظهـر ومساء
الـيـوم االربـعـاء) وتـابع ان (درجـات
احلـرارة سـتــبـقى عـلـى حـالـهـا دون
تــغــيـيــر في حــ ســتـكــون الــريـاح
ـناطق جـنوبـيـة شـرقيـة عـلى اغـلب ا
مـــعــــتـــدلــــة الــــســـرعــــة تـــنــــشط في

محافظات الكوت وديالى).
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ــــــصــــــارف كــــــسب لــــــبـــــــعض ا
ان والـشـركات) مـؤكـدا ان (الـبـر
او اللجنة لـيس لديهما توجه في
زيـــادة ســعـــر الـــصــرف لـــلــدوالر
مـــقــابـل الــديـــنــار لـــكن بــأمـــكــان
احلكـومة الـتوجه في هـذا اجملال
وحتــديــد ســـعــر الــصــرف ضــمن
خـطـتـهـا الـسـتـراتـيـجـيـة لـكـنه لم
يبدأ بـشكل فعـلي حتى اللـحظة).
ودعـا الـسـيـاسي عـزت الـشـابـندر
رئـــيس الـــوزراء الى الــتـــحـــقــيق
وكـشف اجلـهـات الـتي تـقف وراء
ـركـزي اخـتــيـار مـحــافظ الـبــنك ا
احلـــالي وتـــرسـم له ســـيـــاســـاته
ــثـيــرة لــلــجـدل  اثـر االنــهــيـار ا
ُـلـفِت  لــسِـعْـرِ صَـرف ـفـاجـئ وا ا
الـديـنـار الــعـراقي بـعـد ثـبـاتٍ دامَ
اكثـر من عَـقـدٍ ونـصف . وسـجلت
بورصـة الكـفـاح سعـر صرف مـئة
دوالر نــــحــــو  131.500ديــــنــــار
وبــــذلك يــــحـــقـق ســـعــــر الـــدوالر
ارتــفـاعــا عـمــا  تـســجـيــله قـبل
يوم حيث سـجل لكل مئة دوالر

نحو  126.900دينار .
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وقــال الـــســعــداوي فـي تــصــريح
امس ان (هناك مـشكلـة كبيرة في
الــــبــــنك من خـالل تـــخــــبــــطه في
ســــيـــاســــته خـــاصــــة في االونـــة
االخــيــرة) مـــبــيـــنــا ان (قـــانــون
الي تـضمن نصا تمويل العـجز ا
بــان يـكــون هـنــاك ربط بــ مـزاد
بـــيـع الـــعــــمــــلــــة مع الــــكــــمـــارك
والـضـرائب والـرسـوم وان تـكـون
هنـالك اتمـتة لـهذه الـعمـليـة وهو
اجـراء سـهل وبــامـكـان احلـكـومـة
الـعـمل به وهي مــلـزمـة بـتـنـفـيـذه
عـلى اعـتـبــار انه  تـشـريـعه في
قـانـون) وكـشف الــسـعـداوي عن
(وجـــــود تـالعب فـي مـــــزاد بـــــيع
الــعـــمــلــة بـــاالونــة االخــيــرة و
حتديد مصارف وشركات صيرفة
صارف على حساب الـشركات وا
االخرى) وتابع ان (هـناك اربـاكا
فـي بــيع الـــعــمـــلــة بـــشــكـل غــيــر
طـبــيـعي وســيـاسي داخل الــبـنك
بسبب سيطرة احد االحزاب على
ـوضـوع الـتي كـانت سـبـبا هـذا ا
في ازديــاد أســعــار الــدوالر امــام
الــعـمـلــة احملـلــيـة بــغـيـة حتــقـيق

لــهـذا االحتــاديــة لــســنــة  2021 
سـيكـون حـجم العـجـز فـيهـا أكـثر
من مئة تـرليـون دينار) الفتا الى
تـرلـيـون انه ( تـخــصـيص  54 
ديــــنــــار ضــــمـن مــــوازنـــة 2021
ـوظــفـ بـزيـادة نـحـو لـرواتب ا
 11 تــرلـيــون ديـنــار عن مــوازنـة
 2019 مـــا يـــخــبـــرنـــا بـــأن عــدد
وظف في موازنة  2021 أكبر ا
ـاضـيـة ــوازنـة ا من عـددهم في ا
ــــــقـــــدار  450 ألف مــــــوظف)
وتوقع حاجي ان (يتم سد العجز
فـي مــــــوازنــــــة  2021 من خالل
تـرلــيـون اقـتــراض أكــثـر من  30 
ديــنـار وتــخـفــيض مــخـصــصـات
ـوظـف وخـفض قـيـمـة الـديـنار ا

مقابل الدوالر األمريكي).
 فـيـمــا حـذر عـضـو الـلــجـنـة عـبـد
الـــهـــادي الــســـعـــداوي من إعالن
ـــــركـــــزي االفالس في الـــــبـــــنـك ا
قبل في الفـصل االول من العـام ا
حــــال اســـتـــمــــراره بـــالـــتــــخـــبط
بـسـيـاسـاته نـافـيـا وجـود تـوجه
في زيـــادة ســعـــر صــرف الــدوالر

مقابل الدينار.
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كـشف مــجـلـس الـنـواب عـن قـيـام
احلكومة االحتادية سراً بطباعة
عشرات الـترليـونات من الدنـانير
لـــتـــســديـــد الـــرواتب وتـــغــطـــيــة
النفقات بها.  وقـال عضو اللجنة
الـيـة جـمال كـوجـر في تـصريح ا
امس أن (احلـكـومـة قـدمت مـرت
مـشـروع قـانـون اقـتـراض جملـلس
النواب وصادق اجمللس عـليهما
و تــأمـ أغــلب تــلك الــقـروض
حـسـب مـا أعــلـنـت احلـكــومـة من
خالل إصــــدار ســـنـــدات مــــالـــيـــة
ركزي ما يوجب وبيعها للـبنك ا
أن يكـون احـتيـاطي الـبنـك حالـياً
ــا كـان عــلــيه قـبل أقل بــكــثـيــر 
مـــــنــــتـــــصف  2020 لــــكـن هــــذا
االحـــــتــــيــــاطي لـم يــــنــــخــــفض)
واضـــاف انـه (من خالل حتــــلـــيل
ذلك اتــــضح لـــنـــا أن احلـــكـــومـــة
أقدمت سـراً عـلى طـباعـة عـشرات
الترلـيونات من الدنـانير لـتسديد
الـرواتب وتغـطـيـة النـفـقـات التي
ـوجب ــوافــقـة عــلــيــهــا  تــمت ا

لـتـوفـيره) وتـابـع ان (اعـداد الدول
الـتي حـصـلـت عـلى الـلـقـاح ال تزال
قـلـيلـة نـسبـيا) مـؤكـدا ان (الـعراق
اليـــزال يــتـــفـــاوض مع الــشـــركــات
ــصـنـعــة لـلـقــاح لـلـحــصـول عـلى ا
االفــضل مــنــهـا وحلــ احلــصـول
ـوافقـات اخلـاصة). وتـصدر عـلى ا
الـعراق قائمة الدول العربية األكثر
تـضررا جـراء تفـشي وبـاء كورونا
فـيــمـا تـصـدرت إيـران قـائـمـة أكـثـر
الـدول تــضـررا في مـنـطـقـة الـشـرق
األوسـط.في غـضون ذلك  انـتـقـدت
وزارة الـتـربيـة ما اسـمـته التـهويل
االعالمي بشأن ما اشيع عن اغالق
مــدارس في مــحـافــظـة الــديـوانــيـة
عــقب تـسـجـيل اصــابـات بـكـورونـا
ـالكات الـتدريـسية بـ الطالب وا
داعــيــة الى تـوخي الــدقه في نــشـر
ــعــلـومــات. وذكـر الــنــاطق بـاسم ا
الـوزارة حـيـدر فـاروق عـبـد الـقادر
فـي تصـريح امس ان (الـفحـوصات
االولـية تشـير الى وجود  63 حـالة
فـي عموم احملـافظة مـنها  61 ب
الكات التالميذ مع شخص من ا
الـتـدريـسـيـة وان ما  تـداوله عن
وجـود  180حــالـة اصـابـة عـار عن

الصحة).
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ســجـلـت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة
 1391 اصــابــة مــؤكــدة بــكــورونـا
وشـــفــاء  2165 حـــالــة  وتـــراجع
كـبـيـر في الـوفيـات الـتي بـلغت 11
ـــوقف حـــالــــة جـــديـــدة. واوضح ا
الــوبــائي الــيـومي  الــذي اطــلـعت
عـليه (الـزمان) امـس ان (مخـتبرات
الـصحة الـعامة اجـرت أكثر من 35
ألف فــحص مـخـتـبـري لـتـشـخـيص
اصــابـات كـورونــا خالل الـسـاعـات
ــاضــيـة) واضــاف انـه ( رصـد ا
 1391 اصـــابـــة مـــؤكـــدة وشـــفــاء
 2165 حــالـة  وتــراجع كـبــيـر في
الــوفــيــات الــتي بــلـغت  11 حــالــة
جـديـدة). فـيـما اكـدت الـوزارة انـها
تـتـنـظـر امـورا لـوجـسـتـيـة لـتـوفـير
لـقــاح كـورونـا.وذكـر مـديـرالـصـحـة
الـعامـة رياض احللـفي في تصريح
امـس ان (الوضع الـوبـائي للـعراق
اليــــســـتــــدعي اجملــــازفـــة والــــبـــدء
بـــاســـتـــيــراد الـــلـــقـــاح وتـــطــعـــيم
ــواطـنــ من دون حـصــوله عـلى ا
ــيـة) مــبــيــنــا ان الــرخــصــة الــعــا
(الــعــراق يـنــتـظــر اكــتـمــال االمـور
الــلـوجــســتـيــة اخلـاصــة بــالـلــقـاح
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جمال كوجر 

قــانــونـي االقــتــراض مــا يــشــكل
خـطـراً كـبيـراً عـلى قـيـمـة الـعـمـلة
احملليـة). من جانبه  كتب عضو
الـلــجـنـة أحــمـد حـجـي رشـيـد في
صفـحته بفـيسـبوك ان (احلـكومة
لم تـتـمـكـن حـتى اآلن من تـخـمـ
ـــوازنــة حـــجم نـــفـــقـــاتـــهـــا في ا

غـادرت غرفـة رئـيس التـحـرير الحـضر بـعض االغـراض.. وكانت
فـاجـأة ان تـلقـيت اتـصـاال من رجل يـخبـرني ان الـهـيـئة الـعـامة ا
ـلـفـات لــلـضـرائب اتــخـذت اجـراءا سـريــعـاً وقـامت بـارســال كل ا
ـتـروكـة علـى سـطح الـهـيئـة فـي شاحـنـتـ الى مـعـمل الـورق في ا
الـتاجي ومـازاد  نـقـله الى سـرداب في بنـايـة مـصرف الـرشـيد

اجملاورة للهيئة.
ن كان قبل مـنتـصف نهـار يوم اخلـميس الـتئـمت هيـئة الـتحـرير 
مـوجوداً في اجلـريـدة سـاعـتهـا حتـدث االسـتاذ سـعـد الـبزاز عن
تقـرير صفحـة احملليات الرئـيسي وكيف انه اثار ضـجة واخبرنا
انه تـلـقى اتــصـاالً في صــبـاح الـيــوم من رئـيس ديــوان الـرئـاسـة
وعــلى مـا اتـذكـر كـان وقـتـهـا حــا حـمـدان الـعـزاوي يـبـلـغه بـان
السـيد الـرئيس صـدام حسـ يطلـب تفاصـيل وافيـة وموثـقة حول
وضوع. وقال ابو الطيب ايضا انه تلقى كتاباً رسمياً من رئيس ا

الية. الوزراء الدكتور سعدون حمادي يدافع فيه عن وزارة ا
الالفت في كـــتــاب دكـــتـــور حــمـــادي انه ذكــر جـــمــلـــة (الــســـيــدة
الــفـاضـلـة) يـشـيــر بـهـا اليّ في كل سـطــر من الـكـتـاب الـرسـمي
تقـريـبـاً وح قـرأ ابـو الـطيب اجلـمـلـة للـمـرة الرابـعـة الـتفت الي
ـا مـسـبـة... فقـلت له وقـال: نـاجحـة هـذا مـو مـديح او احـتـرام وا

معلوم استاذ (هاي حسچة كربالئية).. وضحكنا جميعاً.
ومـا ان انتهى من قـراءة كتاب مـكتب رئيس الـوزراء حتى اخبرته
.. بـتفاصـيل االتصـال الذي وردني وهـنا اتـخذ قـرار الرد سـريعاً
بـعـد ان فض االجـتـمـاع وطلب مـني ومـن الزمـيل الـراحل صالح
الـعبد وقـال: انتم فريقـان .. صالح خذ مصـور واذهب الى معمل
الـتـاجي.. والـتـفت الي وقـال: نـاجـحـة خـذي مصـورا واذهـبي الى

صرف. ا
خرجـنا ونحن نـسابق الزمـن فالرئيـس يريد التـفاصيل قـبل حلول
الليل.. ذهب صالح العبد وفؤاد شاكر الى التاجي بينما خرجنا
انـا ونـبـيل الـشـاوي الى االعـظـمـيـة حـيث مـصـرف الـرشيـد لـيس
مــعــنـا من سالح ســوى اوراق وكـامــيــرا وجـهــازي تـســجـيل. في
ـصرف من األمر بـرمته وابلـغنا ان مـصرف الرشـيد تبـرأ مدير ا
ـلـفات فـي سرداب مـدير عـام الـهـيـئـة طـلب مـنه االحـتـفـاظ بـهـذه ا

صرف لعدم توفر مكان لها. ا
طــبـعـاً لم نـقف عـنـد هـذا احلـد وبـكـل صالبـة دخـلـنـا الى الـهـيـئـة
ـديــر الـعـام د. صــادق شـمــسـة وهـو رجل وذهــبـنــا الى مـكــتب ا
ي ومن عائـلـة جنفـيـة ثريـة ومـعروفـة يـبدو انه وقع ضـحـية اكـاد
مــوظـفـيـه الـفـاســدين. كـان الــرجل تـعــبـاً يــكـاد يُــصـعّــد بـالـروح..

. وصورنا السطح فارغاً نظيفاً
عمل فريق العمل انه اندهش من وصول وفي الـتاجي ابلغ مدير ا
شاحـنتـ اهليـة حتمل مـلفـات من هيئـة الضـرائب وقال انهم في
الـعـادة هم من يـرسـلـون الـشـاحـنات الـى الـدوائر والـوزارات وفق
لـفـات الـتـالـفـة العـادة تـصـنـيعه. جـدول زمـني السـتالم الـورق وا
لفات حملها فؤاد وسمـح الرجل لزمالئي باخذ عينات اكثر من ا

شاكر في (كونية) وجاء بها الى اجلريدة.
كـتــبـنـا تـفـاصـيل جـولـتـنـا انـا وصالح الـعـبـد كل عـلى حـدة وقـام
الــشــاوي وشـاكــر بــتـحــمـيـض وطـبع االفالم..  راجــعت انــا وابـو
ـوضوع ومالبـسـاته و طـبـعهـا وارفـاقـها مع الـطيب تـفـاصـيل ا
االصل بـكـتـاب رسـمي مع الـصـور وكـاسـيـتـات التـسـجـيل كـانت
الـساعة قـد قاربت عـلى السـادسة عـصراً.. الـتفت الي ابـو الطيب
لف الى مكـتب سميـر النجم وقـال: اذهبي الى الرئـاسة وسلـمي ا
ن يسـتلمه بشكل رسـمي اننا نحتفظ وكـيل رئيس الديوان وقولي 

بنسخ من الصور والتسجيالت.
ـبـنى نـظـرت الى سـاعـتي فـكـانت الـسـابـعـة إال حـ خـرجت من ا
.. فعـدت الى الـبيت بـعد يـوم عطـلة عـملـنا فـيه اكثـر من ايام ربعـاً

العمل العادية... 
صـباح الـسـبت كـان الـقرار الـرئـاسي قـد اتـخـذ باجـراء تـغـيـيرات
الـيـة واصبح ضـيـاء اخليـون مـدير عـام الـهيـئة مـهمـة في وزارة ا
الـعـامــة لـلـضــرائب وفي اول يـوم له طــلب ان يـلـتــقي بي.. وفـعال

الية في مكتبه الرسمي. التقيته وايضا التقيت وزير ا
اليـة في حكومـة سعدون حـمادي قد جنا الى هـنا يبدو ان وزيـر ا
من االقـالة لـكن عـلى مـا يبـدو سـوء احلظ يـرافقه او ان الـقـدر قد
كتب عليه وعلي ان نلتقي بعد ايام قليلة في خبر جديد.. اذ صدر
.. بــنـسب مـحــددة فـاتـصــلت بـوزيـر ــوظـفـ قــرار زيـادة رواتب ا
عـرفة كم سـيكـلف اخلـزينـة وما عدد الـية سـاعة صـدور القـرار  ا
شمـول بالقـرار.. ولم يكن لدى الوزيـر اجابة واضحة ـوظف ا ا
ــعــلــمي ابـو الــطــيب ومــدرسـة او وافـيــة.وطــبــعـاً هــذا بــالـنــســبـة 
اجلمـهـوريـة (زهـيـر العـامـري ونـصـيـر النـهـر وحـسن كـامل) خـبر

متكامل االركان.
بلغ الذي ستكلفه الية معرفة ا وكانت جـملة : "ولم يستطع وزير ا
وظف لـلخزيـنة مثـلما لم يـتمكن مـن احصاء عدد زيادة رواتـب ا
" القشـة التي دفعت د. مجـيد جعفر الى مـصيبة اخرى وظـف ا
فتم اعفائه بعد ايام قليلة.. وبذلك اسدل الستار على تقرير الهيئة

العامة للضرائب.
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ســعــد وابي صــيــدا ومــنــدلي ومــفـارز
مكافحة اإلجرام ودوريات فوج طوار
ديــــالى الـــرابع  ,تـــمــــكـــنت من إلـــقـــاء
الـقـبض  34مـطـلـوبا اثـنـ مـنهم وفق
ــــمــــارســـات ــــادة  4إرهــــاب خـالل ا ا
األمـــنـــيـــة في مـــنـــاطق مـــتـــفـــرقـــة من
احملــــــافـــــــظــــــة). وشــــــرعـت وكــــــالــــــة
االســتــخــبــارات فـي وزارة الــداخــلــيـة
بـعـملـية امـنـية لـغلق الـنـوادي اللـيلـية
شروبات رخصة ومخازن بيع ا غـير ا

الكحولية في بغداد.
وافــاد بـيـان لـلــوكـالـة تـلــقـته (الـزمـان)
راجع امس بـان (تنـفيـذا لتـوجيـهات ا
وقـاضي التـحقيق بـشأن غلق الـقاعات
و الـنـوادي اللـيلـية واحملالت اخلـاصة
ــشــروبــات الــكــحــولــيــة غــيـر بــبــيع ا
اجملـــــازة نـــــفـــــذت مـــــفـــــارز وكـــــالـــــة
ــديــريــة ــتــمــثــلــة  االســتــخــبــارات ا
اسـتـخـبـارات االمن الـسـيـاحـي عـمـلـية
امـنـية أسـفـرت عن غلق 91 مـوقـعا من

هذه االماكن). 
ـدني بالـسيـطرة وافـادت فرق الـدفاع ا
ــديـنـة واخــمـاد حـادث حــريق انـدلع 
بـسماية داخل شقة سـكنية في الطابق
ـديــريـة في بـيـان الــتـاسع . واشـارت ا
تـلـقـته (الـزمـان) امـس أن (فـرق الـدفاع
ـدني تـمـكـنت من الـسـيـطـرة واخـماد ا
حـادث حريق اندلـع داخل شقة سـكنية
فـي الـطــابـق الـتــاسـع في بــنــايـة 313

بغضون دقائق) ,مبينا ان (فرق الدفاع
ـــدني اســـتــخـــدمت عـــجــلـــة الـــســلم ا
ـرتـفـعـة وطوقت اخملـصـصـة لألبـنـية ا
الـنيران وابعدتـها عن الشقق اجملاورة
بـالــتـزامن مع عـمـلـيـات اخالء الـطـابق
من الـساكن حتسـباً حلدوث اصابات
بـشرية). مـن جهة اخرى  ,اتـلفت هـيئة
نافذ احلدودية مواد مختلفة متروكة ا
في مــخــازن الـشــحن في مــنــفـذ مــطـار
ـــدة بــــغـــداد الــــدولي لــــتـــجــــاوزهـــا ا

القانونية خلزنها. 
WM' qOJAð

واكــد  بـيــان الـهـيــئـة تــلـقــته (الـزمـان)
امـس انه ( تشكيل جلنة من اجلهات
ــــعـــنــــيـــة أعــــضـــاؤهــــا اخملـــابـــرات ا
واالســـتـــخــبـــارات والـــشـــحن اجلــوي
ــدني وشــرطـــة الــكــمــارك والــكــمــرك ا
ــــثل عن الــــهـــيـــئــــة  التالف مـــواد و
ـنــفـذ مــتـروكــة في مــخـازن الــشــحن 

طار الدولي). ا
وتـمـكـنت هيـئـة الـنزاهـة االحتـادية من
ال إيـقـاف هـدر9 مـلـيـارات ديـنـار من ا
ـعـامالت الــعـام بـعــد ضـبط عـشــرات ا
ُـزورة في دائرة تقـاعد األنبار.وذكرت ا
الـهـيئـة في بـيان تـلقـته (الـزمان) امس
أن (مالكـاتها في مـكتب حتقـيق األنبار
نـفّـذت عـمـلـيتي ضـبط مـنـفـصـلـت في
دائـرة تـقـاعـد احملـافـظـة  ,حـيـث انتـقل
تابعة دوائر كـلف  يداني ا الـفريق ا

مـضــافـة لـداعش حتـوي مـواد غـذائـيـة
في مـنـطـقة زكـربـانة). واعـلن امـر لواء
نـداء ديالى في احلشـد زحام اجلبوري
 ,انـــطـالق خـــطـــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق
لــتــحـــصــ حــاوي الــعــظــيم شــمــالي

احملافظة.
وقــال اجلـبــوري في تــصـريح امس إن
(اجلــهـد الــهـنــدسي بـاشــر في تـنــفـيـذ
خــطــة واســعــة الــنــطــاق في حتــصـ
حـــاوي الـــعـــظـــيم عـــلـى احلـــدود بــ
مــحـافــظـتي ديــالى وصالح الـدين من
خـالل تـنــظـيم ضــفــاف وخـلق ســواتـر
دفـاعية تمتد الكثر من  10 مـيلومترات
ـا اكثـر تمـهيدا لـنصب جـسر على ور
ـيتة يكون نـهر العظـيم ضمن حوض ا
نــقـطــة تـواصل بــريـة بــ الـقــرى بـ
) ,وتـــابع ان (حتـــصــ احملـــافـــظـــتــ
احلــــاوي واعــــادة االســــر في الــــقـــرى
ــتــنــاثــرة بــ ديــالى وصالح الــدين ا
ســتـــنــهي مــلف اكــثـــر مــنــاطق الــبالد
سـخــونـة بـسـبب نـشـاط خاليـا داعش

اضية).  خالل السنوات ا
والـقت شرطة ديالى القبض على (34)
ـادة 4 مــطــلــوبــاً اثــنــ مــنــهم وفـق ا
ــمـارســات األمـنــيـة في إرهــاب خالل ا
احملــــافـــظــــة. واوضح بــــيـــان امس ان
(مـفـارز شـرطـة ديـالى الـتـابـعـة لـوكـالة
الـوزارة لشؤون الـشرطة أقـسام شرطة
بــعــقــوبـة اخلــالص وقــرة تــبــة وبـني
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ئة والتي طريقة طباعة 3D مئة با
تـتــزود بــالـطــاقـة الــشــمـســيـة عــبـر
ــعـلـقـة عــلى سـطـحـهـا. الـصـفـائح ا
فـهـذه الـڤـيال بُــنـيت بـشـكل امـاراتي
تراثي وتـمـتاز رغم شـكـلهـا الـتراثي

ــهــام.   بــحــداثــة الــتــقــنــيــات وا
دعــوتي حلـــضــور افـــتــتـــاحــيـــتــهــا
وسـيـكــون وبـسـبب وبــاء الـكـورونـا
ولالسف االفـــتــتـــاح عــبـــر مــنـــصــة
virtual ـكـنـهـا اخذك الكـتـرونـيـة 
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صبـاحـكم خـير ونـظـافـة ومسـتـقبل
في ح يكـون العراق غرق بـخططه
وخطـواته اجتـاه انتـخـابات جـديدة
ــشـكــلـة والـعــالم اجــمع مــشـغــول 
عويصة مشكلة فايروس كوفيد 19
ولقـاحـاته وتـصـنيـعـهـا وتسـويـقـها
احـــتــــفل امس مــــجـــمع الــــشـــارقـــة
لـلـبـحـوث والـتـكـنـلـوجـيـا واالبـتـكار
افـتــتــاحــيــة اول ڤـيـال أُسـسـت عـلى

اسطنبول

رواية الذاكرة
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ـالية إلى الدائـرة و قام بضبط وزارة ا
75 مـعـامـلـةً مُـزورة خـاصَّـة بـالـشـهداء
) , مـــــــشــــــيـــــــرا الى ان ـــــصــــابــــ وا
(الــتــحــقـيــقــات األولــيــة تـوصــلت إلى
حـــصـــول تـــزويـــرٍ في رقـم الـــبـــاركــود
وتــواقـــيع مــوظــفـي مــديــريــة شــهــداء
ـبـالغ األنــبـار) ,مــبـيـنــا ان (مـجـمــوع ا
الــــتي  إيــــقـــاف هــــدرهـــا بــــلـــغت 8
مــلــيـارات ديــنـار) ,وتــابع ان (الــفـريق
ذاتـه ضبط 8 مـعـامـالتٍ تـقـاعـديـة بـعد
حـصول تزويـر في كتاب صـحة صدور
الـــتــــقـــريـــر الــــطـــبيّ اخلــــاص بـــتـــلك
ـعامالت) مـؤكدا (إيقـاف هدر  مـليار ا
ديـــنــارٍ كـــانت ســـتُــصـــرَف كــفـــروقــات
ــــعــــامالتٍ مُــــزورة) ,وتــــابع ورواتـب 
َّ تنظـيم محـضرٍ أصولي الـبيـان انه (
ــضــبــوطـات وعــرضه عــلى قــاضي بــا
ُـخــتص التـخـاذ مــحـكـمــة الـتـحــقـيق ا
ـنـاسـبـة). كـما اإلجـراءات الـقـانـونـية ا
جنـحت الـهـيـئـة بـتـفـكـيـك شـبـكـة تـقوم
ــتـــاجــرة بــأرقـــام قــطع بـــالــتالعـب وا
األراضي العائدة للدولة وتخصيصها
إلى أشخاص مقابل مبالغ مالية خالفاً
لــلـقــانـون والــضـوابط والــتـعــلـيــمـات.
واوضـح الــبـــيــان ان (فـــريق عـــمل في
ــحـافـظـة مــديـريـة حتــقـيق الـهــيـئـة  
نـينـوى تـمكن من ضـبط ثالثة مـتهـم
تاجرة بأرقام اثـر قيامهم بالتالعب وا
قــطع األراضـي الــعــائـدة إلـى مــديــريـة
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ـيـة تظل الـقـرحـة  واحدة من عـلى وفق اسـتـدالالت خبـراء مـنـظمـة الـصـحة الـعـا
مـنـغصـات احليـاة  واذا طـبقـنا هـذه االستـدالالت الـطبـية عـلى الـواقع السـياسي
غص  احلياتي العـراقي العام  تتـشابه االعراض بـصور الفتة وال كـيف نفسـر ا
الذي يعصر  يوميا في قائمة طويلة من االوجاع واالسئلة احلائرة بسبب  عسر
الشـفاء من الـقرح (جـمع قرحـة) التي تـضرب الـبالد رغم كل الوعـود بالـتطـبيب
والتـطلع الـى النـقاهـة الـتي باتـت امال  ضائـعاً مـع االسف رغم الوعـود الـكثـيرة
التي تـزين  صدارة  منـصات  حكـومية واجـهزة االعالم على  مـختلف  انـواعها
وتوجهاتها والطن اليومي الذي يعصف باالسماع  بدون اوزان وال نهايات

 هناك قـرحة مـزمنـة تتمـثل باالنـكشاف االقـتصـادي والعجـز ليس فـقط في نظام
ـا عـجـز في الـبنـيـة الـتـنمـويـة الـعـامة  فـال شيء حتى االن الي وا ـدفـوعـات ا ا
توفـرة الى احلد الذي باتت فيه مستوردات سوى الـتجريب رغم كل االمكانات ا
البالد من الليمون االسترالي واجلنوب االفريقي حدث يومي  على قائمةالساحة
الـتــجــاريـة    نــاهــيك عن الــفـجل الــلــبـنــاتي والــتـ الــتــركي والـتــمــر االيـراني
ـشـروبات الـغـازيـة الـسـعـودية   بل بـات الـعـراق يـسـتـورد التـمـور والـعـيـنات وا
نـزلي   ولـكم ان تنـتقـلـوا الى القـرحة الـسـياسـية عـديـدة في دكاكـ التـسـوق ا

مول االساسي لها   .   بيت الداء احلقيقي لكل  القرح االخرى وا
جـسات ان نـشـير الى تـعدد الـقرح فـانـها بـالتـوصـيف الدقـيق قرحـة مـوسعـة  
عديـدة    ومن مستوى وتشعب هذا التقرح يسـتوقفك التقرح في التعليم وكيف
تلكئ في الدراسة على اصبح مـدراء مدارس مرتش يساومون اولياء الطـلبةا
اجنــاحـهم مــقـابل عــمـوالت   هـنــاك عـيــنـات قـد ال تــصل الى ظـاهــرة  ولـكــنـهـا
ال مـوجـودة  وكـيف ال تـكـون قـرحـة مزمـنـة ان تـكـون الـرشـوة والـسـطـو عـلى ا
الـعـام واالبتـزاز بوابـات لـلثـراء وتـكديس الـثروات    لـالستـيضـاح فـقط اطلـعوا
عـلى بـيانـات هـيأة الـنـزاهـة وماخـفي اعـظم    امـا القـرحـة الـعشـائـريـة فيـكـفيك
مــراجـعـة اخلـصــومـات  وفـروعـهــا    الـديـة والـدكــة    و(مـطـلـوب عــشـائـريـا)
ـالـيـة  والـزواج (گـصه بـصــگه) ومالحـقـة االطـبـاء وطـلب والـعـطـوة والـفـصــول ا
التـعويض منهم جملرد ان مريـضاً توفاه الله بعـد عاينه طبيب ما
او اجريـت له عـملـيـة جـراحـيـة ولـكن ارادة الـله ارادت غـير
ـكـن ان نـصـنـفـهـا غـيـر قـرحـة حـ يـكون ذلك   ومـاذا 
التـزوير وسيلـةً للحـصول على شـهادات جامعـية لغرض

التعينات الوظيفية وما يتبعها من تسلق وظيفي.
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 فـي اجـــــــــواء االســـــــــتـــــــــعــــــــدادات
ـــقـــبـــلـــة واحلــراك لالنـــتـــخــابـــات ا
السـياسي  لصـنع حتالـفات مـبكرة 
اهتز اقتصاد العـراق بضربة تلقاها
الدينار حيث شهدت العملة  تراجعا
مـتـســارعـا أمـام الـدوالر خالل األيـام
اضـي وسط شائـعات عن القـلـيلـة ا
تدهور اكـبر في الـطريق في مـحاولة
لـتـوفــيـر وفـرة من الـديــنـار الـعـراقي
ـدفـوعـات لـسـد الـعــجـز احملـلي في ا

والرواتب .
وســجـل الــدوالر االمــريـــكي االثــنــ
ارتفاعا كـبيرا امام الـدينار العراقي
اذ بـــلغ وصـل ســـعــر 100 دوالر إلى
132 ألف ديـنـار  وسـط تـرجـيـحـات
بــــــاســـــتـــــمـــــرار ارتــــــفـــــاع ســـــعـــــر
الــدوالر.وســجـلـت بـورصــة الــكــفـاح
ــركــزيــة في بــغـداد ظــهــر االثــنـ ا

132000 ديــنـــار مــقــابل 100 دوالر
امريـكي وسجلت بـورصة احلـارثية
ببـغداد 132000 دينـار مـقابل 100
دوالر.  وقـالت مـصــادر حـكـومـيـة ان
ـضـاربة بـالـعـمـلـة سبب رئـيس في ا

هبوط الدينار  . 
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فـيــمـا تـزداد اخملـاوف من االلــتـأثـيـر
ـــعــيــشي لـــلــفــرد ــســـتــوى ا عــلى ا
الـعـراقي السـيـمـا الـقـيـمـة الـشـرائـية
للمـواد الغذائـية االساسـية.وسجلت
ـركـزيـة في بـغداد بـورصـة الـكـفـاح ا
صـــبـــاح االثـــنــ 128200 ديــــنـــار

ــــفــــاجئ وأضــــافـت إن (االرتــــفـــاع ا
لــلـعـمــلـة االجـنــبـيــة سـيـؤثــر بـشـكل
واطن من خالل مبـاشر عـلى حيـاة ا
ـــواد الــغـــذائــيــة ارتـــفــاع اســـعــار ا
ــواد االخـرى الــتي يــسـتــهــلـكــهـا وا

واطن بحياته اليومية).  ا
ورغم تـــراجع قــيــمــة الــديــنــار أمــام
الـدوالر في األسـواق احملـلـيـة إال أن
ركـز يبيع الدوالر لـلمصارف البنك ا
بـــســـعـــر ثــابـت وهــو 1190 ديـــنــار
لـــلــدوالر الــواحـــد وهــو مـــا يــكــلف
الدولة خـسائر يومـية كبـيرة لصالح

صارف. ا
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وكـشف نـائب رئـيس جلـنـة الـنـزاهـة
ان  خالد اجلشعمي عن أن في البر
خسارة العراق من مـزاد العملة فقط
االثـنــ بــلـغت اكــثـر من 27 مــلــيـار
ديـنـار.من جـهـة اخـرى  أوجز نـائب
رئيس حكومة إقلـيم كردستان قوباد
الــطــالـبــاني  آخــر تـطــورات مــسـار
احلوار مع احلكومة االحتادية التي
يــجـريـهــا الـوفــد الـكــردي في بـغـداد
الــذي يـتــرأسه طــالـبــاني مـنــذ أيـام.
وقــــــال  فـي حــــــديـث مــــــقـــــــتــــــضب
فاوضات لم تفشل للصحفي إن (ا
ولم تتوقف ونحن جاهـزون لتسليم
الــنــفـط والــواردات غــيــر الــنــفــطــيـة
تنـفيـذا لقـانون سـد العـجز) وأضاف
ـر بــظــرف انــتــخـابي إن (الــعــراق 
حـــســـاس) وتــابـع  أنه (بـــعــد إعالن
االلتـزام بـقانـون سد الـعـجز نـنتـظر

كلـما .. اجد كتابـا ب يدي  او ابدء بتـاليف كتاب  او  ازور معـرضا للكتب ..
اتـذكـر  الكـتـاب اجلائـزة الذي مـنـحه لي مـعلم الـلـغة الـعـربيـة االسـتاذ مـوحان (
سـعودي االبـتدائـيـة) برحـمانـيـة اجلعـيفـر في الـكرخ .. وكـان  الكـتاب مـدرسـة ا
مكـرسا لالديب اللبناني جبران خـليل جبران  والصادر عن دار الهالل .. كنت
حزيـنا بعض الشيء .. الن اجلـائزة الثانيـة ( قلم  حبر بـاركر) كانت من نصيب
زمـيل ثـان . وكـنـت اظن حـيـنـهــا  ان قـلم احلـبـر  الــذي نـحـمـله  دائــمـا بـجـيب
درسة  وامام القـميص او الستـرة   يحمل اشارة لـلتباهي امـام  الطالب في ا
اوالد احمللـة  ألنه كان االجمل واالنفع .  غير اني اكتشفت  بعد سن العمر ..
ان كـتـاب جـبـران  هـو خـيـر وابـقى من قـلم الـبـاركـر  النه شـكل لـي فـيـمـا بـعد
ـعرفية .. وهي اليوم قائمة كتبة بيتية   تـنامت وكبرت مع تطلعاتي ا مشروعـا  
ـهـا وجـديـدهـا  ال شـامـخـة في بـيــتي  وتـضم مـئـات الـكـتـب  واجملـلـدات  قـد
يـصـطف في رفـوفهـا  كـتـاب مهـوال  وال يـدخـلهـا  فـكـر ضال . وعـنـدمـا  بدات
بتـاسيس (قسم لالعالم في كـلية الفـارابي االهليـة) قررنا  الغـاء مالزم تالمذتنا
ـلـزمة ـطلـوبـة عـلى شـكل كـتاب .. فـا ـنـهجـيـة ا ـواد ا الـشبـاب  وطـبـعـنا  لـهم ا

تخـتفي بعد االمتحان .. بـينما يظل الكتاب في
العقل والوجدان  وهو مشروع مكتبة صغيرة
ــعــرفـة    تــكـبــر مع الــعــمــر   وتـزهــو مع  ا
والفـكـر  .. ثم الم يـقل الـفيـلـسوف االجنـلـيزي

عرفة وعي..وقوة) . فرنسيس بيكون ان (ا
ـتـوسطـة .. بـدات اقرأ  جلـبران ـدرسة ا في ا
خلـيل جـبران / دمـعة وابـتـسامـة .. واالجنـحة
ـتــكـسـرة .. وتــعـلــمت مـنه .. كــتـابـة اجلــمـلـة ا
وسـيقية القصيرة .. سلـسة ومبسطة  ثاقبة ا
ومـــتـــوهـــجـــة .  الـــكــتـب  .. و في بـــدايـــاتـــهــا
الـتــاريــخــيــة .. كـانـت  ثـورة عــلــمــيــة  ســهـلت
ـاني ــعـرفــة  بــفـضل اخــتــراع اال انــتـشــار ا
ـطـبعـة) في  سـنة.1450. الـذي غـونتـمـبرغ (ا

ـطـبـوعـات .. ومن هـذا الـتـاريخ انـهى عـصـر اخملـطـوطـات  وحل مـحـله عـصـر ا
ـخـطوطـات نادرة  الـعظـيم  انـتهت عـمـليـة احـتكـار  الكـهـنة الـذين يـحتـفـظون 

قدس منتشون .  لكتب دينية مقدسة  يفسرونها  كما يحبون  وباجلهل ا
ـطـبـعـة  ولـدت حـركـات االحـتـجـاج  ديـنـيـة ومـدنـيـة ..  واهـمـها ومع اخـتـراع ا
(الـبـروتسـتـانيـة) ولم تـعد اخملـطـوطات الـديـنـية  الـتي  تـهبط من سـمـاء واحدة 
ـعـرفة وبـاراء  ضـيقـة  وافـكار مـتـحجـرة  ذات نـفع وفائـدة .. الن الـفلـسـفة و ا
حتركت بـحرية اوسع  وثـقافة انـفع  وعقل ال يركع .  وحتـرك مفهـوم الكتاب 
مع مـفـهـوم الـزمن .. وبـدأ الـعالـم في نـهايـة الـقـرن الـسـابع عـشـر  يـنقـسم الى
مــنـاطق مـعـرفـيـة  مـعـيـاريـة .. مـنـهـا الــنـافع  ومـنـهـا الـضـائع .. وقـد اسـتـوحى
االديب الفـرنسي (مـارسيل بـروست) هذه الـظاهـرة  في اجزاء من كـتابه الالذع
(البـحث عن الزمن  الضائع). ويعود فضل انتـشار ظاهرة القراءة ..الى صناعة
القـطارات  وتطـور ادب سكك احلديـد في اوربا  وانتـشار ظاهـرة (مكتـبة سكة
دن التي اهتدت الى مد الـسكك احلديدية  الطويلة احلديـد)  وكانت لندن اول  ا
 بفـضل اخملترع االجنليزي (جيمس واط)  الـذي  اكتشف قوة البخار  وصنع
احملرك الـبخاري .. وساهمت حركـة القطارات  برواج صنـاعة الكتب  وانتشار
ــسـاهـمـ  كـبـيـرهم  الـقـراءة  ووالدة حـركـة الـنــاشـرين  وانـتـعـاش حـركـة ا
ـؤلف (روتلدج ) من اكـثر الـناشرين هم  وجديـدهم . وكان  ا وصغـيرهم  قـد
ـملـكة الـبريـطـانيـة .. اذ قدم  سـنة 1849 سـلسـلـة  كتـبه اخلـيالـية جناحـا في ا
ا شجـع الفرنـسي (لوي بسـعر شـلن واحد  حـتى اعيـدت طبـاعتـها مـرارا .. 
هاشـيت)  باطالق سلسلته باالسم ذاته .. و مؤسسة هاشيت  الفرنسية  كانت

وما زالت من ب اهم دور النشر في باريس .
ظاهـرة طبع ونـشر الـكتب .. وازدهـار ظاهـرة القـراءة في اوربا بـاعداد كـبيرة ..
لم تعكـس مستـويات القـراءة والكـتابة  و ال مـعرفة تـوجهـاتها .. لـكنهـا  اظهرت
سـحـر القـصص اخلـيـالـية  ورواجـهـا .. تـمـاما مـثـلـمـا فعـلت قـصص ( لف لـيـلة
عـتـزلة  ولـيـلة) فـي العـصـر الـعبـاسي .. اذ كـانت رائـجة اكـثـر من كـتب جـدل ا
ونـكـبة  الـبـرامـكـة  وغزوات الـقـرامـطة . . طـبـعت  قـصص جـول فيـرن (خـمـسة
اسـابـيع  في مـنـطـاد) في الـقـرن الـتـاسع عـشـر  و تـرجـمت الى عـشـريـن لـغة 
واعتمدت على ادب الرحالت وتناولت عوالم معروفة  واخرى  مجهولة  وظلت
حتـاكي فـنـتـازيـا الـتـكـنـولـوجـيـات .. الى ان حتـولت كـتب اخلـيـال الـعـلـمي  الى
حـقـائق  علـمـية .  وفي (كـتـاب االساطـير) اعـتـبر  الـفـيلـسـوف  الفـرنسي روالن
ــتـعــلق بـالــعـوالم اجملــهـولــة  جلـاذبــيـته بــارت .. بـقــدرة اخلـيــال الـبــرجـوازي ا
ـدهشـة  تـمامـا كـما تـفعـل كلـمـة (مجـهول) ذاتـهـا .. وكانت ه ا الـواسـعة وعـوا
سببـا في مستويات التغيـير التكنولوجي واالجتـماعي في القرن  التاسع عشر .
ونعـود الى النتاجات العربية / ادبيـة وعلمية   سياسية ودينة
.. فنـجد ان معظمها .. تكرار من دون افكار  خالية  من
العـلم و االبـتكـار  .. وامـلنـا  في  صـدور روايات  تـكون
ســبـــبــا  في حتــوالت اجــتــمـــاعــيــة  ال ان تــتــحــول الى

مقاوالت انشائية

الى عـالم تــشـيـيــد الـبــنـاء بـطــريـقـة
كـنـنا كـمـدعوين طبـاعة ال 3D. و
طرح اسئـلتـنا عـلى اللـجنـة القـائمة
عـلى صـنـاعـة وبــنـاء وتـشـيـيـد هـذه
الـفـيال. فـمـكـن يـرغب بـطـرح سـؤال
ه لـلـجـنة يسـرني جـداً نـقـله وتـقـد
اخملــتـصــة. مالحــظــة االفــتــتــاحــيـة
سـتـكـون الـسـاعـة اخلـامـسـة عـصراً

بتوقيت العراق.
{  مجموعة واتساب
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ي  اكـد وزيـر الـداخلـيـة عـثمـان الـغا
اسـتـمـرار عمـلـيـات مالحقـة اخلـارج
عـن الـقـانــون ومـصـادرة االســلـحـة في

محافظة البصرة.
ي في بـيان تلـقته (الزمان) وقـال الغا
امس ان (الـــعــمـــلــيــات االســـتــبـــاقــيــة
ومـالحــقـــة اخلـــارجـــ عن الـــقـــانــون
رخـصة في ومـصادرة األسـلحـة غيـر ا
مـحـافـظـة البـصـرة مـسـتمـرة) مـضـيـفا
(وجـهنـا بـتكـثيف الـعمل االسـتخـباري
فـيها لـتعزيـز األمن واالستقـرار هناك
ــسـتــمــرة من قـبل ونــحــيي اجلـهــود ا
األجــهـزة األمـنـيـة وَنــشـد عـلى ايـديـهم
ونـحن داعمون لهـم فالبصـرة الفيحاء
أمــانــة في اعــنــاق الــشــرفــاء وأهــلــهـا

يستحقون ان ينعموا باألمن).
WIŠö   UOKLŽ

طـلـوب وتـسـتـمر عـمـليـات مالحـقـة ا
فـي احملافـظة مـنذ ايام  ,حـيث اسـفرت
طلوب اجلـهود عن اعتقال عددا من ا
ومـصادرة اسـلحـة غيـر مرخـصة. وفي
صـالح الـدين  ,نــفــذت قــوة من الــلـواء
52/قــاطع الـشـمــال لـلـحـشــد الـشـعـبي
الحـقـة فـلول عـصـابات عـمـلـية أمـنـية 
داعـش االرهابـية شـرق احملافـظة.وذكر
اعـالم احلـشــد فـي بــيـان مــقــتــضب ان
(الـعـمـلـيـة جاءت بـنـاءً عـلى مـعـلـومات
اسـتخـبارية دقـيقة واسـفرت عن ضبط
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ي عثمان الغا

عــراقي مـــقــابل 100 دوالر امــريــكي
.ولفت مـراسلنـا إلى أن اسعـار البيع
والــشـراء ارتــفـعت ايــضـا في مــحـال
الــصــيــرفــة بــاألســواق احملــلــيــة في
بـــغــــداد حــــيث بـــلـغ ســـعــــر الــــبـــيع
133000 دينار  بينـما بلغت اسعار
الــشــراء 131000 ديــنـــار لــكل 100
دوالر امـريـكي.  وعزا عـضـو الـلـجـنة
الـية الـنيابـية جـمال كـوجر تراجع ا
الــديــنــار في األســواق احملــلــيــة إلى
خطة حكومية مـنظمة خلفض العجز
ـــــــــالـي وحتـــــــــقـــــــــيـق وفـــــــــرة في ا
اإليـرادات.وقــال كــوجـر في تــصـريح
إن (احلــكـومــة  تـتــعــمّـد رفع أســعـار
الـــدوالر مـــقــابل الـــديـــنــار الـــعــراقي
لتوفير فروقات مالية كبيرة على أمل
حتقـيق وفرة مالـية خلـزينـة الدولة).
وأشار إلـى أن (العـراق يـحـصل على
الدوالر من بـيع النـفط اخلام ويـقوم
بتوزيع الرواتب للـموظف بالـعملية
احملـلــيـة الـديـنـار وتــعـقـد احلـكـومـة
أنـهـا سـتـحـقق وفـرة مـالـيـة في حـال
تـراجع قـيـمـة الـديـنـار أمـام الدوالر).
ستمر لـقيمة العملة وبات التراجع ا
احملـــلــيــة تــثـــيــر اخملــاوف  . وقــالت
عـــضـــو االقـــتـــصـــاد واالســـتـــثـــمــار
الــنــيـابــيــة نـدى شــاكــر جـودت  إن
ـالية جلنـتهـا ستتـحرك مع الـلجـنة ا
ـنـاقشـة الهـبوط ان  النـيـابيـة والبـر
فاجئ للدينار العراقي امام الدوالر ا
االمــريــكي واتــخــاذ قــرار بـشــان ذلك

بجلسة غد الثالثاء.
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حتديد مستحقاتنا من قبل احلكومة
االحتـاديـة واحلـوار جارٍ حـول ذلك)
الفتاً إلى أن (احلوار سيستمر حل

الوصول إلى نتيجة).

وأشار إلى أن (وفـد اإلقليـم ال يطالب
بأكـثر من حقـنا وقـدومنـا إلى بغداد
يـهــدف لـتـطـبـيق قــانـون سـد الـعـجـز

فقط). 

وكـــشف الـــطـــالـــبــانـي أن (األطــراف
السياسيـة حتت الضغط االنتخابي
ـــزيـــد من الـــصـــبـــر من ونـــطــــالب 

اجلميع لتجاوز ذلك) .
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اســـتــانــفـت وزارة الــنــقـل رحالتــهــا
ـانــيــا امس الــثالثـاء اجلــويـة الـى ا
ـارك بـعد تـوقف اسـتـمر الكـثر والد
من عــــام .  وقـــال الــــوزيــــر نــــاصـــر
الشـبلي في بـيان امس ان (الرحالت
اجلـويـة الى اوروبــا بـدات مـنـذ عـام
اضي),  2015 وتوقفت في العام ا
مـــؤكـــدا انـه (أســـتـــأنـــفت الـــرحالت
ارك اجلويـة امس الـثالثاء الى الـد
ــانـيــا وحتـديــدا الى كــوبـنــهـاكن وا
) ,وتــابع ان وفــرانــكــفــورت وبــرلــ
(الـــوزارة أبـــرمـت عـــقـــدا مع احـــدى
الشـركات االوربيـة الستـئجـار طائرة
ـوافـقـات الالزمـة و اسـتـحـصــال ا
بــــــذلك) ,واضـــــاف الــــــشـــــبــــــلي ان
(االسطول العراقي ال بئس به حيث
يتكون من 31 طائرة) ,ولفت الى ان
(هــنـــاك عـــقـــدا مـــبـــرمـــا مع شـــركــة
ــؤمل ان يــســتــلم ايــربــاص  ومن ا
الــعــراق طــائــرتــ جــديـدتــ خالل

قبل).  العام ا
واسـتـقبل الـشـبـلي الـسـفيـر الـكـندي
لدى بغـداد اولريك شـانون للـتباحث
شتركة ب البلدين في سائل ا في ا
ما يتعلق بـقطاعات النـقل اخملتلفة .
وقال الـشبـلي على هـامش االجتـماع
انه ( التـبـاحث مع شانـون الـكثـير
مـن الـقــضــايــا مـنــهــا الــتي تــتــعـلق
ـتـمـثـلـة بـتـدريب بـقـطـاع الــطـيـران ا

الــطــيـــارين الــعـــراقــيــ وصـــيــانــة
الــطــائــرات وادخـال انــظــمــة تــقـد
عـلومـات للـطواقم داخل الـطائرات ا
ـــطــارات). واضـــاف (االجــتـــمــاع وا
حيث تنـاول قـطـاع السـكك احلـديد  ,
ابــدى اجلــانب الــكـنــدي اســتــعـداده
للـمساهـمة في قـطاع الـنقل الـسككي
في الـبالد لـتـخـصـصـهم في صـنـاعة
القـطـارات والسـكك احلـديد) ,واشار
الشـبـلي الى (حـاجة الـوزارة الدخال
االتمتـة في كل مرافقـها وتشـكيالتها
اخملـتلـفـة من اجل الـدخـول الى عالم
االدارة االلـكتـرونـيـة التي تـعـد سـمة
تـبعـة في اغلب دول الـعالم االدارة ا

تقدم). ا
…bŽ«Ë ’d

من جانبه  ,اوضح شانون ان (بالده
تـلك من ـا  مـنـفتـحـة عـلى الـعـراق 
فـــرص واعــدة لـــلــنـــهــوض بـــواقــعه
ولـــتـــوفـــره عـــلـى كل االمـــكـــانـــيـــات

طلوبة للنهوض).  ا
فيما كشفت الشركـة العامة للخطوط
اجلــــويــــة الــــعـــــراقــــيــــة عن اعــــداد
ــسـافــرين الــذين نــقـلــوا عــلى مـ ا
اسطـول طائـرات الـناقل الـوطني من
والى مــطـــار بــغــداد الــدولي . وقــال
مــديـر عــام الـشـركــة كـفــاح حـسن ان
(الـعدد االجـمـالي لـلمـسـافـرين الذين
سـجـلـته مـحـطـة بـغداد بـلغ 44,669
مــســـافــر تــوزعــوا بــ 324 رحـــلــة

ـثبتة مباشرة نـفذت في توقيـتاتها ا
عــــلـى جـــــدول رحالت الـــــشـــــركــــة),
واضاف ان (النسبـة االكبر للرحالت
اخلارجية كانت الى قطاع اسطنبول
ــسـافــرين 149. 5 حــيث بــلغ عــدد ا
مـسافـر في حـ سـجل قـطـاع اربـيل
ـــســـافــرين اعـــلى مـــعـــدالت اعــداد ا
اخلاصة بالرحالت الداخلية وبواقع

785. 3 مسافر. 
واســتــقــبل وزيــر الــتــعــلـيـم الـعــالي
والـبـحث الـعــلـمي  نـبـيل كـاظم عـبـد
الصاحب القائم بـاألعمال في سفارة
جمهـورية أذربـيجان بـبغداد  نـصير
ـدوف ونـاقش اجلـانـبـان مـشـاريع
الـــتــبــادل الــعــلــمـي والــثــقــافي بــ
جـامـعات الـبـلـدين وتـوفيـر مـنـاخات
شترك. ي ا البحث العلـمي واألكاد
 وأعرب عبد الصاحب  عن استعداد
ـنح اجلـامـعـات الـعـراقـيـة لـتـوفـيـر ا
ــتـبـادلـة بـهـدف تـطـويـر الـدراسـيـة ا
العالقات وتعـزيز مساحـات التعاون
في مــجــال الـبــرامج الـعــلــمـيــة عـلى
صـعــيـد الـدراسـات الـعــلـيـا وتـمـكـ
الــــطـــــلــــبـــــة من دراســــة الـــــعــــلــــوم

والتخصصات التي تخدم البلدين.
ومن جــهـــة اخــرى اعــلــنت  الــوزارة
سائية تمديد التقد الى الدراسة ا
في اجلـامـعات احلـكـومـيـة الى غـاية
نـــهـــايـــة الـــدوام الـــرســـمي مـن يــوم
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ــوصل وتــخــصــيــصــهــا إلى بــلــديــة ا
أشــخـاص مـقـابل مـبــالغ مـالـيـة خالفـاً
لــلـقـانـون والــضـوابط والـتـعــلـيـمـات),
ولــفـت الى ان (اعــتــرافــات اجملــمــوعـة
ــضــبــوطـة الــتي أدلى بــهــا أفــرادهـا ا
ـتـهـم قـادت إلى الـكـشـف عن بـقـيـة ا
ــتـعـاونــ مـعـهم) ,واكــد الـبــيـان ان ا
ـتهمـ  وتنـفيذ (الـفريق ضـبط بقـية ا
أوامـر الـقـبض الصـادرة بـحق عدد من
ـوظف اآلخرين) ,مـبينـا ان (احملكمة ا
اخملــتـصـة أصـدرت أوامـر قـبض بـحق
أربــعـــة مــتــهــمــ آخـــرين يــشــغــلــون

مناصب في احملافظة).



الصـادر عن دار الذاكرة
لـــلــــنـــشــــر والــــتـــوزيع
بصفحاته 280 قد ضم
أربــعــة أبــواب  في 15
فــصـال  تــعـــامــلت  مع
مدخل الى الراي العام
 الــــعـــراقي وحتــــلـــيل
الـــســيــاســـة بــعــيــون
الـعراقـيـ  ورؤيـتهم
للنظام السياسي فيه
من شـكل الــدولـة الى
تــــفــــجـــــر الــــغــــضب
الـــشــعــبي فـي انــتــفــاضــة
تــشــرين 2019 فــيـــمــا حــلل الــبــاب
الثـالث اجملـتمع  بـعيـون عراقـية من
خالل  الـتـعـرف عـلى  وجـهـات نـظـر
الــشـعـب بـالــثــقــة اجملــتــمــعـيــة  في
ــال اجملــتــمــعي  مــا بـ رأســمــال ا
احملافظة والـتجدد  ومقـياس حقوق
ــراة والـطـفـل وصـوال الى مــقـارنـة ا
الشـخصـية الـعراقـية بـالشـخصـيات
الــعـربـيــة  لـتـحــديـد أوجه الــتـشـابه
واالخـــتالف بـــيــنـــهم   امــا الـــبــاب
الـــرابع فـــخـــصـص لإلجـــابـــة عـــلى
تـسـاؤالت كــبـرى " فـلـوسـنـة وين  ?"

والفساد من التجزر الى التجذر .
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أطــلـقـت جلـنــة رعـايــة الــطـفــولـة في
النجف حملة تعفـير وتعقيم موسعة

في عــدد من مــدارس احملــافــظـة  
تــنــفـيــذهــا بــجـهــود فــريق تــطـوعي
بالـتعاون مع جلـنة رعـاية الطـفولة .
وقال رئيس الـلجـنة حيـدر نصار في
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس أن
ـدارس (احلــمـلــة شـمــلت عــدداً من ا
األبـتـدائـيـة في مـنـاطق مـخـتـلـفـة في

احملافظـة  وان اللجـنة حترص على
توفير بيئة دراسـة صحية خالية من
ـرضــيـة وبـاخلـصـوص ـســبـبـات ا ا

ستجد).  فايروس كورونا ا
مـضـيفـاً ان (الـوبـاء يـنتـشـر بـصورة
سريـعة بـدون ظهـور عالمات أصـابة

على األشخاص .
وأشـار نـصـار : الى أن هـذه احلـمـلة
 تـنفـيـذها بـالـتزامن مع بـدء الـعام
الــدراسي اجلــديــد (2021 - 2020)
حـيث  تـعـفيـر الـقـاعـات الـدراسـية

مرات) .  والساحات وا
الفـتــاً الى (الـسـعى دومــاً الى تـقـد

عنوي لألطفال) الدعم اللوجستي وا
.داعيـاً الـطلـبـة الى (ضرورة اإللـتزام
بـالـتـعـلـيمـات الـصـحـيـة لـلـوقـاية من
اإلصابة بفيروس كورونا  من خالل
وضع مــســافـة مــحــددة بــ الـطالب
وارتــداء الـــكـــمـــامـــات والـــكـــفــوف 
ـعـقـمـات بـاإلضــافـة الى أسـتـخــدام ا
ـــطــــهـــرات الـــطــــبـــيــــة بـــصـــورة وا
مستمرة). واكد وزيـر التعليم العالي

والــبـحث الـعــلـمي نــبـيل كــاظم عـبـد
الـصـاحب ان (الـوزارة وتـشـكـيالتـها
ــاضي اجـــتــازت الـــعــام الـــدراسي ا
بنجاح رغم التحديات) . موضحا ان
( الـــدوام اجلــــامــــعـي بــــاحلــــضـــور
بـاشـر سيـكون يـومـ باألسـبوع). ا
واضاف في تصريح تلفزيوني امس
(لــــديــــنـــا 21 ألف طــــالب تــــتـــراوح
ـئة و معـدالتهم ب 97 إلى 100 با
سـيـتم قـبـول بـحـدود 16 ألف طالب
في اجملـمـوعــة الـطـبـيـة بـاجلـامـعـات
احلكـوميـة واألهلـية و  اسـتحداث
بـعض الـكــلـيـات واألقـسـام اخلـاصـة
السـتـيعـاب الـطـلـبـة بالـرغم من 240
ألف طــــالب نــــاجح مـن الـــدور األول
ســيــتم تــوزيــعــهم عــلى اجلــامــعـات
عاهد و  16 ألف طالب ناجح في وا
الـدور الـثـاني سـيـتم تـوزيـعـهم عـلى
ـعاهـد) مشـيرا الى ان اجلامـعات وا
وهـوب  قبولهم (جميع الطـلبة ا
في اجملـــمــوعــة الــطـــبــيــة). واوضح
(أبدينـا حتفظـاً مشروعـاً على قانون
عادلـة الشهـادات والقانون ـان  البر
يـضــر بـسـمـعـة الــعـراق الـدولـيـة من
ناحـيـة جودة الـتعـلـيم وكذلك  هـناك
دراســــة لـــغـــرض تـــعـــديل مـــفـــردات
ــنـــاهج لـــلــمـــدارس الــديـــنـــيــة في ا
األوقــاف وإضـــافــة بـــعض الــدروس
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في أمـسيـة بـغـدادية احـتـضن أروقة
اضي نادي العلويـة مساء السبت ا
حــفل تـوقـع  كـتــاب الـدكــتـور مــنـقـذ
داغــــــر الـــــريــــــادي فـي نـــــوعـه  في
التـعـامل مع األرقـام اإلحصـائـية في
رسم الشـخصيـة العـراقية ومـحاكاة
اعـماقـها  واثـارهـا وتأثـيـراتهـا على
هــذا احلـفل صــنــاعــة الـراي الــعــام 
الــذي قـــدمـــته اإلعالمـــيـــة جــيـــهــان
الــــطــــائي بــــحـــضــــور نــــخـــبــــة من
ثـقـفـ الـعـراقـي  ـيـ وا االكـاد
حـــاول  داغـــر في بــــدايـــة  حـــديـــثه
توضيح أهـميـة استخـدام استطالع
الـراي الـعـام في مـعـرفـة كـنه دواخل
واطن العـراقي  من خالل  معـايير ا

هنة. معروفة في هذه ا
مـــشـــيـــرا الى اصل الـــفـــكـــرة الـــتي
اطــلـقــهـا في مــحـاولــة  وصـفــهـا ب"
اجملنونـة "  بعد  االحـتالل األميركي
لـــلــعــراق عــنــدمـــا طــلب  من زمالءه
الذين هم الـيوم شـركائه في الـشركة
ستـقلة لألبحـاث تنفيـذ استطالعا ا
لـلـراي العـام في بـغـداد يسـال عـيـنة
الــبــحـث  عن  وجــهــات نــظــرهم في
الــتـغـيــيـر  مــا بـعـد  نــيـسـان 2003
ووسـط  ذهـــول هــــؤالء الــــزمالء في

حـيـنه اسـتـطـاع  بـحـاسـبة
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ـة نـسبـيـا وبـتـوظـيف بنـاته في قـد
لتـفـريغ الـبيـانـات  وعدد  من  طالبه
ـاجسـتيـر والدكـتـوراه  لتـنفـيذ في ا
اول استـطالع  للـراي العـام   ما ان
ظهرت نتائجه  وموثـقة بالتفاصيل
في الفـصل األول  من كتـابه بعـنوان
" بــ بـدايـتــ "  حـتى  احــتـار  في
الـيـات تـسـويق هـذا الـولـيـد اجلـديد
لوسائل االعـالم العربـية  واألجنـبية
 لــكن ســرعـان مــا  حـانـت الـفــرصـة
لالنــــطـالق في بــــدايــــة  مــــتــــجـــددة
للتعامل  مع كبـريات مراكز األبحاث
الـدولـيـة لــتـحـويل مـجـمـوعـة الـعـمل
الــنـاشــئــة الى شـركــة  حتــصل عـلى
مـعـيـار اجلـودة " االيـزو" في أبـحاث
ــا جــعـل  مــؤســسـة الــراي الــعــام 
كـلــوب  الـدولـيـة  تــتـفق مع مـؤسس
ــســتـقــلـة لـألبـحــاث عـلى الــشــركـة ا
تمثيلـها في الشرق األوسط  وشمال

افريقيا.
ـومة هـذه التـجربـة الـتي  حقـقت د
اإلنــتـاج السـتــطالعـات الــراي الـعـام
ـسح الــشـامل  وتـكـوين قـاعـدة في ا
بـيـانـات يـجـدهـا الـدكـتـور  مـنقـذ من
ـــتــمــيـــزة عــنــده مــفــردات الـــعــمل ا
لــتــحــويـل كل األفــكــار الـــتي  يــريــد

قـياس الـراي الـعـام عـنـها  من خالل
فريق عمل متميز متدرب على افضل
الـيـات االسـتــبـانـة من خالل وسـائل
عمل مستحدثـة تضاهي اعمال اكبر
مـــراكـــز االســـتـــطالعـــات الـــدولـــيـــة
وعــرض في فـلـم تـســجـيــلي قـصــيـر
عــلى احلـــضــور خـــطــوات تــنـــفــيــذ
االســتــبـانــة عـلـى الـواح حــاسـوب "
تــابـلـيت" يــتم مـراقــبـة األداء وطـرق
اإلجنــاز حـــسب مـــخــطط الـــعــيـــنــة
ـصــمـمـة لالسـتــبـانـة  وصـوال الى ا
حتـلــيل الـنـتــائج ومن ثم رسم واقع
موضوعها باألرقام  وقال داغر " اذا
 كان قول الشاعر الـكبير نزار قباني
ان الـرسم بـالـكلـمـات  فـواقع عـمـلـنا
في اسـتطالع الـراي الـعـام ان نرسم

باألرقام ".
ويـصف مؤلف الـكـتـاب نتـائج عـمله
ــاضـيــة بــكـونه طــلــيـة الــســنـوات ا
التقاط صـورة بتحلـيل رقمي للواقع
االجـتـمـاعي واالقـتـصـادي وحـيـنـمـا
يضع هذه الصور في تسلسل زمني
مــتــتـــالي يــظــهــر عـــنــده مــا يــجــده
ـتـغيـرات الـراي الـعام في تـسجـيال 
مــفــاصل حــيــاتــيــة مــهــمـة تــتــعــلق
بــالـكــثـيــر من مــتـغــيـرات االمس مع

الـــــــيــــــوم
االمر الذي
يـــــــــقـــــــــدم
لــــصــــنـــاع
الــسـيــاسـة
دالالت

مــــــهــــــمــــــة
لـــلـــتـــعـــرف
عـــــلى هــــذه
ــتــغــيــرات ا
واهــــــمـــــيـــــة
العمل وفـقها
اذا فـعال كـان
هــــــــــــــــــــــؤالء

الــسـيــاسـة يــتـعـامــلـون مع الــشـعب
بكونه مصدر الـسلطات وفق ما ورد

في الدستور العراقي.
وردا عـلى ســؤال عن مـدى تــوظـيف
القيادات السياسية العراقية لنتائج
هـذه االسـتطالعـات أجـاب الـدكـتور
داغـر ان مـعـضـلـة الـتـعـامل مع هـذه
النـتائج قـائمـا على الـرغبـات وليس
ــوضـوعـيـة الـكـلـيـة وهـنـا احلـالـة ا
يــبـرز عــنـد الــســيـاسي الــسـؤال عن
العينة التي  استبانة آراؤها هل
ـثـقـفـة ام غـيـرها?? هي من الـنـخب ا
ويأتي منه اجلواب دائمـا ان العينة
تـــمــثل احلــالـــة اجلــمــعــيــة

qHŠ∫ لقطات من حفل توقيع الكتاب

كرمـليس التـاريخـية التي تـبعد 28
وصل. كلم شرق مدينة ا

وعادت نحو 400 عائلة إلى البلدة
أي حـوالى نـصف عـددهـا الـسـابق
في حـ ال يـزال اآلخـرون مـترددين
بــســبب تـــردي اخلــدمــات الــعــامــة
والـتــوتــر بـ جــمـاعــات مــسـلــحـة
تـابعـة للـدولة تـسـيطـر على مـناطق
مـجــاورة.وقـال كــاهن كـنــيـســة مـار
أداي الـرسـول ثـابت حـبيـب يوسف
بــعــد الـقــداس إنه يــأمل أن "تـثــيـر
الزيارة الكـثير من القضـايا العالقة
الــتي تـقف بــوجه عـودة الــنـازحـ
ــســيــحــيــ ومــنع ــهــجــريـن ا وا
ــوغـرافي واحلـفـاظ الــتـغـيــيـر الـد
عـلـى هـويــة مـنــاطــقـنــا ومـبــاشـرة

اإلعــمــار اجلــاد".وتــابع "بــدأ الــعــد
وعد الزيارة" التي ينتظر التنازلي 
أن "تـسـاهم في لـفت انـتـبـاه الـعـالم
إلى الــــعـــراق ودعـــمـه".وكـــان عـــدد
ـســيـحــيـ في الــعـراق أكــثـر من ا
مــــلـــيـــون ونـــصف مــــلـــيـــون لـــكن
ـتـتـالـيـة واالسـتـهـداف الــنـزاعـات ا
الـذي تـعـرضـوا له في مـراحل عـدة
أدت إلى تــــراجع عــــددهم إلى 400
ألف وفق التقديرات.ودفع االقتتال
الطـائفي عـقب الغـزو األميـركي عام

سيحي إلى2003  العديد من ا
مـغـادرة الــبالد ثم تـفـاقـمت هـجـرة
األقــلـــيــات بـــصــفــة عـــامــة مع بــدء
هـــــجـــــمـــــات تـــــنـــــظـــــيم الـــــدولـــــة
اإلسالمـــيــة.وعــبّـــر مــديـــر مــدرســة
الــبـلـدة زهـيــر مـنـصـور (50 عـامـا)
بدوره عن أمله في أن تساعد زيارة
الـــبـــابـــا فــــرنـــســـيس فـي تـــعـــافي
الـعراق.وقـال خـارج الكـنـيسـة التي
ّ ترميمها عقب استعادة كرمليس
ـتــطـرف عـام 2016 من الــتـنــظـيم ا
إنه يتطلع ألن تكون الزيارة "خطوة
أولـى لــبــنــاء سالم في هــذا الــوطن

اجلريح".
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ووجه الــــرئــــيس الــــعـــراقـي بـــرهم
صالح عام 2019 دعوة رسمية الى
الـــبــابـــا لــزيـــارة الــبالد لـــكن هــذا
األخــيــر عــلّـق جــمــيع تـــنــقالته في
حزيـران/يونيـو بسبب تـفشي وباء
كوفيد-19.وستكون هذه أول زيارة
خـارجــيـة لـلــبـابـا مــنـذ بــدء تـفـشي
الــــفـــيـــروس في إيــــطـــالـــيـــا. ورأى
بـطريـرك الكـلدان الـكـاثولـيك لويس

كــرمـــلــيس (أ ف ب) - في الــقــداس
الـصــبـاحي الــذي يـقــام يـومــيـا في
وصل بلـدة كرملـيس قرب مديـنة ا
كـانـت األجـواء أجـواء فــرح وتـرقب
الثالثاء غداة اإلعالن عن زيارة غير
مــسـبــوقــة لــلـبــابــا فــرنـســيس إلى
قبل.وقـالت أديبة العراق فـي آذار ا
حـنا ( 45 عـامـا) عـقب الـقـداس في
الـكنـيـسة الـكـلدانـية "كـلـنا فـرحون
كـنـا نـنـتظـر هـذه الـزيـارة مـنذ وقت
طــويل".وأضــافت "كـلــمـا كــان يـزور
اذا ال يـأتي للـعراق بلـدا نـتسـاءل 
أال يوجـد مسـيحـيون في الـعراق?".
واعتـبرت أن الـزيارة "أروع خـطوة"

كن أن يقدم عليها البابا.
وأعلـن الفـاتيـكان االثـن أن احلـبر

األعــظم الــبــالغ 83 عــامــا ســيــقــوم
بــأول زيــارة بــابــويـة عــلى اإلطالق
إلى الـــعــراق بـــدايــة آذار  تـــشــمل
محطـات في بغداد ومـنطقة أور في
جنـوب البالد ومحـافظة نـينوى في
شـمــالـهـا.وســيـطـر تــنـظــيم الـدولـة
اإلسـالمـــيـــة عـــلى ســـهل نـــيـــنـــوى
وأجــزاء واســعــة مـن الــعــراق عــام

2014  ما أدى إلى نزوح مالي
األشــخــاص وبــيـــنــهم مــئــات آالف
ــارسـات ـســيــحــيـ هــربــا من  ا

تطرف الوحشية. التنظيم ا
Âö « ¡UMÐ

ــــة الـــتــــنــــظـــيـم بـــدأ بــــعـــد هــــز
ـسـيـحـيـون في الـعـودة تـدريـجـيـا ا
إلى مـنــاطـقــهم ومن بــيـنــهـا بــلـدة

فريق تعقيم
مدارس النجف
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ـدارس الــديــنــيـة تــتــيح خلــريـجـي ا
االلـتحـاق بـكـليـات الـقـانون والـعـلوم
الـسـيــاسـيـة واإلعالم وصـدور أوامـر
بتعي الطلبة األوائل في اجلامعات

ستوف للشروط).  ا
وقـال ان (الـتـعـلـيم اخلـاص واألهـلي
بـاتـا أمـراً واقـعـاً في الـبالد و عـلـقـنا
الـــدراســــة في بــــعض اجلــــامــــعـــات
األهــلــيــة لــعــدم اسـتــيــفــاء الــشـروط
طلوبة وكذلك  أطلقنا دليل التعليم ا
األهـــلي عـــبـــر مـــوقع الـــوزارة وهــذا
يـــــحــــصل ألول مـــــرة في الـــــبالد مع
إشـراف مــتـكـامل من وزارة الــتـعـلـيم
عــلى الــكـلــيــات األهـلــيـة مـن نـاحــيـة
الرصانة العلمية و طالبنا بتخفيض
ـئة ـبـالغ الـدراسـيـة بـنـسـبة 15 بـا ا
واألجـــور تــدفع بـــنــظـــام األقــســاط )
مـنـوهـا ان (اجلـامـعـة األمـريـكـيـة في
بــغــداد مـن ضــمن الــتــعــلــيم األهــلي
اخلاص وستبـدأ بثالثة أقسام إدارة
واقـــــتـــــصــــاد واالخـــــتـــــصـــــاصــــات

اإلنسانية). 
وتــمــكــنت إحــدى وســتــون جــامــعــة
عـراقـيــة من الـدخـول في الــتـصـنـيف
UI  Greenmet-  العالي للجامعات
rics بنسخته اجلديدة للعام 2020. 
ــوقع الــرسـمي لــلــتـصــنـيف أظــهـر ا
تـنافسة زيادة اجلامـعات العراقـية ا

في هذه النسخة التي سجلت دخول
61 جامـعة عـراقية حـكومـية وأهـلية
في هــذا الــتــصــنــيـف وقــد تــصـدرت
جـامــعـة بـابل اجلـامـعــات الـعـراقـيـة
ــركــز وفي الــوقـت نــفــسه احــتــلت ا
ـيـا. وجتدر اإلشـارة إلى أن 128 عـا
ي يـعـتـمـد مـعـايـير الـتـصـنـيف الـعا
اهـــتـــمـــام اجلـــامـــعـــات بـــقـــضـــايـــا
الـتـنـــــمـيـة اجملـتـمعـيـة واالسـتـدامة
الــبـــيــــــــــئـــيـــة ومــدى الـــتـــزامـــهــا
ـمـارسـات الصـــــــــديـقـة لـلـبـيـئة بـا
وحـرصـهـا عـلى زيـادة الـوعي ضـمن
نشــــــاطـاتها داخل احلـرم اجلامعي

واجملـــــتمع.
ومن جـهـة اخـرى وجه رئـيس جـهـاز
االشـراف والــــــتـقـو الـعـلـمي عالء
عــبـــد احلــسن (بــتــحــقــيق الــعــدالــة
الــعــلـمــيــة جتــاه تــشــكــيـل الــلــجـان
ـنـاقـشـة طلـبـة الـدراسات اخلـاصة 
العـلـيا لـلـماجـستـيـر والدكـتوراه من
اجـل احلــــــــــفـــاظ عـــلى الـــرصـــانـــة
العلمـية وعدم االقتـصار على اسماء

علمية محددة).
ـوضوع من  مـشددا عـلى (مـتـابعـة ا
ـا قـبل عـمـداء الـكـلـيـات شـخـصـيـا 
يـحـقق ويـدعم دور الـتـدريـسـيـ من
ـتقدمة في دفع عجلة حملة االلقاب ا

التقدم العلمي).
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Husseinalsadr2011@yahoo.com

  U¹d²MF « s “ vC Ë

œ«d  rÝUł

هلسنكي

œ«bGÐ v ≈ UOÝË—uKÐ s

قد ال يعنينا كثيراً  ما أعلنه الرئيس البلوروسي السيد لوكاشينكو  لكنه
يهـمـنا فـي الصـمـيم كون تـصـدير االزمـات عـبـر تصـديـر سيـاسـة فوضى
ي  الى الـبلدان األخرى تشكل واحـدة من اخملرجات الدولية النظام العا
ـسببات عبر انتـقالها الى الـدول األخرى  كونهـا تشكل واحدة من أهم ا
لالزمات الـداخـليـة الـسيـاسـية واالقـتـصاديـة .  ومـثلـمـا تعـاني بـلوروسـيا
بحـكم قـرب جـغـرافـيتـهـا من روسـيـا االحتاديـة  نـعـاني نـحن في الـعراق

بحكم جغرافيتنا وعوامل أخرى بقربها من ايران .
لقد حتكمت بلوروسـيا بالكثير من أدوات الـفعل لوقف تداعيات ماجرى 

وساعد بذلك الى حد كبير
ساند لـهذه الدولة بـحكم ماتمـثله من خاصرة وقف الروسي الصـلب ا  ا
مهمة لروسيـا سياسيا وجغـرافيا  لكن العـراق ظل لوحده يعاني من تلك
التـداعيـات االخـتالفيـة أو الصـراعـية بـ ايران وامـريكـا  وقـد انسـحبت
مواقف هـذا الصـراع لـلداخل الـعراقي  أو بـاألحـرى هكـذا تريـد اطراف
صـالح وأدوات الـدولت الصـراع من العـراق كدولـة ضعـيفـة تتـجاذبـها ا

علنة واخلفية . ا
ليس سهالً عـلى بلد مـثل العـراق اجتاحه غـزو عسكـري مكون من ( 33©
ـتحـدة االمـريكـية  ومن دولة بـقيـادة اكـبر دولـة في العـالم هي الـواليات ا
ندوب األمريكي بليمر على أسس طائفية وعرقية  أن يبني نظام اسسه ا
ـا اريد لـه حسـبما هـو قائـم أن تكون دولة وطـنيـة متـكامـلة األطراف  وإ
ـصـالح الـضـيقـة ورغـبـات االنـانـيات الـسـيـاسـية دولـة موزعـة تـتـقـاذفهـا ا

والتجاذبات اإلقليمية والدولية .
كنها اخلـروج من االزمة التي وصفها كن التأكـيد بأن بلروسيـا  لذلك 
ي عبر نـظرية رئيسـها لوكـاشينـكو من إنهـا  (سياسـة فوض النـظام العـا
الرعب ) لكون تقودها قيادة موحدة ونظام دولة مؤسساتية  لكن الوضع
الـعـراقي بـاق عـلى حـاله رغم الـضـغط الـشـعـبي بـضـرورة الـتـغـييـر ورغم
اسقاط حـكومة واجمليء بـحكومـة أخرى لـيس بسبب خـلو العـقل العراقي
ــا نـتـيـجـة اطـراف من االبـداع وخـلق دولــة وطـنـيـة قـويـة مــتـمـاسـكـة  وإ
تـحكمـة بإدارة الدولـة ال تريد الصراع تـريد ذلك  وبسـبب إن األطراف ا

ذلك  وهي بالضرورة مستفيدة من تكوين هكذا نظام موزع الوالءات .
ليس اخلـطأ في قـدرة الـكاظـمي على حتـقيق دولـة قـوية ونـظام عـمل مالي
ستقبلية ستقبل لألجيال الراهنة وا وانتاجي يخدم اجملتمع ويفتح افاق ا
تحـكمة بهذا البلد سريا ا الدول ا  وال كذلك من سبقه من احلكام  وإ
أو علنيا التريـد للعراق أن ينهـض  وهي تعرف على وفق استراتـيجياتها
 إن نهـوض العـراق يعـني عودته كـقوة فـاعـلة ومـهمـة في محـيطه الـعربي
واإلقليـمي والدولي  وبالـتأكيـد مثل ذلك ال ترغب به دول الـغزو وال ايران
والحتى بعض الدول العربية  فبقاءه في صراعات داخلية افضل لها من

النهوض .
ـا إن البـالد خرجـت من أزمـات مذهـبـيـة وطـائـفـيـة مـدمـرة  فلـيس من و
ذهبية حتت أي مسمى شاريع الكتلوية ا قبولية  العودة  ستساغ وال ا ا
ـايسـمى بالـبيت الـشيعي كان  فـإذا كان بعض الـشيـعة يـريدون الـعودة 
نع بـعض السـنة من تـشكـيل بيـتاً لـلسـنة والـكرد والـتركـمان فمن الـذي 
ـسـيـحـيـ والـشـبك وااليـزيـديـ فـعل نـفس الـبـيـوتـات  وهـنـا الـسؤال وا
كـوناته  وأين طـروح أين يذهـب العـراق ودولته اجلـامـعة عـبر الـتـاريخ  ا
كونات والعرقيات هي احلاكمة تصبح الوطنية العراقية  فهل أصـبحت ا
ـشاركـ في احلكم  لهـذا البـلد ..? وإذا كانـت تلك رغـبات احلـاكم وا
فـمــاهـو مــصـيــر الـوطـنــيـة الــعـراقــيـة الــتي هي أسـاس اجملــتـمـع والـدولـة

ستقبل . وا
ـذهبـيـة والـطائـفـية والـعـرقـية الـتي حـكمت كنـا نـتـصور  بـأن سـياسـات ا
البالد طـيلة ( 17© عامـا وفشلـت في كل اجلوانب الـداخلـية واخلـارجية 
يجـري الـعـمل في تـلبـيـة مـطالب الـشـعب بـنظـام وطـني ودولـة مـؤسسـاتـية
وسـلـطة وطـنـيـة قـويـة مـلـبـيـة لـرغـبـات الشـعب  إال إن األمـور رجـعت الى
الـوراء وأصبـحت مـشـاريع الـتـكـتالت الـطـائفـيـة هي الـطـاغـيـة علـى بعض
األفـكــار الـسـيــاسـيــة  مـادرى هـؤالء بــأن الـعــراق  هـو الــعـراق اليـصح
ـشاريع الـطائفـية أو البـيوتات واليصلح أن يـكون مفـصالً على قـياسات ا
ذهـبـيـة  ومن يـريد الـتـأكـد علـيه أن يـرجع لـتـاريخ هـذا البـلـد  عـبر كل ا
انية راحل  فالعراق حسب الـتوقيتات احملـددة مقبل على انتخـابات بر ا
في السـادس من حـزيـران الـقـادم عام 2021 إن صدقت الـنـوايـا وحتقق
ـوعـد فـعـلى كل الــقـوى الـسـيـاسـيـة أن تـدرك فــأن الـزمن يـخـلق اجـيـاال ا
صاعدة وأخرى نـازلة  فلـيس من اجلائز كيل االتـهامات عـلى من يصعد

بغـيـة بـقاء من لم يـحـقق شـيـئا طـيـلة الـسـنـوات التي
ـــفــتــرض أن تــكـــون بــوصــلــة ــا من ا مــرت  وإ
اجلـمـيع نـحـو بـنـاء دولـة عـراقـيـة مـتـمـاسـكـة قـوية
مؤسـساتيـة تلـبي مصـالح الشـعب  واخلروج من

مصالح وسياسات الضغط اخلارجي ... 
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-1-
العـنـتريـات التـي مارسـها " تـرامب " - بـكل فـصولـها وألـوانـها- أودت به
الى خيبة مرّة وفشـل مؤكد فالدعاوى الـقضائية الـكثيرة التي رُفِعتْ دون
أنْ تـسـتـنـد الى أدلـة مـلـحـوظـة رُدّتْ من قـبل الـقـضـاء وأعـضـاء احملـكـمـة
العـلـيـا الـثالثـة الذيـن عيـنّـهم لم يـنـحـازوا اليـه وصدر الـقـرار من احملـكـمة

باالجماع لغير صاحله .
وهكذا أثبت القضاء نزاهته . 

-2-
وجاء تصديق اجملمع االنتخابي باالمس ( 2020/12/14) على حصول
منافسـه (بايدن) على (306) صوتاً لـيحسم األمـر بشـكل ال لَبْس فيه وال
غــمــوض  عــلى رغم أنف (تـــرامب) الــذي صــرّح قــبل اجــتــمــاع اجملــمع

االنتخابي بأنَّ معركته ضد النتائج قد ابتدأت ..!!
انـهـا في الــواقع قـد انـتـهتْ وســتـبـقى حـكــايـةً من حـكـايــات االنـتـخـابـات

الرئاسية االمريكية العجيبة .
-3-

انّ نزعـةَ (تـرامب) نزعـة ذاتـيـة استـبـدادية بـعـيدة كـلَّ البـعـدِ عن العـقالنـية
ـا تـفـرزه صـنـاديق االقـتـراع ـوضـوعـيـة الـلـتـ تـقـتـضـيــان الـتـسـلـيم  وا

ا ضجيج . االنتخابية دو
والغريب هنا :

انّ (ترامـب) الذي فـشل فـي اثبـات صـدق ادعـائه في تـزويـر االنـتـخـابات
زاعمه وأبـاطيله  فاصـطفوا خَلْفَهُ استطاع أنْ يُقـنع الكثيـر من انصاره 
ـــارســـون ألـــوانــــا من الـــشـــغـب في الـــشـــوارع ومـــا زالـــوا حــــتى اآلن 

والساحات.
انه قد سـبب هذا الـشرخ الـعمـيق ب االمـريكـي انـفسهـم مُلْـحِقاً بـالبالد

والعباد أكبر االضرار .
-4-

وهكذا نخلص مِنْ كُلّ ذلك الى وجوب االلتزام بالـدقة والتمحيص الشديد
فاسد الكبرى  ثل تلك ا ن نُدلي بصوتنا له في اية عملية انتخابية درء 
انّ االخـتــيـار البـد أنْ يــكـون بــعـيـداً عـن الـتـأثــر بـالــعـواطف واالعــتـبـارات
ـصلـحية ومـبنيـاً على أسـاس من القنـاعة بـأن مَنْ نَنْتَـخِبُهُ هو الطائـفية وا
الرجل الوطـني الكفـوء الساعي بكـل جد واخالص خلدمة الـدين والشعب

والوطن .
نقول ذلك واحلديث جـار عن انتخابـات نيابيـة مبكره
حـدّد لـهـا مـوعـد مـعـيّن هـو  6/ 2021/6 وان لم
نكن واثـقـ من أنّ االنـتـخابـات سـتـجري في ذلك
الـتـاريخ حـيث ان مـحـاوالت الــبـعض العـاقـتـهـا لم

تنقطع أبدا ..

ـــثل وجـــهــة ســـاكــو أن الـــعـــراق 
مـثالـيـة.وقال سـاكـو لوكـالـة فرانس
بـــرس في بـــغـــداد إن الـــبـالد تـــمــر
بـ"وقت اســتـثــنـائي وفي مــثل هـذا
الــوقـت يـــجب أن يـــكـــون األب بــ

أبنائه وسيكون ب أبنائه".
ورغم أن أغــــلب مـــنــــاطق الـــعـــراق
أصـــبــحت خـــالــيـــة من الـــنــزاعــات
ـسـلـحـة لـكن الـبالد تـواجه أسوأ ا

أزمة مالية منذ عقود.
وأضـاف ســاكــو "نــحن كــعــراقــيـ
وشرقـي بحـاجة ألن نسـمع صوتا
آخر غير صوت البارود. يجب أن

نسمع صوت تسامح".
وفـي بــرنــامج الــبــابــا زيـارة
ــة الى مـــديـــنــة أور الـــقـــد
حـيـث ولـد الـنــبي ابـراهـيم

قدس. وفق الكتاب ا
واعــتــبــر لـــويس ســاكــو أن
"زيـــــــــــــارة أور هــي ألبـــــــــــــو
ــؤمــنــ هــذه الـزيــارة هي ا
حج إلى عــائــلـة ابــراهـيم

الــــــتي جتــــــمع وال
تُـبعـد" مـشددا
عـلـى أنـهـا
تــــــمـــــــثل
"أمـــــــــــــرا
عـراقــيـا
فـــريــدا.
كن ال 
لـلـبـابـا
أن

يـــقـــوم
بــــــذلك
فـــــــــــي

مكان آخر".أما كاهن كنيسة "انتقال
مــر الــعـــذراء" في بــغـــداد مــارتن
بـني فـعــبـر عن األمل في أن حتـقق
الـزيـارة تـغيـيـرا مـلـمـوسا في واقع

. سيحي العراقي ا
وقال لـفرانس بـرس "نأمل أال تـكون
زيـارة إعالمـيـة وأن يـكـون لـهـا أثر
ـتـحدر عـلى قـادتـنـا".واعتـبـر بـني ا
من بلدة كـرمليس أن الـزيارة "هدية
مـيالدية عـظـيمـة وكـبيـرة سـنحـتفل
ــسـيح بــيـوم 25 كــانـون ــجيء ا
جيء البابا في األول/ديسمبـر و
الـشـهـر الـثـالث"
مـن الـــــعــــام

قبل ا

للـراي الـعام  لـلـمواطن
الذي يـحق له  االنـتـخاب  وبـالـتالي
فــــــان صـــــــوته  مـن يــــــوصـل هــــــذا

قاعد السلطة . السياسي او ذاك 
ــقـبـل مـا بــعـد هـذا وعن مــشـروعه ا
الـكــتـاب  يـقـول داغــر  " اعـمل عـلى
مـؤلـف جـديـد لـتـحـلــيل الـشـخـصـيـة
ـيـة  لم ـنـهــجـيـة اكـاد الـعــراقـيـة 
يــقــدر لـــلــدكــتـــور عــلي الــوردي  ان
تلك ادواتـها في وقته  السـتكمال
ــال  االجـــتـــمـــاعي حتـــلـــيـل  راس ا
بـــلــغــة األرقــام  ولــيس الــتــوصــيف
التحليلي  الذي اعتمده الوردي " .
يــبـقـى  من الـقــول  ان هــذا الـكــتـاب

وصل ö…∫ مسيحيون يؤدون الصالة في كنيسة با

البابا فرنسيس
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بغداد في 25 تشرين ثاني 2020
سيحي انتظار ثلما اعتاد الـعالم ا
يــوم 25 كـــانـــون أول من كـلّ عــام
وكـمـا اعـتـاد ذوو اإلرادات الـطـيـبـة
من أديــــان ومــــعــــتــــقــــدات أخــــرى
ـارانـية ـنـاسـبـة ا مـشـاركـته هـذه ا
ــعــاني الـســامــيـة لــلــبـشــريـة ذي ا
جـمـعـاء هـا هـو بـعـد أيـام قـلـيالت
يــســتــعــد مـجــدّدًا الســتــقــبـال زمن
ـــــســــــيح ـــــيـالد ذكــــــرى والدة ا ا
"عـيـسى" مـن مـر الـعـذراء الـنـقـية
الــطــاهــرة الــتي ظــفــرت لــوحــدهــا
بــنــعـمــة اسـتــثــنـائــيــة من لـدن ربّ
الــسـمــاوات واألرض لـتــكـون وعـاءً
ــعـتــقـد لــفــادي الـبــشـر بــحــسب ا
ـسـيـحـاني. ـسـيـحي والالهـوت ا ا
ـنــاســبـة مــيـمــونــة جـامــعـة إنـهــا 
وسـامـية دخـلت الـتـاريخ منـذ أكـثر
من ألـفي عـامٍ خـلـت فـأخـذت حـيزًا
من عــــقل الــــبــــشـــريــــة وفــــكــــرهـــا
ارساتها العبادية واستعدادها و
والظـاهرية الـتقلـيدية الـتي تخطّت
ية في احـتفالـياتهـا وأدواتها العـا
ورمـوزهــا مـا اسـتـوجب شـكالً من
ـسـكونـيـة والتـعاطف الـتـشاركـية ا
والتـماهي اجملتـمعي مع احملتـفل
ـــــانه بـــــهـــــا كلّ وفـق رؤيـــــته وإ
واسـتـيـعابه ومـعـايـيره وجـاهـزيته
ـــيّـــز الــدالالت وجـــيـــبه. أمّـــا مـــا 
ـنـاسـبـة الـســامـيـة الـعــلـيـا لـهــذه ا
ـــيًــا مـــســـيــحـــيًـــا ووطــنـــيًـــا وعــا
فيـتـمـحـور بـالتـأكـيـد حـول "رسـالة
الــسالم واحملـبــة والــرحــمــة" الـتي
ـغارة يـسوع ابن حـملـهـا مولـود ا
مــر يـــوم مــولــده. فــهــذا شــاعــر
العرب الكبير أحمد شوقي يلخص
الـرسـالـة السـمـحـاء لكـلـمـة الله في
األرض يــوم مــولـده فـي واحـدة من

أروع قصائده:
وُلِدَ الرِفقُ يَومَ مَولِدِ عيسى

ُروءاتُ وَالهُدى وَاحلَياءُ وَا
وَاِزدَهى الكَونُ بِالوَليدِ وَضاءَت

 بِسَناهُ مِنَ الثَرى األَرجاءُ
َسيحِ كَما يَســري وَسَرَت آيَةُ ا

مَِن الفَجرِ في الوُجودِ الضِياءُ
تَمألُ األَرضَ وَالعَوالِمَ نورًا 

فَالثَرى مائِج بَهًا وَضّاءُ
ال وَعيد ال صَولَة ال اِنتِقامُ 

ال حُسام ال غَزوَة ال دِماءُ 
اليـوم في الـوقت الذي يـنهـمك فيه
الـــعــالـم الــغــربـي أكــثــر مـن غــيــره
ـظـاهـر االحـتـفـال بـنـصب شـجرة
ـنـاسـبـة كـمـا رمـزيـة إلحـيـاء هـذه ا
تـشـهد ذلك سـاحـة القـديس بـطرس
قـر البـابوي في دولـة الفـاتيـكـان ا
الــذي يـسـتــقـطب اآلالف من الـزوار
ـناسـبـة هنـاك مدن سـنويًـا بـهذه ا
غـيـرهـا تــمـضي أيـامًــا بل أسـابـيع
لــنـصب مــظـاهـر إضــافـيــة لـلــزيـنـة
والـــبـــهــــجـــة إلى جــــانب رمـــزيـــة
الشجرة التي تـختلف نوعًا وشكالً
بــحـــسب مــشــيــئــة اجلــهــات الــتي
تاح فيها من هـمة وا تتولى هذه ا
ـزروعـات الـتـقـلـيـديـة. وال أشـكـال ا
يــفـوت اجلــهــات الـكــنــسـيــة عـادة

تــوظـيف أشــكــالٍ أخــرى تــزيـد من
جـمــالـيـة الـرمــزيـة الـتي تـمــنـحـهـا
يالد حيث تعكف كنائس شجرة ا
يالد العـالم قاطبـة لنصب مـغارة ا
الــرمــزيــة الـتـي تــتـراوح عــادة في
اختالف هيئتهـا وشكلها وتتقارب
في مـضـمونـهـا وغرضـهـا. ولكـنـها
في كـلّ األحـوال تـشـيــر إلى رمـزيـة
ـــوقع الـــبـــســيط الـــذي وُلـــد فــيه ا
مــخـلصّ الـبـشـريـة حـ اخـتـار أن
تـكــون والدتُه في مـغــارة وضـيــعـة
تأوي حـيـوانات تـكفـلت هي أفضل
من الـبشـر بـتدفـئته فـي تلك الـليـلة

القارسة. 
وهـــذه رمــزيـــة أخــرى تــشـــيــر إلى
ــولــود في مـذود ــســيح ا وداعـة ا
ضـمن مـغارة في مـديـنـة "بيت حلم
-أفـــراطَ" طــفالً "مـــلــكًــا" رضـــيــعًــا
جـمـيالً عجـيـبًـا كاملَ الـبـهاء وسط
ظــروف جـــويـــة قـــاســيـــة شـــديــدة
الـبــرودة. كــمـا تُــذكّـرُ هــذه الـوالدة
ان بـتـواضـعه اإللـهي بـحـسب اإل
ـسيـحي لكـونه لم يـشأ أن يـكون ا
مُلـكُه بشـريًا من الـعالم أو أن يرفع
الـــســيف ويـــصــول ويــجـــول قــتالً
وهـــتــكًـــا لألعـــراض وانــفـالتًــا بال
حــدودٍ فـي مــتع األرض والــنــسـاء.
ــســيح لــيس مـن هـذا فــمــلــكــوتُ ا
الـعـالم كـمـا أعـلن في بـشارتـه لكلّ
األرض إذْ لم يـشـأ تـقـبّلَ الـتـيـجان
ـتع ــلـذات وال ا وال الــثـروات وال ا
األرضـيــة كـمـا فــعل أنـبـيــاء كـذبـة
وتــبـجّـحَ مـلــوك وزعــمــاء ورؤسـاء
ــال والــسـلــطـة كــثـيــرون عــبـدوا ا
تعة وآثروا ظلمَ إخوتهم البشر وا
وقـهـرَ الـشـعوب وجتـويـعـهم بـفعل
ســــطـــوتـــهـم وقـــســـاوة قــــلـــوبـــهم
واحـتــقـارهم لــلـبــشـر إخــوتـهم في
ـــــلك" اخلـــــلق. بـل فـــــضلَ هـــــذا "ا
ـغارة عوضًا عن البسـيط مولودُ ا
تع البـشرية فاخـر وا كلّ أشكـال ا
أن يـــــتـــــقـــــبّـلَ هـــــدايـــــا األشــــراف
(اجملــوس) الــقـــادمــ من الــشــرق
حــامـــلــ "ذهــبًـــا ومــرًّا ولـــبــانًــا"
سيح على جتسيدًا ورمزًا حلياة ا
األرض طـــيــــلـــة  33عـــامًــــا الــــتي
أمضـاها في رسـالته اإللـهية وسط
الــبــشـــريــة وبــالــذات في مــوطــنه
). فالـذهب إنّما إسرائـيل (فلـسطـ
ـسـيح وُلـد مـلـكًا يُـقـدّم لـلـمـلوك وا
بـغـيـر تـاج بـشريّ بـاعـتـراف مـلوك

الشرق الثالثة. 
و"الـــلـــبـــان" إشـــارة واضـــحـــة إلى
رمـزية ملء الـكهـنـوت التي حـملـها
رّ"ّ داللة سيح في حيـاته. فيما "ا ا
ـسيح في لـآلالم التي سـيكـابـدها ا
نهاية رسالته حينما أنكرُه اليهود
ورفضُه أهـلُ بيـته بحـسب ما ورد
في مواقع عـديدة في أسفـار الكتب

قدسة واألنبياء. ا
ان بعيدًا عن هموم الالهوت واإل
يالد ـعـتـقـد فـقـد أصـبح عـيـد ا وا
ّ "االتـفـاق" على تـعيـينه في الذي 
25 انون أول مـن كلّ عام مـناسـبة
وطـنـيـة بلْ ودوليـة لالحـتـفـال على

نـــطـــاق واسـع في مـــعـــظم بـــلـــدان
ــنـاســبـة الــعـالـم. فـفي مــثل هــذه ا
الـكـبـيـرة التـي يـحتـفـل بـها الـعـالم
ـسيـحي قـاطبـة حتـتار الـعائالت ا
ـــنــظـــمــات وإدارات الـــكــنـــائس وا
واحلــكــومــات الــتي ال تــفــوّت هـذه
االحتفـالية الـتي يفرح لهـا الصغار
قبل الكبار في كيفية نصب شجرة
ـــيالد مــــحـــور االحـــتــــفـــاالت في ا
ــنـازل والـكـنــائس وفي الـطـرقـات ا
والساحات العامة ومحالت البقالة
واألسـواق الـكـبـيـرة الـتي تـتـنـافس
زيـد من اشكال سنويًـا في عرض ا
الــزيــنـة والــشــجـر بــحــيث ال يــكـاد
يـخـلــو بـيت أو مـديــنـة أو قـريـة أو
ـناسـبة سـاحة من مـبـاهجـها. وبـا
فقد غزت الـص أسواق العالم في
إنـتـاجـهـا وتـصديـرهـا أشـكـال هذه
ـية ـباهج الـتي غـطّت أسواقًـا عا ا
ومـــنــهـــا بـــلـــدان الـــشـــرق األوسط

والعراق من بينها. 
إالّ أنّ جــــانــــبًـــا مــــهــــمًّـــا فـي هـــذه
ــنــاسـبــة مــازال يـشــكلُ هــاجــسًـا ا
لـلكـنائس وإداراتـهـا حول إمـكانـية
شاركة الدينيـة والطقوسية بهذه ا
يالد بالذات االحتفالية ليلة عيد ا
ـعـوقات واإلجـراءات التي بـسبب ا
حـتّـمـتـهـا جائـحـة فـيـروس كـورونا
ـسـتـجّـد. فـمِن جـمـلـة مـا تـتطـلـبه ا
الــوقـايــة من الــوبــاء فــرض شـرط
الــتــبــاعـد االجــتــمــاعي مــا يــعـني
اليــــ من إمـــكــــانـــيـــة حـــرمــــان ا
االحــتــفــال بــالــطــقــوس الــديــنــيــة
الـتــقـلـيـديــة الـتي اعـتـادوا عــلـيـهـا
شـاركة الـوجدانـية في الـصلوات ا
والـطـلـبـات واألدعـيـة بـعـيـدٍ سـعـيد
ومـبـارك يـنــعم فـيه الــبـاري تـعـالى
عـــلى الـــعــــالم أجـــمع بـــالـــصـــحـــة
والـــسالمــة واألمـــان وسط فــوضى
الـسـيـاسة الـطـائـشة لـزعـامات دول
وأعـمـال عـنف تـســود مـعـظم بـقـاع

العالم. 
وسـيــبـقى اخلـيـار األفـضل جلـمـيع
نـاسبـة اقتـصار احملـتفـل بـهـذه ا
االحـتفـال  ضـمن مجـامـيع صغـيرة
من دون لقـاءات عائلـية مـوسعة أو
إقامـة حفالت صاخـبة في الـقاعات
والنوادي والساحات العامة وقاية
من اإلصـابــة بـاجلـائــحـة الـلــعـيـنـة
ــنــتـشــرة فـي أغـلـب دول الـعــالم ا
ـنع جـميع عـلى األرجح. وهذا لم 
الئـكـة الـبـشــر من تـرنــيم رسـالــة ا
ــيالد " اجملــد لـله بــإعالن بــشـرى ا
في الـــعـــلى وعـــلى األرض الـــسالم
ـسرّة الصـاحلة لبني وفي الناس ا

البشر".
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اعـــتــاد الـــكــثـــيــر من الـــعــراقـــيــ
ومــازالــوا يــتــشــاركــون وجــدانــيًــا
أصـــدقــــاءَهم وجـــيــــرانَـــهـم وبـــني
ّن تــبـقى من مــسـيـحـييّ وطـنـهم 
يالد ورأس العراق مناسـبة عيد ا
الـســنـة فـي كـرنــفـال وطــنيّ ال يـقلّ
شــأنًــا عن احــتــفــالــهم بــأعــيــادهم

ــشـاركـة اخلـاصــة. وقـد اتــسـعت ا
لــتــشــمل حـضــور الــقــداس مــسـاء
العيد الذي كـان يجري في السابق
منتصف الليل كتقليدٍ مسيحي في
كــنــائس الـعــراق والــعـالم. وإن دلّ
هذا عـلى أمرٍ فإنّـما هـو داللة على
األلــفـــة واحملــبــة وصـــفــاء الـــنــيــة
ودة وهي أشكال من والتفـاهم وا
الـتـعـاطف الـتي يـحـلم بـهـا جـمـيع
ذوي اإلرادة الــصـاحلــة وأصـحـاب
الـنـوايـا الـطـيـبـة من أبـنـاء الـوطن
شاركـة بني جـلدتهم في الواحـد 
الـوطن الـذي يـحلـم به اجلمـيع كي
ـكـوّنات يـكـون خـيـمـة وارفـة لـكلّ ا
الـوطــنــيــة بــأديــانـهــا وأطــيــافــهـا
ومــذاهــبــهـا وأعــراقــهــا. وهــذا مـا
يــشــكلُ الــيــوم قــاســمًــا مــشــتــركًـا
لـلـمـواطـنـ الـواعـ حـول إيـجـاد
صـيــغـة فـاعــلـة لــلـتـفــاهم الـوطـني
ـــبــــني عـــلـى احلـــوار وتــــقـــاسم ا
صير وصـناعة مسـتقبل األجيال ا
التي وضـعتهـا سياسـة احلكومات
ـتـتـالــيـة في مـهبّ الــريح بـسـبب ا
سـلوكيـاتهـا األنانـية غيـر الوطـنية
والــبــعـيــدة عـن أخالقــيـات احلــكم
واإلدارة الرشيدة. ومن اجلميل أن
تــــتــــصــــاعـــــد دعــــوات وطــــنــــيــــة
ومـجـتمـعـيـة إلصدار قـرارٍ حـكوميّ
ـيالد ضمن رسـميّ بـاعتـبـار عيـد ا
األعـياد الـوطنـية الـتي يحـتفل بـها

العراقيون جميعًا. 
وهـــــذا مـــــا طـــــالـــــبت بـه أيـــــضًــــا
"مــرجــعـيــات مــسـيــحــيـة وطــنــيـة"
حفـاظًا وتعـزيزًا للـروح اجملتمـعية
ـتنـاغمة في تـكاتـفة وا ـتآلفـة وا ا
عـمــومـهـا وكي تــبـرز أهـمــيـة هـذا
ـــــكـــــوّن وثـــــقـــــافـــــتَه وجـــــدارتَه ا
وحــضــورَه الــوطـــني وجتــذّرَه في
األرض ومــشــاركــتـه مع غــيــره من
ـكــوّنــات في بـنــاء الـوطن سـائــر ا
ــشـتـرك ونـبـذ وتـسـهــيل الـعـيش ا
الـتـطـرّف وأشـكـال الـعـنف والـعمل
وجـبات الـقانـون ومنـطق الدولة
الـتي لهـا هيـبـتُهـا وسيـادتُهـا فوق
كلّ الـــــوالءات وبـــــالـــــضـــــدّ من كلّ
ــصـالح الــشـخــصـيــة والـفــئـويـة ا
والطائفية التي يرفضها الطيبون.
ـسيحـيون مـهما قـلّوا سيـبقون فا
تـلك القـوّة اإليجـابيـة التي تـساهم
في بــنــاء األوطــان واجملــتــمــعـات.
واجملتـمع أو البـلد الـذي يخـلو من
ـكوّن يبقى نـاقصًا وغير فئة هذا ا
ـشـترك قـادرٍ خلـلق سـبل الـعـيش ا
وضـمـان سـمـة االنـفـتـاح وصـنـاعـة
اشـكـال احلوار والـتـفـاهم في بـناء
األوطــان. كـمـا أن مــثل هـذا الـقـرار
ــثــابـة جــرعـة اجلــريء سـيــكـون 
ـا تـبقى من مـواطـني هذا نـاشطـة 
ـــــكـــــوّن األصـــــيل ومَـن غــــادروه ا
مرغم للشعور بوجود مَن مازالَ
من بني وطـنهم مَن يـشعـر باحلزن
عـلى غـيـابـهم وتـركـهـم أرضَ اآلباء
واألجـــــــداد لـــــــلــــــعـــــــودة مـن أجل
ـساهـمـة في إعادة بـنـاء النـسيج ا
ـثلم وعـودة الـلـحـمة االجـتـمـاعي ا

الوطنية لسابق عهودها.
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ـــؤكـــد قــــد شـــهـــد اجملـــتـــمع من ا
الــعــراقـي في الــســنــوات األخــيــرة
وتــيــرة مــتــنــامــيــة من الــتــعــاطف
اجملــتــمــعي مـع احملــتــفــلــ بــهـذه
ـــنـــاســـبـــة من إخـــوة الـــوطن من ا
ـسـيــحـيـة بـعـد جـمـيع الــطـوائف ا
زيـادة الــوعي اجملـتــمـعي وتــقـارب
الـرؤى الوطـنـية بـضـرورة اخلروج
من عــنق الـزجـاجـة الـذي حـصـرهم
فيها أدعياء "التابوهات" والتحر
بحسب تأويالت هذه الفئة الضالّة
اضي التي مازالت تـعيش أجواء ا
تـخلّف قـبل أكثر من  14قرنًا من ا
اجلـــمــــود والــــتـــأخــــر عن مــــراقي
الـتــجــديــد والــتــحــضّــر والــتـأقــلم
. والــتـعــاطف بـ الــشـعـوب واأل
فـما كـان يصـلح في ذلك الـزمان لم
يعد صاحلًـا وال منطقـيًا وال مقبوالً
في زمن الــتــكــنـلــوجــيــا الــرقــمــيـة
ـعـرفـة كلّ ـتـسـارعـة في خـطـاهـا  ا
شـيء والـــوقـــوف عـــلى أيّ شيء ال
يــخـــطــر عــلى الـــبــال وال يــأتي في

احلسبان. 
وهذا العيد ومـا يُحلمُ به أن يجلبه
من راحـة بـال واطـمـئـنـان ومـبـاهج
ومن تـشـاركيـة وطنـيـة ومجـتـمعـية
ــــارســـات فـي الـــصــــلــــوات ومن 
جـانـبـيـة وهـدايا وزيـنـة وحـلـويات
لـهــا خـصــوصـيـتُــهـا كــلّـهـا أدوات
خللق عقد وطنيّ إيجابيّ ب أبناء
الـوطن الـواحـد مبـنيّ عـلى احـترام
ناسباته حق اآلخر في االحتفـال 
ذهـبية واالجتماعية من الدينية وا
دون تمـييـز وال تفرقـة وال استـهانة
ٍ. لـذا ال وال اسـتــخــفــاف وال حتــر
عجب أن جنـد اليـوم عائلـة مسـلمة
ـــكــوّنــات أو غـــيــرهـــا من ســـائــر ا
ـتـآخـيـة األخـرى تـتـسـابـق لـشراء ا
ـــيالد ونـــصــبـــهــا شــجـــرة عـــيــد ا
ـنزل بـاحـتـرام في مـوقع بـارزٍ في ا
أو في مــــوقـع الــــعــــمل احــــتــــفــــاءً
ـنـاسـبـة ديـنـيـة كـبـيـرة إلخـوتـهم

سيحي في الوطن. ا
الــــيــــوم صــــار من حـقّ اإلنــــســـان
اخمللوق حرّا ال عبدًا أن يتناغم مع
مــحـيــطه ويــتــقـارب فـي رؤاهـا مع
مواطنـيه وجيرانه ويتـشارك معهم
حــلــو احلــيــاة ومــرّهـا بــهــجــتَــهـا
وأحــزانَـهــا. وبــغــيـر هــذا ســيـقفُ
عـنـهم ومــنـهم ولـهم غــريـبًـا دخـيالً
شـاذًا في ســلـوكه ونــطـاق حــيـاته
لــيـبــقى تــمـثــاالً جـامــدًا صـامــتًـا ال
حــيـاة فـيه وال طــعم وال رائـحـة وال
مــنـفــعــة وال عــاطـفــة وال إحــسـاس
حيطه وسط اجملتمع. لقد تنامت
فـكـرة الـتـعـاطف الـوطـني مع أبـناء
الـــوطـن الـــواحـــد وسـط اجملـــتـــمع
تـكاتف لـتجـتمع حـولها العـراقي ا
جــمــيعُ ســبل الــتــوافق والــتــفــاهم
والتـقارب الـتي من شأنـها لمّ شمل
أبـــنــــاء هـــذا الــــوطن الــــغـــارق في
متاهات الطائفية وفساد الزعامات
الــسـيـاسـيـة الـتي اعـتـادت الـرقص
عـلى أحزان وأشـجـان الشـعب عـبر
ـتــاجــرة بــالــشــعــارات الــديــنــيـة ا
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الديوانية

ـشؤمة دست في الـدستورالعـراقي وأقرت بعد ادة ا أن هذه ا
الـغـزو االمـريـكـي لـلـعـراق سـنة 2003 وأقـحـمت سـنة 2005
ادة 58 من قـانون الـسلـطة وفي الـدقيـقة األخـيرة وتـضمـنت ا
ـؤقـته والتـي تعـنى بـتـطـبـيع األوضاع فـي محـافـظـة كـركوك  ا
وقد  أضافة شروط لهـا  منها اجراء استفـتاء على محافظة
تنازع عـليها وقد  حتديد 31 كانون ناطق ا كركوك وبقيـة ا

االول سنة 2007 موعدا لذلك .
ـدينة من (عـربا وكردا وتـركمانا ) أن أطراف الـنزاع في تلك ا
لم يتـمـكـنـوا من الـتوصل الـى حلـول طـيـلـة األعوام من 2003
ا دفع جميع األطراف الى نقل هذه القضية الى الى 2005 
الـدستـور العـراقي الذي  األسـتفـتاء عـليه  في تـشرين االول
ــشــكــلــة ــادة 140 هـي احلل  2005 وقــد حــدد الــدســتــور ا
ـتــنـازع عــلـيـهــا بـ االقــلـيم واحملــافـظـات ـنــاطق ا كـركــوك وا

اجملاورة لها .
ـنـاطق ـادة من الـدسـتـور ان ا وقـد عــرفت جلـنـة تـنـفـيـذ هــذه ا
غرافي ولسياسة تنازع عليها هي التي تعـرضت للتغير الد ا
التـعريب على يد األنـظمة السـابقة طيـلة فترة حـكمها  ان هذه
ـادة تـضـمـنت ثالث مـراحل : أولـهـا الـتطـبـيع  وتـعـني عالج ا
الـتـغـيرات الـتي طـرأت عـلى الـتـركـيبـة الـسـكـانيـة في مـحـافـظة
تنازع علـيها في عهد احلكـومات السابقة  نـاطق ا كركوك وا
ـنـاطق والــثـالـثـة : والـثـانـيــة : االحـصـاء الــسـكـاني في تــلك ا

االستفتاء لتحديد مايريده سكانها .
ـكونـات األخـرى من الـعـرب والـتـركـمـان فـأنهم أمـا مـايـخص ا
ادة  وحـجيـتهم أن سـقفـها الـزمني قد يـعتـرضون عـلى هذه ا
انــتــهى في كــانـون األول 2007 وبــالـتــالي فــهي بــحــاجـة الى
تعـديل دستـوري جديد  وفي نـفس الوقت يـوجهون االتـهامات
الى األحزاب الـكردية بـجلب مـئات اآلالف من األكراد من دول
اجلـوار( تـركيـا وايـران وسوريـا) ومـحافـظـات االقلـيم اجملاورة
دينـة ليسـجلوا أعـدادا عالية وحتقـيق والدات جديدة في تـلك ا
غـرافـيـة  وفي نفس ديـنـة الـد كي يـتـمكـنـوا من تـغيـر هـويـة ا
الوقت يـتخوفون مـن احتمال ضم هـذه احملافظـة الغنيـة بالنفط

الى االقليم .
ادة هي خارطة الطريق الوحيدة في ح يرى الكرد ان هذه ا
ــتـنـازع عـلـيـهـا  وبـقى قـادة ـنـاطق ا حلـل مـشـكـلـة كـركـوك وا
االقليم يطالبون بتطبيقها في كل االوقات   وينتظرون الفرص
لتحـقيق مبـتغاهم  وقد تـمكنوا من ذلك وفـرضوا األمر الواقع
ــنـاطق مـسـتــغـلـ الـظــروف الـصـعـبـة الــتي مـر بـهـا في تـلك ا
الـعراق بـسب حربه مـع داعش  فقـد دخلت قـوات البـيشـمركه
ادة  140من نـاطق  وحـينـها صـرح كبـار قادتـهم أن ا تـلك ا
الــدسـتـور قـد أجنـزت وانــتـهت ولن نـتـحــدث عـنـهـا بـعـد اآلن 
وقالوا ايـضا لقـد صبرنا سـنوات مع احلكومـة االحتادية حول

ادة لكن دون جدوى . هذه ا
ان مــديـنــة كـركــوك هي مـحل نــزاع كـبــيـر بــسـبـب تـركــيـبــتـهـا
ـعـقدة  وبـعـد فـرض سيـطـرة األكـراد عـليـهـا بـعد الـسـكانـيـة ا
اجــتـيــاح تــنـظــيم داعـــــش ألجــزاء كــثــيـرة من شــمــال وغـرب
الـبالد. لـذا اعـتـراض الـعـرب والـتـركـمـان الـذين يـقـطـنـون هـذه
ناطق  ـدينـة من سلـوكيـات البيـشمـركه عنـد دخولـهم لتـلك ا ا
اال ان سـلـطـة االقـلـيـم أدرجت هـذه احملـافـظـة ضـمن اسـتـفـتـاء
االنـفصـال عن بـغداد في ايـلول 2017 وقد رفـضت احلكـومة
االحتـاديـة حـيـنـهـا هـذا االسـتـفـتاء كـمـا رفـضـته كل مـن ايران

وتركيا .
وبـســبب الـشــد واجلـذ ب خالل تـلك الــسـنـوات  شــهـدت تـلك
ــنـاطق أحـداثــا خـطـيـرة مــؤسـفـة تـقـع بـ احلـ واآلخـر في ا
تنـازع علـيهـا  والتي تـدل وبشكل ناطـق ا أجـزاء عديـدة من ا
واضح على اعـادة تنـظيم عـصابـات داعش االجرامي وخالياه

االرهابية . 
ــكــونــات  وتـشــظي كــثــيــر من االحـزاب  ان اخلالفـات بــ ا
واضيع اخلالفية تختمر حتت وغياب القرار السياسي جعل ا
كـونات الـعربـية  في الـسطح بـشـكل جيـد وهذا األمـر دعى  ا
ــقـاطـعــة االنـتـخــابـات  عـلـمــا أنـهم يــشـكـلـون ـنـاطق  تـلـك  ا
ـائـة من نـسـبـة عـدد الـسـكـان هـنـاك   وهـذا مـانـسـبـته 85 بـا
األمر أعطى الكرد فسحة كبيرة وفرصة في السيطرة على كل

ناصب احلكومية وأمتالك القرار .   ا
وقـد أثـبــتت حـكـومـة األقــلـيم عـدم مــقـدرتـهـا بــأدارة شـؤونـهـا
والــدلــيل مــايــحــصل هــذه األيــام في مــحــافـظــات االقــلــيم من
توقفة احتجاجات ومـظاهرات  مطالبـة بصرف مستحـقاتهم ا
ـسـتـشـري في جـمـيع مــنـذ أشـهـر وكـذلك مـحـاربـة الـفــسـاد ا
ـد جــسـور الــتـفـاهم وزارات االقـلــيم ويـطــالـبـون حــكـومـتــهم 
والـتــعــاون مع احلــكـومــة االحتــاديه ودفع مــاعــلى االقـلــيم من
أموال متأخرة جـراء صادرات النفط أضافة لـلمنافذ احلدوديه

والضرائب وأمور مالية أخرى .
ـان مع مــايـحـصل في  أن مـوقـف احلـكـومــة االحتـاديـة والــبـر
شرفة والوطنية   حيث واقف ا االقليم هذه األيام يعتبر من ا
ـسـتـوى لـزيـارة االقـلـيم والـوقوف  تـشـــــــــكـيل وفـد عـالي ا
ـعـاجلـات الالزمـة عـلى مـايـحـصل هــــنـاك وايـجـاد احلـلـول وا
لذلك ومد يـد العون لهم وعـلى حكومة االقـليم ان تكون جادة
هي األخـرى بـتــــــسـليـم جمـيع االيرادات لـلـحكـومة االحتـادية
ــركـز واالقـلـيم  ومن ـشـاكل الــعـالـقه بـ ا كي حتل جــمـيع ا
ـواطــنـ واجــبـات احلــكـومــة االحتـاديــة حــفظ األمن وأرواح ا
ــنـاطق الــتي حتت ســيـطــرتـهــا ألن هـذه ـتــــــلــكـاتــهم في ا و
ـزمـنه لـيـست االولى وقـد التـكـون األخـيـرة  اال اذا ـشـاكل ا ا
تــعـــاونت كل األطــراف وتـــضــــــافــرت كل اجلـــهــود والــنــوايــا
اخمللصة  وهذا العمل من أولويات احلكومة االحتادية وعليها
ايضـا اتخـاذ اجـراءات حازمـة ومــــــؤثرة وسـريعـة بـالتـصدي
لــكل من يـحــاول الـتـجــاوز والـعـبـث وفـرض الـفــوضى في تـلك

ناطق . ا

والــعــرقـيــة والــطــائـفــيــة ألغـراض
فـئـويـة ضـيــقـة وأخـرى شـخـصـيـة
وغـيرهـا مذهـبـية مـقيـتة ال يُـترجّى
ـنـهج الـوطني مـنـهـا تـغـيـيـرًا في ا
ــفـقـود عـلى طـاولـة هـذا الـصـنف ا
من الـسـاسـة والـزعـامـات احلـزبـية
التي قـتلت الـروح الوطـنية ووأدت
أيـة آمالٍ بـالتـغيـير اإليـجابيّ نـحو
األفـــــــضـل فـي ظـلّ تـــــــدويـــــــر ذات
الـــشـــخـــوص أو عـــبـــر مـــحــاوالت
خـبـيـثة وحـثـيثـة إلنـتـاج مثـيالتـها
الـسـيّــئـات. وقـد بــدأت بـوادر مـثل
هـذه احملـاوالت الـسـلـبـيـة بـالـبروز
عـلى السـاحة الـسيـاسيـة العـراقية
مـــنـــذ أســـابـــيع وأيـــام عــبـــر أولى
اخلـطـوات الــتي سـمـحـت بـتـدويـر
ذاتــــهـــا من خـالل إنـــتـــاج أحـــزابٍ
ثــانــويــة بــأهــداف مــتــمــاهــيــة مع
شــــعـــارات االنــــتـــفــــاضـــة وعــــبـــر
شـخصـيـات شبـابـية أو جـاذبة في
الـســحـنــة والــشـكل والــصـورة في
مـحـاولــة لـلـظـهــور بـطـابع االدّعـاء

باإلصالح. 
كــمــا آلت جــهــات ســيــاســيـة عــلى
نــفــسـهــا وأخــرى غـيــرهــا ومـنــهـا
تـيـارات تـدّعي اإلصالح أن تـتـجـرّأَ
بــــتـــــخــــوين إرادة االنــــتــــفــــاضــــة
التـشريـنيـة وشخوصـها ووصـمها
مـؤخرًا بـصفـات ال تـليق بـأهدافـها
الــوطــنــيــة الــعــالــيـة فـي بــحــثــهـا
السـلـمي عن "وطن مفـقود". فـسوح
الـثــورة والـشــرف وإن تـخــلـلــتـهـا
بعض الـسلوكـيات الفرديـة من نفرٍ
غــيـر مــلـتــزم مـنــذ انــطالقـتــهـا في
تــشـرين أول 2019 وحــتى تــاريخ
انسحابـها ألسباب سـتظلُّ غامضة
في جــزئـــيــات مــنـــهــا ال يـــنــبــغي
وصــــفُـــهـــا ب"ســــوح الـــفــــاحـــشـــة
ومـعـصـيـة الـله" من جـانب تـيارات
تــدّعي الــوطـنــيــة واإلصالح بـاطالً
وهـي شـريــكـة فـي احلـكم أو بــأيـة
صــفــات أخــرى ال تــلــيق بــالــثـورة
الـشعـبيـة الـصادقـة التي أحـدثتـها
االنتفاضة االحتـجاجية التي هزّت
الـزعـامــات الـفـاشـلــة الـتي حـكـمت
الــــبالد مـــنــــذ الــــغـــزو األمــــريـــكي
اخلـــبــيث ولـــغــايــة الـــيــوم والــتي
سـوف تقـتلع عـروشـهم السـياسـية
واالقـتـصـادية وتـقـتصّ مـنـهم ح
تــتـغــيّـر مــوازين الـلــعـبــة في قـادم

األيام.
ـيالد جلـمـيع الـبـشر مـبـارك عـيـد ا
ـسـكـونة ودعـوات وتـمـنـيات في ا
خـــاصــة لـــلــعـــراقــيـــ الــطـــيــبــ
ّن شـكـوا غـدر الـزمن ـقـهـورين  ا
وهُمْ يـــســعــون هـــذه األيــام حلــمل
هـمومـهم عـلى كفِ وهمـوم وطـنهم
اجلـريح في الكـفّ األخرى من أجل
غارة للشفاعة رفعها أمام مولـود ا
بإعادة األمان والسالم واالستقرار
والــطــمـــأنــيـــنــة والــشـــفــاء من كلّ
األمـــراض الــــبـــشــــريـــة واألزمـــات
الـــســــيــــاســـيــــة واالقــــتـــصــــاديـــة
واالجـتـمـاعـيـة الــتي تـعـاني مـنـهـا

مجتمعات كثيرة ومنها العراق.
وعيد ميالد مجيد للجميع.
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الــريـــبـــة أهم عـــامل يـــعـــاني مـــنه
االقــــتــــصــــاد إال وهــــو الــــفــــســــاد
ـســتـشـري عــمـوديـا وأفــقـيـا  في ا
الـقـطاعـ الـعـام و اخلـاص  حيث
وردت كــلـمـة (فـســاد) أربـعـة مـرات
فــقـط في الـــصــفـــحــات (67-24 -
ـكن إغـفـال الـفـساد 95-96) وال 
الواضح في  مزاد العملة والعقود
احلــكـومـيـة  وشــركـات االتـصـاالت
ــصـــارف األهــلـــيـــة وســيـــطــرة وا
ـلـوكة شـركـات  عـائـلـيـة مـحـددة 
ومــدعـــومــة حـــزبــيـــا عــلى عـــقــود
الــقـطـاع الـعــام إضـافـةً الى ضـعف
هـــيـــبـــة الــــدولـــة وضـــعف إنـــفـــاذ

القوان وتطبقيها .
بـحـثت الـورقـة في  الـقـسم الـثـاني
اإلصالحــات االقــتــصــاديــة والــتي
ركـزت عـلى مـبـدئــيـ أسـاسـيـ ,
األول : الـــتــخــفـــيض الــكـــبــيــر في
الــرواتب وتــقـلــيص الــتــعـيــيــنـات
احلـكـومـيـة وزيادة الـضـريـبـة على
ــوظـفــ وخــفض أو إلــغــاء دعم ا
اخلـدمــات األسـاســيـة كــالـكــهـربـاء
ــاء وتـخــفـيض قــيـمــة الـديــنـار وا

اصــــدر مــــجــــلـس الــــوزراء  ورقـــة
اإلصـالح االقـــتــــصـــادي (الــــورقـــة
الـبـيضـاء ) والـتي نـاقـشت الوضع
االقـــتــصـــادي احلـــالي  واحلـــلــول
ــقــتــرحــة   وتــهـدف الــورقــة إلى ا
حتـقيق اقـتصـاد دينـاميـكي حديث
يـخــلق فـرص لـلــمـواطـنــ لـعـيش
ـة من خالل اإلصالحات حيـاة كر

الشاملة .
وحددت  الـورقة  سبـب رئيـسي

شـكلة االقـتصـاد العراقي أولـهما:
سيطـرة القطاع الـعام على الوضع
االقتـصادي واالجـتمـاعي من حيث
ـتقاعـدين ومقدار ـوظف وا عدد ا
الــــرواتب ودور الـــدولــــة ألـــريـــعي
ودعـم اخلـــــدمـــــات األســــــاســـــيـــــة
وضـــــعف مـــــؤســــســـــات الــــدولــــة
وثــانــيـــهــمــا عــدم مـــنح  الــقــطــاع
اخلـــاص الـــفـــرصــة احلـــقـــيـــقـــيــة
لــلــنــهــوض بـاالقــتــصــاد الــعـراقي
وخـــاصـــة مع حتـــديــات جـــائـــحــة
كــورونــا  وهــبــوط أســعـار الــنــفط

وازدياد عدد السكان  .
 لـقـد أغـفلت الـورقـة  وبـشكل يـثـير
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ـــبـــدأ الــــثـــاني هـــو الـــعـــراقـي  وا
الــتــمـــكــ و الــدعم غــيــر احملــدود
ـشـروط لــلـقــطـاع اخلـاص وغـيــر ا
ـقــدم من ـالـي  ا من خـالل الـدعـم ا
نح اخلارجية وتقليل احلكومة  وا
الرسوم الكمر كية وعدم رفع نسبة
الـــضــرائب واحلق بــشــراء أراضي
الــدولــة اســتـــثــنــاءً مـن الــقــوانــ
الـساريـة وشراء الـشركـات  العـامة
ـمـولة ذاتـيـا وغيـرها , الـرابـحة وا
ـقـدمـة ورغم كـل هـذه االمـتـيـازات ا
لـــلــقـــطـــاع اخلــاص إال أن الـــورقــة
افــــتــــقـــرت الـى مـــقــــتــــرح إصـــدار
تــشــريـعــات قـانــونــيـة تــنــظم عـمل
الـقــطـاع اخلــاص وطــرق مـراقــبـته
ـــالــيــة وشــفـــافــيـــة احلــســـابــات ا
وتسديـد الضرائب والرسـوم الكمر
ــسـتـحــقـة لــلـدولــة وضـمـان كــيـة ا
حـقوق الـعامـل  من حـيث األجور
ـــنـع تـــغـــول واحلـــقـــوق األخــــرى 
الــــقــــطــــاع اخلــــاص واحــــتــــكـــاره
للـخدمـات وبالـتالي الـسيـطرة على

النظام السياسي  . 
ــرجــو من أن الــهــدف األســاسي  ا

تـمـكـ القـطـاع اخلـاص هـو زيادة
إيـــرادات الــــدولــــة ورفع نــــســــبـــة
الــتـــوظــيف في الـــقــطــاع اخلــاص
ـشـاركـة احلـقـيـقـة والـفـعـالة في وا
الـتـنــمـيـة اجملـتـمــعـيـة وهـذا مـا لم

جنده إطالقا في هذه الورقة .
ـرتكزة إن اإلجراءات  الـتقشـفية  ا
وظـف سـوف تلـحق ضرراً عـلى ا
واطـن كـبيـراً بقـطـاع واسع من ا
ــوظــفـ في إذا عــلـمــنــا أن عـدد ا
الــعــراق يــقــارب األربــعــة ونــصف
ا يـعـني اعـتـماد مـلـيـون مـوظف 
خـمـســة وعـشـرين مــلـيـون مـواطن
تــقــريــبــا عــلى الــرواتـب كــمــصـدر
لـــــــلـــــــدخـل  وحــــــيـث أن الـــــــراتب
ســـيـــســـتـــهـــدف بــــســـلـــســـلـــة من
ــبـاشــرة كــتــخــفـيض اإلجــراءات ا
الـــراتب ورفع نـــســبــة الـــضــريــبــة
وإجـــراءات غــيـــر مــبــاشـــرة كــرفع
ــــاء الـــــدعـم عن الـــــكــــهـــــربـــــاء وا
وتـخـفـيض سـعر الـديـنـار الـعراقي
الــذي يــؤثـر بــشــكل مــبــاشــر عـلى
ا الــقـدرة الـشـرائـيـة لـلـمـوظف  ,
سيـؤدي حتما الـى تخفيـض نسبة
الــرواتب بـــشــكـل كــبـــيــر والـــقــوة
ـستوى الـشرائـية وينـعكـس على ا
ـعــيـشي ونـســبـة الـفــقـر ونـشـاط ا
الـســوق الـتــجـاري  والـذي يــشـكل

وظف جل زبائنه.  ا
وجلــعل الـورقــة قـابــلـة لــلـتـطــبـيق

نقترح ما يلي 
1- تــــطـــبـــيق أجــــراء واحـــد فـــقط
بـخـصــوص مـوظـفي الــدولـة وهـو
اسـتــيـفـاء الــضـريـبــة عـلى الـراتب
ا سيـوفر للدولة ما ال يقل الكلي 
عن سـتــة ونــصف تـرلــيـون ديــنـار
حـــيث أن مـــجـــمل الـــرواتب لـــعــام
2020 هـو أربـعـة وستـون تـرلـيون

وأربعمائة مليار دينار  
2- تـنـظــيم عـمــلـيـة الــتـوظـيف في
الـقــطــاع الـعــام  من خالل تــفــعـيل
مــــــجــــــلس اخلــــــدمــــــة االحتـــــادي
واالقـــتــصــار عـــلى إعــادة الـــنــظــر
بــرواتـب ذوي الــدرجــات اخلــاصـة
ــــســــؤلــــيــــ فــــقط دون بــــاقي وا

وظف . ا
3- حتــقـيـق الـعــدالـة الــضــريـبــيـة
وتــشــريع قــانــون مــوحــد وواضح
وشـفـاف لـضـريـبــة الـدخل يـعـتـمـد
مبدأ التصاعـدية مع إعادة ضريبة
الــدخل عـلـى الـشـركــات الى سـابق
ــئـة من عــهــدهــا والــبـالغـة 40 بــا
ـئــة وإلـزام الــدخل بـدال من 15 بــا
شـركـات القـطـاع اخلـاص بتـسـديد
الـــضـــرائـب والـــتي تــــقـــارب عـــدة

مليارات من الدوالرات .
ــزاد الــعــمــلـة 4- إعــادة الــنــظـر 
وتــشــريـع قــانــون جـــديــد لـــلــبــنك
ـركــزي الـعــراقي وإعــادة الـنــظـر ا
بسعر الدوالر مقارنة بالدينار على
ــصــارف  األهـــلــيــة أن تـــتــحــمـل ا
وشركات الصيرفـة النصيب األكبر
ـواطن من من الــتـغـيـيـر  بـدال من ا
صارف خالل تشريع قانـون يلزم ا
وشـركـات الـصيـرفـة بـنسـبـة فـائدة
ركزي وخضوعها يحددها البنـك ا

سالة . للرقابة وا
5- جــبــايــة  الــرسـوم الــكــمــركــيـة
واستـيفـائها مـقدمـا  وحال إصدار
خــطـاب الـضـمــان آو حتـويل مـبـلغ
ـركزي االسـتـيـراد من قـبل الـبـنك ا
ا الـعـراقي ضـمـانـا حلق الـدولـة 
يــحــد بــشــكل كـــبــيــر من الــفــســاد

نافذ احلدودية . ستشري في ا ا
6- اإلبـقــاء عـلى شــركـات الــقـطـاع
الـعـام الــرابـحـة وتـعــزيـزهـا  وذلك

لـفرض الـتـوازن ب الـقـطاع الـعام
واخلـاص ومــنع احـتــكـار الــقـطـاع

اخلاص لكل اخلدمات  .
7- إصــدار قــوانــ تــنــتــظم عــمل
الــــقـــطــــاع اخلـــاص وشــــفـــافــــيـــة
احلـــــــــــســـــــــــابـــــــــــات واألربــــــــــاح
واالسـتـحقـاقـات الضـريـبيـة وإلزام
الـشركـات بدفع مـسـتحـقات الـدولة
وحتس جـودة اخلدمات وحـماية
ــواطن من االحــتــكــار والــتــحــكم ا
بـــاألســـعــار  ,مع ضـــمــان حـــقــوق

العامل بالقطاع اخلاص .
8- تـــوزيـع أراضي الـــدولــــة عـــلى
واطـن بأسعـار مقبـولة بدال من ا
بيـعـهـا لـلـقطـاع اخلـاص اسـتـثـناءً
من القوان  كما ورد في الورقة .
9- دعم الـزراعـة وتـطـويـرهـا  بـدال
مـن رفع الـدعم عـنـهــا  واعـتـمـادهـا
كـأولــويـة لـضــمـان األمن الــغـذائي
والــــعــــمـل اجلـــاد عــــلـى تــــعــــزيـــز
الــصـــنــاعــات الــبــتـــروكــيــمــلــويــة
والـتـحولـيـة ضـمن بـرنامج واضح

ومحدد بفترة زمنية .
ــــفــــهـــوم 10- إعــــادة الــــنــــظــــر 
االسـتـثـمـار والـذي يـجب أن يـوجه
الى مـــشـــاريع الـــســـلـع الـــقـــابـــلــة
ــــشـــــاريع لـــــلــــتـــــداول بــــدال مـن ا
الــتــرفــيــهــيــة واحلــد مـن الــفــسـاد

الكبير في هذا القطاع .
11- تـــفــعـــيـل اجلـــبـــايـــة وفــرض
ـمــتـنـعـ سـطــوة الـقـانـون عــلى ا
ثل اخلطوة األولى لزيادة موارد
الدولة قبل إعـادة تسعيـر الكهرباء

اء  على أسس جتارية .  وا
وخالصة القول بان الورقة طرحت
مــفــهـــوم الــتــقــشف لـــلــمــواطــنــ

والرخاء لشركات القطاع اخلاص.
{ وزير ونائب سابق
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وحتـــد كــبـــيــر أمـــام خــصـم عــريق
نــتــوقع أن تــكــون مــبــاراة كــبــيـرة
وعلينا االستعداد لها بكل جدية".
وأشـــار "هـــنـــاك تـــاريخ كـــبـــيـــر في
مواجهات الفريق بدوري األبطال

ذكريات جيدة وأخرى سيئة".
…d U  WŽd

أكد جيـنارو جاتـوزو مدرب فريق
نــابــولي أن غـرنــاطــة -مـنــافـسه
الـــقــادم في دور الـ32 بـــالــدوري

األوروبي خصم مثالي.
وقـــال جـــاتـــوزو فـي تـــعـــلـــيق
وقع الرسمي مقتضب نـشره ا
: "إنـها لـلـنـادي الـيـوم اإلثـنـ
قرعة صعبـة وماكرة. غرناطة
فــــريق مــــثــــالي وســــيــــكـــون

منافسا صعبا".
وتــأهل نــابــولي كــمــتــصـدر
لــلــمــجــمــوعــة الــســادسـة
ومــــتــــقـــدمــــا عـــلـى ريـــال
ســوســيــيــداد مــتــصــدر
الدوري اإلسباني حاليا.
يـذكـر أن نــابـولي يـحـتل
ركـز الثالـث في ترتيب ا
الـدوري اإليطـالي "سـيري
تصدر آ" وبفارق 4 نقاط عن ا
مــيالن.شـــدد لــويس ألـــبــرتــو جنم
التـسـيــو عـلى صــعـوبـة قــرعـة ثـمن
نـهــائي دوري أبـطــال أوروبـا الـتي
أوقعـت نسـور إيطـاليـا في مواجـهة
اني. حامل اللقب بايرن ميونخ األ
وكـتب ألــبـرتــو عـبــر حـســابه عـلى
"تــويـتـر": "قــرعـة مـعــقـدة سـنـواجه
حــــامل الــــلـــقـب لـــكـن دون خـــوف

وقـيادتـنـا لتـحقـيق الـفوز" مـعتـبرا
أن مــواجــهــة بــرشــلــونــة ســتــكـون

"حتديا كبيرا".
وتــابع مــاركــيــنــيــوس: "إنه خــصم
عــظـيم. تــنـتــظــرنـا مــعـركــة كـبــيـرة
واجهة". وعلينا أن نستعد لهذه ا
ـدافع إلـى أن فـريــقه تـابع وأشــار ا
الــقـرعـة عــلى الـهـواء مــبـاشـرة ولم
يـنـدهش حيـنـما ظـهـر أن برشـلـونة

هو اخلصم.
وقــــــــال: "نـــــــــحن
مــتـحــمـسـون
جدا. قـلـنا
إنــــــــنــــــــا
سـنست
عــــــــــــــد
جـــيــدا
ألن ثـمة
قـــــــصــــــة
كبيرة ب
الــنــاديــ

وهي لــيــست
جــــــيـــــــدة عــــــلى
اإلطــــــــــــالق فــــــــــــي

حالتنا".
وزاد: "إنــــــــهــــــــا
مـواجهـة رائـعة

رشح األبرز للتأهل. رفض أنه ا
وقال ليوناردو في تـصريح للموقع
الـــرســمي لالحتـــاد األوروبي لــكــرة
الـقـدم "يـويـفـا": "واجهـنـا بـرشـلـونة
مــــرات عــــديــــدة خالل الــــســــنـــوات
األخـــــــيــــــــرة. إنه فــــــــريق عــــــــريق
ومــواجــهــته في ثــمن الــنــهــائي لن
تكـون سـهلـة ولكن هـذه هي بطـولة
دوري األبــطـال. لــكي تـصل بــعـيـدا
." نافس عليك أن تواجه أفضل ا

وأضـــاف العـب الـــفـــريـق ســـابـــقـــا:
ـباراة "الـقـرعـة تـمت الـيـوم ولـكن ا
ـقـبل ويـتـبقى في فـبـرايـر/شـبـاط ا
شــهـران واألمــور ســتــتــوقف عــلى
ـباراة ولكني حالة الـفريق وقت ا
أؤكــد أن الـفـريـقـ لـديـهـمـا الـهـدف
نفسه واألمور دائمـا تصبح صعبة
في مـواجهـات الـذهاب واإليـاب ب

ستوى". منافس بهذا ا
وتـــابع: "الـــتــفـــاصــيل الـــصــغـــيــرة
ستكـون مهمة لـلغاية ولكـني متأكد
أن اجلــمــيـع داخل الــنـــادي لــديــهم
الــــثــــقـــــة في أن الـــــفــــريـق ضــــمن
ـرشحـ لـلقب. هـذا مـا نشـعر به ا
ولـكن عـلـيـنـا االهـتمـام بـالـتـفـاصيل

الصغيرة".
بـاراة ستـمثل كـما أقـر أيضـا بـأن ا
ـواطـنه حـدثـا خـاصــا بـالـنـســبـة 
نـيــمــار دا سـيــلــفـا أمــام فــريـقه

السابق.
ووفــقــا لـلــقــرعـة الــتي جـرت
بـــشـــكل افـــتـــراضي الـــيــوم
ديـنة نيـون السويـسرية
سيحـتضن ملـعب (الكامب
نــو) مـبـاراة الــذهـاب يـوم
بيـنما  16فبـراير 2021  
سـيـكون مـلـعب حـديـقة
األمـــــراء مـــــســـــرحــــا
ـــبـــاراة اإليــاب في

10 مارس/آذار.
وســيُــقــام لــقــاء
الـــذهـــاب يـــوم

16
فـبـرايـر/شـبا
ــــــقـــــبل ط ا
فـي مــــعــــقل
البلوجرانا
"كــــــــــــامـب
نـــــــــــــــــو"
بـــيـــنـــمـــا
ســـيُـــقــام
لـــــــقـــــــاء
اإليــــــاب
يـوم 10
مـــــارس
فــــــــــــــي
مــــعـــقل
الــبــاري
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ــديـر الــفـني أكـد رونــالـد كــومـان ا
لبرشلونة اإلسباني أن قرعة دوري
األبــطــال الــتي أوقــعــته مع بــاريس
سان جيرمان الفـرنسي صعبة لكن

الفرص فيها متساوية.
وقال كومان في تصريحات نشرها
: "نـعـرف أن الــنـادي الـيـوم اإلثــنـ
الـقرعـة أوقعـتنـا في مـواجهـة فريق
قـــــوي. ســـــنــــواجـه بــــاريـس ســــان
جــيـرمــان لـكن األمــر صـعـب أيـضـا
بالنسبة لهم ألننا أيضا فريق قوي.

سيكون دورا إقصائيا متوازنا".
ـدرب: "إنـهم يـرغـبون في وأضـاف ا
االســتــمـرار في الــبــطــولـة مــثــلــنـا
ــتـلــكـون العــبـ مــهـمـ تـمــامـا. 
ونـــحن أيـــضـــا. ســتـــكـــون مـــبــاراة
جـذابـة سـواء في بـرشـلـونـة أو في

باريس".
وأوضح بـاريس سـان جـيـرمـان قـد
أنـفـق "مـاال كــثــيـرا" لــيــحـصـل عـلى
ـنـافسـة; من أجل فـريق قـادر عـلى ا

لقب دوري األبطال.
اضي إلى وزاد: "لقد تأهلوا العام ا
الـــنــــهـــائـي. إنه فـــريـق ال يـــحب أن
يـــغـــيـب ونــحـن أيـــضـــا. ســـتـــكــون

مواجهة جميلة".
وألن مواجـهتي الـفريـق سـتلـعبان
فـي فــبــرايــر/شــبــاط ومـارس/آذار
ــدرب بــأنه يــجــهل كــيف اعــتــرف ا

ستكون حالة فريقه حينها.
: "ال يـعـرف أحـد كـيف سـتـكـون وأ
األمـور في فـبـرايـر. عـلـيـنـا أن نهـتم
حـالــيـا بـالـدوري. أتـمـنى أن نـنـجح
ــصـابـ في اســتـعــادة الالعـبـ ا

واجهة". ليكونوا متاح في ا
—ULO½ W UÝ—

وجه البـرازيلي نـيمـار جنم باريس
ســـان جــيـــرمــان رســـالـــة لــزمـــيــله
الـــســابق لـــيــونــيـل مــيــسـي قــائــد
بــرشـلـونـة عـقـب إجـراء قـرعـة ثـمن
نـهــائي دوري أبـطــال أوروبـا الـتي

. أسفرت عن مواجهة الفريق
ونشـر نيـمار عبـر حسـابه الرسمي
عــلى "إنــسـتــجــرام" صـورة جتــمـعه
يسي وعلق قائال: "أراك قريبًا يا

صديقي".
يُـذكــر أن نــيـمــار لــعب في صــفـوف
بــرشـلـونــة قـبل أن يــرحل لـبـاريس
ســـان جــيـــرمــان فـي صــيف 2017
بـــالـــشــرط اجلـــزائـي مــقـــابل 222
مـــلـــيـــون يـــورو كـــأغــــلى العب في

التاريخ.
ــديـر أكـد الــبــرازيــلي لــيـونــاردو ا
الــريـاضـي لـبـاريـس سـان جــيـرمـان
الـــفـــرنـــسي أن فـــريـــقه مـــســـتـــعــد
ــواجـهـة بـرشـلــونـة اإلسـبـاني في
ثــمن نــهــائي دوري األبــطــال لــكـنه
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ــقـدمـ من االحتــادين الـسـعـودي تــسـلم االحتـاد اآلسـيــوي لـكـرة الــقـدم مـلـفي الــتـرشـيح ا
والقطري لكرة القدم من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وقام محـمد قطان سـفير السـعودية في مالـيزيا وفـهد محمـد كافود سفـير قطر في مـاليزيا
بزيـارة مقر االحتـاد اآلسيوي لـكرة القدم يـوم االثن وذلك من أجـل تسليم الـوثائق الالزمة
في ملف الـترشـيح.وكان مـنتخب الـسعـودية تـوج بلـقب بطـولة كـأس آسيـا ثالث مرات أعوام

1984 و 1988و1996 حيث تسعى البالد الستضافة البطولة للمرة األولى في تاريخها.
قـابل تـوجت قـطـر بـلـقب الـبطـولـة لـلـمـرة األولى عام 2019 في اإلمـارات وهي تـسـعى فـي ا

الستضافة النهائيات للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي  1988 و2011.
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واصل وزيــر الـشــبــاب والـريــاضـة
عـدنـان درجـال  سـلـسـلـة الـلـقـاءات
التي يجريهـا على هامش حضوره
ــــبي إجـــتــــمــــاعـــات اجملــــلس االو
اآلســـيــــوي في ســـلـــطــــنـــة عـــمـــان
شـاركة 45 دولـة يقـام عـلى مدى

. يوم
ويـــنــعـــقــد  إجـــتــمـــاع اجلــمـــعــيــة
الــعــمـــومــيـــة الــتــاسـع والــثالثــ
ـــبـي اآلســـيـــوي لـــلــــمـــجــــلس األو
ـصـاحبـة بحـضور واالجـتمـاعات ا
شــخــصــيــات ريــاضــيــة عــدة عــلى

ستوى الدولي والقاري. ا
والــتـقـى درجـال بــرئــيس الـلــجــنـة
ـبـيـة العـمـانـية خـالـد بن حـمد االو
الـبوسـعيـدي والشـيخ أحمـد الفـهد

ـبي اآلسـيـوي رئـيس اجملـلس األو
بـية في قـطر ورؤساء الـلجـان االو
وايــران فــضالً عن رئــيـس اإلحتـاد
الـلبـناني لـكرة الـقدم هاشـم حيدر
وقـــــدم شـــــرحـــــا وافـــــيـــــا عن أهم
التـطورات اإليجابـية علـى الساحة
الـرياضـية الـعـراقيـة واالنفـتاح في
عالم اإلستثمار الرياضي مع بحث
ــشـتــرك مع هـذه سـبل الــتــعـاون ا
الـــدول فـي اجملـــالــــ الـــشــــبـــابي
والــريــاضي. كــمــا الــتـقـى  درجـال
األمـــيـــر عـــبـــدالــــعـــزيـــز بن تـــركي
ـبـية الـفـيـصل رئـيس الـلـجـنـة األو
الـسعـودية فـي ركن ملف الـرياض
2030 في إطار تقدم السعودية
ــلف اســتــضــافــة دورة األلــعــاب

اآلسيوية نهاية العقد اجلاري. جانب من اجتماع عدنان درجال مع االحتاد االسيوي
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زار ســـعـــد خـــلـــيل رئـــيس جـــمـــعـــيـــة الـــصـــداقــة
الـفلسـطيـنية الـعراقـية بيت  الـكابـ أحمد راضي
بصحبة  مـحمد البلداوي رئيس اجلـالية العراقية

في االردن.
 وقـدم  خــلـيل الـتـعــازي لـعـائـلــته  بـرحـيل نـورس
الـعــراق اخلـالــد الـكـابــ احـمـد راضـي وبـ لـهم
مـحــبـة الـشــعب الـفـلــسـطـيــني لـلــفـقـيــد  وحـزنـهم
الــعـمــيق عــلى رحـيــله والسـيــمـا أن الــكـابــ كـان
ثابة  قدوة لكل الشباب العربي ورحيله خسارة
ـتـلـكه الـراحل من جنـومـية واخالق ـا  للـجـمـيع 
وتـواضع وطـيـبـة وال غـرابـة إذا رأيـنـا احلـزن يعم

كل الوطن العربي بعد سماع نبأ رحيله .
وأستذكر خليل تاريخ احمد راضي الكروي وكيف
 كـان يــتـابع مــنـتـخب الــعـراق واألهـداف الــرائـعـة
الــتي كـان يــحــرزهـا الــراحل في شــبـاك اخلــصـوم
واعتزازآ بالفقيـد  قرر مجلس إدارة اجلمعية منح
 عـائـلة الـكـابـ احمـد راضي أعـضاء فـخـري في

اجلمعية تقديرا لتاريخه الرياضي .
واستـلم فـيـصل جنل الفـقـيـد درع اجلمـعـية نـيـابة
عن عــائــلــته وشــكــرهم عــلى هــذه الــزيــارة وعــلى
مـبــادرتـهم الـرائــعـة مـؤكـدا لــهم أن والـده الـراحل
الـكـابـ احـمد راضـي سيـبـقى قـدوته ومـلـهمه في

احلياة.

البرازيلي
ماركينيوس

وستقـام مباريات ذهـاب دور الستة
عـــشـــر فـي الـــفـــتـــرة بـــ  16و24
قـبل على أن تـقام فبـرايـر/شبـاط ا
مـواجهـات جولـة اإليـاب في الفـترة

ب 9 و17 مارس/آذار.
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ــــنح واعــــتـــــرف زيــــدان بــــأنـه ال 
الـفـرصـة الـكـافــيـة إليـسـكـو إلثـبـات
مـــــاهـــــيـــــته كـالعب وأنـه في وضع
"حـرج".ولـم يـشـارك إيــسـكـو في أي
ــبــاريــات الــثالثــة احلــاســمـة من ا
األخــيــرة لــلـريــال أمــام إشــبــيــلــيـة
وبــــوروســـيـــا مـــونـــشـــنـــجالدبـــاخ
وأتلتـيكو مدريـد لكن زيدان أكد أن

الالعب سيحظى بفرصة.
وقــال "إيـسـكـو يـكــون العـبـا مـهـمـا.
صحـيح أنه لم يلـعب كـثيـرا مؤخرا
وال أمنـحه الـفرصـة إلثبـات ماهـيته
كالعب. إنـــهــا حلـــظــة حـــرجــة. إنه

يعمل بقوة لكي يحظى بفرصة".
وأشار إلى أن ريال مدريد لم يتغير
ـاضي مـقـارنة في شيء األسـبـوع ا

باألسابيع التي قبلها.
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وعن وضـع مـــارســــيــــلـــو الــــذي لم
ـبـاريات يـشـارك كـثـيـرا أيـضـا في ا
األخيرة قال "صحيح أنه لعب أقل
نــعـرف مــاهـيــته كالعب ومـا فــعـله

ه لنا". كن تقد وما 
وختم: "صـحيح أنه لم يـلعب كـثيرا
مـؤخـرا. وأعـرف أنه يـتـدرب بـشـكل
جــيــد ومــا يــجـب عــلــيه فــعــله هــو
االســتـمـرار عــلى هـذا الــنـمط حـتى

يحظى بفرصة أخرى".

 

عــلى االســتـمـراريــة سـنــلـعب دورا
مـــهــمـــا".يــذكــر أن مـــبــاريـــات ثــمن
النـهائي سـتقـام في فـبرايـر/شباط
ومـارس/آذار مـا يـعـني أنه تـتـبقى
فترة زمنيـة كبيرة قد يـختلف فيها
.ورغم ذلك قـال مـسـتــوى الـفـريـقـ
كـــوكى: "تــشـــيــلــسـي فــريق كـــبــيــر
ويـلـعب بشـكل هـجـومي.. علـيـنا أن
نـرى كيف سـنسـتـعد لألمـر لتـقد

أفضل أداء والعبور للدور التالي".
ديـر الفني ريـال مدريد زين وأكد ا
الـدين زيــدان الــيــوم اإلثـنــ بــعـد
ظـــهــور قــرعـــة دور الــســتـــة عــشــر
لـبـطـولة دوري أبـطـال أوروبـا لـكرة
الــــقــــدم أنه يــــكن "الــــكــــثــــيــــر من
االحـــتـــرام" ألتــــاالنـــتـــا اإليـــطـــالي
ـقـبل فـي الـبـطـولة مـنـافس فـريـقه ا
الـقـاريـة.وحتـدث زيـدان بـاقـتـضـاب
عن مــواجـهـة أتـاالنـتـا في مـؤتـمـره
الصحفي الذي يعقده عشية مباراة
أتـــلــــتــــيك بــــيـــلــــبــــاو في الـــدوري
اإلسـبــاني مـؤكـدا أنـه يـفـضل عـدم
الـتـفـكـيـر في مـواجـهـة سـتـلـعب في
غــضــون أشـــهــر في الـــوقت الــذي

سيلعب فريقه غدا الثالثاء.
ـدرب الفـرنسي " الـكثـير من وقال ا
االحتـرام. في الـنهـاية سـتقـام هذه
ــبـاراة في نـهــايـة شـهــر فـبـرايـر/ ا
شـباط وبـأقـصى درجـات االحـترام
للـمنـافس; كل ما يـهمـني في الوقت
احلــالي هــو مـبــاراة الــغــد; لــديــنـا
مـبـاراة مـهـمـة لـلــغـايـة. نـحن نـركـز
عــلى ذلك. نـريـد أن نـظــهـر مـا نـحن

عليه كفريق وهذا ما سنفعله".

ورؤوسنا مرفوعة دائمًا".
من جـانبه قـال سيـمـوني إنزاجي
ــــديــــر الــــفـــنـي لالتــــســــيــــو في ا
تـــصــريـــحـــات لـــشـــبـــكـــة "ســـكــاي
سـبـورتس إيـطـالـيـا": "نـحن نـواجه
أبـطال أوروبـا سـيـكون هـذا دافـعًا
كــبـيـرًا لـلـجـمــيع من أجل الـتـطـور
والقيام بعمل جيد".وأضاف: "يجب
أن يـكـون الـتـعامـل مع بـطل أوروبا
مصدرًا للـتحفيـز والنمو.. يجب أن
يـحاول التـسـيو الـوصـول إلى هذه

كنة". واجهة بأفضل صورة  ا
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قال قـائد أتـلتـيكـو مدريـد خورخى
"كوكي" ريسوركسيون إن مواجهة
تــشــيــلــسي في ثــمن نــهـائي دوري
األبــطـال ســتــحـســمــهـا "تــفــاصـيل
صـغـيرة" وذلك بـعـد مـعرفـة نـتائج

. قرعة هذا الدور اليوم االثن
وأوضح كــوكـي في تـــصــريـــحــات
نشـرها الـنادي: "في هـذا النوع من
ـواجهـات اإلقصـائـية الـتفـاصيل ا
هي كلمة السر".وتابع: "يجب عليك
أن حتــول فـرصـك إلى أهـداف وأن
تـدافع جــيـدًا.. حـدث هـذا األمـر في
ـــاضي أمــام لـــيــفــربــول ــوسم ا ا
عــبــرنـا مـن أمـامــهم بــالــتــفــاصـيل
الـصـغيـرة.. أتـمنـى أن يتـكـرر األمر
ضــد تــشــيــلـــسي".وواصل الــدولي
اإلسبانـي: "إنه خصم نعـرفه جيدًا
لــقــد تـواجــهــنــا كــثــيــرا.. ومـا زال
يتبـقى الكثيـر على مواجهـتنا لكن
لـدينـا نـفس احلمـاس.. أعـتقـد أنـنا
نـقـدم موسـمـا عظـيـما لـو حـافظـنا

واســتــعـــرض  درجــال جــانــبــاً من
الـتـغـيـير الـذي يـشـهـده الـعراق في
مـيـدان الــبـنى الـتـحـتــيـة احلـديـثـة
اجلــاهـزة إلســتــضــافـة الــبــطـوالت
الكبـيرة وما سيشـهده من إضافات
مـــــهــــمــــة خـالل الــــعـــــام احلــــالي
والــتــطــور الــكــبــيــر في الــتــعــاون
الــريـاضي والـشـبــابي بـ الـعـراق
ـملكـة وامكـانيـة إقامة مـلتـقيات وا
شــبـابــيـة ريــاضـيــة مـشــتـركــة بـ

البلدين.
`Oýd² « nK

فـيـمــا قـدم األمـيـر عـبــد الـعـزيـز بن
ــرشح ــلـف ا تــركـي شــرحًـــا عن ا
الستضافة دورة األلعاب اآلسيوية
رتـبطة به  واخلطط والتفـاصيل ا
ـنــشـود.وبـ ـرســومـة لـلــهـدف ا ا

درجال في إتـصـال هاتـفي مع قسم
اإلعالم واإلتــصـــال احلـــكــومي ان
ـنـهـاج اآلسـيـوي سـيـكـون حافالً ا
ـقــبـلـ لـتـحـقـيق خالل الـيـومـ ا
لـقــاءات وتـفــاهـمــات مـشـتــركـة مع
ـا يـخدم الـريـاضة ـثـلي القـارة 
الـعـراقـية مـضـيـفـاً انه سـيتم خالل
االجــــتــــمـــاع تــــكـــر نــــخــــبـــة من
الـشـخـصيـات اآلسـيـوية كـمـا جرت
ــبي الــعــادة من قــبل اجملــلس األو
االســـــيــــوي ومــــنــــحـــــهم جــــائــــزة
االســتـــحــقـــاق تــقـــديــراً لـــهم عــلى
إسـهــامـاتـهم الــفـاعـلــة وجـهـودهم
البـارزة في اجملال الـرياضي.جـدير
بــالــذكـــر ان الــبـــرنــامج يـــتــضــمن
إجــتـــمــاعـــات عــدة من ضـــمــنـــهــا
ـكتب التنفـيذي للمجلس إجتماع ا

ـــبي اآلســـيـــوي وعــقـــد امس األو
الثالثاء والـيوم األربعـاء اإلجتماع
الــتــاسـع والــثالثـــ لــلــجـــمــعــيــة
ـــــــبي الـعـمــومـيـة لـلــمـجـلس األو
اآلســيـــوي فــضـالً عن مــؤتـــمــرين
ـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــيـــ أولـــهـــمـــا ا
الـصحـــــــفي الذي سـيـعقـد للـدولة
الـــتي ســــتـــســـتــــــــــــضـــيف دورة
والـثاني األلـعـاب اآلسـيـوية 2030 
بـي اآلسيوي والذي للمـجلس األو
ســيــعــقــد عـقـب انـتــهــاء اجــتــمـاع
اجلـمـعـيـة الـعــمـومـيـة لإلعالن عن
الـــــقـــــرارات الـــــتي خـــــــرج بـــــهــــا

االجتماع.
ـبـيـة الـوطـنـية ومـثل الـلـجـنـة االو
العـراقية في االجـتمـاعات رئيـسها

رعد حمودي.

سي "حديقة األمراء".
قــال مـدافع بـاريس ســان جـيـرمـان
الـبــرازيـلي مـاركـيـنـيـوس إن فـريـقه
ا كـان عليه أصبح أكـثر "نضـجا" 
األمـــر في 2017 حــــيـــنــــمـــا حــــقق
بـرشـلـونـة الـعودة الـتـاريـخـيـة على
حــســـابــهم في إيـــاب ثــمن نـــهــائي

دوري األبطال.
وفاز باريس ذهابا  0-4قبل أن يرد
بــرشــلــونــة في كــامب نــو بــفــوز
ســاحق 1-6 حـــسم بـه تــأهـــله

قبل 3 سنوات.
وقـــال مـــاركـــيــنـــيـــوس في
تصريحات نـشرها النادي
الــبــاريــسي عــبــر مــوقـعه
الـــرســمـي: "لـــقــد تـــغـــيــر
الــفــريق كــثــيــرا وأصـبح
أكـــثـــر نـــضـــجـــا. اإلطـــار
نـــفـــسه مـــخـــتـــلـف. لـــقــد
أضــرنـا نـيــمـار كــثـيـرا في
ـــبــاراة لـــكـــنه اآلن تــلـك ا

أصبح معنا".
وأضاف: "إنـه متـحـمس جدا
ـــــبــــاراة لـــــلـــــعب هـــــذه ا
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رد العـب هـامــاربـي الــســويــدي مــهــنـد
جـعـاز عـلى بـيـان الهـيـئـة الـتطـبـيـعـية

لالحتاد العراقي بكرة القدم.
ونـشرت التطبيعـية بياناً اوضحت فيه
ـــنــتــخب بـــان جــعــاز رفض تـــمــثــيل ا
الـوطـني. وفي هـذا الـصدد نـشـر جـعاز
عـبـر حسـابه الرسـمي على انـستـغرام
إلـى اجلمـاهيـر العـراقية ,انـا لم أرفض

نتخب. تمثيل ا
واضــاف انـا اريـد الـتـركــيـز مع فـريـقي
هـامـاربي لالسـتـعـداد لـلـمـوسم الـقادم
اشـعــر بـالـفـخـر عـنـدمـا ارتـدي قـمـيص

نتخب العراقي. ا
وتـابع رجـاءً ال تـستـمـعوا لـلـصحـفـي

. الكاذب
ـــديــر اإلداري ومـن جــانـــبه أكـــد ا
ـنـتـخـبـنا الـوطـني بـكـرة الـقدم
بـاسل كوركيس رفض الالعب
مـهـند جـعـاز محـتـرف نادي
هــــامــــاربـي الــــســــويـــدي
ــنــتـخب خالل تــمــثـيل ا

قبلة. االستحقاقات ا
وقـالَ كـوركـيس الالعب
مــهـنـد جـعــاز كـان من ضـمن
ـنــتــخب الــوطـني قــائــمــة ا
لــلـبـطـولـة الــربـاعـيـة الـتي
ســـــتـــــقــــام فـي االمــــارات
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ـقــبل ولــكن بــعــد االتــصـال الــشــهــر ا
بـــالـالعب من أجل مـــخـــاطـــبـــة نـــاديه
وكـــذلك تــوجـــيه الــدعـــوة الــرســـمــيــة
نتخب صُـدمنا بـرفض الالعب تمثـيل ا

ألسباب ال نعلمها.
ـديـر االداري لــلـمــنـتـخب لم وأضــافَ ا
نـعـرف األسبـاب احلـقيـقيـة الـتي دفعت
الـالعب التخـاذ هذا الـقرار وحتـى بعد
االتــصـال بـعـائــلـته لم تــعـرف الـسـبب
لـرفض الالعب الدعوة وتمـثيل منتخب
الــعـراق وهي تـشــعـر بـاإلحــبـاط لـهـذا

القرار.
WKJA* œułË ô

ـدرب وأوضـحَ كـوركـيس لـقــد أبـلـغت ا
ـــا حـــصـل مع الالعب كـــاتـــانــــيـــتش 
درب قال انه ال توجد مشكلة جـعاز وا
ا هـذه رغـبة الالعب بـعدم فـي ذلك لطـا
نـتخـب للـفترة الـتواجـد ضمن قـائمـة ا

قبلة. ا
وأشـار كـوركـيس إلى أن أوراق الالعب
مـهنـد جعـاز قد اسـتغـرقت وقتـاً طويالً
من أجـل إكـمـالـهـا لــكي يـصـبح جـاهـزاً
ــنـتــخب الــعــراقي رغم أن لــتــمــثــيل ا
نتخب وقد سبق رغـبته كانت تمثيل ا
نتخب من قبل أن لعب ضمن صفوف ا
ــبـي الــعــراقي ولــكن رغــبــته اآلن االو
نـتخب وهذا تـغيـرت بارتداء فـانيـلة ا

شيء يعود إليه.
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تـعادل مـنـتخـبـنا الـوطـني للـشـباب لـكـرة القـدم أمام
فـريق أمـانة بـغداد (األول) بـهـدف لـكل مـنهـما في
ـبـاراة الـوديـة التـي جمـعـتـهـمـا  عـلى مـلـعب أمـانة ا

بغداد.
ـنـتـخب الـشـبـاب ضمن ـبـاراة الوديـة  وتـأتي هـذه ا
بي الوديت باراتي مـنتخب لبنـان األو حتـضيراته 
ـقـبل الـلـتـ سـتـقـامـان فـي كـربالء بـدايـة الـشـهـر ا
ضـمن اســتـعـداداته لـبــطـولـة آسـيـا حتت 19 عـامـا
قبل في أوزبكستان. والتي ستقام في مطلع آذار ا
ـنـتــخب الـشـبــاب جـمـيع الك الــتـدريـبـي  وأشـرك ا
نتخب فـيما تمت مشـاركة العب جدد من العـبي ا
يـناء في الـظهـور األول لهم فـريقي نـفط الـبصـرة وا
مـع لـــــيــــــوث الــــــرافـــــديـن من أجـل اإلطالع عــــــلى

مستوياتهم الفنية.
وسـجلَ أهداف مـنتـخبنـا الوطـني للـشبـاب الالعبان
حـسـ عبـدالـله ومـنـتظـر مـحـمـد جبـر فـيـمـا سجل
هــدفي أمـــانــة بــغـــداد الالعــبـــان مــصــطـــفى كــر

ومصطفى هاني.
ـؤمل أن يـخوض مـنـتـخبـنـا الـوطنـي للـشـباب ومن ا
متاز مـباراة ودية ثانية مع أحد أندية دوري الكرة ا

قبل. يوم السبت ا

مهند جعاز

dJð.∫ جنل احمد راضي يكرم بدرع جمعية الصداقة

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23 .Issue 6839 Wednesday 16/12/2020



ـشروبـات واخملدرات في مـنتـصف بغداد ا
.. وكــيف يـتـعــامـلـون مــعـهم عـنــد الـقـبض
عـلـيــهم ? فـقـال:عـنـد الـقـاء الـقـبض عـلـيـهم
وتــرسـل أوراقــهم لــلــقــاضي يــقــرر بــدوره
اإلفــراج عــنــهم بــكــفــالـة شــخص ضــامن 
واألحـــداث او الـــكــــبـــار الـــســـوريـــ يـــتم
أبــــعـــادهم خــــارج الـــبالد .وهــــنـــاك مـــادة
قـانـونـيـة مـضـمـونـهـا كل شـخص يـسـتـغل
األحـداث ألعمـال السـمسـرة وغيـرها يـحكم
بــالــغــرامــة  15مـــلــيــون ديــنــار أو احلــكم
ـتابـعة ـؤبـد  ونحن جـادين بـا بـالـسجن ا
ــثل هــذه احلــاالت يــومـيــاً .وأشــار مــديـر
األحـداث (هـنـاك حـاله ألحـد الـقاصـرين من
ـــدمــنـــ عـــلى تــعـــاطي اخملـــدرات وهــو ا
مــحـكـوم ومـودع في سـجن األحـداث  هـذا
الصبي قام بقتل جده وأستحوذ على مبلغ
ساعدة تة  (29 ورقة)   قام بتنفيذ جر

صديقه) .
 من جـــانـــبــة قـــال الـــبــاحث اإلجـــتـــمــاعي
حــســنــ عــلي : أصـدقــاء الــســوء لــهـؤالء
ن يــسـبــبـون األحــداث والــقـاصــرين هم 
ــشــاكل األخــرى لألحــداث  وتــواصــلـهم ا
تابعة اجلاده من بالدراسة مهم جداً بعد ا

ذويهم .
ونــحـن نــخــتم جــولــتــنــا أن نــؤكــد انه من
الـصعب إهمال هوالء الـصبية واالحداث و
يـجب أن تـكون هـنـاك متـابـعة مـن الشـرطة
وعــــوائـل هــــؤالء اخلــــارجــــ عـن طــــريق
الـــصـــواب.ومالحــظـــة  أنـــعــدام الـــرقـــابــة
اإلســريـة لالبـنــاء الـقـاصـريـن وحتـركـاتـهم
ــشــبــوهه  وكــذلك الـتــواصل مع إدارات ا
مــدارس أوالدهم  حلـثـهم عــلى تـواصـلـهم
لــلـدراســة واألبـتــعـاد عن أصــدقـاء الــسـوء
.وعـلى احلـكـومـة أن تضع قـوانـ صـارمة
حتــد مـن هــذه الــظــواهــر الــغــريــبــة الــتي
تـتسبب لهم األنحدار نـحو طريق الرذيلة 
ونـــــتــــمــــنـى أن نــــرى الــــدور احلـــــكــــومي
ــشــروبـات لــلــمــتــعــاطــ لــلــمــخــدرات وا
الـكحـوليـة  أن تعيـدهم للـطريق الـصحيح

ساعدة األب واألم واألخ.
 فـريق عمل(كالم الناس)لـهذه احللقة تالف
مـن :اإلعــداد والــتــقـــد : عــلي اخلــالــدي
مــخــرج مــيــداني ومــديـر تــصــويــر : عــمـر
اجلـــــابــــــري  الـــــتـــــصــــــويـــــر : ســـــرمـــــد
ـــتــابـــعــة اإلعالمــيـــة : ســعــدون ا بـــلــيــبل
اجلـابري  مـونتـاج وتنفـيذ : حـسام الدين

محمود.

…dOš_« q³7

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

WO u×J «  UÐËdA*«Ë  «—b<« rN½U œ≈ V³Ý sŽ ÊuŁ Òb×²¹ ÊËd UI «

tMÐ≈ WÐuD Ð qH²×¹ ·uÒÝË

 À«bŠ_« ·«d×½≈ sŽ 5¹ËU²³ « W “√ w  wzUBI²Ý≈ d¹dI²Ð ©”UM « Âö ®

معدات يستخدمها االحداث لتعاطي اخملدرات
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ـقـبل ضـيـفـا عـلى الـسـيـاسي الــعـراقي يـحل الـسـبت ا
نــدوة حــواريــة تــعــــــــقــد عـــلى بــرنــامج (غــوغل زوم)
ـرتـقـبـة في بـعـنـوان (ســيـاق الـتـعـديالت الـدســتـوريـة ا

العراق).
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رئـيس احتاد الـكـتـاب واالُدبـاء األردنيـ األسـبق نـعاه
وزيـر الـثــقـافـة االردني بـاسم الـطـويـسي بـعـد ان غـيـبه

اضي. وت السبت ا ا
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 d¹U J uÐ #U

ـقيم في فـرنـسـا صدر له عن دار الـكاتب اجلـزائـري ا
الـبـيـرونـي لـلـنـشـر والـتـوزيع فـي عـمـان كـتـاب بـعـنـوان
(اجلــرافـولـوجي.. عـنــدمـا يـتـكــلم خـطك) يـقع  في 80

توسط. صفحة من القطع ا

dH  oÒI×¹ ÍdB  rKO  ‰Ë√
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أصــبـح أول فــيــلم عـــربي في عــام 2020
يـحـقق صـفـر إيـرادات بـعـد أن  عـرضه
ــوقع الـبــوابـة ــاضي. ووفــقـا  الــسـبت ا
الـفيـلم بـعنـوان فـيـروس وهو من بـطـولة
شريف السالموني ومارتينا عادل وتامر
القاضي ووفـاء صادق ومـها أبو
عوف ور البارودي ونهير أم
ومن إخـــــراج أســــامـــــة عـــــامــــر
وتـــــســـــيـــــطـــــر أجـــــواء الـــــرعب
والــــــتـــــشــــــويـق عـــــلـى أحـــــداث
الــفــيـلـم.وبـحــسب وســائل إعالم
مـــصـــريـــة فـــقـــد بـــلغ إجـــمـــالي
ـــــعـــــروضــــة إيـــــرادات األفالم ا
ـاضي في دور الـعرض السـبت ا
السينمائي  230ألف جنيه فقط
ـقدمة فـيلم الـصندوق وكان في ا
األســـود من بــطـــولــة مـــنى زكي
الذي بلـغت إيراداته اجلـمعة 81
ألف جنـيه.وتعاني دور الـسيـنما
عـمـومًـا في مـصـر وخـارجـهـا من
ضـعف اإلقبـال اجلـمـاهيـري مـنذ
شــهـور طــويـلــة بـســبب جـائــحـة

كورونا.
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في ســابـقــة فــريـدة من نــوعـهــا ولـلــمـرة
األولى حقق فيلم مصـري يعرض حاليًا
في دور الــعـرض الـســيـنــمـائي مــفـاجـأة
صادمة للجميع في شباك التذاكر حيث
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في العـالم وذلك بـحـسب التـفـاصيل
الـتي  نـشــرهـا احلـسـاب الـرسـمي
سابـقة (تي سي كالـندر) على موقع
إنــسـتــغـرام. وصــبـري هي الــفـنــانـة
ــتـواجـدة هـذا الـعــربـيـة الــوحـيـدة ا
الــعـــام ضــمن الــقــائـــمــة إلى جــانب
الــــعــــديــــد مـن جنــــوم هــــولــــيــــوود
وبوليوود وجنـوم الرياضـة وملكات
جـمــال عـدد من الـدول حــول الـعـالم
كذلك مـثلت الـعرب لـوحدهـا في هذه

القائمة في عامي 2017 و2018. 
عــلى صـعــيــد آخـر أبــهـرت صــبـري
ـــاضـــيــة اجلـــمـــهـــور خالل األيـــام ا
بــاإلطالالت الـســاحــرة الـتي ظــهـرت
بـهــا عـلى الـســجـادة احلـمـراء خالل
مــشـاركــتـهــا في مــهـرجــان الـقــاهـرة
الــســيــنــمــائي لــعــام 2020 بـدورته
الـ42 واسـتــطـاعـت أن حتـصــد عـبـر
إنـــــســـــتـــــغـــــرام مـــــئـــــات اآلالف من

اإلعجابات والتعليقات.

القاهرة- الزمان
لـلـسـنـة الـثـالـثـة وقع االخـتـيـار عـلى
ــصـريـة يـاســمـ صـبـري ـمــثـلـة ا ا
لتكـون ضمن قائـمة أجمل 100 وجه
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طـربـة الـلـبنـانـيـة مـاجدة أحـتـفلـت ا
الرومي بـعـيد مـيالدها الـ 64 برفـقة
ـــكـــونـــة من شـــقــيـــقـــهــا عـــائــلـــته ا

وشقيقتها. 
وشـاركت الـرومي صورة لـهـا بـرفـقة
أشـقائـهـا عـبر إنـسـتـغرام وأرفـقـتـها
بـتـعـلـيق (مـا بـتـكـمل الـفـرحـة إال مع

جمعة العيلة). 
و تداول الصـورة العـائليـة  بشكل
كبير وعلق اجلمهور على الشبه ب
اإلخـوة خـاصـةً مــاجـدة وشـقـيـقـتـهـا
الــكـبــيــرة الـتي نــادراً مــا تـطل عــبـر
مـنــصـات الـتـواصـل االجـتـاعي . في
نفس الـسيـاق تسـاءل اجلمـهور عن
غــيــاب ابـنــتي الــفــنـانــة من زوجــهـا
األول وهـــــمــــــا هـال ونـــــور وخــــــمن
الـبـعض وجـود خالف بـينـهم إال أن
األمر مـجـرد إشاعـات وال أساس لـها
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ــغـرب الـسـابـقـة نـشـرت مــلـكـة جـمـال ا
مقطع ـان الباني   غربـية إ مـثلـة ا وا
فيـديو من  مسـلسل (رامو) الـذي يلعب
بـطــولـته زوجــهـا الــنـجم الــتـركي مـراد
يـلدر وذلك عـبـر صـفـحـتهـا الـرسـمـية
على موقع للتواصل االجتماعي وعلقت
علـيه (إبداع فـوق الوصف  أنـا فخورة

بك حبيبي).
غربي الدوزي فعلق : ووافقها الفنان ا

عنى. فنان بكل ما يحمله ا
 أما ملكة جـمال لبنان الـسابقة ساندرا

رزق فكتبت بدورها معلقة : 
ئة.  جنم مئة با

ـذكور وهو ـقطع ا ويظـهر يـلدر في ا
يـــركض فـي ســـاحـــة مألى بـــســـيــارات

إسعاف ويصرخ ويبكي.
و مـســلـسل رامـو يــجـسـد صــراعًـا بـ
عـائــلــــــــــتـ يــتــخــلـله الــكــــــثــيـر من
ــواقف اإلنــســانـيــة ويــقــوم  يــلـدر ا
بـدور رجل أعــمـــــــــال يـتــزعم عـصــابـة
تــقـــــــــــــوم بـــأعــمــال غــيـــر قــانــونــيــة

ويــضــطــر لــلـزواج مـن ابــنــة الــعــائــلـة
األخـــرى بـــعـــد أن قـــام بـــقـــتل رجل من

أبنائها.
ويـعـيش رامــو وعـائـلـته فـي حي فـقـيـر
ــشــاكل في أضــنــا رامـو ذلك مـلـيء بـا
الرجل الشـجاع الشهم يـقرر إنهاء هذا
الـظـلم مـهمـا كـلـفه من ثـمن لـكي حتظى
ـــعـــامــلـــة األنـــسب الـــتي عـــائـــلـــته بـــا
تـسـتـحـقـهــا يـنـوي رامـو الـتـمـرد عـلى
الـعائـلـة الـتي يـعـملـون لـصـاحلـهـا لكن
مجلس عائلـته ال يسمحون له بذلك إال
أن رامــو يــتـحــرك بــالــرغم من عــائــلـته
ويـشـعل أول فـتـيل لنـار الـتـمرد. بـيـنـما
يــتـــقـــــــدم رامــو نـــحــو هـــدفه خـــطــوة
قرب بوز بخطوة يرتكب صديقه ا

خطأ يقلب كل خططه رأساً
عــلى عـــــــقب. بـــســبب
اخلــطـأ الـذي ارتـكبه
صـــديـــقه الـــعـــزيـــز
ســـيـــواجـه رامـــــو
أصـعب قـــرار في
حــــــــــــــيــــــــــــــاتـه.

حان الوقت لـتتأمّل. إن جوهر النجاح يكمن في فريق
العمل.
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كن إيجابـياً مع االصدقـاء بقضاء بـعض الوقت معهم
كتب أو العمل. بعيداً عن ا
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ـا سـتــتـعـلـمه الحـظـة أكــثـر بـكـثــيـر  سـتـتـعــلّم من ا
طروحة . باالندماج في القضايا ا

—u¦ «

ثالية  قد يـكون معكّراً بعض الشيء  كن تمسـكك با
حذراً . رقم احلظ .2

»dIF «

 الـتـروّي سيـسـمح لك بـرؤية بـعض االمـور الـتي كنت
غافالً عنها. 
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كن صريـحاً مع مديـر العـمل  إذا اقتـضى األمر .يوم
السعد الثالثاء.
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فـقط ال تــدع جلّ هـمك انــهـاء الــعـمل بل كــيف تـنــهـيه
بالشكل االمثل .
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أنت تـكــره أن تـكـون شـكــاكـاً بـاآلخــرين  لـكن بـعض
األمور تدفعك لذلك.

Íb'«

جـد من يـشــاطـرك الــرّأي إلحـراز الـتــقـدّم الــيـوم.يـوم
السعد االربعاء.
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 تتـصـرف بـشـكل أكـثر حـذراً مع الـشـريك . ال تـنـظر
إلى الوراء.رقم احلظ .4
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 تنـقل عالقتك مع أشخاص اليوم من زمالء عمل إلى
أصدقاء .
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كن أن يجاريك أحد. أنت تتحـرّك بسرعة كبـيرة ال 
رقم احلظ.5

 u(«
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ضع الـــكــلـــمـــات في مـــكــانـــهــا
ــنــاسب مع احلـل الــصــحــيح ا

طلوبة:  لتكتشف الكلمة ا
WOð«—U « …d¹eł

كـربالء  –سـوريـا  –بـيـروت –
ا  –فتوة  –رقيق  –أغوار – د
جده  –عبله  –قربان  –حكيم
 –نـاسك  –حالل  –جــنـان –

. ـــعــ كـــــره  –مــــــســــــبح  –ا

ـمـثل الــعـراقي اسـتــقـبـلـه وزيـر الـثــقـافـة والــسـيـاحـة ا
كتـبه في الوزارة ـاضي  واآلثـار حسن نـاظم االحد ا
وجـرت خـالل الـلــقـاء مــنــاقـشــة عــدد من االقـتــراحـات

شاريع الفنية. وا

ـيــة الـعـراقــيـة وقــعت في بـغـداد الـصــحــفـيــة واالكـاد
كــتـــــابــهــا اجلــديــد (خــطــاب الــكــراهــيـة  –احــاطــات
ـعــنــيـ بــصـنــاعـة وجتـارب) بــحــضـــــــور عــدد من ا

الكتاب.

ــعــمــاري الـعــراقي ــهــنــدس ا ا
ـاضي في ـوت االحــد ا غـيــبه ا
دبي ويــعــد الـراحـل احـد أعالم
ــــعــــمــــاريـــة ـــدرســــة ا ورواد ا

العراقية.

االديب االردني قـدم قراءة بعـنوان (العـبقريـة والشر ال
مـحـورها يـجـتـمـعـان) في فـرع احتـاد الكـتـاب بـدمـشق
مـسـرحـيـة (مــوتـسـارت وسـالـيـري) لـلـشـاعـر الـروسي

بوشك .
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ي الـــعـــراقي تـــلــقـى الــتـــعـــازي من االوســاط االكـــاد
الـسـيــاسـيـة واجلــامـعـيــة بـوفـاة والــدته تـغـمــدهـا الـله

بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته.

ان الباني ا

صورت للعروس أرفقهما بتعليق
مــؤثـر إذ كــتب(ألف مـبــروك خـطــبـة
جــورج جــونــيـور وســوف وإيــلــيــنـا

ÊU e « ≠ ËdOÐ

ــــطـــرب جــــورج وســـوف احــــتــــفل ا
بـــخـــطـــوبـــة جنــــله جـــورج ونـــشـــر

سركيس نظراً لألوضاع الكورونية..
إن شاء الـله بـتتـهـنوا عـلى الـطريـقة
ـودرن بـحـياتـكن وعـقـبـال الـفـرحة ا
الـكبـيـرة حـتى صـير جـدو يـا حـبيب

قلبو للبابا).
والقت الصـور التي شـاركهـا وسوف
عــبـر مــواقع الــتـواصل االجــتــمـاعي
تــفـاعــلًـا الفــتًـا من اجلــمـهــور حـيث
ســارع احملـــبــ بــتــقــد الــتــهــاني
ـــبـــاركـــات فـي خـــطـــوبـــة جــورج وا
جـونــيـور والـذي يــعـد أصـغــر أبـنـاء
الـوسـوف بـعـد وديع وحـا واالبـنة

الوحيدة عيون.
ــاضي كـــمــا طـــرح وســوف االحـــد ا
أحـــدث أغـــانــيـه بــعـــنـــوان (صــاحي
الليـل)عبر تـطبـيق أنغامي وهي من
كــلـمــات مالك عـادل وأحلــان مـحــمـد
يحـيى وتوزيع سـليـمان دمـيان كـما
يستعد حاليًا إلحياء حفل غنائي في
ـشاركـة مـلحم اعـياد (الـكـرسمـاس)
زين فـي دولــة اإلمـــارات الـــعــربـــيــة.
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بـعد أن كـثرت جرائم الـسرقة واألغـتصاب
ـشروبـات الـكـحولـيـة واحلـبوب وتـنـاول ا
اخملـــدره مــؤخـــراً  بــ جــيـــلي األحــداث
ـدن العراقية  قام والـقاصرين في عموم ا
فــريق عـمل بـرنـامج ( كالم الـنـاس ) الـذي
تـقدمه قنـاة (الشرقـية) برفـقة مديـر شرطة
األحـداث في بـغـداد العـمـيـد عدنـان حـمود
ـهمـة إستـقصـائـية في مـنطـقة سـلـمان  
تابعة الـبتاوي وسط الـعاصمة بغـداد  
الــصـبـيـة واألحـداث وحــتى صـغـار الـسن
ـــنـــطـــقــة الـــذين يـــتـــواجـــدون فـي هـــذه ا
اخلــطــيـره  الــتي يــتــواجــد فـيــهــا هـؤالء
الـــصــبـــيــة األحـــداث لـــيــقـــومــوا بـــشــرب
ـشروبات الكحـولية مع احلبوب اخملدرة ا
 وهم بـعيدين عن متابعتهم األسرية التي
جـعـلـتهم أن يـكـونـون قطـاع طـرق وسراق

وشاذين جنسياً .
 احــد األحـداث في الــبـتــاويـ قــال (نـحن
عـاطـل عـن العـمل وتـركنـا الـدراسة ألجل
ــشــروبـات وحــبــوب الــهــلــوسـة تــنــاول ا
اخملـدرة التوجد علينـا رقابة من أهالينا 
شـربات الـكحـوليـة يحـتم علـينا و شـرب ا
ـال بـطــريـقـة وأخـرى  أن نــحـصل عـلـى ا
ألجل ســـد رغــبـــاتــنــا بـــأن نــتـــنــاول هــذه

شروبات وغيرها يومياً ). ا
 وقـال صـبي حـدث في سـجن األحداث في
مـنطـقة الطـوبچي وهـو متهم بـقضـية قتل
أبـنة عمه  انه يتناول احلشيشة بواسطة
( گــلــوب مع قــلم خــاص مــصــنع لــتــنـاول
اخملـــدرات ) وســـعـــره بـ60 الـف ديـــنــار 
وهــذا اجلــهــاز يــكــفي لــتــنــاول اخملـدرات
يـومــ فـقط ).سـأله مـقـدم الـبـرنـامج عـلي
ــة قـتل اخلــالـدي عن ســبب ارتـكــابه جـر
ابـنة عمه فاجاب(بـعد تعودي على اإلدمان
بـــتـــنـــاول اخملـــدرات عــرض عـــلي بـــعض
األشــخـاص الـذين يـروجـون اخملـدرات في
الـعــاصـمـة  أن أقـوم بـأرسـال كـمـيـات من
اخملـدرات ألشخاص يتعـاطوها ويعطوني
مــــا يـــســــد رغـــبــــتي من مــــادة اخملـــدرات
الــيـومـيــة مـجـانـاً  قــبل الـعـرض  لــكـنـهم
أصــروا أن يالوطــونــني بــالــقــوة  قـبــلت
طــلـبــهم وصــوروني فــيـديــويـاً وقــالـو اذا
تـعــتـرض أو تـخـبـر أحـد سـنـقـوم بـعـرض
ـواقع ..!)مــبـيــنـاً (ثم الــفـيــديـو بــبـعـض ا
طــــلــــبــــوا مـــــني مــــبــــلغ  15الـف وبــــعت
ـبـلغ بـعـدهـا ـوبـايل ودبـرت لـهم ا جـهــازا

طـلبـوا مبلغ   250الـف دينار وجـلبت لهم
بـلغ  بعدهـا دفعـوني أن أجلب لهم هـذا ا
مـبـلغ مـلـيـون دينـار  شـعـرت بـاحلـيرة ثم
فـكرت أن اذهب لـبيت عـمي وطرقـت الباب
وفـتحت لي الـباب ابنـةعمي الكـبيرة وهي
بـعمر الـ  45عـاماً وفاحتتهـا بأني محتاج
مـبلغ مـليون  إال أنـها رفـضت وقالت ماذا

بلغ ..??   تفعل بهذا ا
قـلت لـها مـحتـاجه ضروري قـالت ماعـندي
..!! إال أنـي هــجـــمـت عـــلــيـــهـــا وصـــرخت
بــوجـهي حـتى خــنـقـتــهـا وبـقـربــهـا كـانت
ـطـبخ   هــنـاك سـكــ عـلى الـكــاونـتـر بــا
حـاولت طعـني بالـسكـ لكـني تمـكنت من
أخــذ الـسـكـ مـنــهـا  وربـطـتـهــا بـقـطـعـة
قـماش عـلى رقبـتهـا وحاولت اإلفالت مني
 لـكني طـعنـتهـا بسكـ على عـنقـها حتى
ـال فــارقت احلـيـاة  بـدأت بــالـبـحث عن ا
حـتى حـصلت عـلى مبـلغ مقـدارة ملـيون و
250 الف ديـنـار وهـربـت  وعـنـد تـنـفـيذي
ـة قـتل بـنت عـمي  كـان الـبـيت فارغ جـر
فـقط هي كانت موجـوده وقمت بتسـليمهم
ـبـلـغ وقـلت لـهم: بـسـبـبـكم حـصـلت عـلى ا
ـــلــيـــون وقــتـــلت بـــنت عــمـي ..!) ســأله ا
اذا لم تـخبر جـماعتك عن عدم اخلـالدي : 
ا أفضل  ـليـون امـكانـيتك تـهيـئة مـبلغ ا

قمت به بقتل ابنة عمك?
ــتـــهم : صـــحــيح لـــكــنـي كــنت فـــاجــابـه ا
مـتـخـوف مـنـهم كـونهـم سيـقـومـون بـنـشر
مــقــطع الــفــيـديــو  واآلن انــا نــدمــان عـلى

مـافعـلته  و القـبض علي من قـبل مفارز
مـــديــريــة األحـــداث  بــعــد أعـــتــراف احــد

األصدقاء وقبض علي .
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بــعــد ذلك كـانت لــنــا زيـارة لــقــائـد شــرطـة
ـوسوي الـذي قال(أود بـغـداد ماجـد فالح ا
أن أبــ لــكم : هــنـاك  16مـــديــريــة نــعــمل
ســويـة مـنـهــا شـرطـة األحـداث واخملـدرات
واألسـرية واجملتـمعية والـ K 9 وغـيرها 
اجلــمـيع يـعـمــلـون لـيالً ونـهــاراً لـلـحـد من
اجلــــرائم الــــتي حتــــدث بـــعــــدة مــــنـــاطق
بــالــعــاصـمــة واطــرافــهــا).مـضــيــفــاً (أحـد
ـكتـبي وهو والد ـواطنـ  استـدعائه  ا
ـوقـوفــ بـسـبب تــنـاوله اخملـدرات أحــد ا
ـشـروبات الـكـحولـية  عـنـدما الـتـقيـناه وا
ـوقـوف لذلك أوضـح لنـا أنه العـلم بـولده ا
الــــغـــرض  وال إدارة مـــدرســـتـه أخـــبـــرته
تـكـرره  كان يـخرج من الـبيت بـغـيابـاته ا
ـدرســيـة مــتـوجــهـاً يــومـيــاً ومـعـه كـتــبه ا
ـدرسة لـلـمـدرسة  لـكـنه كـان يتـغـيب عن ا
ويـذهب ألمـور الرذيـلـة حتى الـقي الـقبض
عـليه  نـحن أجرينـا له فحوصـات وأثبتت

تعاطية اخملدرات وهنا والده صدم )! 
 وفي جــوله لـيـلـيـة ثـانـيـة بـصـحـبـة مـديـر
شـرطـة األحـداث لـسـاحـة عـقـبة بـن نافع ..
شاهدنا طفل عمره  11عاما والده متوفي
وامه مطلقة وهو من سكنة محافظة ديالى
 ويــعــمل في تــقـاطــعــات ( الـتــرفك اليت )
يـنظف زجاج الـسيارات  هـذا الطفل يأتي

ألن بـ احل واآلخـر تأتي الـنجـدة هنا 
ويــقـوم احــد الـشــبـاب بــالـتــوجـة جلــمـيع
الـشـباب هـنا وهـو يـقود دراجـة صغـيرة 
ـكان يـخـبـرنـا عن مـجئ الـشرطـة ونـتـرك ا
قـليالً وبعد مـغادرة الدورية نـعود وهكذا)
اذا تشـربون اخلمـرهنا سـألهم اخلالـدي (
بــالـبـتـاويـ وأهــالـيـكم بــعـيـدين عن هـذا

كان?). ا
فـــاجــاب احـــد االحــداث( نـــشــرب اخلـــمــر
ـعدل خـمسـة آالف دينـار أو أقل أو أكثر
 والـسـبب نفـسـياتـنـا تعـبـانة وانـا مضى
شـروبات الـكحـوليـة حوالي عـلى شـربي ا
أربـع ســنــوات  ونــحـن ال نــؤذي أحــد من
الـناس .. وبعـدين ماكو شـغل الي يجـعلنا
). سـالـنــاهم: عـنـد مــسـتـقــرين ومـرتـاحــ
ذهـابـكم لـعـوائـلـكم وانـتم مـخـمـورين ماذا
تـقــولـون لـهم ? أحـد الـصـبـيـة أكـد: نـذهب
لـلبـيت ونـخفي عـنهم شـربنـا اخلمـر وانا
بـالثـالث متـوسط وتركـت الدراسـة لتـوفير
مــعـيــشـة أهـلي  ومــاعـنــدي أمـكــانـيـة من
الهـي  هــــنــــا الـــــشــــرب بــــالـــــبــــارات وا
كان شروبـات أرخص ولو ا بـالبتـاوي ا
غـير جيد  نحن نـشرب قرب دور مهجوره
وهي مــكــان لــلــنـفــايــات وغــيــرهــا  نـحن
النــشـرب اخملــدرات نــشـرب الــرخـيص من

علب البيرة أو العرق ..!!
× ســـألــــنـــا مـــديـــر شــــرطـــة األحـــداث عن
ثل هـؤالء الصـبيـة القـاصرين الـعقـوبـات 

الــــــذيـن يــــــتــــــنــــــاولـــــون

صـبـاحـاً الى بـغـداد يـبـدأ بـالـعـمل ويـبـقى
حلـد الساعة العـاشره ليالً  ومن ثم يعود
الى ديـالى وهكذا  ودخله يـكون يومياً من

 10- 15 الف دينار ..!
  واحملـطـة األخرى كـانت زيـارتنـا لـ(كوفي
ــؤلم جــداً شـــوب) وسط الــعــاصـــمــة  وا
شاهدنا طفالً بعمر اخلمس سنوات داخل
احملـل بــصــحـــبــة أمه الـــتي تــعـــمل فــيه 
سـألـهـا العـمـيـد مديـر شـرطـة األحداث عن
سـبب تواجد ولدهـا الطفل معـها في مكان
ـنع دخول األطـفال فـيه فقـالت (نعم عـام 
انــا جــنــيـت عــلى نــفــسي وعــلى ولــدي ..
زوجـي متـوفي  وانا اضـطـر جللب طـفلي
مـعي النه اليـوجـد أحد اسـتـطـيع أن اتركه
ة عـنده )فقال لها مدير األحداث(هذه جر
ـادة    30من ومــخـالــفــة قـانــونـيــة وفق ا
قــانـون الــعــقـوبــات  وانت أمه تــعـاقــبـ
ـدة سـنـة سـجن  عـلى صـاحب بـاحلـبس 
الــكـوفـي هـذا وغــيـره أن يــضـعــوا قـطــعـة
نـوع دخول األطفال كـبيرة يـكتب عليـها 
واألحـداث في الـكـوفـيـات  وسـنـأخـذ مـنك

تعهد بعدم دخول ولدك هنا ).
…dOG  Wł«—œ 

انـتـقـلنـا بـعـد ذلك جلـانب آخر في مـنـطـقة
الـبـتـاويـ والـتـقـيـنـا عـدد من الـقـاصـرين
ـــشـــروبــات األحـــداث وهم يـــتـــنـــاولــون ا
ـاذا هربـتوا مـنا الـكـحولـية . . سـألنـاهم :
ونـــحـن لـــســـنـــا بـــحــــكـــومـــة ? قـــال احـــد
األحـداث(صحـيح هربنـا وتركـنا مشـروبنا
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حصل اخلـطاط الـعراقي عـبد نوار
رمـيـث عـلى جـائـزة الـدرع الـذهـبي
ــهــرجـان والــزخـرفــة االسالمــيـة 
اخلط الــعــربي الــذي اقــامــته قــبل
مـدة جـمعـيـة اخلـطاطـ االردنـي
في الـــعــاصـــمـــة االردنــيـــة عـــمــان
وحـصل رمـيث ايـضـا عـلى شـهادة
مـشـــــــــاركـة من مـجـمـوعـة رسـالـة
ــــعــــــرض االلــــكــــتـــروني فـن في ا
ي لـلـخط ـهـرجـان الـعـا الـدولي بـا
ـيـة الـعــربي الـذي اقــامـته االكــاد
االمـــريـــــكـــة لـــلـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي

والتدريب.
واخلطـاط رميث من مـواليـد بغداد
1953 ومـنح اجـازة اخلط الـعربي

مـن دائـــــــرة الـــــــفـــــــنـــــــون
التشكـيلية بـوزارة الثقافة
وجـــمــعـــيــة اخلـــطــاطــ

الــعــراقــيــ عــام 1998
واقـــام عــــدة مـــعـــارض
لـلخط الـعـربي ببـغداد
وكــردســـتـــان واجنــز
كـــتــابه (اشـــكــالـــيــة
الكتابة الدارجة في
الـــــــــعـــــــــراق) وله
اصـــــدار جـــــديـــــد
بعـنوان (اشكالية
الـكـتـابـة الـيـدويـة
االعـــــــــــتــيــاديــة
فــي الــــــــــــــــوطـن

العربي). 

w³¼c « Ÿ—b « bB×¹ w «dŽ

wÐdF «  j)« ÊUłdN0

من الـصـحــة إذ أن مـاجـدة لم تـعـتـاد
مشاركة صور ابـنتيها عـبر حسابها
وعـلى األغـلب أنــهـمـا ال يُـفـضالن أن
يكونا حتت أع (السوشال ميديا).

عبد نوار رميث

(كالم الناس) في ضيافة قيادة شرطة بغداد
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تــصــريح واحـد أو تــلــمـيـح سـريع أو اشــارة عــابـرة 
بـــشـــأن مـــوقـف ســـيـــاسي أوروبـي أو دولي أو كـــمـــا
يحصل حول عمليـة بريكست واخلروج البريطاني من
االحتاد االوروبي يـدفع بالـعمالت القـوية الى الـتذبذب
والـهبـوط الـفـجـائي فـكـيف احلال  بـالـديـنـار الـعراقي
الــذي جتـري قـربـه كل هـذه الــتـداعـيــات االقـتــصـاديـة
ـا فــيـهـا إعالن الــدولـة صـراحـةً ــدويـة  الــهـائـلـة  وا
عــجــزهــا عـن دفع الــرواتب واالجتــاه الى االقــتــراض
الداخلي ال من أجل حـاجات استثـمارية تعـود بالنفع
ـوظف من دون على االقـتصـاد وانّمـا لدفع رواتب ا

وجود أفق مالي تعويضي.
ـعلن الـديـــــنـار الـعـراقي اسـتــــــــــقـر حـول سـعـره ا
مــنــذ الــعـام 2003 ألســبــاب ســيـاســيــة فــقط وبــقـوة
ـالـيـة لـبـيع الـوصـايــــــــة االمـريـكـيـة عـلى االيــرادات ا
الــنــفـــط الــعــراقي ذلـك انّ االقـــــــــتــصـاد الــعــراقي
ضــائــــــع في مــهب ريح الـفــســاد مـنــذ سـبع عــشـرة

سنة.
سنـوات طويلـة من عدم االستـقرار السـياسي واالمني
دني نـتاج اوضـاع شاذة معـروفة مـللنـا من تكرار وا
ذكـرهـا وهــذا يـعـني بـبـســاطـة انَّ األسـوأ يـقـتـرب في
كاسب السـياسية التي الطريق وانَّ االنغـماس في ا
ال صــلـة لـهـا بــالـبـلــد وتـرابه ومـصـاحلـه سـيـقـود الى
ـالـيـة واالقـتصـاديـة بـعد أن مـفاجـآت في الـقـطـاعات ا
ـاليـ وقـسّمَ الــعـراقــيـ ألول مـرّة أوغل في جـراح ا
ّ فك السـيـما إذا  في الـتـاريخ ب مـقـيمـ ونـازح 
االرتــبــاط الـــتــدريــجي أو الــســريع من نــواح عــدة مع
ـتحـدة التـي تركت الـبلـد بعـد احتالله حتت الـواليات ا
ـتــنــاحـرون رحــمــة الـورقــات الــثالث الــتي يــلـعــبــهــا ا
شـوشون الـتابعـون و اخلائضـون في بحر عـقّدون ا ا

آسي. األوهام وا
ـا عــلــيه من وهن االن هـو ديــنـار الــديـنــار الـعــراقي 
سـياسي  لـكن ال أحد يسـتطـيع التـكهن بـالزمن الذي

سيظل فيه صامداً أو شبه صامد.
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