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طبعة العراق 
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كـشـف حتـالف الـقـوى الـعـراقـيـة  عن
وجـود اتــفـاق نـيـابي بـإجـمـاع الـكـتل
الـية بعد ان وصلت عـلى اقالة وزير ا
الية نـسبة القـناعة بفـشل السياسـة ا
ئة من بـحكومة الكاظمي نحو  90 با
ــان. وقــال الـنــائب عن اعــضــاء الــبـر
حتــالف الــقــوى هــيــبت احلــلـبــوسي
امـس ان (حكـومـة الـكـاظـمـي وخـاصة
ـالـية اثـبت فـشلـه بامـتـياز في وزيـر ا
ـالـيـة وهــنـاك اسـتـيـاء ادارة االزمــة ا
واسـع لــدى الـــكـــتل الـــســـيـــاســـيــة).
واضـاف ان (هـنـاك اتـفـاقـاً جـرى على
اقـالـة الوزيـر عـلي عبـد االمـير عالوي
مـن خالل االســتـــجــواب بــ جـــمــيع

الـكـتل الـسـيـاسيـة بـعـد وصـول نسب
ئة من الـقنـاعة بفـشله بنـسبة  90 بـا
ان). واوضح احللبوسي اعـضاء البر
ان (هــنــاك وزراء سـيــعــقــبـون عالوي
بـاالسـتـجواب بـعـد االنتـهـاء من وزير
ـقـبـلة). في ـالـيـة خالل اجلـلـسـات ا ا
هـذه االثناء شـهد سعـر صرف الدوالر
االمـريـكي فـي بـورصـة الـكـفـاح حتوالً
ســـريــعــاً بــعـــد دقــائق من تـــســجــيل
انـخفـاض. وسجلت الـبورصة الـكفاح
ظــهـر امس   141000 ديــنـار مـقـابل
 100دوالر. وقبل دقائق سجلت سعر
 138500 ديــنـار مــقـابل  100 دوالر
قـــبل أن تــســـجل صـــبــاحــاً 142500
مـــقـــابل  100 دوالر امـــريـــكي. وعــزا
بـعض اصحـاب مكاتـب الصيـرفة هذا

الـتراجع الى وجـود عرض كـبيـر لبيع
ـكـاسب الــدوالر اثـر حـصـول بــعض ا
واطن به بعد تعاملـ وا من قـبل ا
ان  شـراؤه بـاسعـار منـخـفضـة قبل
ان يـرتـفع. وبـرغم ذلك سجـلت اسـعار
نـزلية واشـتراكات ـواد الغذائـية وا ا
االنــتــرنت قـفــزة سـعــريــة بـنــحـو 20
ــئــة. وقــال خـبــيــر اقــتــصـادي ان بــا
(عــــرض الــــدوالر األمــــريـــكـي اقل من
ـركزي ـقرر من قـبل الـبـنك ا الـسـعـر ا
الــعـراقي في اسـواق الــبـورصـة يـدل
عــلـى عــدم وجــود غــطــاء بـــالــعــمــلــة
احملـليـة الن الكل لهـم صلة بـاصحاب
الــقـرار حـولـوا رصـيـدهم الى الـدوالر
غـا اصحاب واالن يـستفـيدون من ا
الـقـرار انـفـسـهم عـبـر الـذي سـرب لهم

بـزيـادة سـعـر صـرف الـديـنـار. والـبـلد
الــوحــيــد الـذي يــتــمـنـى اخلـراب الى
وطــنه هم الـقـادة الـفـاشـلـون. كل دول
ـيا .. الـعـالم تـدعم عـمـلـة الـبـلـد) . عـا
هــبــطت اســعــار الــنـفـط في االسـواق
امس. وقــال مــتـعــامــلـون ان هــبــوطـا
كـبـيـرا حـدث في أسـعـار الـنـفط امس
بـسـبب اإلغالق الـكبـير فـي أوربا بـعد
انــتـشـار سـاللـة جـديــدة من فـايـروس
كـورونا). وبـلغ سعـر البـرميـل الواحد
مـن خـــام بـــرنت اكـــثـــر من 50 دوالرا
واخلــام االمــريــكـي نــحـو 47 دوالرا .
عـلى صعـيد اخر يـبت القـضاء االعلى
الــيــوم الـثالثــاء بـقــضــيـة جتــديـد او
انــهـــاء تــراخــيص شــركــات الــهــاتف
الــنـقـال الــتي شـهــدت سـجـاال كــبـيـرا

وتـقـد احلـكـومة وهـيـئـة االتـصاالت
طـعــنـا بـقـرار الـقـضـاء اخلـاص بـعـدم
جتـديـد العـقـود . وقال الـنـائب محـمد
شــيــاع الــســوادني في بــيــان تــلـقــته
(الـــزمــان) امس ان (الــيـــوم الــثالثــاء
سـيشهد إصدار احملكمـة حكما نهائيا
بـشأن قـضية إبـطال جتديـد تراخيص
عــقــود شــركـات الــهــاتف الــنــقـال في
الــــبالد). ورفـع الــــســـودانـي في وقت
ســـابـق دعـــوى قـــضـــائـــيـــة إلبـــطـــال
الـتـجـديـد.وتـشـيـر الـتـقـديـرات إلى أن
شــركــات الــهــواتف احملــمــولــة تــدين
ـــبـــلغ يـــتـــجــاوز مـــلـــيــار لـــلـــدولــة 
دوالر.وصــــدر االمـــر الـــقــــضـــائي من
مــحــكــمـة اســتــئــنـاف بــغــداد الــكـرخ
االحتــاديـة الـذي تـضــمن قـرار إبـطـال

جتـديد رخص شركات الهاتف النقال
 بينما عدت جلنة االتصاالت النيابية
فـي الـعــراق هــذا الــقــرار بـأنـه إجنـاز
حـقـيقي لـلشـعب في مـحاربـة الفـساد.
وقال النائب عن اللجنة عالء الربيعي
إن (قــرار مـحـكـمــة اسـتـئــنـاف الـكـرخ
بــإبـطـال قـرار جتـديـد رخص شـركـات
الـهـاتف الـنـقال يـعـد اجنـازاً حقـيـقـياً
لـلشعب العراقي في مـحاربة الفساد)
 مــؤكــداً أن (هــنــاك آمــاالً كــبــيــرة في
لف)  وأشـار إلى أن تـصـحـيح هـذا ا
(عـقود الـهاتف الـنقال شـابتـها حاالت
فـسـاد كـبيـرة). لـكن احلـكومـة وهـيـئة
االتـصاالت قدما طعنا بقرار القضاء 
 االمـــر الــذي دفع الـى تــأجـــيل حــسم

الدعوى في ذلك الوقت.
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{ واشــنـطن - ا ف ب:  قـال قـائـد
الــقـــوات االمــريــكــيــة في الــشــرق
األوسـط اجلنـرال فرانك مـاكيـنزي
ـنـطـقة أثـنـاء جـولة يـجـريـها في ا
األحـد إن بالده "مستعدة للرد" في
حـال هـاجمـتـها إيـران في الـذكرى
ــــقــــتل اجلــــنــــرال قــــاسم األولـى 
ســلـيـمــاني.وصـرح قـائــد الـقـيـادة
ــركـزيـة األمـريـكــيـة (سـانـتـكـوم) ا
لــعــدد مــحـدود مـن الـصــحــافــيـ
"نـــحن مــســـتــعـــدون لــلـــدفــاع عن
أنــفـسـنـا والـدفــاع عن أصـدقـائـنـا
ــنـطــقــة ونـحن وحــلــفـائــنــا في ا
مـــســـتـــعـــدون لـــلــرد إن اقـــتـــضى
األمـر".وأضاف في اتـصال هـاتفي
ـنـطـقة من مـكـان غـيـر محـدد في ا
"أرى أنـــنـــا في وضـع جـــيـــد جــدا
وأنـنـا سـنـكـون مسـتـعـدين مـهـما
قــرر اإليـــرانــيــون وحــلــفــاؤهم ان
يـفعلـوا".وأكد قائد "سـانتكوم" أنه
زار بـغداد حـيث التقى قـائد قوات
الــــتـــــحــــالف الـــــدولي اجلــــنــــرال
األمـريـكي بـول كـالـفـيـرت ورئيس
أركــان اجلــيش الــعــراقي الــفـريق
أول ركـن عــــــبــــــد األمــــــيــــــر يــــــار
الــله.وأفـاد أنه زار أيــضـا سـوريـا
لـلقاء الـقوات األمريكـية في قاعدة
ـــثــــلث الــــتــــنف الــــواقــــعـــة فـي ا
احلـدودي مع األردن والـعراق.ولم
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ــثـلــيـات الـدول الــدبـلــومـاســيـة و

تداعيات سيئة. 
وقالت رئاسة إالقليم في بيان تلقته
(الــــــــزمـــــــان) امـس إنـه (مـن واجب
احلـــــكــــومــــة حـــــفظ أمـن وسالمــــة
الــبــعــثـات الــدبــلــومـاســيــة لــلـدول
ـــتــلــكــات وحتـــافظ عــلى أرواح و
ــواطــنـ وتــتــخــذ كل اإلجـراءات ا

نع تكرارها).  الالزمة 
 وطـالــبت الـسـفـارة بـبـغـداد الـقـادة
الـسياسي واحلكـومي العراقي
نـع استهدافها إلى اتـخاذ خطوات 
سـؤول عن الهجمات ومـحاسبة ا
الــصـاروخــيـة الــتي اسـتــهـدفــتـهـا
عـــادة هــذا الــنــوع مـن الــهــجــمــات
اعـتداء مباشراً عـلى سيادة حكومة
الـــــعــــراق.وأكـــــدت الــــســـــفــــارة أن
نـطقة الـصواريخ الـتي استهـدفت ا

الــــدولــــيـــة أدت إلـى رد األنـــظــــمـــة
الـدفاعيـة للسـفارة  وحلقت أضرار
ـجـمع الـسـفـارة ولـكن لم طـفــيـفـة 
تــقع إصـابـات أو خـســائـر بـشـريـة.
ودانـت الــســعــوديــة   الــهــجــوم  .
وأعـــــلن مــــصـــــدر بــــاخلـــــارجــــيــــة
ـــمــلـــكـــة تــدين الـــســـعــوديـــة أن (ا
وتـســتـنـكـر بـشـدة الـعـمل اإلرهـابي
ـنـطـقـة اخلـضراء الـذي اسـتـهـدف ا
فـي بـغداد)  مـؤكـدا ان (اخلـارجـيـة
جتـدد دعمـها لـلعـراق ووقوفـها إلى
جـانـبه فـي مـا يتـخـذه مـن إجراءات
حلــفظ أمـنـه واسـتــقـراره وصــيـانـة
ـواطـن سـيـادته وحـمـايـة أرواح ا

قيم على أراضيه). وا
 بــدورهـا   عــدت وزارة اخلـارجـيـة
ـبـاني اإليــرانـيـة   أن اسـتــهـداف ا
الـدبـلـومـاسيـة والـسـكـنيـة أمـر غـير

مــقــبـول وان  تــوقـيـت االسـتــهـداف
وبـيـان اخلـارجـيـة األمـريـكـيـة الـذي
تـبع الـهجـوم يثـيـر الشـبهـات. وقال
الناطق باسم الوزارة سعيد خطيب
زاده فـي تصـريح امس ان (الهـجوم
ـــبـــانـي الـــدبـــلــــومـــاســـيـــة عـــلـى ا
والـسـكـنـيـة غيـر مـقـبـول  لـكن نوع
الـهـجوم وتـوقيـته والبـيان الـصادر
عن اخلـارجـيـة األمـريكـيـة يـظـهر أن

ا  الـتوقـيت مشـبوه للـغايـة وكأ
إعــداد الــبـيــان في الــسـابق ونــشـر
بـعـدهـا). وتبع الـهـجوم أمس االول
بـيان للخارجيـة األمريكية  قال فيه
الـوزيـر مايك بـومبـيو  إن (من حق
الــشـعب الـعـراقي أن تــتم مـحـاكـمـة
دعومـة من إيران بعد ـيليشـيات ا ا
ــتــهـورة في بــغـداد) هــجــمـاتــهـا ا

بحسب قوله.
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رصــدت وزارة الــصــحـة والــبــيــئـة
اصـــابـــة جـــديــدة  1200 اصـــابـــة
مـؤكـدة بفـايـروس كورونـا  وشـفاء
 1668 وبـواقـع وفـيات  13 حـالـة.
وقف الوبـائي اليومي  واوضـح ا
 الـذي اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس
ان (مــخــتـبــرات الــصــحـة الــعــامـة
اجــرت اكـثـر من  35 الـف فـحص 
ورصـــدت  1200 حــــالـــة اصــــابـــة
مــؤكــدة بــكــورونــا   بــيــنــمــا بــلغ
الــــشـــفـــاء  1668 حــــالـــة وبـــواقع
وفـيات  13حـالـة جـديـدة). بدوره 
اعـــلن مـــديـــر عـــام صــحـــة بـــغــداد
الـرصافـة عبد الـغني الـساعدي عن
ارتـفـاع نسب الـشـفاء الى اكـثر من
ـئـة بـعــد تـسـجـيل 104   97.1 بــا
حــالـة شــفـاء جــديـدة مـن فـايـروس
كـورونـا. وقـال الـسـاعـدي في بـيان

تـــــــلــــــقـــــــتـه (الــــــزمـــــــان) امس ان
ــؤسـسـات الــصـحــيـة في جـانب (ا
الـرصافة سجلت  104 حـالة شفاء
جــديــدة مـن كــورونــا بــعــد جــهـود
كــــبـــرى وجـــبــــارة بـــذلت مـن قـــبل
ـالكـــات الــــعــــامـــلــــة في عــــمـــوم ا
مــــؤســـســـات صــــحـــة الــــرصـــافـــة
والــدائـرة لــتـصـبح  70451 حــالـة

شفاء).  
وقـرّرت السعوديـة تعليق الرحالت
اجلـــويــة وإغالق احلــدود الــبــريــة
ــدة اســـبــوع قــابــلــة والــبـــحــريــة 
للتجديد  على خلفية ظهور ساللة
جــديــدة من كــورونــا   وذلـك بــعـد
ثـالثـة أشــهــر عــلـى فـتـح أبــوابــهـا
لــــلــــمـــســــافـــريـن إثـــر مــــدة إغالق
اسـتـمـرت نـحـو سـتـة أشـهـر. وقـال
مـصدر مسؤول في وزارة الداخلية
أنّ (قــرار إعـادة االغالق جــاء بـنـاءً
عــلى مـا رفـعـته وزارة الـصـحـة عن

انــتــشــار نـوع جــديــد مــتــحـور من
فــــايــــروس كــــورونــــا في عــــدد من
الــدول  وحـتى تـتّـضح مـعـلـومـات
طـبـية عن طـبيـعة هـذا الفـايروس)
مـؤكدا ان (السـعودية قـرّرت تعليق
جــمـيع الـرحالت اجلــويـة الـدولـيـة
لـــلـــمـــســـافـــرين   إال فـي احلــاالت
دة أسـبوع االسـتثـنائـية  مـؤقتـاً 
قــابـلــة لــلـتــمـديــد أســبـوعــاً آخـر)
مـضيفا (كـما قرّرت تعـليق الدخول
ـنــافـذ الــبـريـة ــمـلــكـة عــبـر ا إلى ا
دة أسـبوع قابلة والـبحرية مـؤقتًا 
لـلـتمـديد)  مـطـالبـة كل من عاد من
دولـة اوربـية ظـهرت فـيـها الـساللة
ـدة ــنــزلـي  اجلــديــدة بـ (الــعــزل ا
اســــــبــــــوعــــــ وإجــــــراء فــــــحص
لـلـفـايـروس كل خـمـسـة أيـام).وبـدأ
خـالل األسـابــيع األخـيــرة انـتــشـار
سـاللة جديـدة من فايـروس كورونا
ـتــحــدة. كـمــا جـرى ــمــلـكــة ا في ا

تـــســجــيـل حــاالت خــارج األراضي
ـارك الــبـريــطــانـيــة  بـيــنــهـا الــد
وهـولـنـدا وأسـتـرالـيـا.وعـلّـقت دول
أوربــيـة عـدة الـرحالت اجلـويـة من
تحـدة التي حذّرت من أن ـملكـة ا ا
الــــساللــــة اجلــــديـــدة خــــرجت عن

السيطرة. 
وفـي اخللـيج  حـذت الكـويت حذو
الـــدول االوربــيـــة وقــررت تــعـــلــيق
الـرحالت من وإلى بريطانيا ابتداء
امـس.والـــســـعـــوديـــة أكـــثـــر دولــة
خـــلــــيـــجـــيـــة ســــجّـــلت إصـــابـــات
ـستـجد بـلغت بـفـايروس كـورونا ا
نـحو  361 ألـفا من بـينهـا أكثر من
 6100 وفــاة. فــيــمـا اكــدت مــديـرة
قـسم األوبـئـة فـي مـنـظـمـة الـصـحة
يـة سـيلـفي بـريانـد   إن هذه الـعـا
ـؤسـسة الـدولـية لم تـسـجل حتى ا
اآلن أي تـــأثــيـــر لــطـــفــرة كـــورونــا

اجلديد  على معدل الوفيات.
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يُـعلَن مـسبـقا عـن هذه اجلـولة ما
يــعــد إشــارة عـلـى وجـود خــشــيـة
سـؤول األمريـكي من أن لـدى ا
تــقـوم إيـران بـاالنــتـقـام لــلـجـنـرال
الـــبــارز قــاسـم ســلــيـــمــاني الــذي
اغــتـيـل في غـارة شــنـتــهـا طــائـرة
مـسيرة أمريـكية قرب مـطار بغداد
ــاضي. في  3 كـــانـــون الـــثــانـي ا
ـثل جـرى الـتـكـتم عـلـى جـولة وبـا
رئــيس هـيــئـة األركــان األمـريــكـيـة
ـشتركة اجلـنرال مارك ميلي إلى ا
قـــطـــر والـــســـعـــوديـــة واإلمـــارات
وإسـرائـيل وأفغـانسـتان األسـبوع
ـــــــــاضي حـــــــــتـى مــــــــغـــــــــادرته ا
ـنـطـقـة.وقـال اجلنـرال مـاكـيـنزي ا
"أحتــدث مع قــادتي يـومــيـا".ورغم
مـواصلة اجليش األمريكي خفض
عـــــــديــــــد قـــــــواتـه في الـــــــعــــــراق
وأفـغانستان بـتوجيه من الرئيس
دونـالـد تـرامب لـتصل إلى 2500
عـنصر في كل مـن البلديـن بحلول
ـقـبل عززت  15 كـانـون الـثـاني ا
وزارة الـــدفـــاع وضـــعـــيـــتــهـــا في
مـــحــيط الــعـــراق لــردع إيــران عن
مـهـاجـمـة قـواتـهـا.وتـوجـد حـامـلة
الــطـائـرات "يـو إس إس نـيـمـيـتـز"
في مـــيــاه اخلــلـــيج مــنـــذ نــهــايــة
تـــشـــرين الـــثـــانـي كــمـــا حـــلـــقت
قـاذفـتـان أمريـكـيـتـان من طراز بي

ـــنـــطــــقـــة مــــؤخـــرا في  52 فـي ا
اســتـعـراض لـلــقـوة مـوجه إليـران
وحـلـفـائـهـا.واسـتـهـدفت الـسـفـارة
األمــــريـــكــــيـــة فـي بـــغــــداد األحـــد
بــــصـــواريخ مــــا ســـبب أضـــرارا
مـاديـة.وهـذا الـهجـوم الـثـالث ضد
مـنــشـآت عـسـكـريـة ودبـلـومـاسـيـة
أمـريكية منذ بدء هدنة مع فصائل
عـراقـية مـواليـة إليران في تـشرين
األول وضــــعـت حــــدا لــــعــــشـــرات
الـهجـمات بالـصواريخ والـعبوات
الـنـاسفـة ضد الـسـفارة األمـريكـية
ـواقع الــعـســكـريـة وغــيـرهــا من ا
والــدبـلــومـاســيـة األجــنـبــيـة مــنـذ

خريف 2019.
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أعـــلـــنت وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والـبحث العلـمي نتائج قبـول الطلبة
ـئـة األوائل من خـريـجي الـعـشـرة بـا
ــعــاهـد لــلــدراسـتــ الــصـبــاحــيـة ا
ـسـائـيـة للـعـام الـدراسي اجلـديد. وا
ــتــحــدث الــرســمـي لــلـوزارة وقــال ا
حــيـدر الــعـبــودي إن ( نـتـائـج قـبـول
ـعاهد الـطلـبة  االوائل من خـريجي ا
الـــصــــبـــاحـــيــــة لـــلـــعــــام الـــدراسي
2021/ 2020 تضمنت قبول 1605
طـالـبـا فـيـمـا تـضـمـنت نـتـائـج قـبول

سائية عاهد ا األوائل مـن خريجي ا
قـبـول  142 طــالـبـا لـلـعـام الـدراسي
اجلديد) . وأضـاف أن (قبولهم يكون
ــنــاظـرة في األقــســام الــقــريـبــة أو ا
الخـتـصـاصـهم الـدقـيق فـي الـكـلـيات
الـتي سـتـتـولـى إجراءات الـتـسـجـيل
وتــدقـيق اسـتــيـفـاء الــشـروط حـسب

الــضــوابـط). وفي ســيــاق مــنــفــصل
أوضح الـعبـودي ( استـمرار الـتقد
ــنــحــة اجملـانــيــة لـلــقــبـول في الى ا
اجملــمـوعــة الـطــبـيــة في اجلـامــعـات
والــكـلـيــات األهـلــيـة لـغــايـة انــتـهـاء
الـدوام الـرســمي من يـوم اخلـمـــيس

24 من كانون االول اجلاري.
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اكـد وزير الـنفط احسـان عبـد اجلبار
اسـماعيل حـرص العراق عـلى تعزيز
الـــعالقــات الـــثــنــائـــيــة مع  لـــبــنــان
وتـوسيع افاق التعاون والوقوف مع
الـشعب الـلبنـاني الشـقيق . جاء ذلك
بــعــد انــتــهــاء االجــتــمــاع  بــالــوفــد
الـلبناني الزائر بـرئاسة وزير الطاقة
ــــون غــــجــــر.  واشــــار ــــيــــاه ر وا
اسـمـاعـيل فـي بـيان تـلـقـتـه (الـزمان)
امـس الى ان (االجتماع جاء تواصالً
ــبــاحــثــات الــتي ــشــاورات وا مـع ا
عـقـدت في وقت سـابق بـ الـبـلدين
مـؤكــدا  االتـفـاق عـلى بـيع كـمـيـة من
الــنـفـط االسـود الــفـائض عن حــاجـة
ـصـافي الـعـراقـيـة الى لـبـنان خالل ا
قبل وبكميات محدودة سيتم العام ا
االعـالن عـنــهـا الحــقـاً  وفق اســعـار
ـية . في اطـار التـعاون الـنـشرة الـعا
( ــشـتـرك بـ الـبـلــدين الـشـقـيـقـ ا
مـعـبراً عن (امـله في حتـقيق االتـفاق
ـشــتـركـة وتــتـلـخص في ــصـالح ا ا

تـغطية جـزء من حاجة لبـنان للوقود
في تـوليد الـطاقة   وحتـقيق العراق
اليـراد مالي جراء تصـدير هذا النوع

من الوقود) . 
ـبـاحـثات من جـانـبه قـال غـجـر ان (ا

شـمـلت بـحث تـوسيع افـاق الـتـعاون
( الــثـنـائي بـ الـبـلــدين الـشـقـيـقـ
مـؤكـداً (االتفـاق عـلى استـيـراد كمـية
مـن وقود الـنفـط االسود وفق اسـعار
ــيـة لـتــغـطـيــة حـاجـة الــنـشـرة الــعـا

محطات توليد الطاقة الكهربائية في
لـبـنـان) واضـاف غـجـر ان (اجلـهـات
ـعنـية في الوزارتـ ستـضع اليات ا
تـنفيـذ االتفاق الـثنائي). مـثمنا (دور
االشـقـاء في الـعـراق في الـوقـوف مع

الــشــعـب الــلــبــنــاني). وكــان الــوفــد
الــلــبـنــاني قــد وصل بــغـداد صــبـاح
امـس االثــــنـــــ ويـــــضم عـــــددا من
ـياه ـسـؤول في وزارة الـطـاقة وا ا

والكهرباء .
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وجه وزيـر الـزراعـة مـحـمـد كر اخلـفـاجي  نـداءً عـاجال الى كـافـة مـنـتجي
ـائدة واكـد الـناطق الدواجن الجل احملـافـظة عـلى أسـتقـرار اسـعار بـيض ا
الرسـمي للوزارة حميد النايف في بـيان تلقته (الزمان) امس أن (اخلفاجي
ائدة بضرورة استقرار االسعار وبالتزامن نتجي بيض ا أشار في تـوجيه 
مع االصالحات احلـكومـية ومـا تبعـها من ارتـفاع سـعر الـدوالر) مبـيناً أن
ا يـنتج معادلة (كل  مدخالت صـناعة الدواجن تـعتمد على سـعر الدوالر 
ـنـتجـ ولكـن مع ذلك فأن مـنـتجي الـدواجن سـيقـومون تـؤثـر سلـبـا على  ا
باحملافظة على سعر طبقة البيض  على ان تكون مناسبة للمستهلك وبسعر
ـنـتج احمللي لـقـطاع ـضي بحـمـاية ا خـمـسة االف ديـنـار)  مشـدداً عـلى (ا
الـدواجن فـضال عن أيــجـاد بـدائل مـحـلـيـة لـدعم هـذا الـقـطـاع تـفـضي من
خـاللـهــا الى تـقــلـيل اثــار ارتـفــاع سـعــر الــدوال) مـشــيـراً الى (ســعـيه في
عنية من اجل جتهيز اجمللس الـوزاري لالقتصاد وبالتعاون مع الـوزارات ا

نتجات النفطية والوحـدات الكهربائية وبأسعار مدعومة منتـجي الدواجن با
تـوفرة فضال عن سعيه بتخفيف أضافـة الى جتهيزهم باالعالف احمللية وا
االجـراءات االخـرى الـتـي تـخص مـدخالت صـنـاعـة الـدواجن  ويـعـتـبـر ذلك
ترتبة على منتجي بيض عاجلات التي تسهم في تقليل االثـار ا كجـزء من ا
ائـدة من انخفـاض قيمـة الدينـار العـراقي امام الدوالر  بـغية اسـتمرارهم ا

في استقرار االسعار).
ـنـتــجـ  بــأن يـكـونــوا مـوحـديـن ضـمن عـمل  واهــاب اخلـفــاجي (بـكـافــة ا
جـمـاعي مـن اجل قـطع الـطـريق عن دعـاة فــتح االسـتـيـراد واحملـافـظـة عـلى
نـجزات الكبيرة التي وصلهـا قطاع الدواجن).  يذكر ان منتجي الدواجن ا
ائدة استـجابوا لـتوجيه اخلـفاجي وقامـوا بضخ كـميات  كـبيرة من بـيض ا
الى اسواق اجلـملة وابـالغ كافة وكالئـهم بااللتـزام بعدم رفع اسـعار بيض
ـائـدة  اضــافـة الى  انـطالق  سـيـارات جـوالـة  الجـل بـيع الـبـيض بـشـكل ا

مباشر للمواطن .
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تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لـوزارة النقل ان يكـون طقس اليوم
الــثالثــاء صــحـوا   وال تــغــيـر في
درجـــــات احلـــــرارة   مـــــؤكـــــدة ان
اجـواء غد االربعاء ستشهد امطارا
وانـــخــفـــاضــاً بـــدرجــات احلــرارة.
وذكــرت الــهـيــئــة في بــيـان تــلــقـته
(الـــزمــان) امس ان (طـــقس الــيــوم
الـثالثـاء  صـحو مع بـعض الـقطع
مـن الــــغـــــيـــــوم وضـــــبـــــاب يــــزول
ـنـطـقـة الـوسطى تـدريـجـيـا  في ا
وال تـــغــــيـــر في درجـــات احلـــرارة
بـينما يكون غائما جزئيا الى غائم
مـع فرصـة مـطـر في بـعض االمـاكن
ــنـطـقـة الـشـمـالـيـة   امـا طـقس بـا
ـنـطـقـة اجلـنـوبيـة فـيـكـون غـائـما ا
جــزئــيــا كــمــا يــتــشــكل الــضــبـاب
صـــبـــاحــا ويـــزول تـــدريـــجــيـــا في
االقــسـام الـشــرقـيـة  وال تــغـيـر في
درجـات احلـرارة ايـضـا)  وأضـاف

أن (طــقـس غــد االربــعــاء ســيــكـون
غـائمـا جزئـيا الى غـائم مع تساقط
ـنـاطق كـافة)  مـشـيرا امـطـار في ا
ـــقــبل الـى ان (اجــواء اخلـــمــيس ا
ــنــطــقــة الــوســطى ســتــكـــون في ا
صـــحــوة مع بــعـض الــغــيــوم وفي
نطقة الشمالية غائمة مع تساقط ا
زخـات مـطـر مـتـفـرقـة تـكـون رعـدية
ــنـــاطق وتـــســـاقط الـــثـــلــوج فـي ا
اجلــــبــــلـــيــــة  ودرجــــات احلـــرارة
ـنطقة تـنخفض قـليال  اما طقس ا
اجلـنوبـية فيـكون غائـما مصـحوبا
بـتسـاقط زخات مـطر خـفيـفة تـكون
رعـدية احيانـا وال تغير في درجات
احلـــــــرارة)  وتـــــــابـع ان (طـــــــقس
ـقبـلـة يـكـون صـحوا مع اجلـمـعـة ا
بــعض الـغــيـوم ودرجـات احلـرارة
تــنـخـفض بـضع درجـات في عـمـوم
الـبـالد).وضـرب هـزة ارضـيـة بـقوة
 3.3 جـنوب غرب حلبجة في اقليم
كـردسـتان   مـن دون ذكر مـزيد من
الـتفاصـيل بشأن االضرار الـناجمة
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ـنـطــقـة اخلـضـراء امس تــعـرضت ا
االول السـتهداف بعدد من صواريخ
الـكاتـيوشا   اصـاب اغلـبهـا مجمع
سـكني وعجالت في حي القادسية 
ـــدنـــيــة  وسـط دعــوات حلـــمـــايــة ا
والـــبــعـــثــات الـــدبــلـــومــاســـيــة من
ـــتـــكـــررة   ودانت الــــهـــجـــمــــات ا
الــســعــوديــة اسـتــهــداف الــســفـارة
االمــريـكـيـة في بــغـداد والـذي عـدته
اخلـــارجــيـــة االيـــرانــيـــة تـــوقــيـــتــا
مــشـبـوهـا لــلـغـايـة. وأعــلن الـنـاطق
سلحة بـاسم القائد الـعام للقـوات ا
الـعراقية  يحيى رسول أن القوات
األمــنـــيــة لن تــســمـح بــلــغــة فــرض
اإلرادات عــلى حـسـاب اسم الـعـراق
وسـيـادته.واكـد رسـول في تـصـريح

ة جددت امـس إن (عصابـات اجلر
ـنـشـآت اســتـهـدافــهـا الـصـاروخـي 
نطقة اخلضراء ومنازل مدنية في ا
بــبــغــداد امس االول)  واضــاف ان
(االســـــتــــــهـــــداف أدى إلى حـــــدوث
أضــــرار في عــــدد من الــــبـــنــــايـــات
الــســـكــنــيــة والـــســيــارات وتــرويع
لــلــســكــان). واكــدت خــلــيــة االعالم
االمــني ان   عــدد هــذه الــصـواريخ
بـلغ  ثـمـانـيـة صواريخ   اسـتـهدف
األول شـقـة رقم 6 فـي الطـابق األول
فـي عـمــارة رقم  واحـد  كــمــا سـقط
الــثــاني فـي عـمــارة رقم 3 الــطــابق
األول بـالـشـقـة رقم  واحـد   بـيـنـمـا
ســقط الــثــالث في الــعــمــارة ذاتــهـا
بالطابق السابع  اما الرابع فسقط
امــام الـعــمـارة   26  وكــان سـقـوط
الــصـاروخ اخلـامس امــام الـعـمـارة

  18 فـي مـــــا ســـــقـط الـــــصـــــاروخ
الـــســادس امــام الــعــمــارة رقم  14
قـــرب الــســوق الــداخـــلي   وســقط
الـــــصــــاروخ الــــســــابـع في إحــــدى
الـبـحـيرات   امـا الـثامن فـقـد سقط
قـرب أحدى الـسيـطرات   ونتج عن
ذلـك إصابـة جـنـدي وحـدوث أضرار
مـاديـة في الـبـنايـات الـواقـعة داخل
مــجـمع الـقــادسـيـة الــسـكـني. ودعـا
رئــيس الـتــيـار الــصـدري  مــقـتـدى
الــصـــدر  احلــكــومــة إلعالن حــالــة
دني والبعثات الطوار حلماية ا
الـدبلوماسـية  مؤكداً ليس من حق
أحـد اسـتعـمـال السالح خـارج إطار
الدولة.وقال الصدر في تغريدة على
دني للخطر تـويتر ان ( تعريض ا
يلـيشيات كـما خبرناهم هـو ديدن ا
سـابـقاً وبـحجـة مـقاومـة االحتالل)

داعــيـا احلــكـومـة إلـى (إعالن حـالـة
الــطــوار في بـغــداد واالســتـعــانـة
ـدنـي بـاجلـيش حـصـراً حلـمـايـة ا
والـبـعـثـات الدبـلـومـاسـية)  مـؤكـدا
(اسـتعداده للـتعاون االمني في هذا
الــــشــــأن)  وعــــد الــــصــــدر (كل من
يـــســتــعــمل الـــسالح خــارج نــطــاق
الـدولة والـقرار العـقالئي اإلجماعي
  إمـا إرهـابي أو خـارج عـن الـشرع
والـقـانـون)  مـشـددا عـلـى (ضرورة
ـان مع الـسـفارة ان يـتـفـاوض الـبـر
األمـريكية ألجل وضع حد الحتاللها
وحتكمها وتدخلها بالشأن العراقي

ا يحفظ للعراق أمنه).
 الى ذلك   اسـتنـكرت رئـاسة إقـليم
كـردستـان  الهجـوم الذي اسـتهدف
الــســفــارة فـي بــغــداد   مــؤكـدةً أن
لـــتـــكـــرار اســـتــهـــداف الـــبـــعـــثــات

»}d»—: صاروخ كـاتيوشـا استهـدف شقة في مـجمع القـادسية الـسكني
واحلق اضرارا بها.
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ــسـتــجـد فــيـمـا من فــيـروس كــورونـا ا
تــســود حــالــة من عـدم الــيــقــ بــشـأن
تـطور الـوضع.وقالت إدارة منـطقة أو-

دو-فـــــرانس "نـــــقــــوم بـــــعــــمـل إعالمي
لــتـحــذيـر ســائــقي الـشــاحـنــات تـؤديه
الــشــرطــة وأفــراد من قــوات مــكــافــحــة

"األجـــواء احـــتـــفـــالـــيـــة حـــقـــا في ظل
الــضــبــابــيــة واخلــوف لــدى كــثـيــر من
الـناس".وبدأ تقـليد إنارة احلي بـالزينة
ـيالدية في أواسط الـثمـانيـنات بدفع ا
ــقــيـمــة في احلي مـن لـوسي ســبــاتــا ا
والـــتي أرادت من خالل هـــذه اخلــطــوة
تـوفـاة.ويقـدم روبرت تـكـر والدتـهـا ا
ســـيـــســيـــرو لـــزبــائـن مــقـــهـــاه أكــواب
الـشــوكـوال الـسـاخن لـلـراغـبـ بـبـعض
الدفء في اجلو البارد مع سندويشات

وزاريال مع الطماطم. ج ا
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ويـــقـــول إن "اجلـــمـــيع يـــعـــشق مـــركــز
يـالدية الـعـمالقة روكـفـيـلر" وشـجـرته ا
في مـانهاتـن لكن "حصـر الزيارات هذه
الـسنـة بخـمس دقائق لـتفـادي احلشود
يــجـعل مـن أمـاكن مــثل دايـكــر هـايـتس
أكـثر جـاذبيـة للـناس الـراغبـ بالـتنزه
ــــيالد". وســــارعت واإلفــــادة من جــــو ا
ـسـافـرون اإلدارات وشــركـات الـنــقل وا
إلى تــنـظـيم أنــفـسـهم مــسـاء األحـد في
شــمــال فـرنــســا بــعـد إعالن احلــكــومـة
دة تحدة  تـعليق السفر من بريطانيا ا
 48 سـاعـة بسـبب ظهـور ساللة جـديدة
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ــنــطــقـة الــشــغب فـي جــمــيع أنــحــاء ا
خــصـوصـا عــنـد حـواجــز دفع الـرسـوم
ومـنـاطق االسـتـراحة".كـمـا تـبث رسائل

{ نــــيـــويــــورك (أ ف ب) - ارتـــدى حي
يالد دايـكر هـايتس فـي بروكلـ حلـة ا
رغم األجـواء االستثنائيـة التي تعيشها
نــيـويـورك عـلـى غـرار مـخـتــلف مـنـاطق
الـعـالم بـسـبب وبـاء كـوفـيد- 19 والـتي
ــديــنــة فــرحــة نــغـــصت عــلى ســكـــان ا
الـعيـد.ففي كل عام واعـتبارا من نـهاية
تـشـرين الـثـاني/نـوفمـبـر تـطـغى أنوار
ـيالد وأجواؤه االحـتفالـية على احلي ا
ـعروف الـبـعـيـد عن وسط نـيـويـورك وا
بـوحـداته الـسكـنـية اإلفـراديـة الكـبـيرة.
غـير أن الوضع هذا العام ال يشبه باقي
الـسنـوات. فمع غـياب حـافالت الـسياح
ــعـروف الــتي عــادة مــا جتــوب احلي ا
تـاريـخيـا بـطابـعه اإليـطالي سـتـقتـصر
الــزيـارات عــلى الــسـكــان احملـلــيـ مع
الـتـزام بتـدابـير الـوقـاية من الـفـيروس.
إال أن ذلـك لم يحل دون توافد عدد كبير
من الــزوار لالسـتــمـتـاع بـاألنــشـطـة في
ـغـلـقة الـهـواء الـطـلق تالفـيـا لألمـاكن ا
حـيث يـزيد خـطـر اإلصابـة.ويـقول إريك
سـتـايـنـر ( 47عـامـا) اآلتي مـن مانـهـاتن
ـيالديـة "أنـا مـعجب ـشـاهـدة األنـوار ا
حـقا" بزينـة حي دايكر هايـتس مضيفا
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الية عقب انـهيار الديـنار العراقي أمام تعصـف بالعراق مرحـلة جديدة من األزمـات ا
ـة وحملت ؤ الدوالر بشـكل متـسارع نـتيـجة االصالحـات التي وصـفتهـا احلكـومة بـا
ـعقدة ما تراكـمة وا شكـالت ا واجـهة مـصير مـجهـول مليء بـا واطنـ  تداعيـاتهـا ا
ـالـيـة عـلـي عالوي  نـتـيـجـة دفع ذلك الـى جـمع تـوقـيع  40 نـائـبــا السـتـجـواب وزيــر ا

الركود غير مسبوق اثر حتديد سعر الصرف الرسمي.
وتــــســــبـب الــــقـــــرار في إثـــــارة قــــلق
ومـــخـــاوف الـــعـــراقـــيـــ والســـيـــمـــا
وظف من ارتفاع األسعار وانعكس ا
ــراكـز بــالــفـعـل ســلــبــاً عـلـى حــركــة ا
همة كالشورجة التجارية واألسواق ا
وعلوة جميلـة في بغداد. وقال النائب
عـدي عـواد (طــلب اسـتــجـواب عالوي
ـان بـعـد إخـفاق قـدم الى رئـاسـة الـبـر
ــالــيــة في إيــجــاد احلـــلــول لألزمـــة ا
وجلــوئه إلـى أســالـــيب تـــمس أبـــنــاء
ظلـوم بـالتالعب الشعـب العراقـي ا
بسـعر صـرف العـملـة العـراقيـة وكأنة
وزيــر مَـــالـــيــة لـــدولـــة أخـــرى وكــذلك
محـاسـبتـه على فـشـله في أداء مـهامه

كوزير مالية) على حد تعبيره. 
lO «uð lLł

من جانبه كشف عضو مجلس النواب
يـــوسف الـــكالبـي عن جـــمع تـــواقـــيع
جللسة طارئة بحضور رئيس الوزراء
الـية علي مصطـفى الكاظـمي ووزير ا
ــــركـــزي عالوي ومــــحـــافـظ الـــبــــنك ا
مــصــطــفى غــالـب. وذكــر الــكالبي في
بـيــان انـه ( جـمـع تــواقـيـع الــنـواب
قبل لعقد جلسة طارئة يوم االربعاء ا
بـحــضــور رئــيس الــوزراء مــصـطــفى
ــالــيـة عــلي عالوي الـكــاظــمي وزيـر ا
ــركــزي مــصـطــفى ومـحــافظ الــبــنك ا
نـاقشـة اسباب انـخفـاض سعر غالب 
ــــصــــارف الــــصــــرف وتــــصــــنـــــيف ا
ـتــبـعـة واتـفـاق ــالـيـة ا والـسـيـاسـة ا
ــركـزي ـالــيــة وا الـبــنك الــدولي مـع ا
الـشـروط وااللتـزامـات وكـذلـك اسـباب
ـنــهــاج احلــكـومي). تـدني تــطــبــيق ا
وتـوقـع الـكــاظــمي في وقـت سـابق إن
ــوازنـة ــتـضــررين من ا يـكــون أول ا
ـتـطـورة مـشـيـراً إلى أن دول الــعـالم ا
اتـــخــــذت قـــرارات صــــعـــبــــة من أجل
تـصـحــيح األوضــاع. وذكـر الـكــاظـمي
خالل جـــــلــــســـــة مــــجـــــلس الـــــوزراء
ـــنــاقـــشــة مـــوازنــة االســتـــثــنـــائـــيــة 
ــكــتــبـه تــلــقــته 2021بــحــسب بـــيــان 

ـوازنة وهي (وجود  3تغـيـيـرات في ا
ئة ارتفاع سعـر الوقود بـنسبة 20 با
وتغـيـير 8 أنواع من اخملـصـصات في
ـوظــفــ بــاالضـافــة الى رفع رواتب ا
سـعـر صــرف الـدوالر مــقـابل الــديـنـار

ئة).  العراقي بنسبة  17با
dFÝ iHš

ورأى ائــتالف الــنــصــر خـفـض ســعـر
ـواطن صـرف الديـنـار وتـقـلـيل دخل ا
سيؤدي الى تـفاقم األزمة االقـتصادية
على الفقراء.ورفض االئتالف في بيان
تلقتـه (الزمان) امس (إجـراء تخفيض
قـيمـة الـديـنـار الـعـراقي وتـقـلـيل دخل
ـواطن الـذي لن يــعـالج األزمـة عـلى ا
ـنــظـور وهــو حـرب عـلى ـسـتــوى ا ا
الــــفـــــقـــــراء وذوي الــــدخـل احملــــدود
وسيفتح الباب واسعاً أمام التضخم
ـكـن احلـفــاظ عـلى اســتـقـرار وقـد ال 

العملة كما ونـحمّل احلكومة والقوى
ـؤيــدة لــهـذه اخلــطـوة الـســيـاســيــة ا
مـسـؤولـيـة مـا سـيـنـتج من انـهـيـارات
اقتصادية مجتمعـية تؤثر على البنية
.( عـاشـية لـلـمواطـن االجتـماعـيـة وا
وعد عـضـو مـجـلس الـنـواب عن كـتـلة
ســـائـــرون سالم الــــشـــمـــري خـــطـــوة
احلـكـومـة بــتـخـفـيـض قـيـمـة الــعـمـلـة
الـعـراقـيـة مـقـابـل الـعـمالت االجـنـبـيـة
وخاصة الدوالر امر مسـتعجل سيزيد
.وقـال الـشـمري ـواطـنـ من مـعانـاة ا
ان (احلكـومـة احلـالـية مـحـددة بـهدف
ـبكرة واحد وهو اجـراء االنتـخابات ا
ـتظاهرين الـسلمي التي طالب بها ا
والـــقــــوى الــــوطـــنــــيــــة) واضـــاف ان
(احلكـومـة قـدمت وخالل اقل من سـنة
 3قوان لالقـتراض لتـغطـية النـفقات
الـتـشـغـيـلــيـة دون ايـضـاح اين تـذهب

وارد االخـرى غيـر الـنفط) ,وتابع ان ا
(تـقـد مـايــسـمى بـخـطــة اقـتـصـاديـة
مـســتــقــبـلــيــة لـيــست مـن مـســؤولــيـة
ـدة معـينة حكومـة  التـوافق علـيها 
ا مـسـؤوليـة حـكومـة دائـمة الربع وا
ـاني). سـنـوات وفق الــتـصـويت الــبـر
واوضح ائــتالف دولـــة الــقــانــون  ,ان
ركزي الية والـبنك ا اجراءات وزارة ا
بتـغيـيـر سعـر صرف الـديـنار الـعراقي
امــام الـــدوالر يـــؤثـــر ســلـــبـــيــا عـــلى
ـوظــفـ والــفـقــراء وغـيــرهم. وشـار ا
االئــتالف في بــيــان تــلــقــته (الــزمــان)
امس ان (هذه الـسيـاسيـة االقتـصادية
لن تــوصل الـــبــلـــد الى بــر االمــان او
تفكك االزمة االقتصـادية اخلانقة التي
باتت تسحق شرائح عدة من اجملتمع
وســـيـــنـــجـم عـــنـــهـــا اخــــتالالت عـــلى
االصعدة كافة وعلى احلكومة البحث

(الــزمـــان) امس أنه (مـــنـــذ عــام 2003
نــعـانـي من الــتــأســيس اخلــطــأ الـذي
يهـدد الـنظـام الـسـياسي واالجـتـماعي
باالنهـيار الـكامل) ,مؤكـدا (إما انـهيار
النظام والدخول في فوضى عارمة أو
ندخل في عـمـليـة قيـصـرية لإلصالح)
مـــاضـــيـــاً إلـى الـــقـــول انـه (من غـــيـــر
ـعـادلــة الـفـسـاد ـعـقـول أن نــخـضع  ا
السابقة فـأما أن نصحح األوضاع أو
نضـحك عـلى الـنـاس). وكـشف الـنائب
عن كــتـــلـــة الــنـــهج الـــوطــني حـــســ
الـعـقـابي عن تـأيـيـد جـهـات سـيـاسـيـة
لتغيـير سعـر صرف العمـلة مؤكدا ان
عاجلات احلالية الـتي تتبعها وزارة ا
ــركـزي حلـل االزمـة ـالــيــة والــبــنك ا ا
االقتـصـاديـة ترقـيـعـات آنـية ولن حتل
الية شـكلة. واعلـنت وزارة ا جوهر ا
أن احلكومة ستـتخذ تدابـير لتعويض
الـعــواقـب الـســلــبــيــة لــتــعــديل ســعـر
الـصرف عـلـى الـفقـراء.وقـالـت الوزارة
في بــيـــان تــوضـــيــحـي بــشـــأن ســعــر
الصرف ان (احلـكومـة ستتـخذ تـدابير
لتـعـويض الـعواقب الـسـلـبيـة لـتـعديل
سـعـر الـصـرف علـى الـفـقـراء اذ قـمـنا
بـــزيــــادة مــــخــــصـــصــــات الــــرعــــايـــة
ــوازنـة لـتــعـويض االجـتــمـاعـيــة في ا
االرتـفــاع احملـتــمل في أســعــار بـعض
ـسـتـوردة) وتـابع ان (تـغـيـير السـلع ا
ســعــر الـــصــرف ســيــســـاعــد في رسم
مــوازنـــة اكـــثـــر اســـتـــدامـــة ويــعـــطي
للحكومة امكانـيات اكثر لدعم شريحة
ذو دخل احملـدود). بدوره  ,اكـد عـضو
ـاليـة النـيابـية أحـمد احلاج اللجـنة ا
رشيد وجـود ثالث تغـييرات مـهمة في
ـالـيـة لـعـام ـوازنـة ا مـشـروع قـانـون ا
2021 وقـال رشــيــد في تـصــريح امس
وازنة (ننتظر وصول مشروع قانون ا
الـية مـن احلكـومـة و بقـناعـتي انـها ا
ســتــصـل جملــلس الـــنــواب فـي بــدايــة
الفـصل التـشريـعي اجلديـد الذي يـبدأ
مـؤكدا قـبل) , في الـثـالث من الـشـهـر ا

عن وسـائل اخـرى اكــثـر جنـاعـة واقل
ضــرر في مــعـــاجلــة نــقص االيــرادات
وازنـة واللـجوء وخفض الـعجـز في ا
ـستـمرة وان جتـربة الى االستـدانة ا
نهج احللول الـترقـيعـية والـتمـسك 
عقـيم غيـر مـجدي في مـقاربـة االزمات
التي تنذر بردود فعل شعبية غاضبة)
واطـن لن مؤكـدا ان (افراغ جيـوب ا
حتـرك عــجــلـة اإلصالح االقــتــصـادي
ــــر بــــظــــروف ونــــدرك ان الــــبــــلـــــد 
اقتصادية صـعبة ألسباب كـثيرة غير
ان الـطـريق الــصـحــيح لـلـتــعـاطي مع
هذه االزمة ينبغـي ان يكون بعيدا عن
.( واطـن التـأثيـر االقـتصـادي عـلى ا
وعاودت اسـعار صـرف الدوالر مـقابل
الــديــنـــار الــعــراقي الـى االرتــفــاع في
اسواق الـبـورصـة حـيث بلغ 145 الف

دينار لكل مئة دوالر.

تـوضح الـوضع على لـوحات مـعلـومات
الـطـرق الـسـريـعـة.وأضـافت "في الـوقت
احلـالي لم نالحظ أي مـشـكلـة مـرتبـطة
بــاخــتــنــاقــات مــروريــة. إذا لــزم األمـر
رور". سيتم تفعيل خطة إدارة حركة ا
وقـال األمـ العـام الحتـاد النـقل الـبري
في بـا دو كـالـيه (شـمـال) سـيـبـاسـتـيان
ريـفيرا لوكالة فرانس برس "ما يهم هو
الـتـدفق من بـريطـانـيـا إلى فرنـسـا لكن
الـســؤال الـذي يـطـرح نـفـسه هـو +مـاذا
سـيـحدث بـعد  48سـاعـة?+".وأضاف أن
"بــــعض الـــســــائـــقـــ الــــفـــرنــــســـيـــ
ـوجودين في بريطانـيا ) سيحاولون (ا
الـعـودة إلى فرنـسا لـكن البـعض بعـيد
ــكـنــهم الــعـبـور جــدا عن احلـدود وال 
قــبل مـنــتـصـف الـلــيل".من جـانــبه قـال
رئـيس شركـة النقل "كـاربانـتييه" ديـفيد
سـانيـار "طلبـنا من سـائقيـنا الـبقاء في
عـلـومات" ـنـزل ريـثمـا نـحـصل علـى ا ا
مـــعــربــا عن قـــلــقه من أنـه "إذا أغــلــقت
احلدود في االجتاه فهناك خطر بأن
تشل شبكة النقل بشكل كامل مع توقف
الـشاحـنات اآلتـية من كل أنـحاء أوروبا

وانئ". في ا يالد في حي دايكر هايتس “WM¹∫ جانب من زينة ا
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مـنـذ نـشأة الـدولـة الـعراقـيـة  كـان الـعراق بـوابـة الـفعل الـوطـني الـعروبي  و
لك غازي بسبب نهجه الوطني العروبي  وشكل عبد الكر قاسم في اغتـيال ا
العـراق جيش التـحرير الـفلسـطيني  مـنطلـقا من مبـدأ إن من يحرر األرض هم
ـبـدأ التـحـرير  وأن كـل احلكـومـات والسـلـطات أصحـابـها وان الـعـراق داعـما 
التي جـاءت بعد ذلك ظلت ملـتزمة بهذا الـعهد  واألكثر داللـة هو انخراط اعداد
ـقاومـة الفـلسـطيـنيـة منهـم من استـشهد هائـلة من أبـناء الـشعب في احلـركات ا
ومنـهم من بـقي حـتى يـومنـا هـذا مـثل قيس الـسـامـرائي ( ابولـيـلى ) وغـيره من

قراطية وحركة فتح . ناضل في صفوف اجلبهت الشعبية والد ا
ـا مـعـلـومـات مـعـروفـة لـلـكـثـيـر من الـعـراقـيـ نـورد ذلك لـيس لالسـتـذكـار  وإ
والعـرب ايدوا وانخـرطوا في هذا الـنضال  ومـا يهمـنا هنـا إن بعض األصوات
الـتي بـاتت تـؤثر عـلـيهـا مـا يـجري من ضـغـوطات أمـريـكـية تـرامـبويـة لالعـتراف
بإسـرائيل مثـلمـا اثرت عـليهـا االنحـناءات لبـعض األنظـمة الـعربيـة ايضـاً بسبب

الضغط األمريكي ومشروع الشرق األوسط اجلديد وصفقة القرن .
الــعـراق عــبــر الـتــاريخ مــلــتـزم بــشــروط الـشــعب الــفـلــســطـيــني  في الــتــحـرر
واالستـقالل وإقامـة الدولـة الفـلسطـينـية وعـاصمـتهـا القـدس احملتـلة  وإذا كان
ــتـحـدة ــقـررات الــدولـيـة جملــلس االمن واأل ا الـكــيـان اإلسـرائــيـلـي يـلـتــزم بـا
قـررات العربـية واخرهـا مشروع قـرار القمـة العربـية في بيـروت الذي طرحه وا
ـا فيـها مـلكـة العـربـية الـسعـودية األرض مـقـابل السالم  لك عـبد الـله مـلك ا ا
ـكن مـعـاجلـة االزمات اجلـوالن الـعـربـيـة الـسـوريـة واألرض اللـبـنـانـيـة احملـتـلـة 

نطقة . وحتقيق السالم في ا
إن تقـد اخلـدمات اجملـانـيـة إلسرائـيل يـشـكل عامالن مـهـمـان وخطـيـران ليس
نطقـة العربيـة برمتها  األول إمـعان الكيان ـا لكل ا لفـلسط وشعـبها فقط وإ
ا ضي بـسياسة الـقضم واالحتالل لكل األراضي الـفلسطـينية  اإلسرائـيلي با
يـاه اجلوفية الـفلسطـينيـة والتوسع االستـيطاني  وثانـيهما فيـها غور األردن وا
إن إسرائـيل وامريكا تلقت هدية مجانية للتوسع والتواجد في األراضي العربية
دون أن تخـسر شيئاً  األمر الذي يحقق لها مشروعها االستراتيجي التاريخي
ا بـالـضغـط السـيـاسي الذي من النـيل الى الـفـرات ليس بـاحلـرب وكـلفـتـهـا وإ

قادته واشنطن بدواعي زائفة مضللة بأن ايران هي اخلطر وليس إسرائيل .
ـركـزية وهـكـذا جنـحت إسـرائـيل بـجعـل ايران الـقـريـبـة من الـعـرب وقضـيـتـهم ا
فلـسط عـدوة للـعرب  وإسرائـيل الغـاصبـة لفلـسطـ وعدوة للـعرب قـريبة من
العـرب  وهكذا حتققت نبوءة كولدامائير الرئـيسة السابقة للكيان اإلسرائيلي 
فقد نشرت في عام 1975دراسـة في احدى اجملالت اإلسرائيلية التابعة جلامعة
تل ابـيب  من إن الـوصـول لـلـهـدف االسرائـيـلي مـن النـيـل الى الـفـرات اليعـني
خـوض احلـروب ألن إسـرائـيل لـيس بـأمـكـانـهـا عـسـكـريـا وسـكـانـيـا غـيـر قـادرة
هم خلق ا ا و سكاني عربي متزايد  وإ حتقـيق ذلك أمام اجليوش العربية و
عــدو في مــنــطــقــة الــشــرق األوسط وقــريب مـن الــعــرب لــكي تــدخل إســرائــيل

شروع من النيل الى الفرات . اقتصاديا وسياسيا وامنيا  وبهذا يتحقق ا
واقف التي يطلقها البعض على العراقي التنبه الشديد لبعض التصريحات وا
ـشـكـوك أصال بـوالئـهم فـيـمـا يـخص تـبادل االعـتـراف بـالـكـيـان الـصـهـيوني  ا
كن فالـعراق شعبا وتاريخا هو مركز احلركة النهضوية الوطنية العروبية  وال
له بأي حـال من األحـوال أن يـتخـلى عن االنـحـياز لـفـلـسطـ وشـعـبهـا وكـفاحه
سـلوبـة الى أهلـها  وأي الـعادل من اجل الـتحـرر واالستـقالل وعـودة األرض ا
ـعـمـورة تـتـخلى عن ثـوابـتـهـا وحـقوقـهـا بـاجملـان فهي دولة في ا
بـالـنـتـيـجـة تـكـون عـرضـة لالسـتـبـاحـة  والبـد من الـتـأكـيـد
تعددة مـجدداً لهؤالء اجملاني في عالقاتهم مع الدوائر ا
أن يــدركــوا بـان الــعــراق الــدولـة احملــوريــة الــرائـدة في
واقـف الوطـنـية الـعـروبـية لم ولن يـتـخـلى عن فلـسـط ا

وشعبها االبي . 

ما أصـبح عليه العراق الـيوم من حالة تردٍ وانـهيار اقتصـادي وأمني وتعليمي 
ال أعـتقد بـأنه قد مـرّ على الـعراق في كل تـاريخه احلديث رغـم كل ما مر به من
ـلكي ومـن حروب وحـصارات سيـاسـات وحكـومـات وجمـهـوريات تـلت الـنظـام ا

وعدوانات لم تنقطع منذ عام  1980وحتى اليوم .. 
فقـد أصـبحت مـافـيات الـتالعب بـاالقـتصـاد وبـسعـر الـدوالر وقيـمـة الدوالر هي
ركزي ـالية والبنك ا تـحكمة بالوضع االقتـصادي في البلد وأصبحت وزارة ا ا
صـارف احلكـومية وغـير احلـكومـية عـاجزة عن الوقـوف أمام مـوجة االنـهيار وا
سبق بأن اجلهات التي ذكرناها أعاله االقتصادي الذي يلف البالد مع علمنا ا
هي مسـاهـمة بـشكل مـباشـر تارة وغـيـر مبـاشرة تـارة أخرى في تـردي الوضع
الي واإلداري الـذي تفشى في كل ـتهر أصال بـسبب الفـساد ا االقـتصادي ا
حكـومات عـراق ما بـعد االحتالل إلـى اليوم والـذي تغـلغل في كل حـلقات األداء
ـارسة طـبـيعـية احلكـومي وغيـر احلـكومي الـذي أصـبح فيـهـا الفـساد ثـقـافة و
ة ـهـنـة قـيم منـبـوذة وقـد جدا حـتى صـارت األمـانة وصـدق الـتـعـامل وشرف ا

وغير صاحلة لالستخدام !
وكل ما يـحدث في هذا اجملـال هو ألن ال منـهجا اقـتصاديـا واضحا يـسير على
ـنهج اشتـراكي معروف وال هـو برأسمالي وفقه االقـتصاد الـعراقي .. فال هو 
مـطــلق وال هـو يـســيـر وفق اقـتــصـاد الـسـوق ... انه مــنـهج تـخــبـطي وارجتـالي
متـطرف تميل كفته لألحزاب احلاكمة اإلسالمـية منها وغير اإلسالمية .. ولكتل
وشخـصيات وزعـامات جـميعـها لهـا ارتبـاطات وثيـقة بـاخلارج وكل والئهـا لهذا
ـتعدد الـرؤوس واألسماء واجلهـات والتي أصبح دعـمها حـسب قناعة اخلارج ا
هؤالء الـذين يحكمـون العراق هـو الذي يتقـدم على كل مصـالح العراق الشـعبية
والوطـنية في كل حـلقات حيـاة العراق ... صار لـديهم العراق هـو األخير وليس

األول حسبما يقولون وهم يفعلون العكس بالكامل .. 
بالـنـسبـة لي ... فـعال أتمـنى أن يصـل سعـر صرف الـدوالر ألـفي دينـار عراقي
وأكـثـر لـكي تـتـسع نـيـران الـثـورة والـتـمـرد والـتـظـاهـر الـشـعـبي ضـد حـكـومـات
الفـساد وأحـزابهـا التي دمـرت العـراق وجعـلته في آخـر قائـمة الـدول الصـاحلة
لـلـعـيش ولـكي يـتـوحـد الـشـعب كـله حتت رايـة ثـورة اجلـيـاع بـعـد أن يـصبـح ما

يحصل عليه من راتب وأجر ال يكفيه إلطعام عياله ألسبوع فقط .... 
أما االنـهيـار التـعلـيمي والـصحي ... فـهذان أمـران ساهـما مـساهـمة كبـيرة في
كشف سـوء وفساد وخيانة كل احلكومات الـتي تعاقبت على حكم عراق ما بعد
االحتالل كـتال وأحزابـا وميـليـشـيات وشـخصـيات عـميـلة لـلخـارج والتي اتـبعت
سـيـاسـات التـجـهـيل والـتفـقـيـر ضـد الشـعب  ألجل تـنـفـيذ هـدف عـراق ضـعيف
ن وقعـوا ضحايا ومفـكك ومتنـاحر ومنـهار ال رابط يربـطه سوى سيـر الكثـير 
للـتجهـيل والتفـقيـر خلف هذه األحـزاب والكتل والـشخـصيات الـتي تنفـذ أجندة
بتلى ... فال مسـتشفيات قادرة على مواجهة اخلارج احلـاقد ضد هذا الوطن ا
ـعــاهـد وهم أبــسط األمـراض وعالجــهـا وال طالب يــتـخــرجـون من الــكـلــيـات وا
ا درسوه حتى صارت الـكثير منـها تخرّج لنـا خريجون أميون يفـقهون شيئـا 

في كل اجملاالت العلمية واإلنسانية وباآلالف .... 
العـراق اليـوم فعال وقـوال يعـيش على حافـة الهـاوية والـسقـوط في واد ال مخرج
منه بـسبب خطل وفساد السياسات احلاكمة .. فال موازنات دقيقة وحقيقية وال
ـســروقـة وال سـيـطـرة حـقـيـقـيـة عـلى مـوارد ومـنـافـذ اسـتـرداد ألمـوال الـعـراق ا
الـعـراق وال تصـدي حـقيـقي حلـيتـان الـفسـاد والـلصـوصـية وال مـحـاسبـة عـلنـية
سلحة التي تسيطر على الشارع العراقي لكـبار الفاسدين والسراق وأذرعهم ا
ـان الـوطـني جـدا يـريـد أن يـشـرع قـانـونا لـكم  فـيـمـا الـبـر
أفــواه الــشـــعب وضــد كـل من يــعــتـــرض ويــنــتـــقــد هــذه
السـياسات الفاسدة واخليانيـة سواءا احلزبية والكتلوية
مــنـهـا أو الـشـخـصـيـة الــتي تـذكـر وبـاألسـمـاء من سـرق

العراق ومن دمره ومن استباحه ...

مسرور البارزاني يستقبل بالسخارت
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اإلشـكـاالت سـعـيـاً لـلـتـوصل إلى اتـفاق
عـلى أسـاس الـدسـتـور وقال: "لألسف
بـاتت مسـألة الـرواتب تسـتخـدم كورقة
ضـغط سيـاسية ضـد شعب كـردستان).
وأكـد أن (احلـكـومـة االحتـاديـة وطـيـلة
الــعـام اجلـاري  2020 لـم تـرسل لـغـايـة
اآلن ولــو جــزءاً من الـرواتب ألكــثـر من
ســتـة أشــهـر). وقـال (لــذا نـطـالب األ
ـتـحـدة بـأن تـلـعب دورهـا الـفـعّـال من ا
أجـل الــتـوصـل إلى اتــفــاق مع بــغـداد
ـــــا يـــــضـــــمن تـــــأمـــــ احلـــــقــــوق و
ـاليـة إلقليم كـوردستان ـستـحقات ا وا
ـوجب الدستور). واضاف البيان انه
 في االجتماع التشديد على ضرورة
تــنـفـيـذ اتـفـاقــيـة سـنـجـار إلعـادة األمن
ـديـنـة ودعـا رئـيس واالســتـقـرار إلى ا
احلــكـومــة في الـوقت نـفــسه بـتــطـبـيق
االتـفاقـية كمـا هي وليس مـجرد تنـفيذ

بعض اإلجراءات الصورية.

تقد دعم وتسهيالت قانونية وإدارية
أكــثــر لــهم تـشــجــعـهـم عـلى اســتــمـرار
الـــعــمل). بــدوره  ,ابـــدى أبــدى الــوفــد
(إعـجـابه بـتجـربـة القـطـاع اخلاص في

كردستان). 
WI UŽ q UA

واســـتـــقـــبل رئـــيـس حـــكــومـــة إقـــلـــيم
كــردســتـان مــســرور الـبــارزاني األحـد
ــمـثــلـة اخلــاصـة لألمــ الـعـام لأل ا
ــتـحـدة في الـعـراق جــيـنـ هـيـنـيس ا
بـالسخارت. وقـال بيان تـلقـته (الزمان)
امـس انه جرى في االجتمـاع التباحث
بــــشــــأن الــــوضع فـي الــــعــــراق وآخـــر
ـفاوضـات ب ـتعـلقـة با ـستـجدات ا ا
حـكـومـة اإلقلـيم واحلـكومـة االحتـادية
شـاكل الـعـالـقة وال سـيـمـا آلـيـات حل ا
). وأشـار رئيس احلكومة بـ اجلانب
إلـى أن (اإلقــــلــــيم لـم يــــبقِ أي مــــبــــرر
حلــكــومــة بــغــداد في ســبــيـل تــســويـة

ـشـاركة واالقـلـيـم حـتى يـتـمـكـنوا مـن ا
بـــصـــورة أوسع وأكـــثــر فـــاعـــلـــيــة في
الـتنمية وعملية إعادة إعمار البالد في
كافة اجملاالت) واشار البيان ان (اللقاء
بـــحث األوضــاع اخلــدمـــيــة واألعــمــال
ـــشـــاريع في مـــحــافـــظــات الـــعــراق وا
ــشــتــرك من خـالل جلــنـة والــتــعــاون ا
الـتـنسـيق بـ احملافـظـ واحملافـظات
شاكل حـيث  تسليط األضـواء على ا
ــالــيـــة الــتي والـــعــقـــبــات اإلداريـــة وا
تـــعـــتــرض ســـبـــيل تــنـــفـــيــذ األعـــمــال
ــــشــــاريع وتــــقــــد اخلـــدمــــات في وا
مـحافظات الـعراق) مؤكدا ان (االطراف
اجملـتـمـعـة اتفـقت عـلى ان  احملـافـظات
ــزيــد من بـــحــاجــة إلى تــســلـــيــمــهــا ا
الـــصالحـــيــات وتــوفـــيــر فـــرص أكــثــر
للقطاع اخلاص األجنبي واحمللي لكي
يـتمكن من العمل في اجملاالت اخلدمية
ـــشــاريع كـــافــة اذ يــجب واألعـــمــال وا
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شـدد رئيس إقلـيم كردستان نـيجيرفان
الـــبـــارزاني عـــلى أهـــمـــيــة الـــتـــعــاون
والــتـنـسـيق بـ إالقــلـيم واحملـافـظـات
ـعوقات وتهيئة االخـرى بهدف تذليل ا
الــفـرص لـلــقـطـاع اخلـاص في تــنـمـيـة
ـدن . وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ا
ان (الــبـارزاني اســتـقـبـل وفـداً لـلــجـنـة
الـتـنسـيق ب احملـافظـ واحملافـظات
الـعراقية ضم محافظي بغداد وواسط
ــســؤولــ والـــديــوانــيــة وعـــدداً من ا
اإلداريــ في هــذه احملـافـظــات الـذين
يـزورون كردستان للـمشاركة في ورشة
عـمل تنـظمهـا منـظمة الـتنـمية الـدولية
األمـــــريــــكــــيــــة يــــو اس إي أي دي في

أربيل). 
وشــدد رئـيس االقـلـيم بـحـسب الـبـيـان
زيد من الفرص عـلى (ضرورة تهيئـة ا
لـــلـــقـــطـــاع اخلـــاص فـي احملـــافـــظــات
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ـتحف أعـلـنت وزارة الـثـقـافـة والسـيـاحـة واآلثـار عن تـسـلـيم ا
مؤكدة العراقي 364 قطعة أثرية من حقول التنقيب في ذي قار

عزمها صيانة وتأهيل زقورة عكركوف األثرية ببغداد.
وقـال مـديـر إعالم الـهـيـئـة الـعـامـة لـآلثـار والـتراث فـي الوزارة
حـاكم الـشـمـري في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس  أنه ( تـسـلم
364 قـطعة أثـرية من حقـول التنـقيب االثاري فـي ذي قار تعود
مـؤكدا ان (الـقطع الـتي  تسـليـمها حلـضارة وادي الـرافدين)
وهي تـعـود إلى الــعـصـور الــسـومـريـة  ــتـحف الـعــراقي إلى ا
عـبارة عن اختام ورقم طـينية وفخـار وألواح وكؤوس وأحجار
وأضـاف أن (االثــار  اسـتــخـراجــهــا من قـبل وخــرز مـلــونــة)
و46 في بــعـثـات الـتـنــقـيب تـوزعت بـواقع  17 فـي تل جـوخه 
و211 في و60 ضـــمن أبــو طــبــيــره  و30 فـي الرسـا  ســرغل 
ستلمة سيتم التعامل معها وتابع ان (القطع األثارية ا كـرسو)
وفق اإلجـراءات واآللـيات الـعلـميـة في عـملـية اإلدخـال واخلزن
ــتـحف الـعـراقـي.واشـار الى (عـزم الـهـيــئـة إجـراء أعـمـال في ا
إذ  اإلطالع صـيانة وتـأهيل لزقـورة عكركـوف األثرية بـبغداد
عـلى وضـعـهـا مـيـدانـيـاً العـداد آليـة الدامـتـهـا كـونـهـا مـعـرضة
لالنـهـيـار) مـضـيـفـا ان (الـهـيـئـة تـعـمل عـلى صـيـانـة مشـكالت
الـتـعـرية وكـثـرة الـتـشقـقـات الـتي تـعرضـت لهـا الـزقـورة جراء
الـظروف اجلوية اخملتلفة وأعمال التنقيب السابقة كشفت عن
مـعـابد لـلـمديـنـة التـي كانت حتـيط بـالزقـورة). في غـضون ذلك
هـددت وزارة الثقافة في اقليم كردستان  ثالث قنوات فضائية
بـعـقوبـات قاسـيـة . ودعا مـركـز ميـترو لـلـدفاع عن الـصـحفـي
الـوزارة الى (االبتعاد عن الـتهديد بـفرض عقوبـات قاسية على
ـركز بـألـغـاء قرار كـما يـطـالب ا قـنـوات سـبيـدة وبـيـام وروداو
أيـقـاف بث فـضـائـيـة ان ارتي). وصـدر في وقـت سـابق كـتـاب
ـديـر الـعـام لالعالم والـطـبـاعة في مـوقع من ا ـحـتـوى واحـد
تــضـــمن اعــتـــمــاداً عــلى الـــوزارة شــيــروان عـــوال خــورشــيـــد
الـتعـليـمات رقم (1) لـسنة (2014)  اخلـاصة بـتنـظيم البث في
وحتـذيـر أرسل الى الـقـنـوات الثـالث يدعـو من خالله االقـلـيم  
(هــذه الـقــنـوات الى االبــتـعـاد عـن بث وعـرض احــداث الـعـنف
الـذي يـدفع بـشكل ـقـار احلزبـيـة والـدوائر احلـكـومـية وحـرق ا
ـتـابـعـ لـهـذه الـقـنـوات الى الـعنف مـبـاشـر او غـيـر مـبـاشر ا
ــشــاكل وتــدمــيــر الــســلم اجملــتــمــعي). وفي وقت وافــتــعــال ا
توجهت قوة أمنية الى وبقرار من نفس اجلهة الرسمية سـابق
ـكتب الرئيس الن ار تـي  في مدينة الـسليمانـية واوقفوا بث ا
ــكــتب بــاالقــفـال الــفــضــائــيــة وقــامت تــلك الــقــوة بــأغالق ا
واسـتقـرت امام مـكتب الـقنـاة كمـا  مصـادرة بعـض االجهزة
ومن ثـم صدر قـرار بـأسـتمـرار وتـمـديد وحتـطـيم الـقـسم اآلخر
اغالق الــفـضـائـيـة السـبـوع آخــر. واكـد مـركـز مـيـتـرو ان (هـذه
واليـجـوز ان الـقــرارات تـتـنـاقض مع قـانـون الــعـمل الـصـحـفي
عمول به في كردستان). تكون التعليمات تلتف على القانون ا
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قرأنا في بعض كتب األدب قول الشاعر :

وأعجبُ شيءٍ سَمِعْنَا بِهِ 
مريض يُعادُ فال يُوجَدُ

قال ذلك مع أنّ األمر ال يندرج حتت باب العجائب يقيناً 
ـريـض قـد غــادرهـا  مــتـجــهـا الى ــريض في وقت كــان ا ــا وصل الى دار ا فـر

راجعة ... الطبيب الذي ألزمَهُ با
رض صاحبه صحيحاً .. ُخبر  ا لم يكن إخبار ا ور

ا مرض وتعافى من مرضه ... ور
وهكذا تتعدد االحتماالت وكلها تنفي أنْ يكون احلادث عجيباً  ...

فما السر اذن وراء هذا العجب?
ـور بــاالضـطـرابــات والـتـحـوالت  أغـلب الـظـن أنَّ الـشـاعــر لم يـعش في عــصـر 

الكبرى 
ولم يكن حتت ظلّ سـلطة فرعـونية مـستبدة تـستهـ باألرواح والقيم  وتـبتكر من
وســائل الـتــعـذيب والــقـمع واإلبــادة مـالم تــشـهـده أشــد الـقــرون ظالمـا وظــلـمـا 
كــالـدكـتـاتـوريـة الـبـائـدة الـتي حـكـمـت الـعـراق بـاحلـديـد والـنـار وجـعـلت االنـسـان

العراقي أرخص السلع في سوق تنمرها ووحشيتها الفظيعة .
ـظـالم واجملـازر ن يــحن الى أيـامـهـا الــسـود نـاسـيـاً تـلـك اجلـرائم وا والـعـجب 
قـابر اجلماعيـة ومُهْمِالً حَجْبَهـا احلقوق واحلريات عن الـشعب العراقي الذي وا
ـطلـقـة للـقـائد لم يـكن له من سـبـيل لـلخالص من شـرهـا االّ االعالن عن الـطاعـة ا

الضرورة وهذا ما يأباه األحرار وترفضه احلرائر .
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انني شـخصـيّاً ألعـجب غايـةَ العـجب ح أرى أمّـاً تعـمد الى قـتل أطفـالها –كـما
وقع أخيراً - وال أعجب من مكائد شياط االنس واجلن التي لم تنقطع يوماً من

االيام .
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وأعجب من قول من قال :
{ ان تخفيض سعر العملة لن يكون االّ مرّة واحدة ..!! }

لقد كـان تخـفيض العـملة الـعراقـية حدثـا مُؤذيـا ومُرعبـا للمـالي من العـراقي 
جرد اتخاذ ذلك القرار. الذين بدأوا يعانون من ارتفاع فاحش في األسعار 

 وسر العجب :
ـذكـور يـفـتـرضُ بَـقَـاءَهُ في مـنصـبـه وقدرتـه علـى الـتحـكم انّ صـاحب الـتـصـريح ا

باألسعار الى األبد ...!!
ونسي قول القائل :

ا وصلتْ اليك ) ( لو دامت لغيرك 
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رارة : ويؤسفنا أنْ نقول 
انّ الشـعب الـعراقـي قد ذاق ألـواناً مـن العـناء حـتى بـعد
ـشـاكـل ابـتـداءً ســقـوط الــصـنم  وتــعـددت االزمــات وا
بالـكهرباء والـتعليم واألمن والصـحة وانتهـاء بانخفاض
قيـمـة الديـنـار  ومع ذلك كله لـم يعـتـذر الفـاشـلون عـما

أحلقوه بنا من كوارث ومصائب .
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ركزي بأن في تصـريح له نقلته وكالة ناس وباقي القنوات اوضح محافظ البنك ا
الـية وان هنـاك طلب دولي لتـغيير تغيـير سعـر الصرف  بـناء على مـقترح من ا

السعر  إلى 1500من قبل البنك الدولي من عام 2014.
ـركزي بـتصـريحه هـذا يشيـر بوضـوح ويعـترف بـنفسه  يبدو ان مـحافظ الـبنك ا
ركزي حـاليا فـقد استقاللـيته بإدارته حـيث معنى وبدون ان يـعلم إلى ان البـنك ا
ـركزي سـابـقًـا لم يـسـتجـب للـطـلـبـات الـدوليـة بـهـذا اجملـال وهذا ذلك ان الـبـنك ا
ركزي كان له رأيـه وقراره وسياسته والذي يعـكس ومن حتليل لقوله  ان الـبنك ا

منع فيها تنفيذ هذا االنخفاض . 
ـركزي حـالـيا بـالـتغـيـير والـسؤال هـل تغـيـرت هذه الـظـروف بحـيث يـقبـل البـنك ا
ـركـزي تعـدد أسـبـاب عدم حـالـيا?  فـي ح انـتـشـرت قبل يـومـ وثـائق لـلبـنك ا

قبولهم بالتخفيض . 
ان استـشهاد احملافظ لهذه األمثلة مع عدم بيان الرأي احلقيقي

ـركزي بـهذا الـتخـفيض واخـتصـاره على مـحاولة للـبنك ا
ـالية سـؤوليـة عن التـخفيـض ورميهـا بأحـضان ا دفع ا
او الــبـنك الــدولي لم تــكن مـوفــقـة النــهـا دلــيل عـلى ان
ــركـزي حــالــيـا فــقــد اسـتــقاللــيــته وان قـراره الـبــنك ا
احلـالي بـالـتـخـفـيض هـو لـتـنـفـيـذ اجـنـدة غـيـر مـعـلـومـة

النتائج .

ـالـيـة نـتـيجـة كـذا وكـذا وكـذا !!احلـكـومـة تـتـذمر اجلـمـيع يـتكـلـمـون عن االزمـة  ا
الـية مع ركـزي يشـكـو همـومه  مع االزمـة ا ـالـية تـخطـط على هـواها والـبـنك ا وا
ـان جميعـهم يتسابقـون على القنوات مزاد بيـع العملة سيء الـصيت  ونواب البر
الية  كل حـملها هـذه االطراف تقول هـناك ازمة عويـصة غير للتـصريح باالزمـة ا
قـابلـة لـلحل  وكـأن األمـوال التي سـرقت عـلى مدار  17 عـاما  ال تـكـفيـهم  والتي
ـستـشفى وفي ـواطن ضريـبتـها كل يـوم معـاناتـه قاسـية في الـبيت وفي ا يدفع ا
ضطربـة واليوم جتاوز سعـر النفط حاجز الشارع وفـي مجمل حياتـهو اليوميـة ا
ـالـيـة وتـكاد الـ 52د والر وهـو في تـصـاعـد مـسـتـمـر وهم يـتـحـدثـون عن االزمـة ا
ـواطن بـسوط االسـعـار الـذي بـدأ يـلوح في االفق تـكـون مـقدمـة بـائـسـة لتـكـبـيل ا
بفـضل بعض سياسي (الـصدفة)  بتغـيير سعـر صرف الدينـار العراقي بالدوالر
ـستـوردة  بشكل ـواد االستـهالكيـة وكل البـضائع ا والذي سـينـتج عنه ارتـفاع ا

ـواطـن الـبـسـيط !واالن وارداتـنـا  من كـبـيـر ال يــتـحـمـلـهـا ا
الــنـــفط  قـــرابــة الـ    165 مـــلــيـــون دوالر يــومـــيــا عــدا
نـافذ وواردات الـوزارات  ترى اين تذهب الـضرائب وا
ــبـــاشــرة كل هــذه االمـــوال !?والتـــوجــد خـــدمـــات او ا
الية ماهي معطياتها بانـشائها  اذن اين تكمن األزمة ا

!?سؤال قلق بحاجة الى اجابة هادئة.

واإللــــكـــتــــروني بــــاســـتــــخـــدام
مـنـصـات رقـميـة عـدّة  لـضـمان
تــوفــيــر بــيــئــة امــنه وصــحــيـة
الك لــلـــتالمـــيـــذ والــطـــلـــبــة وا

التعليمي) .
,اكـدت نـاحيـة العـظـيم الـتابـعة
لـقـضـاء اخلـالص فـي مـحـافـظة
ديالى  تسـجيل اولى اصابات
حـــبــة بـــغــداد مــشـــيــرا الى ان
الـنــاحــيــة حتـتــاج الى دعم من

قبل صحة ديالى .
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وقــال رئـــيس مــجــلـس نــاحــيــة
العظـيم السابق محـمد ضيفان
الـعــبـيـدي لــ (الـزمـان) امس ان
(الــعـشـرات من اطـفـال الـعـظـيم
ـرض حـبـة وقــراهـا اصـيـبـوا 
بــــغـــــداد الفــــتـــــا الى ضــــرورة
االســراع بــإرســـال الــلــقــاحــات
الالزمــــة واتــــخــــاذ الــــوســــائل

نع انتشاره).  الوقائية 

واضــاف الــعــبــيــدي ان (حــبــة
بـــــغــــــداد من االمــــــراض الـــــتي
تــصـيب الـعــشـرات من االطـفـال
سـنويـا في العـظـيم ومحـيطـها
مــشـيـرا  الى ان  الــنـاحـيـة ذات
امـكــانـيـة مــتـواضـعــة وحتـتـاج
الى دعـم من قـبل صــحــة ديـالى
لـتــقــيـيم الــوضع ووضع خــطـة

وقف الصحي).  الحتواء ا
ومن جــــانب آخــــر قــــال رئـــيس
االحتــاد الـــعــام لـــلــجـــمــعـــيــات
الــــفـالحــــيـــــة في ديـــــالى  رعــــد
الــــتــــمــــيــــمي لــ (الــــزمــــان) إن
(بـساتـ حوض شـيخ بـابا في
اقـصى شـمـال شـرق ديـالى فـقد
ـئــة من انـتـاج مـزارعـيه 60 بــا
بــــســــاتـــــيــــنــــهـم من الـــــفــــواكه
واحلــمـضــيــات بــســبب كــمـائن
داعــش االرهـــــــــــــابــي مـن خـالل
الـعـبـوات والقـنص والـهـجـمات
ـــبـــاشــرة الـــتي تـــســبـــبت في ا
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بـالــتـنــسـيق مع مــديـريـة بــيـئـة
كـربالء انطـلقت حـملـة توعـوية
ـدارس  في لــتالمـيـذ وطــلـبـة ا
كـيـفــيـة الـتـعــامل والـوقـايـة من
فـــــيــــــروس كـــــورونــــــا اثـــــنـــــاء
ـدارس مع بـدء تـواجــدهم في ا

العام الدراسي. 
وقال امـير عـلي احلسـون مدير
عــام دائــرة الـتــوعــيــة واالعالم
الــــبــــيــــئي ان (هــــذه احلــــمالت
ـــيـــدانـــيـــة جــاءت واجلـــوالت ا
تـنــفــيــذا لــتــوصـيــات الــلــجــنـة
الوطنية لـلصحة والسالمة في
ـدارس من اجـل حث الـطـلـبـة ا
الك الـــتـــدريـــسي لـاللـــتــزام وا
بـــاالجـــراءات الـــتـــالـــيــة (لـــبس
الـكـمامـة والتـبـاعد االجـتـماعي
وغـــسـل الـــيـــديـن والـــتـــعــــقـــيم
ــســتــمـــر حــيث تــمت زيــارة. ا

اعداديـة رابعة الـعدوية لـلبنات
ومــدرسـة  الــغـديــر االبــتـدائــيـة
لــلـبـنــ وعـدد اخـر من مـدارس

احملافظة) . 
مـــبــيــنــاً انه ( تـــنــظــيم نــدوة
تـــوعـــويـــة  عن اهم االجـــراءات
دارس االحتـرازية  الـتي على ا
الـقـيـام بـهـا في الـعـام الدراسي
للحفاظ عـلى الصحة والسالمة

ؤسسات التعليمية). في ا
مــــشــــيــــرا الى ان (فــــرق دائـــرة
الـــتـــوعـــيـــة واالعـالم الـــبـــيـــئي
مـسـتمـرة بـحمالتـهـا التـوعـوية
وبــث االرشـــــــــــــــادات مــن خـالل
ــتـــنـــقـــلـــة وتـــوزيع االذاعـــات ا
الـــفــــولـــدرات  الـــتــــثـــقـــيــــفـــيـــة
ودعوتها لذوي الطلبة والكادر
شتركة ـسؤولية ا التعليمي با
لكالهمـا لضمـان إعادة األجواء
الـــــدراســـــة خـــــاصـــــة مـع دمج
الـــــــتــــــعـــــــلــــــيـم بــــــ الـــــــورقي

ســـقـــوط شـــهـــداء وجـــرحى في
اضية).  االشهر ا

واضـاف الـتـمـيـمي ان  (بـعض
الـــبــســـاتـــ اصــبح الـــوصــول
اليها صـعب جدا في ظل نشاط
خاليا داعش   ما افقد عشرات
ــــزارعــــ مــــصــــادر رزقــــهم  ا
مـــــؤكـــــدا ضــــرورة االنـــــتـــــبــــاه
خلــطــورة فـــلــول الــتــنــظــيم في
بـــســاتــ شـــيخ بــابـــا وتــكــرار
اخلـــروقـــات والــــســـعي حلـــسم
عركة مع اخلاليا التي حرمت ا
الكثـير من االسر مـصادر رزقها

اضية). خالل االشهر ا
ركز الوطـني للصحة وأجـرى ا
ـــهــنــيــة في وزارة والــسالمــة ا
الـعـمل والـشـؤون االجــتـمـاعـيـة
عـدداً من الـفـحـوص الـسـريـريـة
والـفسـلجـية لـلعـاملـ احملال
من األنــــشـــطــــة االقـــتــــصـــاديـــة
الـتابـعـة لـلـقـطـاع الـعـام لـلـمدة

من ( 1 الى 14 كـــــانــــون االول
اجلاري وذكر معـاون مدير عام
ـركز حـسـ عبـاس فاضل ان ا
ـهـنـية اسـتـقبل قـسم الـصـحة ا
ـــــدة 334 مـــــراجــــــعـــــاً خـالل ا
ـــــذكــــورة آنـــــفــــاً وبـــــلغ عــــدد ا
ــقـدمـة لـهم 1295 الــفـحـوص ا
فحصاً سريرياً وفـسلجياً منها
1106 فحصـوص للعـامل في
مـــصــــافي اجلــــنـــوب شــــمـــلت
السمع والنظر وتخطيط القلب
وقـــيــــاس الـــطـــول والــــلـــيـــاقـــة
الـــبــدنـــيـــة وفـــحص الـــصـــحــة

النفسية). 
يــــذكـــر ان الـــفــــحـــوص جتـــرى
ــنع بــأوقــات زمـــنــيــة مــحــددة 
حـدوث االنـحــرافـات الـصــحـيـة
لــلـعــامــلـ من ظــروف الــعـمل
فضالً عن وقايـتهم من اخملاطر
الـــصـــحــيـــة في أمـــاكن الـــعــمل

كافة.

انتهت أحـداث تظاهرة تشـرين لكن لم تنته قيمـها وال أثرها .. انتهت بـالتضحية
راح مئات من العراقي شهداء.

هدي ايضاً .. وجاء الكاظمي وتعددت األسماء واحلال واحدُ . راح عبد ا
لم يحـتج او يتـظاهـر العـراقيـون الشـرفاء من اجل اقـالة واحـد وتعيـ آخر  ولم
يطلب الـشعب تغيـير الشخـوص بل تغيـير اجلذور من محـاربة الفسـاد ومحاسبة
نـفـلت ـتـظـاهـرين و حـمـاية الـبـلـد من الـسـالح ا الـفـاسـدين والـكـشف عن قـتـلـة ا
يليـشيات وتطويـر اخلدمات وحتسـ االقتصاد ومنح درجـات وظيفية وسيطـرة ا
لـلـشبـاب... الخ .والـسـؤال ماالـذنب الـذي ارتكـبه كل اولـئك الـشبـاب لـكي يقـتـلوا
اذا يقتل ناشط تـلو اآلخر بسلسلة وسط السـاحة او خارجها بأسلحـة كاتمة ? و
من االغـتـيـاالت . هذه االغـتـيـاالت مـازالت مـحاولـة لـتـكـميم األفـواه الـوطـنـية ذوي
تـلكـون احلس الـوطني ولم يـتخـلـوا عن مبـادئهم ودورهم النـفوس احلـرة الـذين 
ؤلم هو في التعـبير والتـغيير .الـتغيير مـبدأ ولذلك سلـبهم حياتـهم واعمارهم.. وا

رخص دمـائهم وأرواحهم لدى حكامهم فرغم أنهم شباب
مقـهور يبـحثون عن حـقوقهم لـكن الدولة تـسكت وتغض

النظر عن دمائهم!.
دمائـهم اثبتت لـلجمـيع وطنـيتهم كـما اثبـتت أنه اليوجد
قراطي أو سـلطة الشعب ? بل شيء اسـمه احلكم الد

يوجد شيء واحد اسمه سلطة "كا الصوت" .
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أطــلع مـحـافظ صالح الــدين عـمـار جـبـر
خــلــيـل مــيــدانــيــا عــلى مــراحل الــعــمل
ــشــروع مــحــطـة واإلجنــاز اخلــاصــة  
كـــهــربـــاء اجلــالـــســيـــة جــنـــوب شــرقي
سـامراء مطـالبا  اجلهـات  اخملتصة في
احلـــكـــومــة بـــتـــســـهــيـل االجــراءات في
ــوانيء لـضـمـان وصـول الــتـجـهـيـزات ا
وضــمـان حــصـول الــفـنــيـة الى احملــطـة
الـــعـــمــالـــة الـــوافـــدة من الـــصــ عـــلى
تـأشـيـرات الـدخـول واالقـامـة السـتـكـمال

تقدمة.  خطوات التنفيذ احلالية ا
WLN  WD×

وقـال ان (مـحطـة اجلالـسـية في سـامراء
من أهـم محطـات الطـاقة الكـهربـائية في
والـتي ستـسهم بـتعـزيز الـشبـكة الـبالد 
مـؤكدا (مـواصـلة الـوطـنـية لـلـمـحافـظـة)
الـعـمل مع نـواب مـحـافـظة صـالح الدين
ا عـرقالت االدارية و  ـعاجلـة بعض ا
يـسـرع ادخـال هـذه احملـطـة الى اخلـدمة
ورفع مـعـدالت جتهـيز الـطاقـة ألهلـنا في

محافظة صالح الدين) .
اليـوم األربعاء وأعـلنت وزارة الـكهربـاء
أن رئــيس الـوزراء مــصـطـفى الــكـاظـمي
ــــعــــاجلــــة شــــكـل جلــــنــــة بــــإشــــرافه 
مبـينـة أن اللـجنة االخـتنـاقات في بـغداد
مـشـيرة وضـعت خـطـة لـفك االخـتـنـاقـات
إلـى أن (هـذه اخلـطــة بـحــاجـة إلى 149

وأكـــدت (قــــرب مـــنح مــــلـــيــــار ديـــنــــار)
ـــشــروع الــطــاقــة الـــتــراخــيص األولى 
الـــشـــمــســـيـــة الــذي ســـيـــشــمـل خــمس
مـوضحة (أسـباب انـخفاض مـحافـظات)
ســــاعـــــات الــــتــــجــــهــــيـــــز في بــــغــــداد
ــتــحــدث بــاسم واحملــافـــظــات). وقــال ا
الــوزارة أحــمــد مـوسـى في تــصـريح إن
(الــكـاظـمي أوعــز بـتـشـكــيل جلـنـة حتت
إشـــرافه تـــقــوم بـــدراســة اخـــتــنـــاقــات
ومـــعــــاجلــــة ودعم شــــبــــكـــات بــــغــــداد
مبينـاً أنه ( تشكيل جلنة من الـتوزيع)
ـــعـــيـــة والـــتـــوزيـع و دوائــــر الـــنـــقـل
ــســـتــشــار الــفــنـي لــلــوزارة وعــقــدت ا
اجــتـمــاعـات مــتـكـررة ودوريــة وخـرجت
ــجــمــوعـة من الــنــتــائج). وأضـاف أن
(هــذه الــنــتــائج عــنت بــفك اخــتــنــاقـات
خــطـوط نـقل الـطـاقــة وإكـمـال اخلـطـوط
الـتي بــحـاجـة الى ـتــوقـفــة الــرئـيــسـة ا
وإكـمــال أنــشـاء احملــطـات أمــوال الزمــة
الــــــتـــــــحـــــــويــــــلـــــــيــــــة واحملـــــــطــــــات
واســتــلـزمـت أيـضــاً اخلــطـة الــثــانـويــة
بـنصب محطات متـنقلة في بعض مراكز
ومن ثم معـاجلة حتسـ شبكات احلـمل
الـتوزيع).وكـانت جلـنة التـحقـيق بـعقود
الـكهرباء النيابية قد كشفت عن تقريرها
ـان امس. ونـقل االولـي في جـلـسـة الـبـر
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) عن الـنـائب االول
لــرئــيس اجملــلس حــسن الــكـعــبي خالل
اجلــلـسـة ان (جلـنـة االمــر الـنـيـابي 62 

اخلــاصـة بـالـتـحـقــيق بـتـعـاقـدات وزارة
الــكــهــربــاء بــاشــرت بــقــراءة الــتــقــريــر
الحــظـات ــتــضـمن اهـم االجـراءات وا ا
ـتـحـصـلة الـتي سـجـلـت والـتـوصـيـات ا
نـتيجة التحـقيق والتدقيق) واضاف ان
(اغـلب االجـتـمـاعـات الـتي اُجريـت كانت
بــعـيــدة عن وسـائل اإلعـالم حلـ قـراءة
الــتـقـريــر من اجل عـدم اربــاك الـعـمل او
مــوضــحــا ان االســـتــغالل الــســيـــاسي)
(حـــجـم اإلنـــفـــاق الـــفـــعـــلي الـــكـــلي في
الــكـهـربـاء مـنـذ عـام 2005 ولـغـايـة عـام
2019 بـــــلغ اكـــــثــــر من 96 تـــــرلــــيــــون
ولفت الى انه (بعد اضافة فقرات ديـنار)
شــــــــــــــراء الـــــــــــــوقــــــــــــــود احملــــــــــــــلـي
استـيراد الطاقـة شراء طاقة ـستورد وا
ـستـثمر مـن فقرات االنـفاق الـفعلي في ا
ــوازنــة اجلــاريـة الـى فـقــرات االنــفـاق ا
ستكون وازنة االستثمارية الـفعلي في ا
ـئـويـة لالنــفـاق عـلى الـطـاقـة الـنــسـبـة ا
ـئـة من الــكـهــربـائــيـة مــا يـقـارب 80 بــا
مـــــجـــــمــــوع االنـــــفـــــاق بــــدءا مـن عــــام
2005ولـغايـة نهـاية عام 2019) مـؤكدا
ـتبـقية ان (هـناك عـدم مطـابقة لـلمـبالغ ا
ـتـعـاقـد عـلـيـها من ـشـاريع ا لـعـدد من ا
ــصــروف من اصل ــبــلغ ا خـالل طــرح ا
مـجـمـوع مـبـلغ الـقـروض بـفـارق مـقداره
لف الى مـليـار دوالر حيث تـمت احالـة ا
هــيـئــة الـنــزاهـة) ومــضى الـكــعـبي الى
الــقـول (اسـتــمـرار اســتـنـزاف اخلــزيـنـة

الـعـامة لـلـدولـة من خالل منح ضـمـانات
ديـن ســيــاديـــة الى عــدد من الـــشــركــات
حـيث بـلـغ مـجـموع االجـنـبـيـة واحملـلـيـة
تـلك الـضـمـانـات الـسـيـاديـة  اكـثـر من 4
مـــلــيــار دوالر وفــوائـــد الــدفع بــاالجل)
مـــشــيـــرا الى ان (هــنـــاك اخــتـالفــا بــ
الــتــخـــصــيــصــات الــســنــويــة لــلــوزارة
ــثــبــتــة في ــصــروفــات الــفــعــلــيــة ا وا
ســجالتـهـا مـقــارنـة مع الـتــخـصـيـصـات
ـثبـتة في وزارة صـاريف ا الـسـنويـة وا
الـتـخـطـيط وبـفـارق مـقـداره  اكـثر من 8
تـرليون دينار).مبينا ان (الكهرباء جلأت
في تـــنـــفــيـــذ بــعض مـــشـــاريــعـــهــا الى
الــقـروض اخلــارجـيــة  كــالـبــنك الـدولي
وجـايـكا والـقـرض اليـابـاني والسـويدي
الــتي تــراوحت مـدة ــان وســيــمـنــز واال
ســدادهــا من  2017- 2048  ,حــيث ان
ذلك يــشـكل عـبـئـا كـبــيـرا عـلى اخلـزيـنـة
فضال عن الـعامـة في السنـوات القـادمة 
ـــــتـــــرتــــبـــــة عـــــلى تـــــلك الـــــفــــوائـــــد ا
الــقـروض).وتــابع ان (الـوزارة تــعـاقـدت
عـلى إنشاء مـحطات غـازية تعـمل بالغاز
الــطــبـيــعي عــلى الـرغم مـن عـدم تــوفـره
فضالً عن طلوبـة لتشغـيلها بـالكميـات ا
حيث عـدم اكتمال اخلطوط الناقلة للغاز
قـامت بــتـشـغـيـلـهـا بـاسـتـعـمـال الـوقـود
ا أدى إلى انـخـفـاض طاقـتـها الـثـقـيل 
واكـد الـعــكـبي ان (الـوزراة اإلنــتـاجـيــة)
تـعاقـدت على شراء  7000مـيكا واط مع

شـركة جـنرال الـيكـترك األمـريكـية بواقع
56 وحـدة بـطاقـة تصـمـيمـية 125 مـيـكا
بـلغ اكـثر من 5 مـلـيار واط لـكل وحـدة 
دوالر والـتعـاقد  تـدريجـياً مع شـركات
ا أدى مـتـعـددة لنـصب تـلك الـوحـدات
إلى تأخر دخولها إلى اخلدمة و كان من
ـفـتــرض الـتـعـاقـد بـصـيـغـة الـتـجـهـيـز ا

والنصب والتشغيل).
¡«dý WHK

وشـدد عـلى الـقـول ان (هنـاك تـفـاوتا في
ــيـــكــا واط/ســاعــة في أســـعــار شــراء ا
عـقــدي شـركـة كـولف بـور مـيـديل ايـست
وشــركـــة بــيــركــوال انــيـــرجي في عــامي
2018 و2019 حـيـث بلـغـت كـلـفـة شراء
لــلـشـركـة االولى 30 دوالرا أمــا الـشـركـة
وهـذا األمـر الـثـانـيـة فـبـلـغت 32 دوالرا 
أدى الـى حتمـيل وزارة الـكـهـربـاء مـبالغ
مـالية إضـافية). وانهى اجملـلس برئاسة
ـشروع امس (القـراءة االولى  الـكـعـبي  
قـانون تعديل قـانون الصحـة العامة رقم
89لــســنـة 1981  ومــنــاقـشــة مــشـروع
قـانون احلـقوق التـقاعديـة للمـتوف من
ـهن الـطـبـيـة والـصـحـيـة نـتـيـجـة ذوي ا
الــتـصـدي لـفــيـروس كـورونـا) كــمـا قـرر
شـروع قـانون تـأجـيل (الـقــراءة االولـى 
تـعـديل قـانـون الـشـركـات رقم 21 لـسـنـة
ومن ثم ـعنـية 1997بـطلب مـن اللجـنة ا
ـقبل). رفـع اجللـسـة الى يـوم االربـعـاء ا
الــــيـــوم وأعــــلــــنت وزارة الــــكــــهـــربــــاء

أن رئــيس الــوزراء مــصـطــفى األربــعــاء
ـعـاجلة الـكـاظـمي شـكل جلـنة بـإشـرافه
†مـبينة أن اللجنة االخـتناقات في بغداد
وضـعت خـطة لـفك االخـتنـاقـات مشـيرة
إلـى أن (هـذه اخلـطــة بـحــاجـة إلى 149
مــــلـــيــــار ديـــنــــار).وأكـــدت (قــــرب مـــنح
ـــشــروع الــطــاقــة الـــتــراخــيص األولى 
الـــشـــمــســـيـــة الــذي ســـيـــشــمـل خــمس
مـوضحة (أسـباب انـخفاض مـحافـظات)
ســــاعـــــات الــــتــــجــــهــــيـــــز في بــــغــــداد
ــتــحــدث بــاسم واحملــافـــظــات). وقــال ا
الــوزارة أحــمــد مـوسـى في تــصـريح إن
(الــكـاظـمي أوعــز بـتـشـكــيل جلـنـة حتت
تقـوم بدراسـة اختـناقـات بغداد إشـرافه
ومـعاجلة ودعم شـبكات الـتوزيع).مـبيناً
أنـه ( تــــشـــــكــــيـل جلــــنـــــة من دوائــــر
ــسـتــشـار ـعــيـة ا والـتــوزيع و الــنـقـل
الــفــني لــلــوزارة وعــقــدت اجــتــمــاعـات
جـموعة من مـتكـررة ودورية وخـرجت 

النتائج). 
وأضــاف أن (هــذه الـــنــتــائج عــنت بــفك
اخـتـنـاقات خـطـوط نـقل الطـاقـة وإكـمال
التي بحاجة توقفـة اخلـطوط الرئيـسة ا
وإكمال أنشاء احملطات الـى أموال الزمة
واحملـــــــطــــــات الـــــــتـــــــحــــــويـــــــلـــــــيـــــــة
واســتــلـزمـت أيـضــاً اخلــطـة الــثــانـويــة
بـنصب محطات متـنقلة في بعض مراكز
ومن ثم معـاجلة حتسـ شبكات احلـمل

التوزيع).
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تعلن شركة التـأم الوطنية/ شركـة عامة عن اجراء مزايدة علـنية للمرة االولى لتـأجير الشقت
دة تأجـير سنت درجـة تفاصيـلهما ادناه والـكائنة في بـناية الشركـة في السماوة ام الـتلول و ا
ـعـدل فــعـلى الـراغـبـ طـبــقـا الحـكــام قـانـون بــيع وايـجـار امــوال الـدولـة رقم ٢١ لــسـنـة ٢٠١٣ ا
بـاالستئـجار مـراجعة مـركز الشـركة في بـغداد/ قسم االسـتثـمار او مكـتبهـا في السـماوة لتـسديد
زايـدة التي ستـجري بعد قدرة واالشـتراك با ئـة من القيمـة ا التامـينات القـانونيـة البالغـة٤٠ با
زايـدة عطلة رسمية مرور (٣٠) يوم تبدأ من الـيوم التالي لنشر االعالن وفي حـالة مصادفة يوم ا
ـزايـدة اجـور نـشر االعالن يـكون الـيـوم الـذي يـلـيه مـوعدا لـلـمـزايـدة ويـتـحمـل من ترسـو عـلـيه ا
زايـدة مالم يتم ابراز كتاب الـتحاسب الضريبي صـاريف االخرى وال يسمح للمـزايد بدخول ا وا

للسنة احلالية.
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احـتيـاجـات السـوق احملـلي والتي
تـمـثل أكبـر الـسلع الـتي تـستـنزف
الـنـقـد األجـنـبي فـضالً عن الـطـلب
ألغـراض اسـتـيـراد الـسـلع االخرى
ضاربـ الذين يـتزاحمون ودور ا
يـضـاربون لـتأمـ متـطـلبـاتهم من
الـــدوالر وكــــلــــمــــا أرتــــفع ســــعـــر
الـــصــــرف تــــقـــاوم مــــؤســــســـات
الـصــرافـة انـخــفـاضه لــتـفـادي أي

خسائر قد تلحق بها.
أثـــبــتـت صــدمـــة ســـعــر الـــصــرف
االخيـرة وجود عالقـة طرديـة قوية
بـ ارتــفـاع ســعـر صــرف الـدوالر
والــــزيــــادة فـي أســـعــــار الــــســــلع
الـغذائـيـة االسـاسـيـة فـقـد شـهدت
األوضـاع االقتـصاديـة واإلنسـانية
مـزيــدا من الــتــدهــور مــنــذ بــدايـة
جـائـحـة كــورونـا واسـتـمـرار أزمـة
مـرتـبــات مـوظـفـي الـدولـة وجـاءت
الـصـدمة اجلـديدة الزمـة الـعمـلة -
التي ترتب عـليها تصـاعد ملحوظ
في األسعار وتآكل القوة الشرائية
واضــمـــحالل آلــيـــات الــتـــكــيف –
ـــة لــلــوضع ــثـــابــة ضــربـــة مــؤ
ــعــيــشي يــصـعب االقــتــصـادي وا
حتمـلهـا حيث يـشكل سـعر صرف
الـديـنـار الــعـراقي هـاجـسـا مـقـلـقـاً
ــواطن الـبـســيط; بـسـبب حلـيـاة ا
ـتـاحة في ارتـبـاط مـعـظم الـسـلع ا
األســواق بــســعــر صــرف الـدوالر
ـا يعنـي أيضـا االرتباط الـوثيق
بـــــــ ســـــــعــــــر صـــــــرف الــــــدوالر
ومـسـتـويـات الـتـضـخم في الـبـلـد
فـحـ يـرتـفع سـعـر صـرف الدوالر
زيادة عدد الـدنانيـر الالزمة لشراء
دوالر واحد تـرتفع تـلقـائيـا أسعار
ــســتــوردة في األســواق الــســلع ا

بشكل أكبر
فـال يـــغـــيب عـــلـــيـــنــا ضـــمـن هــذا
الــســيــاق ان االقــتــصــاد الـعــراقي
يــعـــاني من زيـــادة الــفـــجــوة بــ
مـعـدل الـنمـو الـسكـاني الـذي يـبلغ
ئة ومعدل النمو احلقيقي 2. 9 با
السـالب لالقتـصاد الـعراقي حيث

الـعـراقـيـة بـحـيث يـكـون لـكل 100
دوالر  150ألف دينار عراقي.

جديـر بـالـذكر أن الـعـمـلة الـوطـنـية
تـعـرضت لـصـدمـة شـديـدة أصـابت
الــنــاس بــالــذهـــول وشــلت حــركــة
الـــنـــشـــاط االقــتـــصـــادي وحـــيــرت
ـهـتـمـ بـالـشأن االقـتـصـادي في ا
ـسـتجـدة الـتي تـفـسـيـر الـعـوامل ا
ستوى قادت انهيار العـملة بذلك ا
خـالل أيــام وجـــيــزة وهـــذا يــؤكــد
الـــدور احلــــاسم لــــوفــــرة الـــنــــقـــد
األجــنــبي في الــتـأثــيـر عــلى ســعـر

الصرف.
·d  ŸUHð—«

عـلـمـاً أن ارتفـاع سـعـر الـصرف في
ــركــزي ظل ثــبــات ســعـــر الــبــنك ا
يعـكس جانب رئـيس هـما تزايد
الطلب محليا على الدوالر من جهة
ـصـارف اخلـاصة وزيـادة ربـحـية ا
عـبـر رفع فـارق سـعـر الـصـرف بـ
الرسـمي والسوقي من جـهة اخرى
وهـو ما يـعـمـل علـى تـرسيـخ حـالة
ـصــارف الــتي تــعـد الــفــسـاد فـي ا
سؤولة عن ضخ العملة االجنبية ا
لـلـسـوق بعـد اسـتالمـهـا من الـبـنك

ركزي”. ا
يـضـاف الى ذلك صـدمـات األسـعـار
الـدولــيـة وتـقـلـبــات سـعـر الـصـرف
واالفـــراط في الــــعـــرض الـــنـــقـــدي
وزيادة االعباء الضـريبية والفساد
الذي يـكتنف الـرسوم الكـمركية في
ــنـــافــذ الــبــريــة واجلــويــة أغــلب ا
والبحرية ضمن أهم العوامل التي
تـقــود ديـنـامــيـكـيـات الــتـضـخم في
الــــعــــراق وعــــادة مـــا تــــنــــعــــكس
الـــصــدمـــات اخلــارجـــيــة ألســـعــار
الدولـية وسعـر الصرف عـلى معدل
دى اآلني والقصير التضخم في ا
مـا أدى إلى سـعي الكـثـير لـتـحويل

ما لديه من دينار الى دوالر".
ـا شـكل ضـغـطـاً عـلى سوق ومن 
الــصــرف وبـــات الــطــلب االضــافي
عـلى الـعـمــلـة الـصـعـبـة فـضالً عن
ـسـتـورد لتـغـطـية نفـقـات الـوقود ا

شكلـة الرئيسـية في االقتصاد ان ا
الـــــعــــراقـي تــــكـــــمن فـي االخــــتالل
ـتـغـيرات الـبـنـيـوي وهي تـرتـبط 
خـــارج قــدرات ومـــهــام الـــســلـــطــة
النقديـة يقف في مقدمتهـا الطبيعة
الــريــعـيــة لالقـتــصــاد الـعــراشـقي
وانحسار الطاقة االنتاجية احمللية
ـتمثـلة بـانكفـاء أنشـطة الصـناعة ا
والــزراعـة بـالــشـكل الـذي أدى الى
ـا انـحـســار في الـعـرض الــكـلي 
فــتـح اجملــال امـــام االســـتـــيــرادات
الــواســعــة في ظـل غــيــاب اإلنــتـاج
كافئ لهذه االستيرادات. احمللي ا
إن أزمــــة الـــــعــــمــــلـــــة من أخــــطــــر
الـــتــحـــديــات االقـــتـــصــاديـــة الــتي
تعصف باالقتصاد العراقي وتزداد
خـطـورتـهـا أكـثـر في بـلـد يـسـتـورد
مـعـظم احـتــيـاجـاته االسـاسـيـة من
ـــــا في ذلك الـــــعــــالـم اخلــــارجـي 
الغـذاء والدواء والـكسـاء والوقود
ـــا يـــجـــعـل األســـعـــار احملـــلـــيــة
ـعــيـشـيـة لـلـمـواطـنـ والـظـروف ا
رهــيــنــة لــلــتــغـيــرات فـي األســعـار
الـدولـيـة وصـدمـات سـعـر الـصـرف

تتالية. ا
ـكن حــصـر أهم الـعــوامل الـتي و
سـاهــمت في تــدهـور ســعـر صـرف
الـديـنـار الـعـراقي مـؤخـراً بـتـدهور
ســعــر الـــنــفط اخلــام في األســواق
ـيـة ومــا خـلّـفـهُ من شـحّـة في الـعــا
تـدفق الـنقـد األجـنبي لـلـبلـد فضال
ــالي واإلداري الـذي عـن الـفــسـاد ا
تـخـلل مـزاد بيع الـعـملـة األجـنبـية
وعـجز اجلـهـاز اإلنتـاجي لـلبـلد في
إنــتــاج أبــسط الــســلع واخلــدمـات
وحتـــول االقــتــصــاد الـــعــراقي إلى
سـوق كــبــيـر لــلــسـلع الــصــنـاعــيـة
ــــســــتـــوردة ودور والــــزراعــــيـــة ا
احملاصصـة السياسـية التي أطرت
شهـد السيـاسي في العراق ألقت ا

شهد اإلقتصادي. بظاللها على ا
واقع سعر الصرف اليوم يستدعي
ضــرورة مــعـاجلــة األزمـة من خالل
ـركــزي لـسـيـاسـة انـتــهـاج الـبـنك ا
نـقـديـة تـعــمل عـلى إعـادة الـتـوازن
لـسـعــر الـديـنـار مــقـابل الـدوالر في
ـزادات اليـومـية لـبـيع الدوالر من ا
ـركـزي الـعراقي وذلك قـبل الـبنك ا
عبر إنعاش الـسوق بعملة الدوالر
لـكي يــثـبت سـعـر الــديـنـار بـحـدود
مـــعــيـــنــة". مـع اســتـــخــدام الـــبــنك
ــركــزي أدواته الــنــقــديــة بــشــكل ا

فاعل.
مـع أهـمــيــة إيــقــاف الــعـشــرات من
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بغداد

ـصــارف اخلـاصــة الـتـي لم يـكن ا
لــهـا اثــر اقـتــصــادي او ائـتــمـاني
ــا يـوضح انــهـا تــعـتـاش يــذكـر 
عــلى فــروقـات ســعـر مــزاد الــبـنك

ركزي العراقي”. ا
ـا االقتـصـاد العـراقي يـعيش وطـا
مـنـذ سـنـوات حتت تـأثـيـر صـدمـة
هـبـوط أســعـار الـنــفط وتـداعـيـات
تــراجـع اإليــرادات الــنــفــطــيــة عن
ــسـتــويـات الــتي تـطــبع عـلــيـهـا ا
االقـــتــصــاد واإلنــفـــاق احلــكــومي
العـام بشقـيه اجلاري واالستـثمار
لهذا لم يـبق أمام السلطـة النقدية
في مــيـــدان احلــفـــاظ عــلـى ســعــر
صرف مستقر سوى طريق إشباع
الـطـلب على الـصـرف األجـنبي من
خالل عـــرض الـــصــرف األجـــنــبي
لـــيـــقــابل ذلـك الــطـــلب لـــتــعـــزيــز
ـستـدامة واتـاحة فرص الـتنمـية ا
الــــعــــمل وحتــــقـــيـق الـــرخــــاء في
الـعـراق ولكـون أن احلـكومـة تـعد
ـصـدر الـصرف احملتـكـر الـوحـيـد 
األجــنــبي الــداخل الى االقــتــصـاد
العـراقي بـفعل الـطـبيـعـة الريـعـية
لالقـــتـــصـــاد الـــعـــراقي هـــذا الى
جـانب ان اسـتقـرار سـعر الـصرف
من شـــــــأنـه أن يــــــعـــــــزز  ثـــــــقــــــة
سـتـثـمريـن والشـركـات بـالعـمـلة ا
بعـد التخفـيض لها اقل بـكثير الن
ثـبـات الــعـمـلـة مـن الـعـوامل الـتي
تـشـجع على االسـتـثمـار والـدخول
ــهـمــة لالقــتــصـاد ــشــاريع ا في ا
القـومي وأن نضع في حـسابـاتنا
إن حتــســـ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة
االقتصـادية يبـدأ بالعمـلة واليوم
الـعـمـلــة الـعـراقـيـة اذا مـا اسـتـمـر
الوضع عـلى ما هو عـليه سوف ال
تــخـــتـــلف عن أوضـــاع الــتـــومــان
اإليــرانـي والــلــيـــرة الــتـــركــيــة أو
توقع أن تصل السورية الن من ا
قــيـمـة الــدوالر الـواحـد إلى 1450
ـقـبل لـكل  100 دوالر في الــعـام ا
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وما يترتب عـليه من عدم استقرار
الـــذي يــلــقي بــظـالله عــلى اعــاقــة
تنشيط االقـتصاد احمللي في حالة
عــدم اسـتــقــراره وتـذبــذبه بــشـكل
شـديـد بــسـبب دوره في عــمـلـيـات

التبادل التجاري في العالم. 
فــــصالً عن الــــعــــمل اجلــــاد عـــلى
ـــديـــونـــيـــة تـــخـــفـــيض قـــيـــمـــة ا
اخلـارجـيـة الـعـراقـيـة بـاعـتـبـارهـا
واحــدة من الــعـوامـل الـتـي تـؤدي

الى زيـادة الـضـغوط الـتـضخـمـية
وارى كـكـاتـب مـخـتـص في الـشـأن
االقـتـصـادي  أهــمـيـة اتـبـاع سـعـر
ــــرن صـــــرف مــــدار أقـــــرب الـى ا
حـــــفــــاظــــا عــــلـى مــــا تــــبـــــقى من
االحـتـياطـيـات بغـيـة التـوجه نـحو
الــــــتــــــقـــــنــــــ مـن اســـــتــــــخـــــدام
االحــتـيــاطـيــات بـإعــطـاء الــتـحـرك
الــبــسـيـط لـســعــر الــصـرف كي ال
نـــــصل الـى وضع كــــــارثي جـــــراء
ســيــاســة تــعــو ســعــر الــصـرف
وحتـــمل تـــبــعـــات ذلك وتــقـــبل كل
مـشــكـلــة النــنـا مــتـقــنـ  بــوجـود
ركزي. االحتياطيات لدى البنك ا
فتـعو العـملة بـهذا الشـكل مؤكد
يـــتـــبــعـه تــراجع فـي قــيـــمـــة هــذه
الــعــمــلــة فـاالنــخــفــاض نــتــيــجـة
تلقائية لـلتفاعل احلر ب العرض
والـطـلب في سـوق النـقـد األجـنبي
دون تدخل مباشر من احلكومة او
ركـزي وليكن في حـسبان البـنك ا
ـسـؤولـ ان  تـخـفـيض الـعـمـلـة ا
هو تـخفيض قـيمة الـرواتب بشكل
غــيــر مــبـاشــر ســيــؤثــر عـلى ذوي
الـدخل احملـدود وطـبـقـات الـفـقـراء
عـبـر ارتـفـاع أســعـار الـسـلع ومن
ــــرجـح ضـــمـن هــــذا االجتـــاه ان ا
"تــقـوم احلـكـومـة في حـال تـراجع
األوضــاع االقــتــصــاديــة بــســحب
كــمـــيــات من أمـــوال االحــتـــيــاطي
ــركــزي والــذي يــعــد احــد أكــبــر ا
ـرعبة الـتي تواجـهها الكـوابيس ا
احلكومة مطـلع العام اجلديد على
الـــرغم من مـــحـــاوالت احلـــكـــومــة
إظـهـار سـيـطـرتـهـا عـلى مـؤشـرات
االقـتـصـاد يتـجـه كـابـوس تـدهور
سعر الصرف إلـى مسار تصاعدي

قد يعرقل خطط االصالح .
اذ البــــد لـالصالح االقـــــتــــصــــادي
احلكومي من عدم االستسالم أمام
الكوابيس والتعامل معها بطريقة
عالجـيـة أو مـواجـهتـهـا وان تـبدأ
الـسـيــاسـة االقـتـصـاديـة بـشـقـيـهـا
ـالي بـ"كــتـابــة كـوابــيس تـدهـور ا
سـعـر الـصـرف وقراءتـهـا مـبـاشرة
عدة مـرات ألن التعـود على احللم
بنفـس الكوابيـس سوف يقود الى
سـمـاع ومـشاهـدة هـذه الـكـوابيس
وتكون غير مؤثرة عليه كما اشار
الى ذلـك هـــانـس غـــونــــتــــر فـــيس
رئــيـس مــجــلس إدارة اجلــمــعــيــة
انية لطب النوم وأبحاث النوم األ
وبذلك يـفقد الـكابوس تـأثيره على

الشخص في احلياة اليومية.

كـــابــوس تـــدهـــور ســـعـــر صــرف
الـديــنـار مــقـابل الــدوالر هل يـعـد
حـقـيقـة أم حـلم تسـاؤل مـطروح..
غــيـر أن الــواقع فـعــلـيــاً يـؤكـد أن
تدهور سعر صرف الدينار مقابل
س لــــقــــمــــة الـــعــــيش الــــدوالر 
ــة إال أن وتـــأمــ حــيـــاة الــكــر
أســوأ كـوابــيس الــشــعب ال يـزال
مــاثالً أمــامه مــتـمــثالً في حــقــبـة
الـتسـعـينـيات خـاصة مع تـدهور

سعر الصرف .
مــــر ســــعـــــر صــــرف الــــدوالر في
الــعـراق بــأوقـات عــصـيــبـة خالل
اضـية وتـسارعت ـدة القـلـيلـة ا ا
وتــيـــرة ارتـــفــاع أســـعـــار صــرف
الـــدوالر فـي أســـواق الـــبـــورصــة
الـرئــيــســيــة واألســواق احملــلــيـة
ـــســتـــويــات غـــيــر الــعـــراقــيـــة 
مـسـبوقـة في الـنـصف الـثاني من
شــهـــر ديــســمــبــر من عــام 2020
عندما وصل سـعر الصرف ذروته
  132ديـــنـــار/دوالر مــــقـــارنـــة بـ
125. 850ديــنــار لـكل  100دوالر
مرتـفعا بـنسبـة تفوق  %3والتي
ـسـموح بـها تـقع ضـمن احلدود ا
دوليا”. وولد هـذا االرتفـاع هلـعا
لــلــفــقــراء واحملـالت الــتــجــاريــة
الـــكــــبـــيــــرة عـــنــــد مـــبــــادالتـــهـــا
واربــكت الــتــقــلــبــات الــتــجــاريــة
الـــســريـــعـــة في ســـعــر الـــصــرف
أصــــحـــاب األعــــمـــال والــــتـــجـــار
وصعبت عـليهم حتديـد التكاليف

وأسعار بيع السلع.
حـيث سبب الـتـدهور احلـاد الذي
شـــهـــده ســـعــر صـــرف الـــديـــنــار
الـعـراقـي مـؤخـرا تـهــديـدا مـؤثـراً
الي لـعمـليـة النـمو واالسـتقـرار ا
واالقتصادي في الـبلد خصوصا
مع تـراجع الــنـشـاط االقــتـصـادي
وارتـفاع مـعـدالت البـطالـة والفـقر
بــسـبـب االنـعــكـاســات اخلـطــيـرة
جلــائــحـــة كــورونــا فـي الــعــراق
ويـبـدو أن هــنـاك مــحـاوالت لـرفع
سـعر صـرف الـدوالر في األسواق
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--هــذا االنـــخــفــاض ســـيــؤدي الى
ـواد ارتـفــاع اسـعــار الـكــثـيــر من ا

ستوردة  ا
وبالـتالي سيـساعـد والتي يجب ان
تـــــعــــــوض بــــــانــــــتـــــاج مــــــحــــــلي
,,,,واال,,,,حـدثت كـارثـة ازداد الـفـقر
ونــــزول فــــئـــات مـن اجملـــتــــمع الى
درجــات ادنى من الـــفــقــرو اخــتالل
الـعـمل الــداخـلي لـصـعــوبـة تـوفـيـر
ـبالغ واجـبة الـدفع لذوي الـدخول ا
احملدودة,وصــعـوبـة تـسـديـد اقـيـام
التعامالت الداخـلية ب االفراد من
جهه وب االفراد والـدولة من جهة
ـــشــــكـــلــــة االكــــبـــر هي اخـــرى,,وا
اخـتالف مــوازين الــتـخــصـيــصـات

الرقم لكـنه الينزل عن الـسعر احملدد
من قبل الدولة.

امـــا االنــخــفــاض لـــســعــر الــصــرف
فـيعنـي انه يتـاثر بـالعرض والـطلب
وهــذا الــســعــر الحــدود له دنــيــا او
عـلــيـا واليـقــره قـرار والـتــدخل فـقط

لوقف االنهيار.
 …dO³  …bzU

مـوضـوعـنـا ,,الــفـائـدة الــكـبـيـرة من
تـخــفـيض ســعـر الــصـرف ,,,هي ان

يكون مقابيلها
--تشغيل ايدي عاملة 

--خلق فرص عمل 
ـواد سـريـعة --انـتـاج الـكـثـيـر من ا

االستهالك 

لــــدوائـــر الـــدولــــة كـــلــــهـــا الن هـــذا
الــتــخـفــيض ســيــحــدث ارتــفـاع في
االسـعـار يـعـني زيـادة الـتـخـصـيص
لـلـقـرطاسـيـة وهـذا غيـر مـسـموح به
ـــا يــؤدي الـى تــقـــلـــيل الــكـــمـــيــة
ــســـيــر ـــشــتـــرات ووووالى ايـن ا ا
دروس يامخططي الـتخفيض غير ا
. والن الـتخـفـيض بحـد ذاته يـسبب
الى كوارث مالم يـكن هناك مـلحقات

اقتصادية مالافقة معه.
ومـا يـحـدث عـنـدنـا هـو الـتـخـفـيض

لحقات ????????? بدون ا
ما اقترحناه ونقترحه االن االتي:-
ــدى الــقــريب تــثــبــيت اوال.. عــلى ا
ســعـر الــصـرف لــلـدوالر عـلى 1119

دينار لفئة ال 100دوالر.
اســــبــــاب ذلـك ...لــــوجــــود االف من
الــتــعــامالت الــيــومــيــة بــ االفـراد
,وبـ الــدولـة والــشـركــات واالفـراد
والـتي سـتـخـلق مـشـكالت الـتـسـديد
والتجهيز على ضوء السعر اجلديد
والــذي ســيــكـلـف خــسـائــر وافالس
ـشاريع الـكثـيرين وتـعـطيل تـنفـيذ ا

والتي هي اساسا متلكئة.
احلل..اوال..ان يـــتــخـــذ قــرار بـــبــيع
ركزي الى البنوك الدوالرمن البنك ا
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رخصة بنفس السعر لكن االهلية ا
مع تقليص كمية البيع لنقل الكمية
ـصـارف احلــكـومـيـة الـبــاقـيـة الـيــا
الـرافدين والـرشيـد . لـتبـيع الدوالر
بـســعـر جتــاري وبـسـعــر واحـد من
ـصــدرين وهـو1123 ديـنــار لـفـئـة ا

ئة دوالر. هنا سينتج عندنا .. ا
ئة اوال ..ثبات سعر الـدوالر مئة با

على هذا السعر.
ثـانيـا ..ربـحـيـة مـعقـولـة لـلـشـركات

رخصة. صارف ا وا
ثالثا...واالهم سيـكون هناك ربحية
كـبــيـر لــلـدولــة من الـفــارق الـرقـمي
لـبــيـع الـعــمــلــة رســمــيــا وجتــاريـا
وســتـوفــر عـائــديــة عـالــيـة دون اي
ــواطن وال عـلى تـاثــيـر يــقع عــلى ا
الـتـعـامالت وال عـلى االدخـارات وال

على االيداعات...الخ.
Ê“«uð ‰öš«

من هـذه العـائـدية سـتغـطي الـكثـير
ــصـــاريف الـــتي حتـــتــاجـــهــا مـن ا
الــدولـــة وحتــجــجـت بــعــدم وجــود
ا حـدى بهـا الى خلق السـيولة ,,
اخالل فـي الـــتــــوازن فـي االســـواق
واالقـتـصـاد بـخـفض قـيـمـة الـديـنار
الــعــراقي ,,,نــاهــيك عـن الــشــكــوك

اخلارجية بقـدرة االقتصاد العراقي
من تخـطي االزمات ,اما االسـتثـمار
فــحـــدث وال حـــرج. واحلل الـــثــاني
ــــــدى الـــــــبــــــعـــــــيــــــد ......عـــــــلـى ا
الـقـريب...وذلك بـخـاق سـلـة عـمالت
ب الـدينـار ومجـموعـة الدول التي
لـدى الــعــراق تـبــادل جتــاري عـالي
نــســبـيــا وعــالي بــاعـتــمــاد عـمالت
الـــبـــلــــدين في الـــســــداد وتـــقـــيـــيم
الـبـضـاعة والـتي تـدخل الـعـديد من
العـوامل لثبـات اسعـار الصرف في
اكـــثــــر مـن بــــلـــد يــــتــــعــــامل مــــعه
الـعـراق,وتــتـبـادل الـعـمالت قـوتـهـا
وضـعــفـهـا ويــكـون احلــفـاض عـلى
ــبــدء الــســائــد لــدى قــوتــهــا هــو ا
احلكومـات او الدوائر االقـتصادية,
اخـذين بــنـضـر االعــتـبــار الـعـوامل
االخــرى في تـــقــويــة الــعــمل جتــاه
الـعـمـلـة الـوطـنـيـة.وبـالـتـاكـيـد عـلى
احلل االول الـذي سـيـتالفى فـيه اي
كن مـشـكلـة نـحن في غـنـا عنـهـا و
ان يـــخــلق ثـــقــة اكـــثــر بـــالــديـــنــار
الــعـراقي في الـتـعـامالت الـداخـلـيـة
واخلارجـية,,وخلق اسـتقـرار نقدي

واقتصادي طويل االمد .
{ مستشار اقتصادي

جـرى احلـديث عـنـهمـا بـشـكل غـير
مسبوق ,والكل يتكـلم عن اثارهما
الـسلـبيـة وقـلمـا سمـعنـا من يتـكلم
عن االثر االيجابي لـتخفيض سعر

صرف الدينار.
واكـبـر خطـا يـقع فـيه االغلـبـية انه
يعتـبر حل عملـية تخفـيض العملة
لــوحـــدة قـــرار حل االزمــات ,هـــنــا
يـــتـــبــادر الـى الــذهـن الــفـــرق بــ

التخفيض واالنخفاض .
الـتـخـفـيض يــاتي بـقـرار مـسـيـطـر
ـالـيـة في عـلـيه من قـبـل اجلـهات ا
الــبــلــد بــتــحــديــد ســعــر الــصـرف
ويـتــراوح االرتــفـاع واالنــخــفـاض
لـســعـر صــرف الـعــمـلــة حـول هـذا
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بصـرف الـنظـر عـما إذا كـانت الـعجـلـة القـضـائيـة الثـوريـة في إعدام
ديسمـبر/كانون الشاب اإليـراني روح الله زم شـنقاً يـوم السبت  12
األول   2020كـانت دفــعــة أُولى أو دفــعـة عــلى احلــسـاب بــلــغـة أهل
التـجـارة لـلـرد على اإلغـتـيـال الـلغـز لـلـعالـم النـووي اإليـراني الـبارز
محـسن فـخري زاده في مـكـمن قرب الـعاصـمـة طهـران يـوم اجلمـعة
 27 نوفـمبـر/ تـشرين الـثاني من "عـام الـكورونـا" تسـمـية إفـتراضـية
للعام  2020 مقـرونة ببـقيـة ثأر إلغـتيـال قاسم سـليـماني ال يـتناسب
ا يـعني رشـد علي خـامنـئي وجـنراالت حـرسه الثـوري  مع وعيـد ا

.. أن الثأر مرجأ إلى ح
بصـرف الـنظـر عـما إذا كـان غلـيـان النـفس من أجْل الـثـأر للـذراع
القـويتـ للـنظـام ذراع احلرس الـتي إستـعمـلهـا اجلنرال سـليـماني
خارج إيـران وبـالـذات حيث هـنـالك تـربـة مذهـبـيـة شيـعـيـة في أوطان
مغلوب على أمرهـا مثل لبنان والـيمن والعراق وفلـسط الغزاوية أو
مستـهان بـها ومـحسـودة مثل البـحرين والـذراع التي حـققت تـقدماً
نوعياً على الصعيد النـووي فإن شنق الناشط االجتماعي كان أمراً
مـسـتـغــربـاً من جـانـب نـظـام ديـني غــلـبت في أُولي األمــر فـيه نـازعـة
اإلسـتـبـداد ورفض الـصـوت اآلخـر عـلى الـروحـانـيـة الـديـنـيـة. ونـحن
نقـول ذلك عـلى أسـاس أن الـذي  إزهـاقه شـنـقاً هـو إبن رجل دين
مثل الكوكـبة التي توزع شـيوخها وسُـيادها على مـقاليد الـسلطة في
إيــران ويــحــمل إسم "روح الــلـه". ولــكم هــو أمــر مــكــروه أن تــقــول
الـــصــحـف وبــعـــنـــاوين بـــارزة داخل إيـــران وخـــارجـــهــا فـي الــدول
اإلسالميـة واألجنـبية ومـعهـا الفـضائـيات عـند نـشر وبث نـبأ احلدث
ستـهجَن "إعـدام روح الله..." أو "شـنق روح اللـه...". وال يبرر ذلك ا
عـلى اإلطالق أن هـذا اإلسم شـائع في إيـران بل إنه كـصـفـة إرتـبط

بإسم اخلميني نفسه.
سألة تبقى ستـهجَنة. ولكن ا ما علينا أي تفسير أو تـبرير للواقعة ا
في مـدار اإلســتـهــجـان وإلـى درجـة اإلفــتـراض أن أي مــسـلم يــلـفظ
عبـارة إعـدام روح الله تـنـتابه قـشعـريـرة يرفـقـها فـوراً بـالقـول: أعوذ
ـترئس السُلـطة القضـائية كـيف لم يتحاصف بالله من جهـالة هذا ا
ـتــربع في قـمـة الــنـظـام ومن وأعـوذ بـالــله مـرة وإثـنــتـ وأكـثــر من ا
اجلالسـ حوله وكـلهم مـستـغرقون فـي الثوريـة الديـنيـة كيف هؤالء
بدوا مبتهج بأن حبل الـعدالة الثورية أصاب "روح الله" في إزهاق

أنفاسه.
قد يـكـون التـردد في تـنفـيـذ الثـأر األكـبر جلـنرال احلـرس وبـعد ذلك
لصـانع احلـلم الـنووي الـذي بـات في مرحـلـته احلـاسمـة أحـدث هذه
الغـفـلة لـدى أهل الـقضـاء ومعـهم أهل الـسُـلطـة في أعـالي درجاتـها
ورأى هؤالء أن "إعـدام روح الله" كـفيل بـالتـقلـيل من مشـاعر اخلـيبة
لدى الناس من النـظام الذي مأل دنياهم حتـذيرات وإنذارات ألميركا
ـثابة قـربان يصون وبحيث يـصبح إحتسـاب شنق النـاشط الشاب 
الــثــورة ووقْـف أفــعــال دويالتـــهــا وصــرْف الـــنــظــر عن مـــخــطــطــات
حترشاتها وإبالغ مـنابرها اخلارجـية وبالذات في لـبنان أنه من غير
الالئق توصيف ملك عربي له أباً عن جد أفضال على القضايا التي
تهم األمـة بـأنه "الوقح" ومن دون األخـذ في اإلعـتبـار إحـتضـان هذا
ـلك لــقـضـيــة الـقــدس فـضالً عن أنه كــمـا هـنــالك أوصـاف ديــنـيـة ا
لـلـمــرشـد خـامـنــئي وقـبل ذلك لإلمــام اخلـمـيـنـي فـإن لـلـمــلك مـحـمـد
ــسـتـهــجَن صـفــة بـاتت جـزءاً من الـسـادس الــذي نـاله الــتـوصـيف ا
تـعـارف عـلـيهـا واحملـتـرمـة من قِـبَل شعب التـسـمـيـات الـتوصـيـفـيـة ا

." ؤمن غربية وهي أنه "أمير ا ملكة ا ا
هذه اإلساءة من جانب منبر لـلنظام الثوري مـرشداً وحرساً ورئيساً
حضور فيه وتأثير عـليه جتعلنا نتـساءل: إذا كانت أبيات من الِشعْر
إستحضـرها الرئـيس رجب طيب أردوغان أقـامت قيامـة أهل النظام
في إيـران فـلـمـاذا ال يـأخذ هـؤالء فـي اإلعتـبـار مـا درجت الـدويالت
اإلقليمية بـالذات على التبـاري في توصيفات مسـيئة في حق كيانات
ومقامات فيضع حـداً لها بأمل أن تستـقيم العالقات. ونقول ذلك مع
األخذ فـي اإلعتـبـار أن اخلـميـني وكـذلك خـامـنـئي يـقرضـون الـشـعر
وعلى نحو ما سبق أن أشارت إلى ذلك زميـلتنا منال لطفي في عدد
 5 ينايـر/كانـون الثاني  2007 من "الشرق األوسط" مـرفقة اإلشارة
بأبـيات شِـعْـرية لـكل مـنهـما. والـغـرض من تذكـيـرنا هـذا أن قارضي
الشِعْر يستقبلون أبيات أقرانهم مباشرة أو من يستشهد بأبيات من
قصائد لهم عـلى نحو ما فعل الـرئيس أردوغان باإلعجاب.. أو إذا
ـرشـد قــارض شِـعْـر فــلـتـكن كـان ال بـد مـن الـرد فـبــأبـيـات. وكــون ا
األبيـات الـِشـعْريـة بـديالً لإلحـتـجاج احلـكـومي الـشـديد الـلـهـجة مع
مالحـظـة أن خـامـنــئي وكـذلك اخلـمـيـني مـن أهل الـفـضـاء الـشِـعْـري
نسوبة إلى اإلثن يستطيع أن الصوفي. لكن من يقول أبياتاً كتلك ا
يـقـول مـا في اخلـاطـر من أبـيـات تــسـتـهـدف الـرد عـلى غـيـر الـتـحـيـة

ثلها. الشِعْرية األردوغانية هنا 
ا نقوله. هنا يصبح إستـحضار بعض أبيـات شِعْرية لإلثن تـأكيداً 

فمن أشعار اخلميني:
يـا نــقــطـة عــطف ســر الـوجــود.. إن طـردْتــني من الــبــال ألدخـلنَّ من
البـيت.. ألخـتـرقنَّ احلائـط.. لقـد غـادر جـنون الـعِـلْم والـعمل رأسي..

آلن. ح أيقظني قدحك ا
ومن أشعار خامنئي:

مبتهج أنا من حزن يحتفـي في صدري.. حالي مثل شَعْرك الغجري
في مجلس ُأنـسك ووصْلك.. ال أحتـدث عن شيء مثل مرآة.. اآلن إذ
أفكـر في الـسـنوات الـتي مـضت.. أشـعر بـالـنـدم.. أشعـر أنـني نادم
عـلى نــدمي.. طــوال عـمــري مـا رأيتُ شــخـصــاً أكـثــر إنـكــسـاراً من

نفسي.
ـرشد عـلي خامنـئي صوفـيته ويبـدأ ونحن على ارس ا يا حبـذا لو 
أبواب عام جديـد التأمل في أحوال الـدول التي باتت مرشـحة لتكون
دويالت بــهــمـة أذرعـه عـلى أنــواعــهــا وكــيف كــانت هــذه الــدول قـبل
شروع اإليراني. كما تثويرها ثم أي سوء أحوال باتت عليها بفعل ا
وكيف كانت دمشق وبيـروت وبغداد في أحسن حال قـبْل أن يحولها
إلى جتارب ميدانية تؤذي اآلخرين. كمـا أيضاً يا حبذا لو يتأمل في
ـنـطـقـة مع بــدايـة عـصـر أمـيـركي-أوروبي الـوقت نـفـسه مــا دامت ا
جديـد في مـا أصاب إيـران من إخـفاقـات. ويـا ليـته لم يـفعل " ?روح
الله" شـنـقـاً ويـتذكـر أي حـال إنـتـهى إليه جـاره الـعـراقي الـذي لو لم
يصر الرئيس صدَّام حس على إعدام بازوفت لكان فتح حواراً مع
أمـيركـا وبـريـطـانـيا... وبـاحلـوار تـسـتـقـيم األمور إذا واكـبـتْـهـا نـوايا

طيبة.
ـرء تـنـتـابه قـشـعـريـرة عنـدمـا يـقـرأ أن اجلـمـهـورية ومـرة أُخرى إن ا
اإلسالمـيـة وبـإرادة مـرشـدهـا وعـلـمـاء الـدين فـيـهـا ومـعـهم حـرسـهـا
الثوري علَّقوا يا للهـول رقبة "روح الله" في حبل ولفظت روح الشاب

الذي يحمل إسم الباري عز وجل أنفاسها.

dD  œ«R

بيروت
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وســـجل هـــدفــ في مـــرمى روســـيــا
والـسـعـوديـة إال أن الـفـريق ودع من

الدور األول بثالث هزائم مخيبة.
وإجـــمــاال ســـجل مــحـــمــد صالح 41
هـــدفــــا في 67 مــــبــــاراة دولـــيــــة مع
منتخب بالده وحصد برونزية كأس
أفـريــقـيـا لـلـشــبـاب وبـرونـزيـة كـأس
ـبـيـة إضـافة األ لـلـمـنـتـخـبـات األو
إلى فــضــيــة كــأس األ لــلــكـبــار في

.2017
‚öD½« WDI½

كان بازل نقطة انطالق صالح للتألق
العب األوروبــيــة حـيـث قـضى في ا
بــ صــفــوف الـنــادي الــســويــسـري
عام حقق خاللهما بطولة الدوري

مرت في 2013 و2014.
ــشـوار األوروبي تــألق صالح وفي ا
بشكـل كبيـر خاصة أمـام قطـبي لندن
ا تشـيلـسي وتوتـنهـام هوتـسبـير 
دفع إدارة الـبـلوز لـدفع 16.5 مـلـيون

يورو لشرائه في شتاء 2014.
رحل صالح عن بـازل بـعـد إحراز 20

هدفا في 79 مباراة.
uOM¹—u  W J½

درب البرتغالي بضم الالعب اقتنع ا
صـري إلى صفـوف تشـيلـسي لكن ا
صـالح رحل عن الـــبـــلــوز بـــعـــد عــام
ــا يـعــد األسـوأ له في واحـد فــقط ر

العب األوروبية. ا

للحفاظ على لقبه.
جاء محـمد صالح من مـسافة بـعيدة
للـغايـة ليـضع نفـسه ب كـبار الـكرة
ــيــة خـاصــة مــنــذ انــضــمـامه الــعــا
لـصفـوف لـيـفـربـول في صيف 2017

قادما من روما اإليطالي.
حــقـق صالح مع الــلـــيــفــر إجنــازات
ا لم يحقـقها العب عربي آخر في ر
الـتاريخ لـيـتوج مـسـيرة من الـكـفاح
العب األوروبية بدأت بـانتقاله في ا
ـــقــــاولـــون الـــعــــرب إلى بـــازل مـن ا
الـــســويــســـري في يــنـــايــر/ كــانــون
الــثــاني 2012 مــقــابل 2.5 مــلــيــون

يورو.
ـــعــــشـــوق األول حتــــول "مـــو" إلـى ا
جلماهـير الـريدز وتغـنت باسمه في
مــدرجـات مــلـعـب "أنـفــيـلــد" لـيــثـبت
صـري أقـدامه أكـثـر وأكـثر الـنـجم ا
ويــبـــقى مــتــواجــدا بـــشــكل دائم في

ترشيحات أفضل العب في العالم.
كـمـا ارتـقى صالح لـيـتـرشح جلـائزة
العب الــقـرن الـ21 في حــفل جــلــوب
سـوكر لـلـعام اجلـاري حـيث يـنافس
كل من لـيونـيل مـيسي كـريـستـيـانو
ـعتزل رونالـدو والنـجم البـرازيلي ا

رونالدينيو.
لـم يـــأت تـــرشح مـــحـــمـــد صالح من
فـراغ فـهـو يـعـد االسم األبـرز عـربـيا
وقـاريـا هـذا الـقـرن بـفضـل جناحـاته
الــســـريــعـــة مع لــيـــفــربـــول وكــذلك
منـتخب مـصـر حيث بـدأت مسـيرته
باراة سيـراليون يوم مع الفراعنـة 
 3ســـبـــتــــمـــبــــر/ أيـــلـــول 2011 في
ـؤهــلـة أل أفـريــقـيـا الــتـصـفــيـات ا

.2012
‰Ë_« r−M «

ــــنـــتــــخــــبـــات جنـح صالح مع كـل ا
ـصـريـة حـيث شـارك في مـونـديال ا
2011 لــلــشـبــاب حتت 20 سـنــة في
كـولـومـبـيـا وساهـم أيضـا في تـأهل
ـنـتـخب األولـيـمـبي لـدورة األلـعاب ا
(لــنـدن 2012) وسـجل  3أهـداف في
صريون الدور األول قبل أن يخرج ا

بخسارة بثالثية أمام اليابان.
أكـــمـل صالح مـــســـيـــرة الـــتـــألق مع
ـــنـــتـــخب األول خـــاصـــة في عـــهــد ا
ـدرب األرجـنـتيـني هـيـكـتـور كـوبر ا
حــيث قــاد مــنــتـخب مــصــر لــلــتـأهل
لـكأس األ األفـريـقـية بـعـد غـياب 7
أعـوام بل وتـأهل بــالـفـريق لـنـهـائي
البـطولة في اجلـابون وضـاع اللقب
بـــاخلــســـارة أمــام الـــكــامـــيــرون في

باراة النهائية بنتيجة 1-2. ا
أما اإلجناز األكبـر فكان إنـهاء عقدة
مصر مع كـأس العالم بـعد غياب 28
عامـا حـيث كـان صالح الـنجم األول
ـونـديـال 2018 لـلـفـريق الـذي تـأهل 

اســــــــتـــــــــغل خـــــــــروج خــــــــاطـئ من
ـدافع ـيـتـروفـيـتش وسـدد لـكن ا د
بيجـاس جنح في تشـتيت الـكرة قبل
دخـولـهـا الــشـبـاك في الـدقـيـقـة (45)
ـلكي لـينـتـهي الشـوط األول بـتقـدم ا

.(2-1)
ومع بــدايـة الــشــوط الـثــاني واصل
الـــريــــال الـــضــــغط لــــزيـــادة غــــلـــته
الـتهـديـفيـة ومـرر ميـنـدي كرة داخل
ــنــطـــقــة لـــرودريــجــيـــو الــذي قــام ا
بـتـسـديدهـا بـقـوة زائـدة لـتـمـر أعلى
ــيـتـروفـيـتـش في الـدقـيـقـة مـرمى د

.(51)
وســدد ديــوب كــرة قــويــة من خــارج
ـنطـقـة تـألق كورتـوا في الـتـصدي ا
لهـا وحـولهـا إلى ركـنيـة في الـدقيـقة
ـيــتـروفـيـتـتش في (54) ثم تـألق د
الـــتـــصـــدي النـــفـــراد من رودريـــجــو

جويس في الدقيقة (67).
وكـاد مـوتـو أن يُـسجـل هدف
الــتـــعــادل إليـــبــار في
الـــدقــيـــقــة (71)
حـيث تـلـقى
كرة عرضية
من اجلـانب
األيــــــــســــــــر
داخــــــــــــــــــــــل
نطقة وسدد ا
كـــرة رأســـيـــة
مرت بـجانب
الـــــــــقــــــــــائم
ــــــــــــــــن األ
لــلـــحــارس

كورتوا.
وطـــــــــالب
العــــــبـــــو
إيـــــــبــــــار
باحلـصو
ل عـــــــــــلـى
ركـلــة جـزاء
في الـدقـيـقـة (81)
س ســـيــرجــيــو بــســـبب 
ـنطـقة لكن راموس الـكرة داخل ا
بـعـد الـرجـوع لـتـقـنـيـة الـفـيـديـو قـرر
احلـكم عـدم صـحــة األمـر لـيـسـتـكـمل

اللعب.
وتـألـق سـيـرجــيـو رامــوس في مـنع
بــيـجــاس العب إيــبـار من تــســجـيل
هـدف الـتـعـادل ألصـحـاب األرض في
الدقيقة (91) حيث شتت الـكرة أمام

نطقة. قدمه داخل ا
وسـجل فـاسـكـيـز الـهـدف الـثـالث في
الدقـيقة (2+90© حيث تـلـقى تمـريرة
ـنــطــقــة وسـدد ــا داخل ا من بــنــز
يتروفيتش ليحصد أقصى  د
ـيـرجني الـنـقـاط الـثالث ويـواصل ا
الـسـير بـخـطـوات ثـابـتة فـي صراعه

ـنـطـقـة وأرسل ـا داخل ا كـر بـنـز
ن كــــرة عـــرضـــيـــة مـن اجلـــانب األ
لــــلـــكـــرواتي الـــذي ســـدد بـــقـــوة في

رمى. منتصف ا
ــا فــرصــة تــســجــيل وأضــاع بـــنــز
الـــهــدف الــثـــالث حــيث تـــلــقى كــرة
عـرضــيـة من مـودريـتـش لـكـنه سـدد
كـــرة رأســيـــة بــرعـــونــة شـــديــدة في
الـدقــيـقـة (16) ثم سـدد أربــيال ركـلـة
حرة لكنـها مرت أعـلى مرمى الريال

في الدقيقة (20).
وسجل كـيـكي جارسـيا الـهدف األول
إليـبـار في الــدقـيـقـة (28) بـتـسـديـدة
صــاروخـــيــة عـــلى حــدود مـــنــطـــقــة
اجلــزاء أقــصى يــسـار الــبــلــجــيـكي
تــيــبـو كــورتــوا حــارس مــرمى ريـال

مدريد.
ا في تسجيل وجنح بنز
الــــهـــدف الــــثــــالث في
الدقـيـقة (35) لكن
ــبـاراة حـكم ا
ألـغاه بـداعي
الــتـســلل ثم
احــــــتـــــــسب
احلـكم ركـلـة
حـــــــــــــــــــــــرة
مـــــبـــــاشــــرة
لــــلـــريــــال في
الـــدقــيـــقــة (44)
ونـفـذهـا رامـوس
أعــــــــلـى مــــــــرمى

إيبار.
وكـاد فـاسـكـيـز أن
يُــــضـــيف الــــهـــدف
الـــــــثـــــــالث حـــــــيث

 ôU Ë ≠b¹—b
واصل ريـــــال مــــدريــــد ســـــلــــســــلــــة
انــتـــصــاراته في الــلــيــجــا بــالــفــوز
بنـتـيجـة بثالثـة اهـداف مقـابل هدف
ــلــعب واحــد  عــلى إيــبــار  عــلى ا
البلـدي إيبـوروا في إطار منـافسات

Æ14 اجلولة
وســجل ثالثــيــة ريــال مــدريــد كـر
ــا فـي الــدقـــيـــقــة (6© ولـــوكــا بـــنـــز
مودريتش في الدقيقة (13© ولوكاس
بيـنـما فاسـكـيـز في الدقـيـقة (90+2© 
سجل هـدف إيبـار كيـكي في الدقـيقة

 Æ©28)
وبــهـذا االنــتـصــار رفع ريـال مــدريـد
رصـيــده إلى  29نــقـطــة في وصــافـة
جدول تـرتيب اللـيجا بـينـما يتـجمد
ركز رصيد إيبار عند  15نقطة في ا

الرابع عشر.
بدأ الريـال بضغط مُـبكر
ــــا في وجنح بــــنــــز
تـسـجــيل الـهـدف
األول فــــــــــــــــــي
الــدقــيــقــة (6)
حـيث اســتـغل
تمريرة مُـتقنة
من رودريــجــو
جــويـس خــلف
ــــــدافـــــعـــــ ا

وســـــــدد عـــــــلى
يـســار احلـارس
يتروفيتش. د
وســـــريـــــعًـــــا مــــا
ضــــــــاعف لـــــــوكـــــــا
مودريتش النـتيجة
لــريــال مـدريــد في

الــدقـــيــقــة (13)
حـيث انـطـلق

ÍdÐU(« ÊËbFÝ ∫ n−M «
كـرم مــحــافظ الـنــجف األشــرف لــؤي الـيــاسـري  نــادي الــنـجف
الـرياضـي  وبحـضـور رئـيس الـهـيـئـة اإلداريـة لـلـنـادي  رضوان
الكنـدي وأعضـاء الهـيئة اإلداريـة في  النـادي   بعـد فوز غزالن

البادية على نادي النفط مؤخراً .  
من جانبة  أعـرب رئيس الهـيئة اإلداريـة لنادي الـنجف الرياضي
ــوقف احملــافظ الـداعم الـدكــتـور رضــوان الـكــنـدي عـن إمـتــنـانه 

للحركة  للرياضة بشكل عام ونادي النجف بشكل خاص .
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ـــنـــتـــخـب الـــوطـــني ـح جنم ا ا
الــعـراقي ونـادي بـيــرسـبـولـيس
االيراني بشار رسن الى رحيله

عن صفوف فريقه االيراني.
وشـــــارك رسن اســـــاســـــيـــــاً في
بـاراة النـهائـية لـدوري ابطال ا
آســــيـــا حــــيث خــــســـر فــــريـــقه

باراة بنتيجة .2-1 ا
وقال رسن في تـصريح صـحفي
 ان بـيرسـبـوليس حـاول الـفوز
بـالـلـقـاء وفـعـل مـا بـوسـعه لـكن
ركـلة اجلـزاء التي مـنـحا لـفريق
اولـــســـان الــكـــوري في نـــهـــايــة

الشوط اربكت حساباتنا.
واوضح ان بــيـرســبـولـيس اراد
ان يـسـعـد جـمـاهـيـره بـتـحـقـيق
لـــقـب دوري االبـــطــــال االول في
تـــأريــخـه لــكن هـــيــونـــداي مــان
مــنــظــمــاً وجنـح تـكــتــيــكــيــاً في

ـــــبــــاراة.وعـــــنـــــد ســـــؤاله عن ا
مـغادرة او الـبـقاء في قـطـر اكد

رسن انه سيبقى في الدوحة.
يــذكــر ان نــادي قــطــر الــقــطــري
ـلك اتـفـاقـاً مع الالعب لـضـمه

قريباً.

عـــبـــر  اســــتـــقـــطـــاب اخلـــبـــرات
األجـــنــــبـــيــــة وتـــوظــــيـــفــــهـــا في
ــدارس فــضــلًــا ــيــات وا األكــاد
عن  ســــــعـي الــــــعــــــراق إلـى رفعِ
ــفــروض عــلـى مالعــبهِ احلــظـــر ا
بصـورةٍ تامة وليـس جزئيًـا بغية
اسـتـضــافـة الـبـطــوالت الـدولـيـة 
مُنـوهًا أن اجلمـهور الـعراقي يكنُ
ــواقف كُل االحــتــرام والــتــقــديــر 
رئــيس اإلحتـاد الـدولي الــسـابـقـة
ُـــــبـــــاشـــــر في رفعِ وإســـــهـــــامه ا
العب احلــــظـــر  جــــزئــــيًــــا عـن ا

العراقية.
ووجه درجــال دعـوة خــاصـة إلى
الـسـيد إنـفانـتـينـو لـزيارةِ الـعراق
لـإلطالع عن كــــثبٍ عــــلـى الـــبُــــنى
التـحتيـة العراقـية واإلطالع على
عــشقِ اجلــمـهــور الــعــراقي لــكـرة

القدم .

من جـــهــتـهِ رحب رئـــيس اإلحتــاد
الـدولي مُــبـتـهــجًـا بـالــدعـوةِ الـتي
ــة من الــعـراق وصــفــهــا بــالــكــر
وجـــمــاهــيــرهِ الــريــاضــيــة واعــدًا

محمد
صالح
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الــتـقى وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة
عــدنــان درجــال  بــالــســويــســري
جيـاني إنفـانتـينـو رئيس اإلحتاد
FIFA الـــــدولـي لـــــكـــــرة الـــــقــــدم
وبـحــضـور نـائب رئــيس الـهــيـئـة
التطـبيعـية لإلحتاد الـعراقي لكرة

القدم الدكتور شامل كامل .
وأكـــد درجــــال أن الــــلـــقــــاء كـــان
إيجـابيًا ومـثمرًا إذ تَـضمن بحث
ـــلــفـــات الــتـي تــخص عـــددًا من ا

واقع كرة القدم العراقية.
 وأضـاف  قـدمــنـا شـرحــا وافـيًـا
ُـنــشـآت عن الــبـنـى الـتــحـتــيــة وا
ـتلـكـها الـعراق الـرياضـيـة التي 
ويـسعى إلكـمـال وإجناز عـددٍ أخر
ُـدة القـليـلـة القـادمة مـنهـا خالل ا
والــتـوجــهــات األخــيـرة الــداعــمـة
لنـشرِ ثقـافة كرة الـقدم وتطـويرها

شارك صالح في 19 مـباراة فـقط مع
تشيلسي سـجل خاللها هدف فقط
قاعـد البدالء فترة حيث ظل حبيـسا 

طويلة.
 قـــرر مــســؤولــو تــشـــيــلــسي إعــارة
صالح إلى فــيــورنـتــيـنــا في يـنــايـر/
كـانــون الـثـاني 2015 ومع الـفــيـوال

ــصـري لــلـحــيـاة في 6 عــاد الـنــجم ا
أشهر فقط وتصدر عناوين الصحف
اإليـطـالــيـة بـفـضل إحـرازه 9 أهداف

في  26مباراة.
وسم لم يقـدر فيورنتينا في نهاية ا
عـلى اإلبـقـاء عـلى "مـو" بل اسـتـعـاره
ــدة مـــوسم مـــقــابل 5 مالي رومـــا 
يـورو ثم اشـتـراه نــهـائـيـا في صـيف

2016 مقابل 15 مليون يورو.
إدارة الــذئــاب لم تـرم أمــوالــهــا عـلى
األرض بـل واصـل صـالح تـــــــألــــــــقه
بـــقــــمـــيص رومـــا وبـــات من جنـــوم
الكـالشيـو على مـدار موسـم حيث
ســـجل 34 هـــدفــــا في  83مــــبـــاراة
ليـنتـقل إلى اللـيفـر مقابل 43 ملـيون

يورو.
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ـي حتــــــــــول صـالح إلــى جنـم عــــــــــا
بــــقـــــمــــيـص الــــريـــــدز وكـــــســــر كل
ة ؤ التوقعات وأزال آثار التجربة ا
ـيـيـرلــيج بـقـمـيص األولى في الـبــر

تشيلسي.

سـاهم صالح بـقـوة في تـأهل الـلـيـفر
لـــنـــهـــائي دوري األبـــطـــال في 2018
ة شـهدت وضاع الـلـقب في لـيلـة مـؤ
إصـابـته بـقـوة في الـكتـف ثم عوض
اإلخفاق بـالفوز بـالكأس ذات األذن
في العام الـتالي حيث سـجل الهدف
االفتتاحي في النهائي ضد توتنهام.
كـــــمـــــا أعـــــاد "مــــــو" لـــــقب الـــــدوري
اإلجنليزي ألحضان الريدز هذا العام
بـعــد غـيــاب دام ثالثـة عــقـود وتـوج
أيــضـا مـع الـفــريق بـلــقــبي الـســوبـر
األوروبي ومـونـديـال األنـديـة وكـسر
عـدة أرقام قـيـاسيـة بـفـضل تسـجـيله
 110هـــدفــــا في 173 مـــبــــاراة حتت

اني يورجن كلوب. قيادة مدربه األ
ez«uł n×²

لك يـلقب صالح بـ"فـخـر الـعـرب" و
حالـيا من اجلـوائز الـفرديـة والصور
الـتـذكـاريـة مـا يـكـفـيه لـبـنـاء متـحف
خاص يـخلـد به إجنازاته بـعد إنـهاء

مسيرته.
فـاز صالح بــجـائــزة أفـضل العب في
الـقــارة الـسـمـراء مــرتـ من االحتـاد
اإلفريـقي ومـثلـهمـا من هـيئـة اإلذاعة
الـبـريـطـانـيـة (بي بي سي) كـمـا نـال
جـــــائــــزة أفـــــضل العـب في الــــدوري
اإلجنــلـــيــزي من رابــطــة احملــتــرفــ
ورابـطـة األنـديــة ورابـطـة الـنـقـاد في
2018  بـــــخـالف جـــــائــــــزة احلـــــذاء

ــيــيــر لــيج الـــذهــبي لــهــداف الــبـــر
مــــــــرتــــــــ وأفــــــــضـل العــــــــب في
لــيــــفــربـــول بــاســتــفـــتــاء الالعــبــ
واجلــــــــمـــاهــيـــر وأفـــضل العب في

مونديال األنـــــدية.
كـمـا تـوج صالح بـجـائـزة بـوشـكاش
من االحتـاد الدولـي ألفضـل هدف في
العالم وحل ثالثا في جائزتي أفضل
العـب أوروبــي وأفـــــــــــضـل العـب فـي
الـعـالم لـعام 2018 واخـتـارته مـجـلة
تـــا األمــريــكــيـــة ضــمن أكــثــر 100

شخصية مؤثرة في العالم.
ــصــري بــجــائـزة كــمــا فــاز الــنــجم ا
أفضل العب في الـدوري السـويسري
عــام 2013  وأفــضـل العب في رومــا
ــا جــائـزة ـوسم 2016-2015 وقـد
الـفــتى الـذهــبي من االحتــاد الـعـربي
في 2012 وأفـــــضـل العب أفـــــريـــــقي
واعد في 2012 وأفـضل العب عـربي

بحفل جلوب سوكر عام 2016.
ونال جنم الليفـر جائزة العب الشهر
في الدوري اإلجنـليزي  10 مرات من
رابـــــطـــــتـي األنـــــديـــــة والـالعـــــبـــــ
احملـتـرفـ كـمـا مـنـحتـه مـجلـة (جي
كـــيـــو) رجل الـــشـــرق األوسـط لـــعــام

.2019
صـري على كمـا كرمه احتـاد الكـرة ا
ـنــتـخـب الـشــهـر هــامش مــعـســكــر ا

لهم". اضي ومنحه جائزة "ا ا
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العب الـعـراقـيـة  مُـعـربًا في عن ا
الوقتِ نفـسهِ عن سعادتهِ في حال
تـمت الـزيـارة ورفع احلـظـر في آنٍ
واحد وقَـدم شُكـرهُ للـوزير درجال

مُـــثــمـــنًــا بـــصــمـــاته الــواضـــحــة
كـشـخـصـيــةٍ ريـاضـيـة تـهـدف إلى
نــــشــــرِ وتـــطــــويــــر كـــرة الــــقـــدم

واإلنفتاح على العالم.
وأعــلن  درجــال مـن الــعــاصــمــة
الـقـطريـة الـدوحـة عن نيـة الـعراق
بــتــقــد الــنــســخــة اجلـديــدة من
بـطـولـة خـلـيـجي 25 في الـبـصـرة
بـطـريـقـة مبـهـرة ال سـيـما في ظل
وجـود جـمـاهـيــر كـبـيـرة سـتـكـون
الــــــســــــبـب األول إلجنــــــاح هـــــذه
البطـولة التي حتـتل مكانـة كبيرة
في نـفـوس اجلــمـاهـيـر الــعـراقـيـة

واخلليجية.
وقــال  درجــال فـي بــيــان لــوزارة
الــشـبــاب ان الـعـراق وعــلى أعـلى
ستويات ومـعه اجلماهير يولي ا
ــلف اهــتــمــامــاً كــبـيــراً مع هــذا ا
وصوله إلى الذروة اليـوم وتعهد

بـتــلـبــيـتـهــا في الـقـريـب الـعـاجل
ـــكـــتب واإلســـهـــام بـــقـــوة لـــدى ا
الـتـنـفـيــذي لإلحتـاد الـدولي لـكـرة
الــقـدم من أجـلِ رفع احلـظــر الـتـام

األخـوة في اإلحتـادات اخلـلـيـجـية
بــتــشـكــيل جلــنــة لـزيــارة الــعـراق
العب واخلـدمات واإلطالع عـلى ا
ـصاحـبة لـهـا  منـوهاً ان الـعالم ا
مـع مــطـــلع عــام 2021 ســـيــعــيش
حــالـة الــعــد الـتــنـازلـي إلنـحــسـار
تـاثيـر جائـحـة كورونـا ونهـايتـها
األمر الـذي يبعث االطـمئـنان على
أن الـبطـولة الـتي ستـنطـلق نهـاية
ـقـبل سـتـكون جـمـاهـيـرية الـعـام ا

بإمتياز.
وتـابـع الـبـصــرة تـمــتـلك مــنـشـآت
ومـالعب عـلـى أعـلى مــســتـوى إذ
يــوجــد مـــلــعب الــبــصــرة الــدولي
بـسـعـة  65 الف مـتــفـرج و مـلـعب
الـفيـحـاء بسـعة  10 آالف متـفرج
ـبي ـيـنـاء األو وســيـكـون مـلـعب ا
بـسـعة  30 الف مـتـفرج مـن ضمن
العب التي تـستـضيف مـباريات ا

البطـولة وهو عـلى وشك اإلكتمال
واإلجنـاز لـيـكـون إضــافـة كـبـيـرة
ـالعب احلـديـثـة جـداً ومن طـراز ا
مـن نـــــاحـــــيـــــتـي الـــــتـــــصـــــمـــــيم

واإلمكانات".
وتــعــهـد درجــال بــتـوفــيــر جــمـيع
ــسـتـلـزمـات الـضـروريـة إلجنـاح ا
الــــبــــطــــــــــــولــــة مـن الــــنــــواحي
اإلدـارية واألمنـــــــية والـتنظيمية
ـــســتــويـــات بــوجــود وبـــأعــلى ا
الــــــفــــــرق الــــــتــــــطـــــــــــــوعــــــيـــــة
واخلـــــــــــدمــات الـــســانـــدة الــتي
سـيـتــكـفل بـهـا اجلــهـد احلـكـومي

والشـــــــــعبي.
مـبـيـنـا أن الـوزارة تـسـعى إلجناز
ــــــديــنـة ــرحـلــة الــثـانــيـة مـن ا ا
الــريـاضـيـة في الـبـصـرة وإكـمـال
ـــنــــشـــآت واخلـــدمـــات جـــمــــيع ا

اإلضافية فيها.

»ŸUL²ł: عدنان
درجال ورعد
حمودي في
اجتماع
استضافة
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الـسـابق احمـد ريـاض بـحق الـسـيد
ســرمــد عــبــداالله  واتــخــاذ الــقـرار
بـتـصـويت اجلـمـعـيـة الـعـامـة بـشأن
ــكـــتب الــتـــنــفـــيــذي انــتـــخــابـــات ا
والشخصيات الـرياضية التي جرت

اضي. في الشهر ا
وأختتم علك اتمـنى من الكاب رعد
حمودي الـتوقف عن اصدار بـيانات
ــبــيـة بــصــفــة رئــيس الــلـجــنــة االو
الـعـراقـيـة  واالقـرار بـانـتـهـاء فـتـرة
واليته  و انـهاء احملـاوالت الرامـية
لفرض آرائه الـشخـصية بـخصوص
تــشــكـيل الــلــجـنــة الـثـالثـيــة والـتي
ســــنــــرفض الـــــتــــعــــامـل مع اي من
اعـضــائـهـا دون مــوافـقـة اجلــمـعـيـة
الـعـمـومـيـة عـلى تـسـمـيـتـهم داعـيـاً
رئــيس جلـنــة الــشـبــاب والـريــاضـة
ـــانــيــة عـــبــاس عـــلــيــوي الى الــبــر
ــســاهـمــة بــشــكل فـاعـل لالشـراف ا
ومراقـبـة تنـفيـذ خـارطة الـطريق في
ـرحـلـة الــقـادمـة  و عـدم الـسـمـاح ا
لـفـرض اجـتــهـادات شـخـصـيـة عـلى

اجلمعية العامة.

ومــنــاقـــشــة بــاقي اخلــطــوات الــتي
بـية  ومـنها رسمـتها عـمومـية االو
الـدعـوة لـعــقـد اجـتـمـاع اسـتـثـنـائي
للجمـعية الـعامة في الشـهر القادم 
عــلـى أن يــتــضــمن جــدول االعــمــال

مـناقـشة الـقـضايـا الـعالـقـة  أهمـها
اعتمـاد انتخابـات جلنة الـرياضي
ـبــيـ والـلـجـنــة الـنـسـويـة  و االو
اتــخــاذ الــقـرار بــتــصــويت اعــضـاء
اجلـمـعيـة الـعـامـة  بشـأن الـشـكوى
قدمة مـن وزير الشبـاب والرياضة ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
ـتـحـدث الـرسـمي عن أغـلـبـية دعـا ا
اعـضــاء اجلـمـعـيــة الـعـامـة لــلـجـنـة
بـية الـعـراقيـة مصـطفى جـبار االو
عــلك جلــنــة الــشــبــاب والــريــاضــة

الـــنـــيـــابــيـــة الى
مــراقــبــة تــنــفــيــذ
خــارطــة الــطــريق
الـريــاضــيـة خالل

قبلة. الفترة ا
وقـــــــال عــــــلـك في
بــــيـــان صــــحـــفي
 نــســخـة مــنه ان
ــــبـــيـــة قـــرار االو
الــــدولــــيـــة يــــعـــد
ثـابـة االنتـصار

لـكـلـمـة اجلمـعـيـة الـعـامـة وخـارطة
الطريق الـتي رسمهـا األعضاء قبل
ذهـاب الـوفـد الـعـراقي الى سـلـطـنـة
اضي  وسـنـعمل عمـان االسـبـوع ا
عــلى اجلــلــوس مع وزيــر الــشــبـاب
والريـاضـة الكـابـ عدنـان درجال 
بشار رسنللتبـاحث في نتائج هـذا االجتماع 
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حـــقق نــادي اربـــيل فــوزه االول
ـمــتـاز ضـمن مــبـاريــات دوري ا
العـراقي لكـرة الطـائرة لـلموسم

.2020/2021
وتــغـلب اربــيل عــلى نــادي بــلـد

بـــنـــتـــيـــجه ثــــــــالثـــة األشــواط
مــــقـــابل شــــوط واحـــد. وكـــانت
نــتـائج األشـواط كــالـتـالي (23-
-25) (17-25) (18-25) (25

.(22
ومن مـــقــرر ان يـــخـــوض نــادي

اربــــيـل مــــبـــــاراته الـــــثــــانـــــيــــة
عــــنــــــــــــــــدمــــا يــــقــــابل نــــادي
اجلــــــيـش . وعـــــلـى صـــــعــــــيـــــد
الك الـــــتــــدريــــبي اخــــر قــــرر ا
ــــنـــتــــخب الــــعـــراق لــــلــــركـــبي
اســـتــدعــاء تــســـعــة العــبــ من
فـــريق احلـــدود احلـــاصل عـــلى
لقب بطولة اجلـمـهورية مؤخراً
ـــــنـــــتــــخـب الــــوطـــــنــــــي الى ا
ـؤمل ان يـشارك بـاللـعـبة.ومن ا
احلـدود في الـبــطـولـة الــعـربـيـة
التي ستستضـيفها مصر مطلع

قبل. العام ا
و اســتـدعـاء الالعــبـ سـرمـد
عبـد عمر طـارق حسـ عدنان
 حيدر عباس  مـصطفى احمد
 انس فالح  مـهنـد عبـد الكر

محمد صادق علي انور.
يـــشــــار الى ان مــــدرب احلـــدود
الـكـابـ مـصـطـفى عـبـد يـشـرف
ـنــتـخب الـوطـني عــلى تـدريب ا

للركبي. فريق اربيل بكرة الطائرة
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ديـر الـعام لـدائـرة الفـنـون العـامة زار ا
عــلـي عــويـــد الــتـــشــكـــيــلـــيــة ســـاجــدة
ـشــايـخي لالطــمـئــنـان عــلى وضــعـهـا ا
ــشــايـخي الـصــحي. ونــقل عــويــدالى ا
نـزلهـا في بغـداد حتيات خالل زيارته 
وزير الـثـقافـة والـسـياحـة واآلثـار حسن
نـاظم وتمـنـيـاته لـهـا بـالـشـفـاء الـعاجل.
ــبــدعــات ــشــايـــخي إحــدى أبـــرز ا وا
الـعـراقـيــات الـتي لـهــا حـضـور وريـادة
فنية في الساحة التشكيلية في العراق
حـــائـــزة عـــلى جـــائـــزة اإلبـــداع في فن
اخلـزف من وزارة الـثــقـافـة عـام 2003.
كــــمــــا نــــالـت الــــعــــديــــد من اجلــــوائــــز
والــشــهــادات الــتــقــديــريــة األخــرى من
عارض خالل مشاركاتـها الفاعـلة في ا
ـهــرجــانــات داخل الــعــراق وخـارجه وا

منذ عام 1980.

مثلة الهندية بريانكا { نيودلهي  –وكاالت - شغلت ا
تـشـوبـرا حـديث الـصـفـحـات الـفنـيـة واجلـمـهـور خالل
ـاضـيـة بـعـد أن  تـداول صُـور جـديـدة لـهـا الـفـتـرة ا
بـوزن زائـد ورقـبة بـشـكل غـريب.وفتـحت الـصـور التي
 تـداولهـا بـاب الشـائعـات حول أن مـحـبوبـة بولـيوود
تـعـانـي من مـرض مـعــ أو بـاألحـرى خــلل في الـغـدة
الـدرقـيـة والــتي لـهـا أعـراض مـشـابـهـة لـلـظـاهـرة عـلى
ـمثلة. ولم تعـلق جنمة بوليـوود وزوجها الفنان جسد ا
وضـوع أو يـعطـياه أي األمـريـكي نيـك جونـاس عـلى ا
قـــيـــمــــة عـــلـى الـــرغم مـن اجلـــدل الــــكـــبــــيـــر وخـــوف
اجلـمــهـور.بـعـد احلـادثـة بـأيــام قـلـيـلـة  تـداول صُـور
نـطـقة جـديدة لـلـثـنائي أثـنـاء تـواجدهـمـا في شـوارع ا
التي يقـيمان بهـا وكُشف السبب احلـقيقي للـتغير في
شـكل بـريـانـكـا من نــاحـيـة الـوزن الـزائـد إذ يـبـدو أن
ـمثـلة الـهنـدية تـنتـظر مـولودهـا األول من زوجهـا بعد ا
زواج كان قـد بدأ منذ عـام تقريـباً وعالمات احلمل
كـانت واضـحة عـلى مـنـطقـة الـبـطن. وتداول اجلـمـهور
الــصُـور اجلـديــدة بـشـكل كــبـيـر و أيــضـاً الـرجـوع
لتصريح بريانكا القد حول رغبتها بإجناب طفل من

ـقـابالت زوجـهـا نـيك خالل إحـدى ا
والذي جاء فيه (لقد أردتُ دائماً أن
أجنب أطـفــاالً لـكن كــمـا تـعــلـمـون
مــــتـى أراد الــــله أن يــــحــــدث ذلك
فــســـيــحــدث...  لــديّ الــعــديــد من
الصـديـقـات اللـواتي أجنـ أطـفاالً
في الـوقت احلـالي وأنـا أتـمـنى أن
أحـــذو حــذوهـن). وكـــان جـــونــاس
ـوضـوع وقـتـهــا قـد أبـدى تـردده بـا

ألنه مـا يــزال يـجـد نـفـسه صـغـيـراً في
الـسن ويـعـتـبـر أن األمـر مـا زال بـاكراً من

أجل إجناب أطفال وأن يصبح أب.
يــذكـر أن قــصــة حب تــشــوبـرا وجــونــاس حــمـلت

عنـوان (احلب ال يعـرف عمـراً) إذ أنه  يصـغر زوجته
بحوالي الـ  11 عامـاً إال أن ذلك لم يشكل أي مـشكلة
في حـيـاتهـمـا الـتي ما زالـت مسـتـمـرة ليـومـنـا احلالي
بــعــد زواج أسـطــوري  في عـام  2018 والــذي كـان
سيحي عبارة عن حفل أحدهما طغى عليه الطابع  ا

واحلفل األخر كان بالطقوس الهندية.
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التـدريـسي في جـامعـة واسط الـقى محـاضـرة بعـنوان
ـعنـونة (الـنحت ـلون) في الـندوة ا (جمـاليـات النـحت ا
بـ اخلـطـات الـتـقـني واجلـمـالي) الـتي نـظـمـتـها وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي.
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الـروائـيـة االردنــيـة نـاقش نـادي
الـكـتـاب في إربـد الـذي تـشـرف
عـليه مـكـتبـة احلـس بن طالل
عـنونـة (الـقُرْمِـية) في روايـتهـا ا
لـقــاء افـتــراضي اداره الـروائي

هاشم غرايبة.

 VłÒd UÐ WOLÝ

الشـاعرة والقاصة التونـسية صدر لها مؤخرا عن دار
سيراس للنشر ديوان (حالة وعي) ويضمّ  16 قصيدة

تتراوح ب شعر التفعيلة والنثر.
 ÍbÐUF « ÍœU¼

البـاحث الـعراقـي نعـاه االحتـاد العـام لألدبـاء والكـتّاب
ـاضـية في ـوت اجلمـعـة ا في الـعراق بـعـد ان غـيـبه ا
محـافظة النجف  سائل الـله تعالى ان يسكنه فسيح

جناته.

 Íb¹e « r UÝ

الفـنان و االديب العراقي صدرت له مجموعة مسرحية
بعنوان (بطاريق ومسرحيات قصيرة اخرى).

Í—uNL « œ«d

ـانـيـة مـديـر االعــتـمـاد وضـمــان اجلـودة بـاجلـامــعـة اال
االردنـيـة القى مـحـاضرة الـكـترونـيـة نظـمـتهـا اجلـمعـية
ي العـلـميـة الـدوليـة جلـودة التـعـلـيم واالعتـمـاد االكاد
ـيـة: حـالـة ـاني لـلـبـرامج االكـاد بـعـنـوان(االعـتـمـاد اال

عملية من اجلامعات االردنية).
rO¼«dÐ« Õö

مـثل العراقي احـتفى بـخطوبـة ولده تيـسير عـلى ابنة ا
اخــــته زهــــراء  وتـــلــــقى تــــهــــاني االهل واالصــــدقـــاء

. وامنياتهم بالسعادة للعروس
 Âö  dOOÐ

اخملرج الـسـوري يتـابع مع فـريق عمل مـسـلسل (بـكرا
بيـجي نيسان) تصوير مـشاهده وهو قصير مؤلف من

 7حلقات من تأليف ندى السماوي.

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

نظمت نقابة الفنان العراقي عصر
السبت على قاعة النقابة عرضاً لألزياء

من تصميم الفنانة صبيحة
السامرائي.شهد احلفل تنوع في
عروض االزياء والوانها ورمزيتها

والبعد الفني واالجتماعي لكل زي و
يزا شهد احلفل حضورا باهرا و

وفقا لصفحة النقابة في فيسبوك). كما
استقبل نقيب الفنان العراقي جبار
جودي في مكتبه عصر السبت الفنان
نصير شمة.جاءت الزيارة للتواصل و
السعي من اجل تفعيل اواصر تعاونية
تخدم شريحة الفنان واألنشطة الفنية
وما يليق بالفن العراقي.وجتول شمة

في مبنى النقابة التي زارها قبل احلملة
تقدمة التي شهدتها النقابة العمرانية ا

.مؤكداً ( نصرمت خالل السنت ا
انبهاره بالتغيرات  العمرانية والذوق
ا يليق بنجوم الفن بنى و في اعمار ا
العراقي ورمزيتهم ب أفراد شعبنا).

ÊU e « ≠  ËdOÐ

شــــهــــد الــــوسط الــــفــــني خالل  2020
الـكثيرمن االحـداث االجاتماعـية ومنها
من حــاالت االنــفــصـال والــطالق  وفي
الـسطور التالية نقف عند بعضها وفقا
اذ كان أبرز لـتقريـر اعده موقع البـوابة
األحــــــداث فـي بــــــدايــــــات  2020طـالق
ـطربة أصـالة نصري وطـارق العريان ا
بــعــد زواج دام  14 عــامــاً وأثــمــر عــنه
طـفالن توأم هـما "أدم وعلي".,بـدأ األمر
بـأخـبـار الـطالق في نـهـايـة سـنة 2019
وقــيل أن ســبب الـطالق خــيـانــة طـارق
ــثــلــة صــاعــدة. والــتـزم ألصــالــة مع 
الـثـنـائي الـصـمت مـؤقـتـاً حـتى أعـلـنت
نشور عبر حسابها أصالة االنفصال 
ــنــتــهى جــاء فــيه (صــبــاح اخلــيــر.. 
األسف واحلـزن أُعلن انـفصـالي نهـائيّاً
عنّ والــد أبـنـائى (آدم وعـلى) وأتـمـنّى
عـــــلى اجلـــــمــــيـع عـــــدم الــــدّخـــــول فى

الــتّــفـاصــيل)..وأضــافت (حــرصــاً عـلى
مـشاعرى الّـتى هلكـت ومشاعر أوالدي
وأنــا كــعــادتي ســأحــرص عــلى إتــقـان
مـسؤوليـتي جتاه أبـنائي ولنّ يُثـنينى
ُشرّف همّ عـلى إتمـام عمـلى بالـشّكـل ا
ا قـلوبـكم الـطيـبـة معي ودعـمكم ولـطـا
الّــذى أحـــتــاجه جــدّاً ســـأبــقى دائــمــاً
أصـالـة اخملــلـصـة لـعـائـلــتـهـا الـكـبـيـرة
والـصــغـيـرة ولـعـمــلى كلّ جـهـدى بـأنّ
يـوازى طــمـوحـكم بى هـذا قـدر من ربّ
ــ وأنـا أؤمن بـالـله وبـقـضـائه). الـعـا
طـارق بدوره شـارك صورة لـهمـا وعلق
بـ (لسوء احلظ وصلنا لنهاية قصتنا..
سـوف أحب وأحـترم أم أوالدي دائـماً).
طربـة اللبـنانية وشـهدت قصـة طالق ا
نــــوال الــــزغـــــبي صــــراع كـــــبــــيــــر في
احملـاكــــــم مع طـلـيـقهـا إيـلي ديب مـنذ
حــوالي الـ  12عــامــاً وعــلى الــرغم من
انــفـــصــالــهــمـــا إال أن الــطالق وقع في

يوم  قد تتـعرض لبعض الضغـوط الشديدة في العمل
السعد االربعاء.

qL(«

يـفضل أن تـبتـعد قـليالً الـضغـوط حتى تـعيش حـياتك
االجتماعية بشكل طبييعى. 

Ê«eO*«

ســتـكـون لك الـقـدرة عــلى جتـاوز كل األزمـات بـصـدر
رحب وحكمة. 

—u¦ «

تـعانى الـيوم من وعـكة صـحيـة طفيـفة بـسبب إهـمالك
لصحتك الفترة السابقة.

»dIF «

ـنـتهى تـسـتطـيع أن تـتخـلص من الـعـصبـية والـتـوتر 
رقم احلظ.9 السهولة

¡«“u'«

ال داعى لـلقـلق من عصـبيـتك وتوتـرك حاول أن تـغير
روت حياتك.

”uI «

سـتـكـون لـديك الـقـدرة عـلى حتـقـيق حـلم كـنت تـسعى
إليه منذ فترة.

ÊUÞd «

أجتـه لـلـرحالت مع األصــدقـاء واألهل لـلــتـحـسـ من
صحتك النفسية.رقم احلظ.8

Íb'«

ـاضـيـة مـشـاكـلك األسـريـة الـتى مـررت بـهـا الـفـتـرة ا
تتركت تأثيرًا سلبيًا .

bÝô«

قبلة الكثيـر من التغيرات النفسية قد تشهد الـفترة ا
ستمرة. بسبب الضغوط ا

Ë«b «

عليك أن تـعرف أن هنـاك واجبات يـجب أن تلتـزم بها
جتاه شريكك.

¡«—cF «

 عليك مـراعاة بدنك أكثر واحلصول على قسط كافِ
. من النوم الهاد

 u(«
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اكـتـب مــرادف ومـعــاني
الـكـلــمـات الـتي تــسـيـر
بــــــعــــــكـس عــــــقــــــارب
اجمع حروف الـساعـة
نقطـة لتقرأ الدوائـر ا
ــطــلــوبــة: الــكــلــمــة ا

ثلة سورية): )
 1-طائر مقلد لالصوات

 2-متأللئة
 3-تصيب اجللد

 3-يجيزون بالشيء
 4-يتعبها

 5-قائد السفينة
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(الــكــتــاب هــو ســيـــنــاريــو مــســلــسل
تــلـفـزيـونـي انـتـجــته قـنـاة الــشـرقـيـة
تألـيف وإخراج مـهند أبـو خمـرة لكنه
مـــكــــتــــوب كـــنـص ادبي).مــــؤكـــدة ان
(الكتاب حقق مبيـعات كبيرة جدا فقد
بــيع مـنه فـي يـوم واحـد  400نـســخـة
انيا.و يتضمن الكتاب كل وطبع في ا
األغـــاني الـــتي قـــدمـت وبـــالـــلـــهـــجــة
الـبـغـداديـة عـلــمـا انه مـعـدل الى نص
ادبـي إضـافــة الى خـمـس حـلــقـات لم
سلسل ذكرت في يجر تصوريها في ا

الكتاب).
و(هـوى بــغـداد) هــو مـســلـسل درامي
رومــانــسي اســتـــعــراضي عــراقي من
ـمثل إنـتـاج قنـاة (الـشـرقيـة) بـطولـة ا
ــــمـــثــــلـــة الــــتـــركـي آســـر ويــــست وا
التونسية العراقية زهراء بن ميم من
تــألــيف وإخــراج مــهــنــد أبــو خــمـرة
ــســـلــسل صــورت وجــمـــيع أحــداث ا
داخل الــعـاصــمــة بـغــداد وبـالــلـهــجـة
ـســلــسل عـلى الــعــراقـيــة واعـتــمــد ا

افعال واسـعة. والكـتاب يروي قصص
ـســلـسل وسـوف يـخـصص ريع هـذا ا
ـرضى الــسـرطـان والـعـوائل الـكـتـاب 

تعففة. ا
وقــــال اخملـــرج ابـــو خــــمـــرة (ان هـــذا
الـكـتـاب انـتج من قـبل قـنـاة الـشـرقـيـة
بــتــوجـيـه من االســتـاذ ســعــد الــبـزاز.
ــا والـــكــتــاب ال يـــعــد عــمـل ربــحي ا
مـبادرة انـسـانيـة اذ سـيخـصص ريعه
تعففة). رضى السرطان والعوائل ا
وقالـت زهراء بن مـيم(سعـيدة بـخروج
كتـاب هوى بغـداد الى العلن والـكتاب
سلسل مكتوبة بطريقة يضم حلقات ا
مـخـتـلـفـة بـالـلـغـة الـعـربـيـة الـفـصـحى
حتى يـستـطيع اجلـميع قـراءته).وعبر
احلضور عن سـعادتهم فـي ان تتحول
ـسلسل من مـرئيـة الى كتاب حلـقات ا
ووريـــــقــــات تــــضـم قص احلـب الــــتي

سلسل. ضمها ا
وقـالـت غـزل الــفــيــاض من دار زيـوس
لــلــنــشــر والــتــرجــمـة فـي تـصــريح ان

عـرض حـلـقـات مـنـفـصـلـة لـكل حـلـقـة
قــصــة وحـكــايــة مـغــايــرة جتــمع بـ
الــشــخــصــيــتــ شــمـس وأمــيــر. امـا
ـطربة ـسلـسل فهي بـصوت ا أغاني ا
طـرب نـصرت الـبدر أصـيل همـيم وا
ـــســـلــسل وحــســـ غــزال.وحـــصــد ا
جـــوائــز عـــدة ضــمـن جــوائـــز الــهالل
الــــذهـــبـي في دورتــــهـــا االولـى الـــتي
اقـيـمت عام  2019مـنهـا جـائـزة افضل
ــثل السـر ويــست وحــصـدت زهـراء
ـثـلـة شـابة ـيـم جـائـزة افـضل  بن 
سلسل بجائزة أفضل مسلسل وفاز ا
كــمـــا ذهـــبت جـــائـــزة أفــضـل تــايـــتل
لــلـــمــســلــسل ذاته وفــاز  أبــو خــمــرة
بجائزة أفضل مـخرج عن عمله (هوى

بغداد).
ــــــــاضي  بــــــــدأت  وفـي شــــــــبــــــــاط ا
األســــتـــعــــدادت لــــلـــمــــوسم الــــثـــاني
لـلـمـسـلـسل لـكن تـعـذر تـواصل الـعمل
ـطــارات وفـرض حـظـر بـسـبب غــلق ا
التجوال أثر جائحة فايروس كورونا.
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وقـع مـــــخــــــرج ومـــــؤلف
مــسـلــسل (هــوى بـغـداد)
مهـند ابو خـمرة وبـطلته
ــمـثــلــة  زهــراء بن مــيم ا
كتاب (هوى بغداد) بحفل
تـــوقـــيـع كـــتـــاب اقـــيم في
بــغــداد بــاشــراف وانــتـاج
قـــنــاة (الـــشـــرقـــيـــة) الـــتي
ـــــســـــلـــــسـل في عـــــرضت ا
رمـضـان عـام  2019وحـصـد
مـــشـــاهـــدة عـــالـــيـــة وردود

ÊU e «≠ ÊbM

هنأ النجم بول مكارتني صديقته النجمة تايلور سويفت على جناح ألبومها اجلديد(افير
مور) بطريقة غريبة عبر صفحته اخلاصة على موقع التواصل اإلجتماعي.ونشر
مكارتني مقطع فيديو ظهر فيه وهو يساعد تايلور في خلع حذائها وعلّق: (تهانينا
ركز األول في لصديقتي تايلور سويفت (وحذائها) على ألبومها الرائع الذي احتل ا
تحدة يوم األحد). وكانت تايلور قد تحدة هذا األسبوع والشك في الواليات ا ملكة ا ا
رة األولى التي تطرح فيها ألبوم فاجأت محبيها بطرح ألبومها اجلديد وهذه ليست ا

وتعلن عنه قبل إطالقه بساعات معدودة فقط فقد حدث ذلك بألبومها السابق (فولكلور).
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أواخــر  2019وأعــلـــنت الــزغــبي األمــر
رســمـيـاً في أوائل سـنـة 2020 . وأثـمـر
عـن زواج نـــوال وايـــلي   3أطـــفـــال هم
"تـيا جـوي وجورجي" واختـارت تيا
أن تقيم مع والدها على عكس التوأم

الــلــذان يــقـــيــمــان مع والــدتــهــمــا.
ــصـريـة حال ـمــثـلـة ا ×وأعــلـنت ا
شـيحـة طالقهـا بعد  12عـاماً من
الزواج أثمر عنه  4 أطفال أما
حـول سبب الـطالق بالـبعض
ربط األمــر بــعـودتــهـا لــلـفن
وخـلــعـهـا لـلــحـجـاب بـعـد
اعـتـزالـها لـفـتـرة وهــــو
مــــــــا لـم يـــــــــوافـــــــــق
عـــلــــيـــهـــا زوجـــــهـــا
الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي
يـــــــــــــحــــــــــــمــــل
اجلـــــنـــــســـــيــــة

الكندية.
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ير بوت مـتحفزاً وربّما مترصداً لم يكن الـرئيس الروسي فالد
ناسبـة نهاية العام ألسئلـة معينة في مـؤتمره الصحفي الـسنوي 
كمـا كـان في حلظـات انتـظـار االسئـلة من مـراسل هـيئـة االذاعة
البـريطانـية فيـما التزال عالقـات موسكـو ولندن تـعاني من عطب

عارض الروسي قبل سنوات . كبير بعد حادث تسميم ا
 سأل سـتـيف روزنـبـرغ مـراسل بي بي سي  بـالـلـغـة الـروسـية
بوتـ عما إذا كانـت موسكو تـعتبر نـفسها »بـيضاء ورقـيقة– «
وهو تـعـبـير روسي يـعـني األيـدي الـنظـيـفة  –في اشـارة ضـمنـية
ذات معنى دقيق حول ما اذا كانت موسكو تقبل بتحمل جزء من

سؤولية عن تدهور العالقات ب روسيا والغرب. ا
 ثمّ اخـتار الـرئيس الـروسي نـبرة حتـد في ردّه على سـؤال حول
الـذي وصفه عـارض أليـكـسي نافـالني دور روسيـا في تـسمـيم ا
ـراسل ـدوّنــنـا الـعــظـيم. وفي ســيـاق الــكالم طـلب بــوتـ من ا
الصـحفي أن يـجيـبه على سـؤاله حول الـعالقة مـع الغـرب فكان
ـراسل في انّه هـو الـصـحـفي وفي الـرد مــبـاشـراً وسـريـعـاً من ا
موقع توجيه االسئلة وليس اإلجابة عنها. الرد كان عفوياً بالرغم
من انه في جـانب آخر بدا كأنه كـان مهيـئاً منذ فـترة وهذا ليس
صـحـيــحـاً إذ أنّه مـجـرد جـواب ابن الـلــحـظـة  لـكن الـذي جـعل
راسل يـبدو مـهيـئاً ومـستـعـداً للـجواب هـو التـاريخ الشـخصي ا
هنة وعوامل اعداده فيـها وهو االمر الذي يجعله للـمراسل في ا

فاجئة.  واقف ا ذا كلمة واضحة ومحددة في ا
ـشـكـلـة الـقـائـمـة بـ روسـيا ـراسل مـحـيـطـاً بـكل ابـعـاد ا كـان ا
والغـرب واسئلته تنبع عن دراية واستنباط معلوماتي موح لذلك
رتدة السريعة التي ما كـان من بوت سوى أن يتدارك الهجـمة ا

راسل بكلمة اعتذر. تلقاها من ا
ـراسـلون الـصـحـفيـون لـهم اهـميـة كـبـيرة النـهم واسـطـة ينـتـظر ا
ـراد ــعــلــومــات ا مــنــهــا الــنــاس أن تــنـقـل لــهم أكــبــر قــدر من ا

سؤول . استخراجها من افواه ا
ـراسل الـذين يحـملون اسـئلة من لقـد انتهى فـي العالم  زمن ا
مديـريهم ومحطاتهم ودولـهم ال يعروفون أبعادهـا وخلفياتها  إال
في بـلـدانـنا الـتي سـقط كـثيـر من الـصـحفـيـ في دائـرة الـتبـعـية
لـلـسـيـاسـيـ واحلكـومـات حتت اغـراءات شـتى ولـو رجـعـنا الى
اصل جتارب هـؤالء الـصـحـفيـ لـوجـدناهـا من صـنـاعـة أحزاب
ــهـنـة يـجـري تـعـبـد االصــنـام احلـجـريـة وانــهم مـجـرد واجـهـات 

انتهاكها والتنكيل بها كل يوم من أطراف دانية و قصيّة.

ـزاد الصهيوني في أربـعينيات َّ بـيعها با إذا كانت فـلسط قدْ 
ـاضي فـأنَّ أرض الـسواد تـعـرَّضتْ إلى أكـثـر من مزادٍ الـقرن ا
ــزادٍ عـلـنيٍّ مـريبٍ في قـادم ـاً وحـاضـراً وسـتُـبـاع  قـسـريٍّ قــد
زاد الـعلني األيام. لـستُ مؤرِّخـاً حتَّى أذكر بـالتفـصيل فـصول ا
ـتد إلى آالف التي شـهـدتـها الـبالد خالل تـأريخ حـيـاتهـا الـذي 
الـسـنـ فـلقـد كـان أوَّل مـزادٍ بـالـعـصر الـسـومـري عـنـدمـا غزتْ
َّ تــوزيـع أراضــيــهـــا عــلى جــيـــوش غــامـــضــة أرض الـــســواد و
ـغـول الـذين األغـراب ثم جــاء مـزاد الـدولـة الــعـبـاسـيـة ومــزاد ا
جـعـلوا نـهـر دجـلة بـلـون احلبـر إثـرَ إغراق آالف الـكـتب الـنفـيـسة
ـوجـهِ احلـزين أمَّـا في الــعـصـر احلـديث فــكـان مـزاد اجلـنـرال
ـالـكـة من ساللة ـرتـزقـة ثُمَّ مـزاد الـعائـلـة ا »مـود «مع جنـودهِ ا
ـزاد بــني هــاشم ثم مــزادات الــثـورات الــدمــويَّــة الــتي تُــوِّجت 
مرعب لـلطـاغيـة بحق الـنـاس األبريـاء عبـر حروبٍ مـجانـيةٍ جـعلت

البالد تزحف مثل طفل عليل مصاب بالكساح. 
فعـندما اشـتدَّ احلصـار على الـبالد وأصبح النـاس يأكلـون خبز
الشـعيـر األسود الـذي كـان علـفاً لـلمـواشي قـرَّر الطـاغيـة إجراء
تـقـشفٍ شـديـدٍ عـلى جـمـيع مـرافق الـدولـة شـمل آلـيـات الوزرات
ودوائــرهــا احلــكـــومــيــة وشـــمل هــذا الــتـــقــشف حــتَّـى الــقــصــر
َّ بـيع عـشـرات اآلالف من الـسـيـارات احلـكـومـيـة اجلـمـهــوري و
ـوارد مـالـيـة جتـعـلـهـا تـقـاوم ـزاد عـلـني لـرفـد خـزيـنـة الــدولـة 
احلصـار في هـذا التـقشـف العـنيف  جتـريـد دوائر الـدولة من
ـثال ال معـظم سيـاراتهـا وأصبـحت وزارة الثـقافـة على سـبيل ا
تمـتلك سوى عـشر سيارات فـقط من ضمنـها سيـارة الوزير حد
أنَّ قافـلـة الشـعراء الـتي ذهـبت في شهـر أكـتوبـر من عام 1997
ـناسـبة ذكـرى توقف احلرب ـنيف  قـابلـة الطاغـية في قـصره ا
الـعـراقـيـة اإليرانـيـة; كـانت حتـمـلـهم سيـارة كـوسـتـر نـصف عـمر
تـابـعة إلى نـقلـيـات رئاسـة اجلمـهـورية كـاد محـرِّكُهـا يـخمـدُ على
ــعـلِّق لـوال صــلـوات الـسـائق وتــوسَّـله بـالــله حـتَّى يـصل جـسـر ا
بــالـشــعـراء لـلــقـصــر اجلـمــهـوري وقـد دُهـش الـشـعــراء حـيــنـمـا
شــاهــدوا في مـــغــاســلهِ الــرئــاســيــة أنَّ صـــابــون غــسل الــيــدين
لـلـضـيـوف كـان من نـوع تـلك الـصـوابـ الـرديـئة الـتي تـوَّزع مع
احلصـة التمويـنية غير أنَّ الـطاغية لم يـجرؤ على التـالعب بقيمة
زاد الـعـلني بـرغم عسـر احلال الدوالر أو بـيع عـقارات الـدولة بـا
زاد . حـتَّى حدث ا ْ زادٍ مـخجلٍ ومُـه واكتـفى باآللـيات لبـيعـها 
ـوجـع لـهـذه الـبالد عـنـدمـا هـبط سـعـر الـدوالر فـجـأةً اجلـنـوني ا
ـتـحدة وأصـبـح يـساوي أربـعـ ألـف دوالراً نـتـيـجـة قـرار األ ا
بالـسماح للـعراق تصديـر نفطه لـسدِّ احتيـاجات الناس الـغذائية
وأصــبح دوالب الـدولـة يـدور بــالـعـكس وارتـبــكتْ مـوازين الـبالد
والنـاس في عـملـيات الـبـيع والشـراء وحتـوَّلتْ السـاحـات العـامة
في جمـيع مدن العراق إلى مزادات علنيَّـة مخزية وكنتُ مساهماً
فيهِ حـ بعتُ مقتنيات بسيطـة تعود لي إلشباع عائلتي وشاهداً
ـزاد اخلـرافي الـذي كـان يـجــري في سـاحـة وسط مـديـنـة عـلـى ا
كربالء حـيث يبدأ من السـاعة الثامنـة صباحاً وال يـنتهي إالَّ بعد
ٍ ـزاد الـذي يُدمـي القـلب شـهـدتُ بـع غروب الـشـمس في هـذا ا
برِّدات دامعـةٍ  بيع أثاث مـنازل الناس وأفـرشتهم  والـثالجات وا
ـــواشي البـس والـــســـيــــارات وا والـــتـــلــــفـــزيـــونــــات واألواني وا
ة واألراضي والـبسات وحتَّى »شـيلمانْ «سـقوف البيـوت القد
واطن زاد الفنتازي بلْ وصلَ العوز عند أحد ا َّ بيـعه بذلك ا
زاد عـلني إلطفـاءِ ديونٍ بذمَّتهِ سـاك إلى عرض أبـنائهِ للـبيع  ا
نتـيجة هبوط صرف الـدوالر بطريقة مـريعة وهناك عـوائل متعفِّفة
باعتْ بـناتهـا سرَّاً بسعـر بخس لتـجَّار البـشر حتَّى تـصمد بوجه
حـصــار لـئـيم مــزاد قـاسٍ وغـريب وعــجـيب صـفـع وجـوه الـنـاس

عدم والكادح بال رحمة.  ا
في قادم األيـام سـيبـدأ مـزاد علـني من طـراز خاص عـلى الـطبـقة
ـسـحوقـة بـعـد قرار احلـكـومة بـرفع قـيمـة الـدوالر أمام الـديـنار ا
زاد جميع عقارات الدولة ومن العـراقي وليس بعيداً أنْ يشمل ا
زاد احلكـومي بقصر ضمـنها القـصور الرئـاسية ربَّـما سيبـدأ ا
السـجـود في قـلب بـغـداد والـقـريب من نـصب اجلـنـدي اجملـهول
سؤول مع أبنائهم وأقربائهم وحاشيتهم زاد كبار ا سيحضر ا
وقـد يـفـوُّضـوا من يـنـوب عــنـهم إلبـعـاد األنـظـار كـمـا سـيـحـضـر
ــصـارف األهـلـيـة وجتَّـار بال ذمَّـة وال ضـمـيـر امـتألت أصـحـاب ا
جيـوبـهم بالـدوالرات من صـفقـات مـشبـوهة مـع إسنـاد سرّي من
ـباشـر فضـائيـات مخـوّلة ما جهات دولـية غـير مـعلـنة سـتنـقل با
ـريب وبــعـد أنْ يــبح صـوت الـســمـسـار ـزاد ا سـيــجـري بـذلـك ا
سـيـرسـو قـصـر الـسـجـود بـطـريـقـة درامـاتـيـكـيـة عـلى أحـد أبـنـاء
ـسـؤولـ األثـرياء أو عـلى شـخـصـيـة غـامـضة ال يـعـرفـهـا غـير ا

زاد.  سؤول الذي فوضَّها لالشتراك با ا
وطن عجـيب أنت يا بلدي بحـصارٍ قاتلٍ استمـر الطاغية بـتشييد
تــلك الـقــصـور الــرئـاســيـة وبـطــون الـنــاس تـتــضـوَّرُ جــوعـًا هـذه
القـصور التي استنـزفتْ ثروة آبار نفط كـثيرة أصبحتْ جـميعها
من حـصَّـةِ الـذين كانـوا يـعارضـون الـطاغـيـة كمـا لـو أنَّهُ يقـدمـها
هـديــة سـخــيَّـة لــهم جـرَّاء ســقـوط صــنـمهِ فـي سـاحــة الـفـردوس
معارضون من طراز خاص وحظوظهم حظوظ  «…»تعرفون ما
أعـنــيه? مـعـارضــون ورعـون يـخــافـون الــله وردة أصـبـحــوا أكـثـر
قهورين طغـياناً من الطاغية وما عادت هتافات احتجاج الناس ا
حتت نـصـب احلـريـة تُـجـدي نـفـعـاً وأصـبـحتْ دمـاء شـهـداء ثـورة
تشـرين مالي الـدوالرات في جيوب االنـتهازي جُـلَّ ما أخشاهُ
قـدَّسة بـوصفهـا تابـعة لـعقارات راقـد ا أنَّ الدور سـيصل لـبيع ا
الــدولــة سـيــبـدؤون أوَّل األمــر بـبــيع مــرقـد الــشـيخ عــبـد الــقـادر
ـزاد الـعـلـني أمـام مرأى الـكـيالني طـبـعـاً? أجلْ سـتـباع الـبالد بـا
الــعـراقــيـ الــذين ســيـكــتـفــون بـذرف
ـسـكـوب وأي لـ الـدمع عـلى الـلـ ا
? إنـهـا بالدكم أيـهـا الـنـاس الـتي ثـمـ
ـزادٍ علـني هـو األقـسى على سـتبـاع 
زايـدات العلـنيَّة التي مـرِّ التأريخ في ا

جرتْ على أرض السواد.
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ثابة شرطة دينية في الـتي كانت 
الـــبالد. وعـــلى مـــدار عـــقـــود كــان
ــواد الـــنــاس يــقـــومــون بـــشــراء ا
ـيالد بشـكل سري اخلـاصـة بعـيد ا
سـيحيون من تـقريبـا بينمـا كان ا
الــفـيــلـيــبـ ولــبـنــان وغـيــرهـا من
يالد خلف الـدول يحتـفلون بعـيد ا
ــنــاطق ــغــلــقــة أو في ا األبــواب ا

التي يقيم بها األجانب.
وتـقول مـاري وهي لبـنانـية مـقيـمة
فـي الـريـاض إنه في الــسـابق كـان
من الــصـعب لـلـغـايــة الـعـثـور عـلى
يالد مـواد مشـابهـة خاصـة بعـيد ا

ملكة.  في ا
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ارسة أي شعائر ملكة  وحتـظر ا
ديـنية عـلى أراضيهـا غير الـشعائر
اإلسـالمية. وبـاإلضافـة إلى أشجار
ـيالد يـبـيـع مـتـجـر الـهـدايا عـيـد ا

زي بابا نويل واألضواء وغيرها.
وقــال أحــد ســكــان الــريــاض الـذي
رفـض الـكــشـف عن اســمه لــوكــالـة
فـــرانس بـــرس لم أتــخـــيل أبــدا أن
أرى هـذا في الـسـعـوديـة مـوضـحا
أنــــــا مـــــنـــــذهـل. وكـــــان مـن شـــــبه
ــســتــحـــيل بــيع هــذه الــبــضــائع ا
بــشـكل عــلـني في الــسـعــوديـة قـبل
نـحـو ثالث سـنـوات ولـكـن شـهدت
ـملكة أخيرا وضع حد لدور هيئة ا
نـكر عـروف والنـهي عن ا األمـر بـا

{ الـــريــاض- (أ ف ب)  –تـــعــرض
ـيالد أشــجـار مــخـصــصـة لــعـيــد ا
وأنـوار الـزيـنة بـألـوانـها اخملـتـلـفة
لـــلــبــيـع في مــتــجـــر لــلـــهــدايــا في
الـعاصـمة الـسعـودية الـرياض في
مـــشـــهـــد كــان مـن الــصـــعب حـــتى
ـمــلـكـة تــخـيــله قـبـل سـنـوات فـي ا

احملافظة.
ــبـيــعـات بــالـظــهـور وبــدأت هـذه ا
مـلكـة في السـنوات تـدريـجيـا في ا
األخــيـرة في بــادرة عـلى تــخـفـيف
الـقـيـود االجـتمـاعـيـة بـعدمـا تـعـهد
ولي الـعهد السعودي األمير محمد
لـكـة معـتـدلة بن سـلـمـان بقـيـادة 

تشددة. ومتحررة من األفكار ا

الـكـوريـة اجلــنـوبـيـة الـتي حتـتّل
صدارة هذا اجملال  5 آالف وحدة
وذجها نـيكسو هـذه السنة من 
ـيــة تـضـمّ عـشـرات في ســوق عـا

مالي السيّارات.
وال شكّ في أن ريـفــرسـيـمـبل هي
شـركة نـاشـئـة مـقارنـة بـالـعمالق
ـصنّع هـيونـداي لـكنـهـا راهنـا ا
الـــبــريــطـــاني الــوحـــيــد في هــذا
وذجها الرائد رازا. اجملال مع 
وال يـــخـــشى مـــؤسـس الـــشـــركــة
وازنة مع كبار هيوغو سباورز ا
ــصــنّــعــ ألنه صــمّم ســيّــارته ا
انـــطالقــــا من مـــزايــــا بـــطّـــاريـــة
الــــهـــــيـــــدروجـــــ فـي حــــ أن
صـنّـع الـتقـلـيديـ يحـاولون ا
من جــــهــــتــــهـم تــــكــــيــــيف هــــذه
ــركــبــات الــتــكــنـــولــوجــيــا مـع ا
ــشــتقّ من الــعــامــلــة بــالــوقـود ا

النفط.
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تحدة)- ملكـة ا { أبرغافيـني (ا
(أ ف ب)  –يــشقّ ريـــفــرســيــمــبل
ــصـنّع الــبـريــطـاني الــرائـد في ا
مـــجـــال الـــســـيّـــارات الـــعـــامـــلــة
بالهيدروجـ طريقه معوّال على
الـثـورة اخلـضــراء الـتي تـعـهّـدت
بــهـا لــنـدن الــسـاعــيـة إلى بــلـوغ
احلــــيــــاد الـــكــــربــــوني في 2050
والــطــامــحــة حلــظــر الــســيّـارات
العامـلة بـالبنـزين في غضون 10

سنوات.
ـركـبات الـقـائـمة وال شكّ في أن ا
عــلـى الــهــيـــدروجــ ال تــزال في
بـــدايــــة مــــشـــوارهــــا مـــقــــارنـــة
تـقدّمة بالـسيّـارات الكـهربـائيـة ا
ــعــدومــة ــركــبـــات ا في ســـوق ا

االنبعاثات.
وهي تسـير في مـدن كثـيرة حول
الـعالم لـكـنـها ال تـزال حـكـرا على
. ــســتــخــدمـ قــلّــة قــلــيــلــة من ا
وبـــاعت مـــجــمـــوعــة هـــيــونــداي

يـفصلـون عن أهلهم الـذين يكونون
ـمارسات في قـد شاركـوا في هذه ا

أحيان كثيرة.
وفي إنــدونـيـسـيـا الــتي بـاتت كـمـا
الـفيـليـب أرضا خـصبـة الستغالل
ئة األطـفال جـنسـيا كشف   20 بـا
ارسات من الشباب إنهم شهدوا 
مـتــطـاولـة عـلى اإلنـتـرنت بـحـسب
حتــقـــيق أجــرته شـــبــكــة إيــكــبــات
الـدولـيـة لـلـقـضـاء عـلى االسـتـغالل
اجلـنسي للـقاصرين. وقـد اكتشفت
شــرطــة جــاوة الــشــرقــيــة مــؤخــرا
مــجـمـوعــة عـلى تـطــبـيق الـدردشـة
اليـن تـقــدّم فـي ســيــاقــهــا عــروضـا
مــبـاشـرة تـتـعــرّى فـيـهـا قـاصـرات.
وقـــد شـــاركت فـــتــاة في الـــرابـــعــة
عــــشــــرة مـن الــــعــــمــــر في عــــرض
افـتراضي من هذا الـقبيل في ح
كـــان يـــظنّ أهـــلـــهـــا أنـــهـــا تـــقـــوم
ـنـزلــيـة في غـرفـتـهـا. بــفـروضـهـا ا
وازداد أعـــضـــاء هــذه اجملـــمـــوعــة
بــواقـع ثالث مــرّات لــيــصــلــوا إلى

 600 خالل تدابير العزل. 
تـحرّشون باألطـفال أيضا ويـلجأ ا
إلـى مــــنـــــصّــــات األلـــــعــــاب عـــــلى
اإلنـتــرنت بـحـسب مـا يـفـيـد غـلـ
هــــولي وهــــو شـــرطي أســــتـــرالي
ســابق بــات يـتــعــاون مع مــنـظــمـة

بروجيكت كارما غير احلكومية. 

تــدابـيـر الـعـزل يــتـعـرّض األطـفـال
أحــــيــــانـــــا لالســــتــــغـالل من قــــبل
عــائالتــهـم اخلــاصــة الـتـي تــنــشـر
تـطاولـ في بلـدان ثريّة صـورهم 
بــواســـطــة هــاتف ذكيّ ال غــيــر في
أحـــيــــان كـــثـــيـــرة. ويـــقـــول جـــون
واد توفّر لتلبية تـاناغهو إن هذه ا
طــــــلب وهـي مــــــدفـــــوعــــــة األجـــــر
وتـــســـتـــعـــمل مـــبـــاشـــرة من قـــبل
مـجرمـ في أنحاء الـعالم أجمع ال
يـتـكـبـدّون عـنـاء مـغـادرة مـنـازلـهم.
ويــــقـــاسي األطــــفـــال االســــتـــغالل
ــعـــدّل قــبل تــلــقّي لــســـنــتــ في ا
مـسـاعـدة وحـتّى لـو أتى اخلالص
مـن اخلــارج فـــإن آثـــار الــصـــدمــة
تـبقى في النـفوس. شاركت ميالني
أوالنــو وهي مــرشـدة اجــتـمــاعـيـة
تـتـعـاون مع مـنـظـمة آي ام جي في
الــفـيــلـيــبـ في عــمـلــيـات كــثـيـرة

ساعدة هؤالء األطفال.
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وهـي تقول لوكـالة فرانس برس إن
الـوضع معـقدّ فـعال فعـندمـا ندخل
مـنـزال وقـعت فيه حـاالت اسـتغالل
يــبـدأ األطـفـال جـمـيــعـهم بـالـبـكـاء.
ويــكـون الـضـحـايــا عـادة في حـالـة
اسـتنـفار وهم يـعانـون اضطـرابات
في الـنـوم ويتـعـذّر علـيـهم الـتركـيز
ــــشـــاعــــرهم وهم أو الــــتـــحــــكّم 

بــــنـــســـبـــة  % 260فـي الـــبالغـــات
ــحـتـويــات عـلى صـلـة ــرتـبـطـة  ا
بـــاســـتـــغالل األطـــفـــال وذلـك بــ
آذار/مــــارس وأيـــار/مــــايـــو وهي
الـفــتـرة الـتي شـهـدت أشـدّ تـدابـيـر
عـــــــزل عــــــام فـي الـــــــبــــــلـــــــد وفق
الــيـونـيـسف. واكــتـشف احملـقّـقـون
حــتّـى مــنــتــديــات دردشــة خــاصــة
ـتاحة خالل لـلتـطرّق إلى الـفرص ا
الـوباء وكان أحدهم يضمّ أكثر من
ألف عضو بحسب بوال هادسون.
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وفي الـبلدان الـناميـة حيث خسرت
أسـر كــثـيـرة مـصـدر رزقـهـا بـسـبب

ـتـطـاولـ عـلى حـقـوقـهم مـزيدا وا
ــنـزل إذ إن إغالق مـن الـوقت في ا
ـصـيرهم ـدارس يـتـرك الـصغـار  ا
عـلى حدّ قول هادسن. ويلفت جون
تـاناغهو من فرع مانيال في منظمة
إنترناشونال جاستيس ميشن (آي
جـي ام) غــيـــر احلـــكـــومـــيــة الـــتي
ــــمـــارســــات االجتـــار تــــتـــصــــدّى 
اجلــنـــسي إلى أن تــدابــيــر الــعــزل
ــرتـبــطــة بــانـتــشــار وبـاء الــعــام ا
كـوفـيـد- 19أحـدثـت ظروفـا مـالئـمة
الشـتداد اسـتغالل األطفـال جنـسيا
عــــبـــر اإلنــــتـــرنـت. وقـــد ســــجّـــلت
احلــكـومـة الـفـيــلـيـبـيـنــيـة ارتـفـاعـا

{ بـريزب (أسـتراليا)-(أ ف ب) –
ـــــدارس وانــــزواء فـي ظلّ إغـالق ا
ـــعــتـــدين في مـــنــازلـــهم بـــســبب ا
الـوبـاء ازداد االسـتـغالل اجلـنسي
لـألطفـال عـبر اإلنـتـرنت في الـعالم
بـحــسب مـا كـشـفت عـدّة مـنـظـمـات

غير حكومية وأجهزة شرطة.
وانتهز الكثير من اخملاتل القيود
الـنـاجمـة عن انتـشار وبـاء كوفـيد-
 19لـــلــــتـــواصل مع قــــاصـــرين من
الـبلدان الـناميـة في أغلب األحيان
مـثل الـفـيلـيـب وإنـدونـيسـيـا لكن
أيــضــا عــبــر مــنــصّــات الــتــواصل
االجـتماعي ومنـصّات األلعاب على
ـظـلـمة (دارك اإلنـتـرنت والـشـبكـة ا
نت). وقـد تلـقّت الـشرطـة الفـدرالية
فـي أستراليا أكثر من  21الف بالغ
عـن انـتـهــاك جـنــسي طــال أطـفـاال
كـانـوا دون عـامـهم األول في بعض
األحـــــيـــــان وذلك خـالل األشـــــهــــر
اضـية لـغايـة أواخر االثـني عشـر ا
حـزيران/يـونيـو أي أكثـر بواقع 7
ــاضـــيــة. آالف مـــرّة من الـــســنـــة ا
وتــقـول بــوال هــادسن احملـقّــقـة في
واقع الشرطة الفدرالية إن بعض ا
ـظـلـمـة إللـكــتـرونـيـة في الـشـبـكـة ا
تــتـعـطّل من شــدّة اإلقـبـال عــلـيـهـا.
وتـعزو الشرطة هـذا اإلقبال الهائل
مــبـــاشــرة إلى تــمــضــيــة األطــفــال

اعــتــرف بــان حلــظــة الــتــعـارف
األولى مـع الــصــديق والــزمــيل
كـانت مــتـشــنـجـة حـارث طـاقــة

حدث ذلك في نهـاية العام 1970
وكـنـت قـد انــتــقــلت لــلـعــمل في
وكـالة االنـباء الـعـراقيـة منـقوالً
ـؤسسـة العـامة لـلصـحافة من ا
والــطــبــاعـــة بــعــد خالفــات مع
طيري ـرحوم كر ا رئيسها ا
ـــقل الـــيـه انـــني قـــلت : الـــذي نُ
مـــــكــــتـــــوب عــــلـيّ ان أقع بــــ
ـــطـــيــري شـــقـــيـــقــ حـــسن ا
يــعــذبــني في قــصــر الــنــهــايــة
وكــر يـضــايـقــني في الــعـمل
وقــــد تــــدخل االســــتــــاذ مــــعـــاذ
عبدالرحيم وأعاد الوئام بيننا.
 كــــنت ابـــحـث عن الـــزمــــيـــلـــ
ابـراهيم الـعيـدان مـدير االخـبار
الــداخــلــيـة ومــحــمــود مــحــمـد
احـــــمــــد مـــــســــؤول شـــــعــــبــــة
) في الــوكــالــة ولم ــنــدوبــ (ا
اجـدهمـا في مـبـنى (واع) وقيل
لي انــــهـــمــــا في نــــادي االعالم

بنى الوكالة وكان ما الصق  ا
يـــزال الـــعـــمل فـــيه جـــاريـــاً في
بــعض مــرافــقه وذهـبـت افـتش
عـنــهـمــا العــرف مـنــهـمــا مـتى
أبــــاشـــر في عــــمـــلـي اجلـــديـــد.
وأشار مـتعـهد الـنادي (جوزيف
ابــــو طـالل) الى مـــــائــــدة قــــال
انهمـا يجلـسان علـيها وذهبت
الــيـهـا وفـوجــئت بـشـاب أنـيق
مــــربــــوع الــــقــــامــــة أمــــيّل الى
الـقـصر أحـمـر البـشـرة يـجلس
ـــائــدة وســلــمت وحــده عــلى ا
عــلــيه وبال مــقـدمــات ســحـبت
كـرســيــاً وجـلــست قــبــالـته رد
الــسالم بــاقـتــضـاب والــدهـشـة
عــلت مـعــالم وجـهه وســألـني :
من أنـت  ومـاذا تــريــد? قــلت له
أريد (ابو مـيادة) أو (ابو علي)
ونــــســــيت ان اعــــرّف نــــفــــسي
والحظت استغـرابه فاستدركت
وقـــلـت له : انــــا فالن الــــفالني
ـــنــــدوب اجلـــديــــد ! ونـــهض ا
واقــفـاً ومــدّ يــده يــصــافـحــني

وهـــو يــضـــحـك وخــجـــلت الن
الـلــيــاقــة كـانـت حتـتـم عـليّ ان
أبادر أنا الـى مصافـحته ولكن
هـذا هو حـارث اجلـميل. ودارت
االيــام والــشــهــور ونــقــلت الى
بـغـداد بـعـد ان امـضـيت عـام
خـــارجــهـــا مــتـــنــقالً كـــمــراسل
لـ(واع) في كــــــركـــــوك وديــــــالى
والــــــكــــــوت والــــــنــــــاصــــــريــــــة
والديـوانية ونـسبت لـلعمل في
قــسم (االنــصــات) وكــان يــديـره
رحوم عـدنان الدوري الزمـيل ا
ثـم طـــلــــبــــني الــــزمـــيـل ســـيف
الدوري للعـمل كمحرر في قسم
االخـبــار الـداخــلـيــة (احملـلــيـة)
وكــــان مـــديــــره في حــــ كـــان
حارث سـكرتـيرا للـتحـرير قبل
أن يصدر أمر نقله الى موسكو
 للعمل فـيها كمـراسل للوكالة.
واذكــر ذات مــرة أنه أنــفـرد بي
جـــانـــبـــاً بــــعـــد ان دخـــلت في
ســـجــــال ســـيـــاسـي مع زمـــيل
عــرفـت في مــا بــعــد انه  مــولع
بـكــتـابــة الـتــقـاريــر الـتـي تـبـدأ
بــعــنــوان : أمــة عــربــيــة.. الخ!
وكـان حـارث مُـنـبـهـاً ونـاصـحـاً
وبـدأت الـعالقـات بيـنـنـا تـتسع
وتـكبـر في الـعمل والـفـعالـيات
االجتمـاعية وكـان يحفـزنا على
تـنــظـيم الــسـفـرات الــسـيــاحـيـة
االســــبـــوعــــيـــة الى بــــســـاتـــ
طـلـة عـلى شط دجـلة الـدورة ا
حـــيث كـــان الــزمـــيالن خـــيــون
احـــــمـــــد الـــــصـــــالـح وكـــــمــــال
عبدالكر يتنافسان على طبخ
(الــتـــشــريـب) وشــواء الـــلــحم

وكـــان رحــــمـه الــــله ودوداً وله
مـقـالب طـريـفـة وخـصـوصاً مع
الـزمـيـلـ نزار عـايـد الـتـكـريتي
ومحـمد فـخري ارزوقي وسـافر
الى مـوسـكـو مـراسالً لـلـوكـالة.
ومـن زامل حـــارث طــاقـــة ال بــد
والحظ انه طـــاقــــة في الـــعـــمل
بالـفـعل لم اشاهـده عبـوساً او
غـاضـبـاً في يـوم من االيـام كان
ــرح يـــطــغـى عــلـــيه في اشــد ا
االوقات حراجة وكـثيراً ما كان
يـــتــرك (كــابــيــنـــة) ســكــرتــاريــة
التحرير ويجلس مع احملررين
في صـالـة الـتـحـرير الـفـسـيـحة
ويــــنـــكـت مع: صــــبـــحـي حـــداد
وسعدون فاضل وزهير السمان
وفــــــؤاد الــــــشـــــــمس وصـــــــالح
السالمي وفاروق شـكري وفؤاد
اخللـيل والـزمالء االخرين فـقد
كانت (واع) في عـهود مديـريها
بـــهـــجـــة شـــاكــر وطـه بـــصــري
رحـمـهــمـا الــله ومن بـعــدهـمـا
مـحـمـد مــنـاف الـيــاسـ مـتـعه
الــله بــالــصـحــة اســرة واحـدة
يـــتــــنـــافس افـــرادهـــا بـــصـــدق
ومـــهـــنـــيــة فـي تـــقــد افـــضل
الـتغـطـيـات االخبـاريـة واحسن
الصياغات الصحفية التي كان
االســــتـــاذ مــــحـــسـن حـــســـ –
لــلـتـاريـخ- قـد رسخ تـقــالـيـدهـا
وفـق اسس سـلــيـمــة ورصـيــنـة
جعلت منهـا في مقدمة وكاالت
ـنــطــقــة والــعـالم. األنــبـاء فـي ا
وذهب حارث الى مـوسكو  ولم
يبـق طويالً فـيهـا ومنـها انـتقل
الى الكويت مستشاراً صحفياً

ودعــــاني الى هـــنـــاك
فـي حــــــزيـــــران 1978
واحـاطـني بـرعـايـته
وأخـذنـي الى جـاسم
الـــــنـــــصـف رئـــــيس
حتــريـــر صــحـــيــفــة
(الــقــبس) وعــرفـني
عـــــــــلـى مـــــــــديـــــــــر
حتـــــــــريـــــــــرهـــــــــا
الصحفي اللبناني
رؤوف شــــحـــوري
وصــــرت وانـــا في
الــكـويـت مـراسالً
لـــهـــا في بـــغــداد
ــــا اذكـــره مع و
حـارث هـناك انه
اصطـحبني الى
ـــطـــرب مـــنـــزل ا
الــــــــكــــــــويــــــــتي

ـشهـور وقتـئـذ عوض دوخي ا
حـيث وجه الـيه الـدعـوة لـزيـارة
العراق والغناء في االحتفاالت
ـنــاســبـة مــرور عــشـر ســنـوات
عــــلـى ذكـــرى  17تــــمــــوز.  كـــان
حــارث وهـو في الـكــويت عـلى
صـلـة يــومـيــة عـبـر الــهـاتف مع
زمالئه في (واع) يــنـاقــشـهم في
االخـبار  ويـلـبي احـتيـاجـاتهم
أل ســيـارته وكـثــيــراً مــا كــان 
الـ(بـيـوك) الـضـخـمـة بـالـهـدايـا
يوزعهـا على زمالئه واصدقائه
وهــو فـي اشــد حـــاالت الـــفــرح
خالل زيــــــاراته الــــــدوريـــــة الى
بغداد. ونُقل حارث من الكويت
بــــعـــــد ســــنـــــوات من اجلـــــهــــد
والــعــطــاء الى رومــا وســررنـا

نـحن الـزمالء واالصـدقـاء بـهذا
االجـراء الذي كـنا نـحـسبه انه
ــريـــحه من أعـــبــاء الـــعــمل ســـيُ
ـــرهق الى أجـــواء عـــاصـــمــة ُ ا
الـطلـيان ومـربط خـيل صوفـيا
لــورين وقـال له خـيــون : هـسـة
تـمـام.. راح تصـيـر ايـتالـيـانو !
ولــكــنه لـم يــكن ســعــيــداً بــهــذا
الـــنــقـل فــهـــو قــد تـــعّـــود عــلى
اجلــديـة في الـعــمل والـعالقـات
هنية واالجتمـاعية الطيبة مع ا
زمالئه وأصــــدقــــائـه ولم يــــبق
طويالً في الـعاصـمة االيـطالـية
فــســرعــان مــا عــاد الى بــغــداد
ومـنـهـا الى بـيـروت التـي كانت
تـشـتـعل واحلـرب األهـلـيـة على

أشــدهــا ولــكــنه كـان
يضحك وكأنه ذاهب
في سـفــرة سـيـاحـيـة
لم يـخف ولم يـتـردد
بـــرغم الـــتـــهـــديــدات
التي كـانت تصل الى
الــســفــارة الــعــراقــيـة
ومكتبه فيها باعتباره
ــسـتـشـار الــصـحـفي. ا
وجـــاء اخلـــبـــر االلـــيم
ـبنى بتـفـجيـر االوغاد 
الــسـفـارة وهـبّ جـمـيع
مــنــتـســبي (واع) بــفـزع
يــتـســاءلـون عن مــصـيـر
حارث واذكـر ان الـزميل
وليـد عمـر العـلي انفـجر
بـــاكـــيـــاً بـــحـــرقـــة وهـــو
يـــصــرخ: (ابـــو شـــيـــبــان
راح) والــــــــــــــــــــــــــــــزمـــالء
يــتــضــرعـون الـى الـله ان
يحـفظه ويحـميه وسـرت موجة
من االمل والتـفاؤل عـندمـا جاء
خــبـــر من بــيــروت يـــقــول: بــان
ـسـتـشـاريـة حـارثــاً ومـوظـفي ا
الـــصـــحـــفـــيـــة ومن ضـــمـــنـــهم
معاونته بلقيس الراوي زوجة
الــشـاعــر الــكــبـيــر نــزار قــبـاني
(مـــــحـــــصـــــورون) في مـــــبـــــنى
الـــســـفـــارة وتـــعــالـت زغـــاريــد
الــزمـيالت فـي ارجـاء الــوكـالـة
غــيــر ان الـــفــرحــة جـــفت عــلى
الــوجــوه ومــاتت في الــعــيـون
.. عــنـــدمــا ورد اخلــبـــر الــيــقــ

حارث استشهد.
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{ واترلـو (فرنـسا)-(أ ف ب) –
حــــــطـم الـــــفــــــرنـــــسـي رومـــــان
فـانـدردورب الـسـبت في مـديـنـة
واتـرلو في شـمال فـرنسـا الرقم
ـي ألطـول فـترة الـقـيـاسي الـعـا
تغـمـيس للـجسم في الـثلج في
خـطـوة واكـبتـهـا وكـالـة فرانس
بـرس يـرمي من خاللـهـا الـرجل
البالغ  34عاما إلى دعم مكافحة
ســـــرطـــــان األطــــــفـــــال. وبـــــقي
الـفـرنــسي الـعـامل فـي الـقـطـاع
الـــطـــبي فـي داخل حـــجـــرة من
البليكسيغالس حتوي مكعبات
مـن الـثــلج غـطـت جـســمه حـتى
العنق مـدة ساعت و 35دقيقة
و 43ثــانــيــة مــتــخــطــيــا الــرقم
الـقـيـاسي الـسـابق بـ 40دقـيـقة
عــلى مـرأى من حــكّـام وحـوالى
خـمـسـ شـخـصـا أتـوا لـدعمه.
وســـعى فـــانـــدردورب من خالل
هــــذه اخلــــطــــوة إلى تــــخــــطي
احلدود البشريـة بهدف الدعوة
إلى الــتــبـرع لــصــالح جـمــعــيـة
وونــدر أوغـســتـ الــفــرنـســيـة
ــصــابــ الــداعــمــة لألطــفــال ا
بـالـسـرطـان. وفـور اخلـروج من
الثـلج قال فـاندردورب إنه أراد

تــوجــيه رســـالــة قــويــة إلى كل
ـصـابـ بـالـسـرطـان األطــفـال ا
حـالــيـا لـدعــوتـهم إلـى احلـفـاظ
عـــلى األمل. وهـــو تـــدرّب عـــلى
هـــــذه اخلـــــطـــــوة في مـــــنـــــزله
لسنت داخل حوض جاكوزي
ـيــاه الــبــاردة من ثم مــليء بــا
باالستعانة بجهاز تبريد بسعة
 500لتر وفي النهاية في الثلج
فـي مـنـطـقـة شامـونـي اجلـبـلـية
في األلب الـفــرنـســيـة عــلى مـا

. أوضح للصحافي

{ بـــــاريس-(أ ف ب)  –شـــــهــــد
العالم مساء االثنـ حدثا فلكيا
غيـر اعتـيادي يـتمثـل في تقارب
أكــبــر كــوكـــبــ في اجملــمــوعــة
ـشتري وزحل إلى الشـمسـية ا
أقصى حـد خالل ظـاهرة تـسمى
االقـتران الـعـظيـم لن تتـكـرر قبل

العام 2080.
فـــبــعـــد غـــروب الــشـــمس عـــنــد
الـــــســــاعــــة  18,22ت غ ظـــــهــــر
الـكـوكـبـان الـغـازيّـان الـعمـالقان
في حــقـل الــرؤيـة عــيــنه ألدوات
ـراقــبـة مــا يــعـطي انــطـبــاعـا ا
بأنـهمـا قريبـان لدرجـة االندماج
فـــيــمـــا تـــفــصل مـــئـــات ماليــ

الكيلومترات بينهما في الواقع.
ـشـهـد يـتـع ولـلـتـمـتع بـهـذا ا
االستعانة بأداة مـراقبة صغيرة
وإيـجـاد سـمـاء مـنقـشـعـة تـمـاما
وتــصـــويب الـــنـــظـــر في اجتــاه
جـــنــوب الــغــرب في نــطــاق من
األرض يضم مـناطق في أوروبا
الـغـربـيـة (إيـرلــنـدا وبـريـطـانـيـا
وفرنـسا وإسـبانيـا والبـرتغال)
إضــافـة إلى أنــحـاء واســعـة من
إفـريقـيـا. وبدأ الـتـقارب الـظـاهر
بـ الكـوكـب مـنـذ أشهـر وهو
سـيـصـل إلى أقـرب مـسـافـة يـوم
االنقالب الـشتـوي (في مصـادفة
زمـنـيـة) مـا سـيـعـطي انـطـبـاعـا

بأن الـكوكـب هـما جـرم سموي
واحـد. وأوضـح فـلـوران ديــلـفي
من مـرصــد بـاريس (بي أس أل)
لوكالة فرانس برس أن االقتران
العـظـيم هو الـوقت الذي يـضعه
الـكوكـبان لـبلـوغ مواقع نـسبـية
مــشــابــهـــة بــالــنــســبــة لألرض.
ـشــتـري أكـبــر كـواكب ويــدور ا
اجملــمــوعــة الــشــمــســيــة حـول
الــشـــمس في  12عـــامـــا فــيـــمــا
تــسـتــغـرق دورة زحل  29عـامـا.
وفي كل عــشـرين عـامـا تـقـريـبـا
يــظـــهــر الـــكــوكـــبــان كـــأنــهـــمــا
يـتـقـاربـان لـدى مـراقـبـة الـسـماء
مـن األرض. ويــــقـــــول ديـــــلـــــفي
باسـتخدام أداة مـراقبة صـغيرة
قد تكون بـبساطة مـجرد منظار
ســنــتــمــكن من رؤيــة احلــزامـ
االستوائـي للـمشتـري وأقماره
الـرئيـسـية مع حـلـقات زحل في
إطار واحـد. ويعـود آخر اقـتران
لـــكن عــــظـــيم إلى الـــعـــام  2000 
الــفـارق بــ الـكــوكـبــ لم يـكن
ضـــــئـــــيـال بـــــالـــــدرجــــــة الـــــتي
سـيـشـهـدها الـعـالم االثـنـ مـنذ
 .1623كما لن يشهد العالم حدثا
مـــشـــابــهـــا بـــهـــذه الــدرجـــة من
الـتـقـارب ب الـكـوكـبـ قبل 15
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