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طبعة العراق 
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كـــشــفـت وزارة الــكـــهـــربــاء عن
زيـارة مــرتـقـبــة لـوزيـر الــطـاقـة
االيــراني رضــا اردكــانــيـان الى
بــــــغــــــداد خـالل ايــــــام. وقــــــال
ـتــحـدث بـاسم الـوزارة احـمـد ا
الـعـبــادي امس (نـنـتــظـر زيـارة
اردكــانـيــان الى بــغــداد لــبـحث
ازمــة جتــهــيــز الــكــهــربــاء) في
اعـقـاب انقـطـاع كـميـات الـوقود
االيرانيـة عن محطات الـكهرباء
في الـــوسط واجلـــنـــوب. واكـــد
الــعـبــادي (اســتـمــرار مــسـاعي
الــوزارة مع الــسـفــيــر االيـراني
لــدى الــعـــراق ووزارة الــطــاقــة
االيـــرانـــيـــة لـــبـــحث مـــوضــوع

جتــهـيـز الـغــاز االيـراني بـشـكل
جـدي لــلـوصـول الى حـلـول من
اجل انــهـــاء االزمــة احلــالــيــة)
نـافــيـا (امـكــانـيــة وزارة الـنـفط
الـــعـــراقـــيـــة تــــعـــويض نـــقص
الـوقـود احلـاصل) مـشـيـرا الى
(عدم وجود حلول الزمة جتهيز
الـكـهـربـاء في وسط الـعراق من

اجلانب االيراني).
وكــان وكـــيل الـــوزارة لــشــؤون
االستخراج كر حطاب قد اكد
حـــرص الــوزارة عــلى االســراع
في اجنـــاز وتــنــفــيـــذ مــشــاريع
ـسـتودعـات الـنـفـطـية تـطـويـر ا
ــحــافــظــة فـي قــضــاء الــفـــاو 
الـــبـــصـــرة  الــتـي تــهـــدف الى
تــــعـــزيـــز وادامــــة الـــصـــادرات

ؤانى اجلنوبية . النفطية من ا
وقـــال خـالل زيـــارته وتـــفـــقـــده
مـسـتـودعـات الـفـاو الـنـفطي ان
(هـــذه الــزيــارة تــاتـي تــنــفــيــذا
لتوجيهـات وزير النفط احسان
ــتـابـعـة مـشـاريع عـبـد اجلـبـار 
تطـوير مستـودع الفاو الـنفطي
والتي تهدف الى تعزيز وادامة
ؤانى الصادرات الـنفطـية من ا
اجلـــنــوبــيــة من خـالل تــنــفــيــذ
مشاريع عـمالقة تشـمل  انشاء
 24 خــزانــاً بــطــاقــة  58 الف
مـــتــر مـــكـــعب تــهـــدف الى رفع
الـطاقـة التـصديـرية لـلمـنظـومة
احلالية من 3.5  مليون برميل
الى ستـة مالي بـرميل بـاليوم
بـعــد عـام 2023 . ونـقـل بـيـان

تلقته (الزمان) امس عن حطاب
قــــوله (نــــشـــــيــــر الى ضــــرورة
الـــــتــــفـــــريـق  بــــ الـــــطـــــاقــــة
تـاحة لـلمنـظومة التـصديـرية ا
التـصديريـة والتـصدير الـفعلي
الـــــذي  حتـــــدده الـــــوزارة وفق
مــتـطــلـبــات احلـاجــة الـفــعـلــيـة
مسـتقبال. مـؤكدا حتقيـق نسبة
عـالـيـة مـن بـرنامـج تـنـفـيـذ هذه
ناطة شاريع سواء االعـمال ا ا
ــشــاريـع الــنــفــطــيـة بــشــركــة ا
اوشركة ابن ماجد وتشمل هذه
شـاريع انشاء وبـناء مـحطات ا
تـولـيـد كـهــربـائـيـة  ومـضـخـات
تـوربــيـنــيـة افـقــيـة ومــضـخـات
مــســاعــدة عــمــوديــة وانــابــيب
ومــحــطــات واجــهــزة ســيــطـرة

بـالـهـجـمـات الـصـاروخـيـة عـلى
ـنـطـقـة اخلــضـراء والـسـفـارة ا
االمـريـكــيـة وقـد يــشـمل االزمـة
الـنـاجـمـة عن قـطـع وقـود الـغاز
عن مـحطـات الكـهربـاء). وكانت
ايران قـد خفضت كـميـات الغاز
الـــــتي تــــــزود الـــــعـــــراق من 5
مـاليـ مــتـر مــكـعـب الى ثالثـة
ماليــ بـعـد ان كـان نـحـو 50
مليون متـر مكعب. واكد مصدر
فـي وزارة الــكــهـربــاء ان (خــلال
ـوصل حرم فـنيـا في خط سـد ا
الــشــبـــكــة الــوطــنــيــة من 400
مــــيـــغـــاواط) مـــشـــيـــرا الى ان
(مـالكـات الـصـيـانـة تـعـمل عـلى

اصالح اخللل).
على صعيد متصل أعلن رئيس
غـــرفـــة الــــتـــجـــارة االيـــرانـــيـــة
ــشـتـركـة يـحـيى آل الـعـراقـيـة ا
إسحاق عن تصدير سلع بقيمة
 5.7 مليار دوالر للعراق في 9
ــــدة  20 آذار شــــهــــور خالل ا
حـــــــــتى  20 كــــــــانــــــــون االول
اجلاري. وأشـار آل إسـحاق في
تصريح للتلفزيون االيراني أن
ــــذكـــور (حــــجـم الـــصــــادرات ا
حتــقق رغم تــأثـيــرات جــائــحـة
ـسـتـهدف كـورونـا إذ كان من ا
ــســتــوى 20 تــســـجــيل هـــذا ا
مـــــلــــيــــار دوالر). واضــــاف أن
ـنـتـهـية 19 ـالـيـة ا (بـالـسـنـة ا
آذار  تصدير  12مليار دوالر
من الـســلع لـلــعـراق في مــقـابل
ليون دوالر وأن توريد مئات ا
هـــــــذا حــــــــجـم الــــــــصـــــــادرات
والـــــــــورادات هـــــــــذا غـــــــــيــــــــر
مــــــــــتــــــــــوافــــــق). واوضـح ال
اسـحــاق أن (ثـمــة مـفــاوضـات
للـتبـادل التجـاري ب الـبلدين
وأن حتــــقــــيق ذلـك ســــيــــكــــون
ــصـــلــحــتـــنــا إذ ســيـــصــيــر
بــاالمــكــان تــوريــد الــعــديــد من
االحتياجات من العراق في ظل
تــوافــر بــعـض مــســتــحــقــاتــنـا
الية بهذا البلد). واالمكانيات ا
واعـتـبـر رئـيس غـرفـة الـتـجـارة
االيرانـية العـراقيـة أن (تدش
مــشــروع تــرانــزيت الــســلع من
الـعـراق سيـوجـد سـوقا كـبـيرة
بــــ ايــــران والـــعــــراق وهـــذا
يتـطلب تشـريعـات وقرارات بدأ
ان العراقـي باقرارها فيما البر
تـبـقت اللـوائح الـتـنفـيـذية ومن
ـوضـوع ــقـرر مـعـاجلــة هـذا ا ا

قبلة). في غضون االشهر ا
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ا ادى الى متطلبات التدفئة 
اصـــابــة الــعــديـــد من االطــفــال
وكـــبـــار الــسن فـي اخملــيـــمــات
بــــنـــــزالت الــــبــــرد).  وقــــال ان
(احلـكـومة قـامت بـغلق الـعـديد
ـا يـسـتـدعي مـن اخملـيـمـات  
مــــطــــالــــبــــة وزارة الــــهــــجـــرة
ــهــجــريـن بــتــوفـــيــر الــدعم وا
وتـقـد الـكـرفـانـات لـلـنـازحـ
ـتبـق في اخملـيمـات) وكانت ا

هـيئـة االنواء اجلـوية والـرصد
الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
قـد اكـدت ان الـعــراق سـيـشـهـد
امــــطـــارا غــــزيــــرة وعــــواصف
رعـــديــــة وســـقـــوط ثــــلـــوج في
ناطق الـشمالـية وبعض مدن ا
ـنـطـقـة الـوسـطى. كـمـا اكـدت ا
هــــبـــوط درجــــات احلـــرارة في
ـــنـــاطـق الى مـــا دون بـــعـض ا

ئوي. الصفر ا
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احلــادي عــشــر من أصـل الــعــقـد
الـتي نـصت عـلى الـتـزام الـطرف
الثـاني بـتدريب 12 شخـصاً من

منتسبي الوزارة. 
 واوضح (ان الــــــفـــــــقــــــرة ج من
ـــلـــحق أشــــارت إلى جتـــهـــيـــز ا
ـبـلغ مـعـدات اإلســنـاد األرضي 
مقداره 52 ملـيون ديـنار بـالرغم
من وجـــــود فــــــقـــــرة في جـــــدول
ــنـاشئ الــكــمـيــات واألسـعــار وا
ألصل الـعـقـد تـشـيـر إلى جتـهـيـز
مــحـطــتـ لــلـســيـطــرة األرضـيـة
ــبـلغ مــلـيـار ومــائـتـان مــلـيـون
ديــنـار). وأشــار الــبـيــان حـسب
ـــاني أن وزارة الــــســــؤال الـــبــــر
الدفاع لم تقم بـاتخاذ اإلجراءات
الالزمة لغرض غرامـات تاخيرية
ـتـعـاقدة لـتـأخـرها عـلى اجلـهة ا
فـي جتـهــيــز مــواد الـعــقــد أكــثـر
1150 يــومــا. واكــد احملــمـداوي
(عـدم اكمـال وتـشـغيل الـطـائرات
ــسـيــرة عــلى الـرغـم من مـضى ا
(اربع سنـوات) من تاريخ الـعقد
مع ان عدم اسـتخـدامها أدى إلى
عدم االستفادة من فـترة الضمان

البالغة 360 يوما).

دينار). واضاف البـيان التساؤل
ـلـحق تـعديل عن الـفقـرة ب من ا
مـدة الــتـدريب لــتـكـون 90 يـومـا
تـــــقـــــومي بـــــدال من 15 يـــــومــــاً
ـــبــلغ ـــوجب اصل الـــعــقــد و
مـقداره 500 مـلـيون بـدال من أن
يــكــون الـــتــدريـب مــجــانـــا كــمــا
أشـــارت الـــفـــقــرة 1 من الـــبـــنــد

بتاريخ 2014/12/15 واخلاص
ـنظـومة ست بتـجـهيـز الوزارة 
طـائرات مـسـيـرة نـوع عراق - 1
مع مــحـــطـــة ســيـــطــرة أرضـــيــة
جديدة وغير مستعملة من إنتاج
عــــــــــام 2014 مـن قــــــــــبـل وزارة
ـبـلغ (ثـمـانـية الـتـعـليـم العـالي 
مليارات ومائـت وأربعة مالي

ـنـظـومة جتـهـيز وزارة الـدفـاع 
ــبــلغ قــدره طـــائــرات مــســيــرة 
ثمانية ملـيارات ومائت وأربعة
ماليـــ ديــنــار. ونــقل بــيــان عن
احملـــمـــداوي تـــوجـــيـــهه ســـؤاال
ــــانـــيــــا إلى وزيــــر الـــدفـــاع بـــر
بـــخـــصـــوص مالحق الـــتـــعــديل
ــبــرم ــرقم عــراق - 2014/1 ا ا

حـيث تـؤشـر زيـارة وزيـر الـدفاع
ــلـفــات األمــنــيــة الـتي أهــمــيــة ا
بــحـثــهـا الــكـاظــمي مع الــرئـيس
الــــتـــركـي رجب طــــيب اردوغـــان
التي تتعلق بتفعيل عمل مجلس
التنسـيق اإلستراتـيجي العراقي
شـترك  وكـذلك عدد من التـركي ا
ـشـتـرك ـلـفـات ذات االهـتـمـام ا ا
ـيداني مثل تـرتـيبـات االنفـتاح ا
ـسـلـحـة الـعـراقـيـة في لـلـقـوات ا
مـــنـــاطـق  ســـنـــجــــار ومـــنـــاطق
احلــدود الـــعـــراقــيـــة الـــتــركـــيــة
بـــاإلضــافـــة إلى الـــتــنـــســيق في
مــواجــهـة  نــشـاط الــتـنــظـيــمـات
اإلرهــابــيــة مــثل تــنــظــيم داعش
كـذلك مـلف نـشـاط حـزب الـعـمـال
الــكـردســتــاني الـذي يــؤثــر عـلى
ـنــطــقـة األمن واالســتــقـرار فـي ا
فـضـال عن الـتــنـسـيـق في مـجـال
عـلـومـات االستـخـبـارية تـبـادل ا
والــتــعــاون في مــجــال الـتــدريب
والـــتـــســـلــــيح بـــ اجلـــيـــشـــ

العراقي والتركي).
ووجـه عــضــو مــجـــلس الــنــواب
انيا جمال احملمداوي سؤاال بر
بـشــأن مــلــحق الــتــعــديل لــعــقـد
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وصل وزيـر الـدفـاع جـمـعـة عـناد
الى انقـرة امس. وقال مـصدر ان
(عــنــاد يـلــبي دعــوة من نــظــيـره
التـركي خلـوصي اكار) واضاف
ان (الــزيـــارة الـــتي تـــســـتـــغــرق
يـــومــــ تـــهــــدف الى تــــطـــويـــر
لـفات االمـنية العالقـات وبحث ا
ـشـتـركة والسـيـما امن احلـدود ا
وتــــهــــديــــدات حــــزب الــــعــــمـــال
الــكـــردســتــاني الـــتــركي لالمن).
وكــان الـعــراق قــد اخـلى قــواعـد
احلــزب الــعــســكــريــة في شــمـال
الـعــراق والسـيـمــا في سـنـجـار.
ـصــدر ان (عــنـاد يــبـحث واكــد ا
االفـــادة من جتـــارب تـــركــيـــا في
مجـال مـكافـحة االرهـاب وتعـزيز
ناطق من اي امتدادات لتنظيم ا

داعش عبر احلدود السورية).
 وقــال اخلــبــيــر االســتــراتـيــجي
الـدكـتــور عـمـاد عـلـو لـ (الـزمـان)
امس ان (زيارة وزيـر الدفاع إلى
أنـقـرة تـأتي بـعـد أيـام قـلـيلـة من
زيـــارة رئــيـس مــجـــلس الــوزراء
مــصـطــفى الـكــاظـمي إلـى أنـقـرة
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حـقق فـريق  الـكـهـربـاء  بـكـرة الـسـلـة
امس االحـد الــفــوز عــلى فـريـق نـفط
الـبـصرة بـنـتـيـجة  78-81 نـقـطة في
ــمــتـــاز لــكــرة الــســلــة  في الــدوري ا
ــــبـــاراة الــــتي جــــرت عـــلـى صـــالـــة ا
الشعب . وحلساب ذات اجلولة تمكن
فــريـق احلــشــد مـن حــصــد الـــعالمــة
الـــكـــمـــلــة عـــلى حـــســـاب فـــريق غــاز

الشمال بنتيجة  72 -103 نقطة.
وعــلى صــعــيـد اخــر عــزز فـريـق نـفط
الـوسط بـكرة الـقـدم صـدارته لـلدوري
ــمـــتــاز بــكــرة الــقــدم بــتــغــلــبه عــلى ا
الـــكـــهـــربــــاءبـــهـــدف من دون رد  في
ــبـــاراة الــتـي اقــيـــمت عـــلى مـــلــعب ا
الـتـاجي حلـاسـب مـبـاريـات االسـبـوع

سابقة. الـحادي عشر من ا
وجنح عـــنـــدلـــيب الـــفــرات فـي حــسم
باراة بـاراة مبكراً بتسـجيله هدف ا ا
الـوحيد في الدقيقـة الرابعة عن طريق
نـصوري من غـربي عمـر ا مـحتـرفه ا

ركلة جزاء. 
 وبـــهـــذا الــفـــوز وصـل رصــيـــد نـــفط
الـوسط الى الـنـقـطة  23 فـي صدارة
الــتــرتـيب الــعــام وفي مـبــاراة اخـرى
تعادل السماوة سلبياً مع احلدود من

دون اهداف.
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ومــنـظــومـات اطـفــاء فـضال عن
ـتـوقفـة وغـير عـدات ا تـاهـيل ا
ذلك) واشــــار حــــطــــاب الى ان
(خــطط الــوزارة تــهــدف ايــضـاً
الى تــنـفــيــذ مـشــروع االنــبـوب
الــبـحــري من مــسـتــودع الــفـاو
الى مؤانى الـصادرات النـفطية
 فـضالً  عـن مـشــاريع تــطــويـر
ـنافـذ التـصديـرية). من جـهته ا
قـــال مــديـــر عـــام شـــركـــة نـــفط
البصـرة خالد حمـزة ان (اهمية
شـاريع تـكمن فـي تعـزيز هـذه ا
الصادرات النفـطية من احلقول
الـنـفـطـيـة اجلـنـوبـيـة  وحتـقيق
ا يواكب انسـيابـية عـاليـة  و
الزيادة اخملطط لها مستقبالً ).
فـــيــمــا اكــد مـــديــر عــام شــركــة
ــشــاريع الــنــفـطــيــة مــحــمـود ا
عـبـاس اهـمـيـة اجلـهـد الـوطني
عقدة شاريع ا في تنفيذ هـذه ا
ــواصـــفــات الــنــوعــيــة  وفق ا
طـلوبـة وان شركـته تنـفذ 16 ا
خــزانــاً بـطــاقـة  58 الف مــتـراً
مـكـعـبـاً لــلـخـزان الـواحـد  وان
شـركـة بن مـاجـد تـنـفـذ ثـمـانـية
خـزانات بـطـاقة  58 الف مـتراً
ــشـاريع مــكـعــبــاً . فـضـال عن ا
ــلــحـقــة بــهـا. وعــلى صــعــيـد ا
مــتــصل الــتــقى وكــيل الــوزارة
بـعـدد من مـنـسـقـي الـتـظـاهرات
في قــضـاء الـفــاو واسـتـمع الى
مـــطــــالـــبـــهـم مـــؤكـــدا حـــرص
الوزارة عـلى توفيـر فرص عمل
لـهم مـن خالل تــنـفــيــذ عـدد من
ـشـاريع الــنـفـطــيـة في قـضـاء ا

الفاو .
وقـــد رافق وكــيـل الــوزارة عــدد
ــــســــؤولــــ في الــــوزارة مـن ا
ــكـــتب االعالمي. الى ومـــديــر ا
ذلك أفادت وكالـة مهر اإليـرانية
لـألنـبـاء ووفـق تـأكـيــد مـصـدر
وصــــفـــــته بـــــواسع اإلطالع أن
وفـدا عــراقــيـا ســيـزور طــهـران
حـــــامـال رســـــالــــــة من رئــــــيس
الــوزراء مــصــطـــفى الــكــاظــمي
ـصدر أن (الـوفد سوف .وذكر ا
يـــكــون بـــرئـــاســـة أبـــو جـــهــاد
الهـاشمي ويـصل طهـران مساء

امس األحد).
ـصـدر الـهدف من ولم يـوضح ا
ـواضـيع الـتي هـذه الــزيـارة وا
ـــــتــــوقـع أن يــــتـــــفــــاوض من ا
بشأنها في إيران لكنه أكد أنها
كاظمي. وقال بأمر خاص من ا
مـــراقـــبــون ان (االمـــر يـــتـــعــلق
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ـفـوضـيـة الـعـلـيا حذر عـضـو ا
حلــقــوق االنــسـان فـي الــعـراق
فـــــاضل الــــغـــــراوي من االثــــار
ـــوجــة الـــصــقــيع الــصـــحــيــة 
والـبـرد الــتي جتـتــاح الـعـراق
واكــــــد ان (أغــــــلـب االطــــــفـــــال
ــــهــــجـــريـن يـــعــــيــــشـــون في ا
مــخــيـــمــات ال تــتــوافـــر فــيــهــا
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باحثاً سايكولوجياً له أُطروحات
ي). مهمة يعرفها الوسط األكاد
 والـراحل من مـوالـيـد الـديـوانـية
عــام 1956 بـــكـــالــوريـــوس طب
وجــراحـة عــامــة من كـلــيــة الـطب
بــــجـــامـــعــــة بـــغـــداد عـــام 1980
مــاجـســتــيـر فـي الـطب الــنــفـسي
والعصبي من جـامعة ع شمس
بالقاهرة عام 1990ومارس النقد
األدبي عـــبـــر مـــقـــاالت وأبـــحـــاث
ومــؤلــفـــات عــديــدة مــزج فــيــهــا

ـجـال عـلم الـنـفس اخـتـصـاصه 
من مـولـفاته:(الـتـحـلـيل الـنـفسي
ـلـحـمـة كـلـكـامش في عـلم نـفس
لـكة احليـاة السوداء اإلبداع / 
حملمـد خضـير الـتحلـيل النـفسي
ألســـطـــورة اإلله الـــقـــتــيـل فــؤاد
الـــــتــــكـــــرلي واجلـــــذر األوديــــبي
لـلـمـوقـف الـوجـودي). امـا احـدث
اصـــداراته فـــهــو كـــتــاب(رســـالــة
وجـــودنـــا اخلــطـــيـــرة) يــتـــنــاول
بالتحليل رواية (رسالة) للروائي
العراقي قصي الشيخ عسكر. فاز
بــجـائــزة نـقــابــة األطـبــاء ألفـضل
ـشـكالت كـتــابٍ طـبيٍّ بــعـنــوان (ا
الـــــنــــفــــســـــيــــة ألســــرى احلــــرب
وعائـالتهم) مـنـاصـفـة عام 2002
مـــــــؤسس مـــــــوقـع (الـــــــنـــــــاقــــــد
ـشـرف عـليه الـعراقي)الـيـومي وا
مـنـذ سـنـة 2009 . وكـان الـراحل
احد أبرز كـتاب (الزمـان) ونشرت
اضيـة سلـسلة له طيلـة األشهـر ا
مــقـــاالت مــتــرجــمـــة عن كــورونــا
ـــقـــتـــرحــة ودور والـــلـــقـــاحــات ا
رض الشركات الكـبرى في نشر ا

واحتكار العالج.
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نـعت االوسط الطـبـيـة والثـقـافـية
امس االحـــد الـــنـــاقـــد الـــدكـــتـــور
حـسـ سـرمك حـسن الـذي غـيـبه
ـوت في تـركيـا بـعـد مـعـاناة مع ا
مـضــاعـفـات مــرض ألم به.ونـعـاه
االحتـاد الــعـام لألدبـاء والــكـتّـاب
فـي الـــعـــراق (ســــائال الــــرحـــمـــة
لـروحه الـطـاهـرة مـقـدما خـالص
الـــــعــــزاء لــــلــــوسـط الــــثــــقــــافي
ــواسـاة لـعــائـلـته والـتــضـامن وا
ة ولألهل واحملبّ الصبر الكر
والــســـلــوان). كــمـــا نــعــته وزارة
الثقافة والسياحة واآلثار مشيرة
الـى انـه ( تــــــــــوفـي فـي إحـــــــــدى
مسـتـشفـيات تـركيـا بـعد إصـابته
بــعــجــزٍ كــلــويٍّ إثــر مــضــاعــفـات
جـائـحـة كـورونـا).وقـالت الـوزارة
في بـــيــانٍ (كــان الــنـــاقــد حــســ
ــشــهـد ســرمك حــسن جــزءاً من ا
األدبي الـــعـــراقـي مــتـــمـــيـــزاً عن
أقـــرانه بـــالـــتـــحـــلـــيل الـــنــفـــسي
لـلـنـصـوص الـتي يُـخـضـعهـا إلى
مـنهـجه الـنـقـدي فضـالً عن كونه

حس سرمك حسن 
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ـرض.وكــان الـعــراق سـجل اخلــمـيس 7 شـخــصـاً مـن ا
وفـيات فـقط ونحو  1100 إصـابة إضافيـة. والسبت هو
ـــرة األولى مــنــذ أشـــهــر الــتي يـــنــخــفض فـــيــهــا عــدد ا
اإلصـابـات الـيـومـيـة عن األلف.وبـلغ تـفـشي الـوبـاء ذروته
ـاضي بتسجيل أكثر من 5 في العـراق في نهاية أيلول ا
آالف إصـابة خالل يوم واحد. ثم تـراجع عدد اإلصابات
الـيـومـيـة تدريـجـا لـيـسـتـقـر حتت نـصف ذلك الـعـدد على
امتـداد تشـرين الثـاني. والـعراق واحـد من أكثـر البـلدان
تـــضـــررا من وبـــاء كـــورونـــا في الـــشــرق االوسـط. وقــد
ســـجــلت فــيـه أكــثــر من  590 ألف إصــابــة وأكــثــر من
 12700 وفـاة من ب سكانه البالغ عددهم  40 مـليون
نسمة. كذلك أعلنت السلطات الثالثاء أنها حجزت كمية
من لقـاحات فـايزر بـايونـتيك. وقـالت وزارة الصـحة إنـها
وقـعت اتـفـاقـا أولـيـا لـلـحـصـول على  1,5 مـلـيـون جـرعة

لقاح.
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واصـلت االصـابـات بـفـايــروس كـورونـا تـراجـعـهـا لـلـيـوم
الثـاني على التوالي وبلغت امس في جميع انحاء العراق
توفـ ليبلغ 13 دون االلف اصابـة كما انخـفض عدد ا
حـالـة وفـاة فقـط وهو تـطـور ايـجـابي غـير مـسـبـوق مـنذ
وقف الوبائي ـاضي. وقال ا انتـشار اجلائحة في اذار ا
اليـومي لوزارة الصحة الذي اطـلعت عليه (الزمان) امس
ان عـدد حاالت الـشـفاء بـلغت  1541 حـالة واالصـابات
ـؤكدة  818 والـوفـيات  13 فـقط. وسـجل العـراق هذا ا
األسبـوع أعداداً منخفضة بشـكل غير مسبوق إلصابات
ووفــيــات فــايــروس كــورونـــا مــنــذ بــدء تــفــشــيه في اذار
اضي بـعد أيام عن إعالن إعـادة فرض تدابـير جديدة ا
الحتـوائه. وأعلـنت وزارة الصـحة تـسجيل  836 إصـابة
إضـافـيـة السـبت بـحـسب الـتـقريـر الـوبـائي الـيومي من
ب  35 ألف فــحص و 12 وفـاة فــيـمــا شـفي 1390
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قـــررت وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
والـبـحث والعـلـمي اعـادة طـلـبة
اجلامـعات والـكلـيات احلـكومـية
واالهـلـيـة الى الـدراسـة بـدءا من
 2002 – 2003 الـى الــــــــعـــــــام
الـــــــــــدراسـي  2008 – 2009 .
وقــــال بـــيـــان امس ان (الـــوزارة
رقنة قـيودهم للسنوات اعادت ا
 2002 لغاية  2009 الى مقاعد
الــدراسـة بــعـد دراســة االوضـاع
الـتي مـرت بـهـا البـالد). واهابت
ـشـمـولـ اسـتـثـمـار بـالــطـلـبـة ا
الــفـرصــة ومــراجــعــة كــلــيـاتــهم
ومعـاهدهم السـتئـناف الـدراسة.
وقـررت هـيـئـة الرأي فـي الوزارة
إعـفــاء الــطـلــبــة الـنــاجــحـ في
احملــاولـــة الـــثـــانـــيــة مـن الــدور
الـتــكــمـيــلي لــلـســنــة الـدراســيـة
 2020/2019 مـن األجــــــــــــــــــور
الــــدراســـــيــــة فـي اجلــــامــــعــــات
والـكـلـيـات احلـكـومـيـة واألهـلـية
في الـــدراســتـــ الـــصــبـــاحـــيــة
ــســـائــيـــة.وأطــلـــقت الــوزارة وا
ـتـعـلـقات االسـتـمـارة اخلاصـة 

الوزارة أيـضا (أن الـطلـبة الذين
لم يــــقــــدمـــوا ســــابــــقـــا وكــــذلك
ــئـة بــا ــعـدالت  75  أصــحــاب ا
فــأعـلى الـذين ظــهـر قــبـولـهم في
ـعـاهـد يــحق لـهم الـتـقـد الى ا
ــكن فــيــهــا االســتــمــارة الــتـي 
تسجيل عـشر خيارات على وفق
علـنة للمقبول احلدود الدنيا ا
قـــبـــوال مـــركــزيـــا مـن فـــئــة ذوي

الشهداء).

ـركـزي لـذوي الـشـهداء الـقـبول ا
وتــدعـو الـطــلـبـة من هــذه الـفـئـة
الــذين لـم تـظــهــر نــتــائـجــهم في
ـركـزي للـعـام الدراسي الـقبـول ا
اجلــــديـــد الـى الـــتــــقـــد عــــبـــر
االستمارة اإللكترونية في بوابة
تـابعة الدراسات والـتخـطيط وا
التي تستمر لغاية يوم اخلميس
وافق احلادي والثالث قبل ا ا
مـن الـــشـــهـــر اجلـــاري.  واكـــدت

Y×Ð∫ مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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وأعـلن قـائـد عمـلـيـات االنـبـار الـلواء
اللركن ناصر الغنام ,افتتاح سيطرة
جديـدة للـدخول إلى احملـافظـة. وقال
الغنام في بيان امس انه (لتذليل كل
الــعــقــبــات وتــســهــيل حــركــة ابــنـاء
احملـــافــظـــة وكل من يـــرغب بـــزيــارة
االنـبـار ودعـمـا حلـركـة االعـمار الـتي
تـشـهــدهـا احملـافـظــة ولـلـفالحـ في
اصـدرنا نـاحـيـة اخلـيـرات والـكـرمة ,
اوامر بـفـتح سـيـطرة 30 ذراع دجـلة
امـام حـركة الـعـجالت كـافـة وجلـميع
الــبـضــائع ولــكل الـراغــبـ بــدخـول

االنبار). 
WH¹e  WKLŽ

والقت مديـرية مكـافحة إجـرام بغداد
القبض عـلى متهمـ بتداول الـعملة
ـديـريـة في ـزيـفـة بـغـداد. وذكـرت ا ا
بيان ان (مفارز مـديرية إجرام بغداد
الـتـابعـة الى وكـالـة الـوزارة لـشؤون
الــشـرطــة تـمــكـنت مـن الـقــبض عـلى
مــتــهم بــســرقــة 75 مــلــيــون ديــنــار
زيفة واثن اخرين بتداول العملة ا

في الـعــاصـمـة). وافــادت شـرطـة ذي
قــار بـالـقــبض عــلى تـاجــر مـخـدرات
وضـبط اكــثـر من 800 قـرص مـخـدر
بحوزته في مدينة الناصرية. واكدت
الشرطة في بيان ان (شعبة مخدرات
الـنـاصريـة تـمـكـنت من الـقـبض على
متهم بحوزته 840 قرصاً مخدراً من
نـوع الـكــبـتي اثـنـاء عـمــلـيـة الـبـيع),
ــتــهم الــبــالغ من مــشــيــرا الـى ان (ا
الــعـــمــر  23عـــامــاً يـــســـكن مــديـــنــة
الـنــاصــريـة ,و اتــخــاذ االجـراءات
ادة 28 من الـقـانـونـيـة بحـقه وفـق ا
ـؤثرات قانـون مكـافحـة اخملدرات وا
الــعــقــلــيــة).وفي مــيــســان اعــتــقــلت
مــديــريــة شــرطــة مــيــســان مــتــهــمـا
ـتــعـمــد وعـدد من ــة الـقــتل ا بــجـر
الـقـضـايـا األخـرى. وذكـر بيـان امس
ـنشآت التابعة أن (شرطة ميسان وا
لـهـا تـمـكـنت من إلـقـاء القـبض عـلى
متهم خطـير يرمز السمه  ا-ع-ك في
إحدى مـنـاطق احملـافـظة) ,مبـيـنا ان
(العـمـليـة تـمت بعـد ورود مـعلـومات

وإحـداث خــرق أمـني في الــعـاصـمـة
ــــيالد وقــــد جــــرى خـالل أعــــيــــاد ا
إحــالـتــهم الى اجلــهــات الـقــانـونــيـة
اخملتـصـة التخـاذ اإلجـراءات الالزمة

بحقهم). 
والـــقت وكـــالـــة االســتـــخـــبــارات في
وزارة الـــداخــــلـــيـــة الــــقـــبـض عـــلى
إرهـــابـــيـــتــــ يـــوزعن مــــا يـــســـمى
الكفاالت الى عوائل عصابات داعش
في كركوك. وقـال بيان امس انه (من
ــسـتــمـرة لــقـواطع ــتـابــعـة ا خالل ا
ــسـؤولــيـة تــمــكـنت مــفـارز وكــالـة ا
االستخـبارات من إلـقاء الـقبض على
إرهـابـيـتـ اثـنـتـ مـطـلـوبتـ وفق
ـادة 4 إرهــاب النـتــمــائـهن أحـكــام ا
لـعــصـابـات داعش  وذلك لــقـيـامـهن
بــتــوزيع مــا يــســمى الــكــفــاالت بـ
ـقــتـولـ عـوائـل عـصـابــات داعش ا
داخل مـحــافـظــة كـركـوك) ,الفـتـا الى
(تــــدويـن أقــــوالـــــهـن بــــاالعـــــتــــراف
وإيــــداعــــهن الـــــتــــوقــــيف التــــخــــاذ

اإلجراءات القانونية بحقهن).
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تهم  و تشكيل قوه دقيقة بشأن ا
بـإمـرة مـديــر الـقـسم وضـربت طـوقـاً
ـداهـمـة مـكـان وجـوده وألقي أمـنـياً 
ــتــهم الــقــبض عــلــيه) ,وتــابع ان (ا
ـة الـقــتل الـعـمـد مـطـلــوب وفق جـر

 —bB « …b¹dGð w  …¡«d
- الصدر : العراق عراق احلس و " لن يتبع الحد مهما كان " 

- الصدر : العراق احلبيب وقع ضحية للصراع االيراني االمريكي . 
- الصـدر يطالب ايران الكف عن تدخالتها وابعاد صـراعاتها ويصفها باجلارة

العزيزة .
ـرشد االعلى في تطـور ملحـوظ على صـعيد الـعالقة الـشخصـية  بـ الصدر وا
للجـمهوريـة االسالمية ومـا تعكسـه العالقة تلك بـشقيـها " االيجـابي - السلبي "
عـلى نـوعـيـة الـعالقـة بـ الـتـيـار الـصـدري كـحـزب سـيـاسي فـاعل في الـسـاحـة

العراقية وب القيادات االيرانية احملافظة واالصالحية على حد سواء  . 
تـأتي دعـوة الـصدر فـي ظرف يـقف فـيه الـعـراق امام حتـديـات امـنـية وسـيـاسـية

واقتصادية اقل ما يقال عنها انها حتديات صعبة وخطيرة للغاية.
رة   وفـيـمـا جتـاهـلـنا تـغـريدة الـصـدر  ظـهـرت بـشـفافـيـة ووضـوح اكـبـر هـذه ا
حتذيـره لالمريـك فـذلك هو مـوقف الصـدر الثـابت اجتاهـهم  منـذ بروزه كـقائد
وزعـيم سياسـي ابان انتـخابات 2005 ماتـلتـها  لـكن ان نشهـد خطـابا مـوجها
من زعيم بـحجم الصدر وهـو صديقا للـجمهوريـة االسالمية بهـكذا حدة وجفاف
ولهـجة وان جاءت بأسلوب الرجاء من الصديق الذي تكن له االحترام  غير انها
ـا االيام ـسـتـبـطن   فـذلك طـاريء فـوق الـعـادة ر التـخـلـو ايـضـا من الـتهـديـد ا
قـبـلـة سـتـدلل عـليه فـيـمـا كـان مـوقفـا ثـابـتـا سـيـكون له ام سـيـرتـد عـلى عـقـبيه ا
ا يراها بنكـوص الى اخللف فحـركية الصـدر تذهب باجتـاه تغييـر مواقفه وفقـا 

ؤاخذات على سياسته ?  .  هو من مصلحة وهي من ب اهم ا
ا لـلعـالقة بـينه يأتي مـوقف الـصدر اجلـديد مـن ايران في وقت نـشـهد فـيه تـأز
ـواليـة اليران بعـد تصـاعد حدة اخلـطاب وما سـلحة ا وب عـدد من الفصـائل ا

شهدناه من تبادل لالتهامات فيما بينهم . 
فـالـوالئيـون يـعـتـقـدون ان الصـدر غـيـر من سـيـاسـته اجتاه امـريـكـا .. " كـمـقاوم
لــلـمــحـتل - الشــعـارات تــظـهـر بــعـد ب كال كـال امـريـكــا - دعـوته العـالن حـالـة
الـطـواريء بـبـغـداد ومـا شـكل من ريـبـة لـدى الـفـصـائل الـوالئـيـة  - اتهـامـهم ان
مليـشياته هي من قـامت بقصف السـفارة االمريـكية بالـكاتيوشـا مؤخرا الحداث
فتنـة تسرع من قـيام الطـائرات االمريـكية باسـتهداف مـقار ملـيشيـاتها وكل هذا
ـكن حلزب حتى يـحظى حـزبه في االنـتخـابات الـقادمـة بـرئاسـة الوزراء   فال 
سيـاسي عراقي  يضع اخلطوط احلـمراء امام التواجـد االمريكي ويشهر سالح
قاومة بوجه امريكا ثم ترتضيه حاكما للعراق بعدها ووفق تصورهم   "  ! .  ا
يقـول السيـد  الصدر : الـعراق عراق احلـس ولن يتـبع الحد مهـما كان "  وهو
قاومة االول ضد االحتالل ولن  يخضع ولن مصدر التشيع احلقيقي ومصدر ا

يركع اال لله "  . 
ايـوجـد اكـثر من هـكـذا وضـوح فـيمـا  رغب الـصـدر ايصـالـهـا من رسـائل كانت
ـوجه الى صدور االيـرانيـ حتديـدا . فلـسان حـال الصدر ثـابة  الـرصاص ا
كن قراءتها بغير يقـول ان العراق حر غير تابع اليران  فـجملة " مهما كـان" ال
تـلك الـقـراءة نظـرا لـنوعـيـة مـا يربط من عالقـة بـ الـبلـدين في عالقـات اكـثر من
ا بدا كونهـا دبلوماسـية الى عالقات تـشوبها الـتبعـية والعنـجهية وتـلك مرارة ر
عـنى احلـقانـية من الـصـدر مدركـها . . وهـو ايـضا مـصـدر التـشـيع احلقـيـقي 
وجـهـة نـظر الـصـدر انـتـزعت من ايـران وكـمـا هي تـتـبـجح بـكـونـهـا انـهـا مـصدر
التـشيع وحامي حما شيعة العالم    واذن فمفردة احلقيقي  ان ال هناك شيعة

حقيقيون اكثر من شيعة العراق - عراق احلس .
ـقـاومــة الـعـراقـيـة كـانت مـعـروفـة بـواجـهـة  يـؤكـد الـصـدر لاليـرانـ ايـضـا ان ا
الصـدري وعدد من اجملاميع اجلهـادية من العرب السنة وهي
السـباقة في مـقارعة احملتل ولم يـكن هناك بـعد من فصائل
تذكـر شكلتهـا ايران . اخيرا يرسل سـهامه الصدرية الى
ـوالـ وداعـمـيـهم ولـكل من يـرغـب باذالل وتـركـيع كبـد ا
الـعراق فيـقول لـهم : "  العـراق لن يخـضع ولن يركع اال

لله " .

ان خالل انعقاد جلسته االخيرة برأسة محمد احللبوسي W∫  البر Kł
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يتـسلم مـجلس الـنواب ,اليوم االحد
مشروع قانون موازنة  2021الجراء
الـتـعديالت عـلـيـهـا بعـد تـعـهـد جلان
وظف نع استقطاع رواتب ا عدة 
ــتـقــاعــدين وتـخــصــيص درجـات وا
وظـيـفـيـة نـاجتـة من درجـات احلـذف
واالسـتــحـداث ,فـيــمــا شـخص ريس
كـتــلـة الـنـهـج الـوطـني عـمــار طـعـمـة
خـروقــا في مـسـودة الـقــانـون جتـيـز
انهاء ملـكية الـدولة وتقلـيل االنشطة
الــزراعــيــة.  وقـال طــعــمــة في بــيـان
ادة 60 تـلـقـته (الـزمان ) امـس ان (ا
ــوازنــة تـتــضــمن مــبـدأ خــطـرًا من ا
وفــيه تــفـريـط بـالـغ بـأصــول الــدولـة
ـمــلـوكـة لـلـشـركــات الـعـامـة وتـقـرر ا
بـيعـهـا خالل ستـة اشـهر  والسـيـما
ان هـذه األصــول قــد صـرفت الــدولـة
عــلى تــشـيــيـدهــا عـشــرات مـلــيـارات
الـدوالرات والعـوام عـديـدة واألخـطر
ـادة انـها تـبـاع في ظروف في هذه ا
هـيمـنـة الـفـساد عـلى قـرارات الـدولة
ــا يـعــني انــهـا ســتـقــود لـبــيـعــهـا

بأرخص األثمان).
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واضــاف ان ( الــقــانــون مــنح دائــرة
عـــقــــارات الـــدولـــة صـالحـــيــــة بـــيع
األراضي الـزراعيـة  الـتي تـقع خارج
قطوع عنها حدود محرمات الطرق ا
ائـيـة بدون مـزايدة عـلنـية احلصـة ا
وجتـيــز لـلـمـشــتـري ان يـسـتــعـمـلـهـا
بــشـــتى صــور االســتــعــمــال  وهــذا
يـــعــني إضــعــاف لـــنــشــاط الــقــطــاع
الزراعي الـذي يعتـمد بـدرجة رئـيسة
عـــــــــــــلــى اصـل وجـــــــــــــود األراضـي

الزراعية).

ــدرســـيــة ودعــوة وزارة الــتــربــيــة ا
لـلـقـطـاعـ الـعـام واخلـاص لـتـنـفـيذ
الطباعة وتذكر اسماء شركات تابعة
لـلــقـطـاع اخلـاص بــعـيـنـهــا  فـلـمـاذا
اإلشـــارة الــيــهــا بـــاالسم  فــعــنــوان
وكان الـقــطـاع اخلـاص يـشــمـلـهـا ? ,
األجـدر ان حتـصر احلـكـومـة طـبـاعة
ــدرسـيــة بــالــقـطــاع الــعـام الــكــتب ا
لــغــرض تـوفــيــر ايـرادات لــلــدولـة و
حتـويل شـركــاتـهـا لـرابـحـة وحتـافظ
عـــــلى اإليـــــرادات الالزمـــــة لــــرواتب

موظفيها).
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ــــــادة 67 وتــــــابـع انـه (جـــــــاء فـي ا
تـــســويـــة مــقـــدار الــدعم احلـــكــومي
ـقـدم عن بــيع الـطـاقـة ـطــلـوب او ا ا
بالتعـرفة احلالية وجلـميع السنوات
ـــفــروض ان تـــبــاشــر احلـــكــومــة وا
صاحب باجراءات اسـتثـمار الغـاز ا
الــذي يــهـدر وتــكــلف خــســارة هـدره
سنويا ملياري دوالر سنويا وهو ما
يقلل الـدعم ويجـنبنـا استيـراد الغاز
لـيارات الدوالرات من دول اجلوار 
ادة 69 من سنويا).واشار الى ان (ا
ـــالــــيـــة ـــوازنــــة تــــلـــزم وزيــــري ا ا
والــتــخــطــيط بــإصــدار تــعــلــيــمــات
تـسهـيل تـنـفيـذ الـقانـون حـال إقراره
وتـطـالب بـعـدم نـشـرهـا في اجلـريدة
ادة الرسـميـة استـثنـاءا من احكـام ا
2 من قــانـون الــنــشـر ,وهـذا ســيـاق
غـريب يـخـالـف الـشـفـافـيـة والـرقـابـة
عـــلى مــوضـــوع مــهم وهــو نـــفــقــات
الدولة ومـصادر ايـراداتها والـتحقق
مـن واقــعــيــتــهـــا في هــذه الــظــروف

الية االستثنائية). ا
بــدورهـا اســتـغــربت الـنــائـبــة زهـرة

عندمـا تتفاعل االرادات الـشعبية والـوطنية  نحـو التجديـد  فإنها تقـابل بنظرية
ـطروحة وطنـياً قابلة ؤامـرة  ومثل هذا االتهـام اجملازي تصبح كل الـقضايا ا ا
ـاضيـة إذ كان لإلزاحـة بـالتـشـوية أو بـالقـوة  فـفي العـراق عـلى مرّ الـسنـوات ا
عـبـر حـكم احلـزب الـواحـد  أو مـابـعــد االحـتالل من خالل الـتـعـدديـة الـطـائـفـيـة
طـالـبات الـشعـبيـة والنـخبـوية ـقراطـية ) فـأن ا والـعرقـية فـي احلكم بـاسم ( الد
ـحركـات الـقـوى األجـنـبيـة والـعـنـاصر بـضرورات الـتـجـديـد  تـتهم بـاخلـيـانـة و
ـندسـة  لـذا أصبـحت عـملـيـات االقصـاء واالخـتفـاء مـسألـة فـيهـا وجـهة نـظر  ا
ارسـات الـسلـطـات في إزاحة كل مـا يـعوق سـيـاساتـها كـونـها حتـمل شـرعيـة 

ارساتها في احلكم .  و
مايالحظ في هـذه الفـتـرة  إن مجـمل القـوى والـكيـانات في الـسـلطـة  التعـترف
ـطـالب اجلـمـاهـيـر في الـتـغيـيـر  وال هي بـحـكم مـصـالح واديـولـوجـيات فـعـليـا 
عـيشي ـراجعـة الفـشل السـياسي والـبنـيوي واالقـتصـادي وا مـحنـطة مـستـعدة 
اضـية وقد يـكون االتيـة ايضاً  مـتذرعة من إنـها جاءت لـلحكم طيلـة السـنوات ا
ـانية  وهي تـدري كما يـدري الشـعب إن معظم تـلك العمـليات عبر انـتخـابات بر
ـواطـنـ عـبر امالءات االنـتـخـابـيـة كانـت مزورة أو جـرى الـتالعب بـاخـتـيـارات ا
ـالية سالك االنـتهـازية في االغراءات ا احلشـد الطائـفي والعـرقي أو من خالل ا

والتوظيفية .
الـعـراق يـقـتـرب من االنــتـخـابـات اجلـديـدة  لـكن فـي ذات الـوقت تـبـتـعـد الـقـوى
ـطـالب الـشـعب في بـنـاء حكم والـكـيانـات الـسـيـاسـيـة احلـاكمـة عن االسـتـجـابـة 
واطـنة وسلطة القانون والدولة  وقد جتلى هذا األمر في عدم االعتراف بفشل ا
ـاضـيـة ومـراجــعـة هـذا الـفـشل بـشيء من االعـتـراف به وبـنـاء حـكم الـسـنـوات ا
سياسـات وتوجـهات تقـترب من الرغـبة الـشعبـية والوطـنيـة . وما يجـري هو فقط
ؤامـرة للـثورة الـشبـابيـة والتـضامن الـشعـبي معـها  نـقول ذلك تـسويق نـظريـة ا
ــواقف بـعض األطـراف في ــا نـتـيـجـة  لــيس اسـتـنـبــاطـاً حلـاالت حتـلــيـلـيـة  وإ
الـسـلطـة عـبـر احلـوارات التي جـرت مـعـهـا  وهذا يـؤكـد بـأن البـالد مقـبـلـة على
الـتـشقـقـات والـصـراعات بـ طـرفي الـنـقيض وهـي قوى مـسـتـمرة فـي منـهـجـية
واطنة احلكم والـسيطرة عليه بكل الـوسائل  وأخرى تريد التجـديد وبناء دولة ا

والبناء واحلقوق اجملتمعية .
كـن حلهـما بقـوة السالح  فـالشعب نهـج ال  إن التـناقض ب االسـلوبـ وا
الذي قـدم بـفـترة زمـنـيـة قصـيـرة اكـثرمن ( 600) شـهـيد ومـايـقارب (25) الف
صلـحة الوطن  وهذا جريح فـهو مستـعد لتقـد األكثر بغـية فك هذا التـناقض 
ـا كل احلركـات التـغيـيريـة في أنظـمة الـهيـمنـة على حال لـيس العـراق وحده وإ
ـاضية الـتي سببـتها عاجلـة أزمات السـنوات ا احلقـوق الوطنـية . إن الشـروع 
ـنافع تـركـيـبة الـنـظـام وطـريـقـة احلكم الـتي انـبـنت عـلى احملـاصـصـات وتـوزيع ا
ـنهـجـية الـسـلطـويه أصـبـحت من الضـرورات األسـاسيـة شـرط ان تـتعـاطى مع ا
الـوطنـيـة التي طـرحهـا شبـاب االنـتفـاضة والـنخب الـوطـنيـة  وان لغـة االتهـامات
السـهلة التي يـطلقـها البـعض وكذلك اإلصرار عـلى البقـاء على الفشل في إدارة
الـسلـطـة والـنـظـام يـسـبب انـتـكـاسـات تـؤدي حـتـمـا الى تـفـكـيك الـدولـة وتـشـظي

كيانها.
ـذهب الـواحد  نـحن النـشكـك بنـوايـا البـعض حـول الـرغبـة في تـشكـيل جـبـهة ا
قـابل جبهات مـذهبية ولكن يحـق لنا التـحذير من مثل هـذا النهج كونه يـشكل با
تـفرغ الـعـراق من قـيـمته الـوطـنـيـة واسقـاط تـعـدديـته اإلنسـانـيـة والـشعـبـيـة التي
شــكـلت عــبـر الـزمن الــعـراقي الــطـويل نــاصـيـتـه في االبـداع والــتـطـور الــفـكـري

والثقافي . 
ـشــاريع مــذهـبــيـة ـشــروع الــوطـني اخلـالق   إن ردود الــفــعل في مــواجـهــة ا
ـعـظمـهـا حول وتـمـحورات عـقـائديـة يـجعل الـوطن في مـواجهـات الـغائـيـة تدور 
حتقـيق الغلبـة وتؤثر يقيـنا على الوضع الـنفسي واإلنساني
فـترض أن تفتح امـامه افاق العصر لإلنـسان الذي من ا
بــكل انـتــاجـاته الــعـلــمـيـة واالقــتـصــاديـة والــتـكــنـلــوجـيـة
جريات التطور والبناء  والعراق والثقافية لكي يلتحق 
تلكه من ارث حضاري يستحق ان يكون كذلك.  ا 

من خـاللــــهـــــا حتـــــســـــ وضـــــعه
ــعــيـــشي). واضــاف كــاظم (كــمــا ا
نـتـمـنى ان نـرى االمن واالسـتـقـرار
يـــعم ربـــوع الـــوطن وان تـــتــحـــقق
الـسعـادة البـناء شـعـبه الـذي عانى
الكثـير من الـويالت وان يعيـد بناء
الوطن من جديـد ويعود الـنازحون

الى ديارهم). 
‚«uÝ« W dŠ

الى ذلك شـهــدت اسـواق مـحـافـظـة
كربالء حـركة متـزايدة لـلعوائل من
خالل شــرائـهــا لـدمى بــابـا نــوئـيل
ـنــاســبـة ــيالد  واشــجــار اعـيــاد ا

رأس السنة اجلديدة. 
وقــال صــاحب مـــحل لــبــيع الــدمى
علي عـبد الـكر لـ (الـزمان) (شـهد
ســـوق الــدهـــان في كــربـالء اقــبــاالً
لـــعـــشـــرات الـــعــوائـل وهي تـــقــوم
بشـراء دمى بـابا نـوئـيل استـعدادا
ـــيالدي اجلـــديــد). لـــبـــدء الــعـــام ا
واضاف ان (اسعار الدمى متفاوتة
ب واحدة واخرى فالبعض يصل
الى 10 آالف دينـار واالخرى تصل
الى 5 االف ديـنــار). مـضـيــفـا (لـقـد
حـقـقـنـا ربـحـاً ال بـأس به من خالل
ـيالد بـيع الـدمى واشـجـار اعـياد ا
لـلمـواطـن حـيث  شـراء الكـثـير

منها).  
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زهرة البجاري
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اطاح جـهـاز األمن الوطـني بـشخص
يروم تفجيـر نفسه خالل أعياد رأس

السنة في بغداد.
وذكـر اعالم اجلـهـاز في بـيـان تـلـقـته
(الزمـان) امس إنه (نـتـيجـة لتـكـثيف
اجلــهــد االســتـخــبــاري واســتــمـرار
مــــفــــاصل جــــهــــاز األمـن الــــوطــــني
ـعلـومات ,تمـكنت مـفارز قـاطـعة ا
اجلـهاز في مـحـافـظتـي صالح الدين
و ديـالى من تـفـكـيك مـفـرزة إرهـابـية
ــا يــســـمى قــاطع ديــالى), تــنـــتــمي 
وأضــاف أن (اجلـهــاز ألــقى الــقـبض
وفـق اوامــر قـــضـــائــيـــة عـــلى افــراد
فـرزة الـتي تتـكون من 4 اشخاص ا
بيـنهم انـتحـاري يروم تـفجـير نـفسه
خالل أعـياد رأس الـسـنـة في بـغداد
فرزة و فضالً عن القبض عـلى آمر ا

ناقلٍ وجُنديّ).
ــتـهــمـ الفــتـا الـى (تـدوين اقــوال ا
اصــولـــيـــاً واعـــتــرفـــوا بـــتــلـــقـــيــهم
تـــوجــيــهــات بــزعـــزعــة اإلســتــقــرار
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يالد تزين واجهات احملال وشوارع كربالء »œöO*« œUOŽ∫اشجار اعياد ا

ادة 56 تلزم شـبكة واشار الى ان (ا
اإلعالم الـــعـــراقي بـــتــمـــكــ وزارات
الــــــدولــــــة مـن اإلعالن اجملــــــانـي عن
مـــهـــامـــهـــا ومع وجـــود هــذا الـــنص
تـنـتــفي احلـاجـة لـتــخـصـيص مـبـالغ
ادة لترويج إجنازات احلكومة ,اما ا
ـالـيـة ـوازنـة تـخـول وزيـر ا ٦٥ من ا
فرض رسـوم مـقطـوعـة على تـسـجيل
ركبات الداخلة الى العراق بصورة ا
غيـر اصولـية ومسـجلـة بصـورة غير
اصولـيـة وهذا الـنص بـإطالقه وعدم
ـا وقع من حـوادث تـهـريب تـقـيـيــده 
وتزويـر قبل نـفـاذ القـانون يـعني انه
يـــســـمح ويـــعـــطي إذنًـــا قـــانـــونـــيًـــا
بـالـتـهـريب والـتـزويـر وكل مـا يـتـخـذ
ازاء هـذه اخملـالفـات الـقـانـونـيـة  هو
فرض رسوم  واصال التـعبير بـكلمة
ـفـروض ان رسـوم غــيـر مـنـاســبـة وا
تــــكـــون غـــرامـــات الن تـــلك األفـــعـــال
ادة مخـالـفـة للـقـانون) ,مؤكـدا ان (ا
66 تــتـــحـــدث عـن طـــبــاعـــة الـــكـــتب

صـنــدوق الـنــقـد الـدولـي في الـعـراق
ـــوافـــقـــة مـــجـــلس الـــوزراء  عـــلى
الية وازنة العامة للسنة ا مشروع ا

 .2021
وقــالت الــبــعــثــة في بــيــان امس انه
(يتع إجـراء إعادة معايـرة حاسمة
لــلــسـيــاســات االقـتــصــاديـة من أجل
احلـفـاظ عـلـى اسـتـقـرار االقـتـصـاد),
واضاف انه (تنفيـذ إصالحات مالية
مهمة و تخفيض سعر صرف العملة
تــشــكل خـــطــوات بــالــغـــة األهــمــيــة
ومـســتـعــدون لـدعم جــهـود اإلصالح

التي تبذلها احلكومة).
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الـبـجـاري من تـصـريـحـات احلـكـومة
بـشأن تـأثـر رواتب الـدرجات الـعـلـيا
مـن الـــوزراء وغـــيـــرهـم من ارتـــفـــاع
الدوالر. وقـالت البـجاري إن  (رئيس
مـجلـس الوزراء مـصـطـفى الـكـاظمي
يـتـحدث بـكالم اشـبه بـاإللـغـاز وهـنا
نــأتي عـلـى سـؤاله كــيف إن الــطـرف
ــسـتــهـدف هم اصــحـاب الــدرجـات ا
اخلـاصة والـوزراء بـتـقـلـيل الرواتب
وزيــادة االسـتــقـطــاعـات ورفع ســعـر
الــــدوالر في حــــ إن هــــذا االجـــراء
ينعـكس واقعـا على احلـياة اليـومية
لـلــمـواطن الــعـراقي احملــدود الـدخل

ـواطـنـ وبـالـتــالي عـلى حـيــاة كل ا
الحظ ارتــفــاع االســعــار حــيث مـن ا
بــصـورة فــاحـشــة والــتالعب بـســعـر
الــعــمــلـة من قــبل ســمــاســرة وجتـار
ــا سـيـسـاهم بــانـخـفـاض الـعــمـلـة 
مـــــســــــتـــــوى الـــــدخل لــــــلـــــمـــــواطن
الــــبـــــســــيط),واضــــافـت إن (خــــطــــة
احلكومـة استـقطاع نـسب معـينة من
ا تـؤثر سلبا على وظف  رواتب ا
حياتـهم اليـومية  ,بينـما إن الوزراء
ال يعني لهم شيء اسـتقطاع جزء من
ــلـكــون نــثــريـات الــرواتب كــونــهم 
وأموال طائلة). في وقت رحبت بعثة

ــــة قـــتل أحـــد 406 الرتــــكـــابه جـــر
ـواطـنــ وكـذلك مـتــهم في قـضـيـة ا
مـــخــدرات و إحــالــته لـــلــتــحــقــيق
واعـــتــرف بـــارتــكـــابه تـــلك اجلــرائم

ودونت أقوالة قضائياً).
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شـهـدت مسـتـشـفى احلـكـيم الـعـام في
النـجف إجـراء عمـلـية جـراحيـة لـطفل
ذي عـشـرة أشـهـر من الـعـمـر  يـعـاني
من تـــشـــوهـــات والديـــة في األطـــراف

العليا والسفلى . 
واوضح أخــصـائـي جـراحــة الــعــظـام
والــكــســـور والــتــشـــوهــات الــوالديــة
لألطــفـال مــحــمــد جـعــفــر عــلـوش في
تـصـريح امـس انه ( تـشـكــيل فـريق
طبي مؤلف من أطباء االخـتصاصي
لـغـرض تــقـيـيـم حـالـة الــطـفل رئـيس
الـفـريق مـحـمـد جـعـفـر عـلـوش ومالك
طــبي وتــخـديــر وتــمــريض تــألف من
الــدكـــتــور االخــتـــصــاص حــمـــد الــله
الـبـصـيـصي والـدكـتـور االخـتـصـاص
عالء الطائي وفي ضـوء الفـحوصات

فقد تقرر إجراء العمليه للطفل) .
وبـــ عـــلــوش أن (هـــذه احلـــالـــة من
احلاالت النادرة التي تصيب االطفال
ــنع وهي عــبــارة عن تــشــوه والدي 
صاب الركبة من االنقباض وتعوق ا
شي و احلـركة بـصورة طـبيـعية من ا
إذا تـــركت بـــدون عالج)  .مـــوضـــحـــاً

(وبالـنـظر لـصـغر عـمـر الطـفل فـقد 
إجراء عمـليـة اولى ألحدى الركـبت 
عـلى ان يـتم إجـراء الـعـمـلـيـة لـلـركـبـة

الثانية في وقت الحق). 
وجنح فـريق طـبي في مـديـنـة الـصـدر
الطـبيـة في النـجف من إجراء عـملـية
جـــراحـــيـــة فــوق كـــبـــرى لـــرفع اورام
مـــتــعـــددة تـــمـــتـــد من جـــدار الــبـــطن
اخلــــلــــفـي وكــــذلك خـــــلف االمــــعــــاء
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ــيالديــة وبـدء رأس الــســـــــــــنــة ا
عــــام جـــــديـــــد الــــتــــــي نـــــأمل من
واطن احلكومة تقد مـا يفرح ا

فيها).
ــواطن حــســ كــر لـ  واوضح ا
(الـزمــان) من مـنـطـقــة سـيف سـعـد
(35 عـــامـــا) (احـــتــــرامـــا لـــرغـــبـــة
الطفـولة لكنـني جتدني في كل عام
ومع بداية السـنة اجلديدة ان اقوم
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واطـنون في كل عام وفي يحتـفل ا
جــمــيع احملــافـظــات بــأعــيـاد رأس
ــيالديـــة رغم الــظــروف الــســـنــة ا
ـالـيـة التي االسـتثـنـائـيـة واالزمة ا

تمر بها البالد. 
رارة التي وقال كـربالئيون (رغـم ا
ـواطن الـكربالئـي لكـنـنا ـر بهـا ا
نحـتـفل ولو بـشكل بـسـيط باعـياد

باحـتفـال مصـغر مع افـراد عائـلتي
يالد من خالل تهيـئة شجـرة عيد ا
بــعـد ان يــتم شــراؤهـا مع نــشـرات
الـزيـنـة ذات مــصـابـيح حتـمل عـدة
الـــــوان من االســــواق احملــــلــــيــــة).
مــضـــيـــفــا (بـــعـــد ذلك يـــتم ايـــقــاد
ـة العـائـلة ويـتم بـعد الـشمـوع مع 
ذلك تنـاول احلـلويـات ابـتهـاجا مع
هــذه الـســنـة الــتي نـأمل ان تــكـون

سنة خير وسالم). 
ـواطن علي عـبد فيـما اكـد ا
االمــيــر مـن مــنــطــقــة مــيــثم
الـتــمـار  42عــامـا ان (عــلى
احلـكـومـة ان تــنـتـبه بـشـكل
جـيــد الى اوضــاع شـعــبـهـا
وان حتــسن الـــتــصــرف مع
حـــركـــة الـــســـوق وتــســـعى
جاهدة الى تخفيض اسعار
الــدوالر لــكي يــتــمــاشى مع
الـديــنـار الـعــراقي وهـذا مـا
ــواطـن مع بــدء ســـيــفـــرح ا

السنة اجلديدة).
واطن احمد  في ح عبر ا
كـاظـم عن امـنـيــته بـالــسـنـة
اجلديدة بـالقول (نـتمنى ان
يــحــظـى الــشــعب الــعــراقي
بــالــرعـايــة واالهــتــمـام وان
تتوفـر له فرص عمل يـتمكن

شـاركة والقـولون والـكبـد والكـليـة و
اكـــثــر مـن أخـــتـــصــاص طـــبـي .وقــال
أخـصــائي اجلــراحــة الـعــامــة مـحــمـد
رزاق الــلـــيـــبــاوي فـي تــصـــريح أمس
ـريض الـبـالغ من الـعـمر السـبت أن (ا
40 عــامـاً يــعــانـي من أورام مــتــعـددة
وكــبــيــرة  احلـــجم تــمـــتــد في امــاكن
كـبــيــرة  من اجلــسم لــذلك  تــالـيف
فريق طـبي يضم اكـثـر من اختـصاص
طــبي بـــاإلضــافـــة الــيـه كــإخـــصــائي
اجلراحـة الـعـامـة شارك في الـعـمـلـية
اخـصـائـيـو جـراحـة الـصـدر واألوعـية
وسوي الدموية كـل من جواد جعـفر ا
واحــمـــد مـــحي كـــذلك شـــارك فــيـــهــا
اخـصــائي اجلــراحـة الــبـولــيـة حــيـدر

مكي.
وبـ الــلـيــبــاوي ان (الـفــريق الــطـبي
جنحـفي اجـراء الـعمـلـيـة واستـئـصال
األورام بــالــكــامل وكــانت عــبــارة عن
ثالثة اورام كبيـرة يبلغ وزنـها نحو 7
كيلـو غرامـات) .الفتـاً الى أنه (أجريت
في وقت قـيــاسي وهــو سـاعــة واحـدة

فقط) .
من جـــانــبه قـــال اخـــصــائي جـــراحــة
الصدر واالوعية الدمـوية جواد جعفر
وسوي أن (الـعمـليـة أجنزت بـنجاح ا
ـريض من صـالـة الـعـمـلـيات وأخرج ا
مـتــحـســنــا ويـتــلـقـى الـعالج اآلن في
وسوي مدينه الصدر الطبية). وقدم ا
شـكره لـلـفـريق اجلـراحي وألخـصـائي
ـســاعـدي الـتــخــديـر احــمـد عــدنــان و
التـخـديـر ومـساعـدي اجلـراحـة وكادر

صالة عمليات الطابق الثاني.
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أعــلــنـت الــشــركــة الــعــامــة لــلـســمــنت
الــــعــــراقـــيــــة إحــــدى شــــركـــات وزارة
ــعـادن عن تـمــكن مـعـمل الــصـنـاعـة وا
سـمنت النجف من حتقيق نسبة إنتاج
ـئـة ونـســــبــة مـبـيـعـات بـلـغت 122بــا
وضوعة ئة من اخلطة ا بلغت 100بـا

اضـي .  لشهر تشرين الثاني ا
وأكــد مـديـر عـام الـشـركـة علــي صالـح
هــادي فـي تـصـريح لـلـمـكـتب اإلعالمي
فـي الـوزارة تــلــقــته (الــزمـان) امس إن
(اخلــطط اإلنــتــاجــيــة والــتــســويــقــيـة

ـعدة من قـبل إدارة الـشركة الـشهـرية ا
ومـعـامـلهـا تـسـير وفق مـاحـدد لـها من
نــسب وتـفــوق تـلك الـنــسب في بـعض
ــعـــامل بــجـــهــود الــكــوادر الـــفــنــيــة ا
واإلداريــة وحـرصــاً مـنــهـا عــلى زيـادة
إيـرادات الشركة وتوفير مادة السمنت
فـي الـســوق احملـلــيــة بـأنــسب وأجـود
األسـعـار) الفـتاً الى إن (مـعـمل سـمنت
الـــنــجـف هــو أحـــد مــعـــامل الــشـــركــة
ـقـاوم ــنـتــجـة لـلــسـمــنت الـعــادي وا ا
بـسـعر اليـتـجاوز 78 ألـف دينـار لـلطن
ـــكــيـس وبــجـــودة عـــالـــيــة الـــواحـــد ا
ومـطـابـقة لـلـمـواصـفة الـعـراقـية رقم ٥
ــعــمل لــســنــة 2019 إضــافــة إلى ان ا
حــائـز عـلى شـهـادات جـودة

ـــركــزي مـــحـــلــيـــة من قـــبـل اجلــهـــاز ا
لــلـــتــقــيـــيس والــســـيــطــرة الـــنــوعــيــة
وشـــهــادات جـــودة دولــيــة مـع حــيــازة
ـــنــتج عـــلى ثــقـــة الــزبـــائن من خالل ا
ـــيــدانـــيـــة في مـــشـــاريع الـــتـــجـــارب ا
ـعمل شـاخـصة ومـنذ تـاريخ تـأسيس ا
سـنة 1975) مـبديـاً (استـعداد الـشركة
بـكافة معامـلها لتجهـيز أنواع السمنت
ـخــتـلف الـكـمـيـات وبــطـريـقـة الـقـطع

باشـرة ). والتجهيز ا
s×D « ŸËdA

وأكـدت هيئة االستـثمار في ميسان أن
مـطـحـنة سـمـنت العـمـارة تـعمل بـطـاقة
إنـتاجيـة تبلغ 2400 طـن يومياً مـبينة
عـمل أسهم بتقـليل نسبة أن (تـشغيل ا
ـنـاطق الــبـطـالــة ورفـد احملـافـظــة وا
ـادة الــسـمـنت الـعـادي اجلــنـوبـيـة 
ــقـاوم). وقـال مــديـر عـام الــهـيـئـة وا
يـوسف الساري في تصريح امس إن
(كلفة مشروع مطحنة سمنت العمارة
بلغت 23 ملياراً و 766 مليون دينار
وبـطــاقـة إنـتـاجـيـة في الـيـوم الـواحـد
2400 طـن إذ أسـهم في سـد احلـاجـة
ـــنـــطـــقــة احملـــلـــيـــة فــضـالً عن دعم ا

اجلنوبية).  
شـروع هو أحد أهم وأضـاف أن (هذا ا
ـشاريع الصنـاعية ويعـمل على أنتاج ا
قـاوم تمـاشياً مع الـسمـنت العـادي وا
الـنمـو السائـد في احملافـظة فضالً عن
تـشغيل 250 عـامالً من أبنـاء احملافظة
مــا أسـهـم بـتــقـلــيل نــسـبــة الــبـطــالـة).

والـــتــقـى وفــد غـــرفــة جتـــارة بــغــداد
بـالـسـفيـر الـهـنـدي في العـراق بـيـرندر
سـنغ يـاداف  لبـحث تطـويـر وتسـهيل
الـــتــبــادل الـــتــجــاري ورفع مـــســتــوى
الــعالقـات االقـتــصـاديـة. وتــطـرق وفـد
ــؤلف مـن اعـضــاء مــجــلس الــغــرفــة ا
االدارة دريــد الـغـريـري وحـسـام جـواد
ـعلـومات ـسـتشـارين  الى تـبادل ا وا
بـ الـبـلـدين  واالتـفـاق عـلى تـسـهيل
اجــراءات عـمل الــتـجــار وقـيــام غـرفـة
جتـــارة بـــغـــداد بــرسـم طــريـق لــعـــمل
الـشـركـات االسـتـثـمـاريـة الـهـنديـة عن
طــريق مــخـاطــبـة اجلــهـات الــرسـمــيـة
ومـساعدتهـا بتفعـيل الشراكة وعرض
دراســة مــتـكــامـلــة لــتـصــديــر الـتــمـور

العراقية الى الهند مباشرة .
واشـــار الـــســفـــيـــر الـــهــنـــدي الى (ان
مـسـتـوى التـبـادل بـ العـراق والـهـند
حـالــيـا اربع وعـشـرون ونـصف مـلـيـار
دوالر تـــتـــضـــمن اســـتـــيـــراد الـــنـــفط
الــعـراقي وتـصـديـر بــضـائع واهـمـيـة
ـشــتــركـة ورغــبـة تــعـزيــز الــتـجــارة ا
احلــكــومــة الــهـنــديــة بــاالجتــاه نــحـو
الـعـراق وفتح أبـواب واسعـة لـلتـجارة

واالستثمار). 
وأقــامـت الــشــركــة الــعــامــة لألنــظــمـة
اإللــكـــتــرونــيــة إحــدى شــركــات وزارة
عادن ومن خـالل مركزها الـصناعـة وا
الــتـــدريــبي بــإشــراف قـــسم الــتــدريب
الية والـتأهيل فـي الدائرة اإلداريـة وا
ـــركــز الــوزارة دورة تــطـــويــريــة في
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ــهــنــدس مــحــمــد إلــتــقـى وزيــر الــزراعــة ا
اخلـفاجي رئيس جـهاز األمن الوطـني عبد
نتج نـاقشة الـية حـمايـة ا الـغني االسـدي 
ـنــافـذ احملــلي وتــشـديــد االجـراءات عــلى ا
احلـدوديـة والـسـيـطـرات احلـكـومـيـة ومـنع
ـهـربـة واكـد اخلـفاجـي على ـواد ا دخـول ا
ـيـداني عـلـى األسـواق احملـلـية اإلشـراف ا
ــراقـبـة األسـعــار وضـمـان عـدم ارتــفـاعـهـا
الفــتـاً إلـى ضـرورة تــشـديــد اإلجـراءات بـ
ــهــربــة ــواد ا ــنع دخــول ا احملــافـــظــات 
خـصـوصاً مـحـصـولي الطـمـاطم والبـطـاطا
ــواد ـــنــتــجـــات احلــيـــوانــيــة وكـــافــة ا وا

منوعة من االستيراد.  ا
واسـتـقـبل اخلـفـاجي مـحـافظ مـيـسـان علي
دواي. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
اخلـفـاجي اعلن عن الـشروع بـخطط جـديدة
لـلـنـهوض بـالـقـطاع الـزراعي في احملـافـظة
نـظـرا لــلـتـنـوع الـكـبـيـر الـذي تـمـتـاز به من
ـساحات نـتجـات الزراعـية وا حـيث تعـدد ا
الـشاسـعة من األراضي الزراعـية فضال عن
االهـوار الـتي تتـصف بـهـا احملافـظـة ومنـها
تــربــيـــة اجلــامــوس كــثــروة مــهــمــة. ووجه
ــــادي اخلــــفـــــاجي (بــــتـــــوفــــيــــر الـــــدعم ا
والـلوجستي للقـطاع الزراعي في احملافظة
ساحات الشلبية وانتاج بذور مـثل زيادة ا
ـمـيـز ودعم الـنـحـالـ من صـنف الـعـنـبـر ا
خـالل تــعـــديل شـــروط االقـــراض وتــأهـــيل
ــراعي لــتـوفــيـر بــيــئـة مــنـاســبــة لـلــثـروة ا

احليوانية). 
W¹dI « nK

ــتـــفــرغــ الـــزراعــيــ واكـــد (مــســاعـــدة ا
ــلف الـقــريـة وتــشـغــيـلــهم وايــجـاد حــلـول 
الـعـصـريـة وتـشجـيع فـرص االسـتـثـمار من
خـالل تسهـيل اإلجراءات وحـسب الضوابط
والـقوانـ النافـذة) مشددا عـلى انه (سيتم
مـنح احملـافظـ ومدراء الـزراعة صالحـيات
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ـتـابـعـة األعمـال الـزراعـيـة وإيـجاد واسـعـة 
ـناسـبـة). ووجه وزيـر الـزراعة ـعـاجلـات ا ا
مــحــمــد كــر اخلــفــاجي نــداءاً عــاجالً الى
الـسـادة احملـافـظـ بـشـأن تـفـعيـل أجراءات
ـنـتج احملـلي  ونـقل تـأكـيـد بـيـان حـمـايــة ا
اخلــــفــــاجي (ضــــرورة ان يـــقــــوم الــــســـادة
احملـافظـ باالشـراف والتـعاون مع الـلجان
نـتج احمللي وحسب ـشكـلة الجل حمـاية ا ا
احلـدود األداريـة لـكل مـحـافـظـة) مـؤكـداً أن
ـثـلة شـتـركة  في كـل محـافـظة  (الـلـجـان ا
ة ـديرية  الزراعـة و دائرة مكافـحة اجلر
ـة االقتـصـاديـة والـشـرطة ـنـظـمـة واجلـر ا
االحتـــاديــة والــرقــابـــة الــصــحـــيــة من اجل
ـهـربة  في واد ا الـتـفـتيش والـتـحري عـن ا

ـوالت وعالوي اخلـضـر  والتي االسـواق وا
دخلت االسواق بطرق غير قانونية وخاصة
مـحـصولي الـبـطاطـا والطـمـاطم  فضال عن
ـنـتـجات الـدجـاج الـكـامل اجملـمد  وبـعض ا
ــمـنــوعـة من ـوفــرة مــحـلــيـا  وا احملــلـيــة ا
األســتـيــراد ودعـا  اخلـفــاجي  الى تــشـديـد
ــســربــة من ــواد ا االجــراءات ومــتــابــعــة ا
احلـدود واتـخـاذ االجراءات الـصـارمـة بحق
ـنـتج احملـلي مــروجـيـهـا واصـفـاً حـمــايـة ا
ـسـؤوليـة الـوطـنيـة واألخالقـيـة) مهـيـباً بـا
ـنتج (بـكـافة الـسـادة  احملافـظـ بحـمايـة ا
احملـلي كال ضمن محافظته) مبيناً ان (هذه
ـهـربة واد ا االجـراءات سـتحـد من دخـول ا
وجتـفف منـابع التـهريب  وأشـار اخلفاجي

الـى ان الــوزارة مــاضـــيــة في دعم حـــمــايــة
ستهلك ـنتج احمللي من جانب و حمـاية ا ا
مـن جـــانب  أخـــر) مــــشـــيـــرا الى ان (هـــذه
االجـراءات سـتـسـهم في تـشـجـيع الـفـالح
ــزارعــ عــلى الــزراعـة وزيــادة االنــتـاج وا
الــزراعي  كــمــا ونــوعــا  فــضالعن تــعــظــيم
ــنــتج ايــرادات الـــدولــة واالعــتــمــاد عـــلى ا
الـوطـني) . وكان اخلـفاجي قـد استـقبل في
ــان إقــلــيم بــغـــداد جلــنــة الــزراعــة فـي بــر
ــنــاقــشــة الــواقع الــزراعي في كــردســتــان 
الـبالد ومنع االسـتيـراد غير الـقانـوني عبر
مـنافذ اإلقلـيم فضال عن التاكيـد على حماية

نتج احمللي.  ا
مـبـينـا أهمـية حتـقـيق اجلدوى االقـتصـادية

مكائن معمل سمنت النجف

مصطفى الكاظمي

ـشــكـلـة واالهـم ان يـكـون الن يـنــهي ا
ـنـتـوج الــوطـني حـقـيـقي اطـار دعم ا

وليس حبر على ورق).  
واشــار الـــتــمـــيــمي الـى ان (انــعــاش
الـــــزراعـــــة في ديـــــالـى مـــــرة اخــــرى
ــئــة من الــبــطــالــة ســتــقــلص 50 بــا
وتــــؤمن مــــصــــادر رزق آلالف االســـر
كــونـــهـــا الــقـــطــاع االهـم واالبــرز في
امـتصـاص االيـادي الـعـامـلـة. وعانت
الـــــــزراعـــــــة فـي ديـــــــالى مـن تـــــــدفق
ـهـربـة واغـراق االسواق احملـاصـيل ا
احملــلــيــة بــهــا مــا ادى الى خــســائــر
فــــادحـــة لــــلـــمــــزارعـــ خــــاصـــة في

السنوات االخيرة) . 
واكــد الـــنــائب فـــرات الــتــمـــيــمي ان
رئيس الـوزراء مصطـفى الكـاظمي لم
يـــتــخـــذ اي اجـــراءات رادعــة حـــيــال

اتاوات الطرق في ديالى.
وقال التميمي في حديث لـ (الزمان) 
 (نـاشـدنـا مـنــذ اشـهـر حـيـال ظـاهـرة
فــــرض االتـــــاوات من قــــبـل جــــهــــات
متنفذة على طرق ديالى وهي حتصل
يومـيا عـلى مبـالغ مالـية طائـلة ورغم
خـطـورة تـلك الـظـاهـرة وحـديـثـنـا مع
وفــود امـنــيــة رفـيــعــة لـكن لـم يـتــخـذ
الـكــاظــمي اي اجــراءات رادعــة حـتى
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اكــد عـضــو مــجـلس نــاحــيـة كــنــعـان
الســــابق جمـال الـــشـمري بـان اكثر
من  40 الف دو مـن مـــــحــــاصـــــيل
ــيـــاه جــنــوب الــشـــتــاء حــرمـت من ا
ـوارد احملـافـظـة فـيـمـا دعـوا وزارة ا

ائية للتدخل . ا
وقـال الــشــمــري لـ (الــزمـان) امس ان
(اكـثـر من 40 الف دو من االراضي
الـزراعـيـة اخلـصــبـة حـرمت من مـيـاه
االنـهـر رغم انــهـا مـشـمــولـة بـاخلـطـة
الــزراعــيـــة مــا يــعــنـي كــارثــة اخــرى
ســتـصــيب مــئـات الــفالحــيــ الـذين
يــعـتــمــدون عـلـى الـزراعــة في تــامـ
قوت عـوائـلـهم) .  واضـاف الـشـمري
ـائـية ـوارد ا انه (رغم وعـود دائـرة ا
ـــيــاه عــبــر اجلــداول لــكن بــتــامــ ا
لألسف لم يـصل شيء ومـوعـد زراعـة
مـحـصولي احلـنـطـة والـشـعـيـر تـأخر
ـزارعــ عــازمـ جــدا مـؤكــدا بــان ا
عـلى اخلـروج بتـظـاهـرة سـلـمـيـة يوم
اخلـــمـــيس الـــقـــادم لالحـــتـــجــاج الن
الوضع بان صعب جدا وعدم الزراعة
سيؤدي الى اشكاالت كبيرة الن االمر
متعلق بلـقمة اخلبـز) . ودعا الشمري
ـــوارد الى (ضــــرورة تــــدخـل وزارة ا

ائـية من اجل تـام حـصص مائـية ا
لألراضي جـنـوب كـنــعـان الـتي تـنـتج
ســنــويــا االف االطــنــان من احلــنــطــة
والـشـعـيـر وبـقـية احملـاصـيـل االخرى
وبـقــاء االمـر دون حــلــول سـيــكـون له

تداعيات سلبية). 
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الى ذلك قــال رئـــيس االحتــاد احملــلي
رعد مغامس التميمي لـ  (الزمان) ان
(االجـراءات االخـيـرة لــلـقـوى االمـنـيـة
عــلى الــطـــرق الــرئــيــســة بــ ديــالى
وكردسـتـان اسهـمت في تـقـلص تدفق
ـهـربـة بـنـسـبة احملـاصـيل الزراعـيـة ا
%25 وهي التـــزال مــحـــدودة وغـــيــر
نتوج احمللي يتطلب مؤثرة الن دعم ا
قطع كـامل لـلـتهـريب إلعـطاء الـفـرصة
امــامـه لــســد احـــتــيـــاجــات االســواق

وحتقيق االكتفاء).  
واضــاف الـــتــمــيـــمي ان (الــتـــهــريب
تـقـلص ولم يـنـتـهي وهـنـاك سـلـبـيـات
كــثـــيــرة رصـــدت مــؤكـــدا ضــرورة ان
تكـون عـمـلـية مـكـافـحة الـتـهـريب بكل
اشـكـاله بـ ديـالى واقـلـيم كـردسـتان
من قبل جلنة حكومـية عليا من بغداد
مع كــامل الــصـالحــيــات في تــطــبــيق
القانون الفـتا الى ان تقـلص التهريب

ــســتــورد غــيــر مــوجــودة احلــد من ا
زارع يدفعون الثمن).  وا

ـكن بـناء انه (ال  واوضح الـتمـيـمي 
قــطــاع زراعي يـــحــقق االكــتــفــاء دون

حــــــسم
ـــثل ابـــرز مـــلـف الـــتـــهـــريـب الـــذي 
مـصـادر تــهـديـد االنــتـاج الـزراعي في
ديالى) . فـيـما قـال مـدير اعالم صـحة
ديالى فارس  العزاوي لـ (الزمان) إن
فارز  (فرق الـرقابـة وبالـتعاون مـع ا
االمـنـيـة اخملـتــصـة ضـبـطت عـشـرات
ـذاخـر خالل األشـهـر الـصـيـدلـيـات وا
ــاضـــيــة كــانـت تــضم  أطـــنــانــا من ا
األدوية وبـعـضـهـا فاسـد غـيـر صالح
نشأ ).   لالستخدام وآخر مجهول ا
أضاف الـعـزاوي أن  (مـا يـقلـقـنـا هو
التدفق الـهائل لألدويـة من منشـأ غير
مـعـروف الـذي سبـب بـعضـه بـحاالت
وفــــاة)  ً الفـــتــــا إلى أن (الــــتــــجـــارة
ـنــشـأ) الــسـوداء (أدويــة مــجـهــولــة ا
تأتي أغلـبهـا من كردسـتان وتدار من
قـبل مـافـيــات ّ تـروج هـذه األنـواع من

ليارات دون األدوية لبيعـها وكسب ا
الـــنــظـــر خلـــطــورتـــهــا عـــلى صـــحــة
األهــــــــــــــــــالـي).  وأشــــــــــــــــــار إلـى أن
(االضـطــرابـات األمــنــيـة في ســنـوات
الــدم بــديـالـى دفـعـت بــعض ضــعـاف
النفوس الى

استـغالل االوضـاع وتسـويق االدوية
ـنشـأ لتـحقيق الفـاسدة واجملهـولة ا
األرباح والتجارة السوداء هي أشبه
بــتــجـارة مــخــدرات جــديــدة بـســبب
أربـــاحـــهـــا الـــعــالـــيـــة ألنـــهـــا تـــقــدر
ــــلـــيــــارات). وأوضـح أن  (فـــرق بــــا
الرقـابة تـقوم بـجهـود استـثنائـية في
مـواجهـة الـصـيـدلـيات الـوهـمـيـة وما
حتــتــويه من ادويــة فــاســدة واخــرى
نـشـأ).   وبـ التـمـيمي  مجـهـولـة ا
ـهـمـة لـيـست صـعـبـة وتـعـاون أن  (ا
ـواطـنـ أسـهم في االسـتـدالل عـلى ا
ئة من الـصيدليـات التي تعمل 70 با
باخلـفـاء في االحـيـاء واالزقـة لـدرجة
لك أي ارسها وهو ال  ان البعض 

شهادة دراسية).
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مــجـال الــوصـف الــوظـيــفـي وتــنـمــيــة
ـــوارد الـبـشـريـــة بـاسـتــخــدام نـظــام ا
األفــراد لـتـنـمـية مـهـارات الـعـامـل في
الـــدوائـــر واألقـــســـام والـــوحــدات ذات
الـعالقـة وسـتـسـتـمـر لـغـاية 17 كـانـون
األول اجلـــــــاري في مـــــــحــــــافــــــــــظــــــة

السليمانيـة .
وقــال بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
الـدورة الـتي يـحـاضـر فـيـهـا مـديـر عام
ـالــيـة في الـوزارة الــدائـرة اإلداريــة وا
اخلـبير ضـيـاء مجـيـد حسـيـن تتضمن
ــوذج مـــحـــاور عـــدة تـــشــمـل دلــيـل و
الــوصف الــوظــيــفي وتــعــريف وإعـداد

الــوصف الــوظـيــفي وقـانــون الـوصف
الـوظـيـفي لـوزارة الـتـخـطـيـط وأهداف
الـوصف الـوظـيفي والـشـروط الواجب
مـــراعـــاتـــهـــا عــنـــد تـــعـــديل الـــوصف
الــوظـيــفي واألخــطـاء الــشـائــعـة عــنـد

إعداد بطاقات الوصف الوظيفـي) .
وتــأتي إقـامـة هــذه الـدورات اسـتـنـاداً
لــتــوجــيــهــات الــوزيــر وضــمن خــطــة
الـــوزارة لـــتــدريب وتـــأهـــيل مـــوظــفي
الـوزارة وتــشـكـيالتـهـا ورفع كـفـاءتـهم
وقـدراتـهم وإكـسـابـهـم خـبـرات عـمـلـية
ــا يــنــعــكس عـــلى عــمــلــهم جــديـــدة 

وأدائهم الوظيفـي .

ـــربي الـــثـــروة ـــنـــاســــبـــة لـــلـــفالحــــ و ا
احلـيوانية ومنهـا الدواجن وإنتاج البيض
نـتجات الزراعـية للمـستهلك. بـغية تـوفير ا
اجلــديــر بـالــذكــر أن وزارة الـزراعــة اثــبـتت
جنــاحـهــا في رفع مـســتـويــات اإلنـتـاج رغم
جـائـحـة كورونـا الـتي ألقـت بضاللـهـا على
ـي  ومن خـالل دعم االقـــــتــــــصـــــاد الـــــعـــــا
اشية ومنتجي الدواجن الـفالح ومربي ا
وتـشجـيع فرص االستـثمـار على توفـير تلك

نتجات وبأسعار.  ا
ÃU²½« d¹uDð

واعـلـنت مـديـريـة زراعـة الـبـصـرة عن تـمـكن
الكــاته مــخــتــبــر الــزراعــة الــنــسـيــجــيــة 
ـتميـزة من انتاج شـتالت بطـاطا نسـيجيا ا
وجنــاح اقـلـمـتــهـا تـمـهــيـديـا لــزراعـتـهـا في
احلـقل. مبـينـة أن الهـدف هو النـتاج تـقاوي
بـطاطا اجليل االول والـتي تستورد من دول
اوربية. مشيرة الى استمرار العمل البحثي
ـذكــور لـدعم الـواقع الـزراعي فـي اخملـتـبـر ا
نــسـيــجـيــا من خالل االهـتــمـام بــاجلـوانب

العلمية وتطوير أساليب اإلنتاج. 
وأكـدت شركة مـاب النهـرين العامـة للبذور
تـعلـقة بـنشـاطات الـشركة مـناقـشة االمـور ا
وكــافــة تــشــكــيالتــهــا اخلــاصــة بــتــجــهــيـز
مـحـصـول الـشعـيـر الـعلـفي وبـذور احلـنـطة
ـشـاريع. واسـتـالم الذرة الـصـفـراء وادارة ا
حــيث  عـقــد اجـتــمـاع مع مــدراء االقـسـام
ركـزيـة للـشـعيـر برئـاسـة السـيد والـلـجنـة ا
ـديـر العـام ورئـيس مجـلس االدارة  نـسيم ا
ـدير عـريـبي عـبـد الـلـه وبـحـضـور مـعـاون ا
العام بسام كاظم شيال  و مناقشة االمور
ــتـعـلــقـة بـنــشـاطــات الـشـركــة وبـتـجــهـيـز ا
مـحـصـول الـشـعـيـر الـعـلـفي واسـتـالم الذرة
الــصـفــراء وجتـهــيـز بــذور احلـنــطـة وادارة
ــنـاســبـة ــشــاريع و اتـخــاذ الـقــرارات ا ا
ـوكــلــة بــهـا الــشــركـة ــهــام ا الجل اجنــاز ا

ولكافة االنشطة.
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أكثر من إسبوع عندما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن
قبـول في جامعاتها وحتى هـذه اللحظة أآلف من الطلبة أسماء الطلبة ا
ال يزالون أمام مكاتب اإلستنساخ واألنترنيت لغرض إكمال معامالتهم !!
ـبـررة فـي عـمـلـيــة الـتـســجـيل من قـبل والـسـبب هــو فـرض شـروط غــيـر ا
وزارتيّ التربـية والتـعليم الـعالي.. فوزارة الـتربيـة تعطي وثـائق بالدرجات
بيـد الـطـالب وبعـدهـا يـذهب ليـصـدقـها وهـذه اإلجـراء يحـتـاج لـوقت طويل
وإزدحامات كبيرة على منافذ التصديق.. ومن ثم يذهب الطالب إلى كليته
سـتمـسـكات كـافة من ليـواجه شروط تـعـجيـزية إضـافـة فبـعد أن يـكـمل ا
ـلـونة إلى وثيـقـة مـصـدقة إلى الـفـحص الـطـبي إلى الصـور الـشـخـصيـة ا
ستـمسكـات الشخـصية إلى (الـكفالـة) وما أدراك ما الـكفالة إستنـساخ ا
وظف مدني مستمـر باخلدمة.. وال تقبل كفالة غيره.. شروطة) فقط  و(ا
والـطـالب الـذي لــيس لـديه مـوظف يــبـقى يـبـحـث عن مـوظف (غـريب) وقـد
اذا هذه الكفالة هل سيستلف الطالب مبلغاً يكون مقابل ثمن وال أدري 

من الدولة..?!! 
ثم تدمج جميع هذه الوثائق على قرص (سـيدي).. وطبعاً كلها دفع مبالغ
مضاعفة ألصحاب مكاتب اإلستنـساخ وهو إرهاق لعوائل الطلبة..  حتى
ـوقـف إعـتــيـادي وال بــأس.. ولــكن الــطـامــة الــكـبــرى أن يــطـلب من اآلن ا
ــعـلـومــات الـتي الـطــالب الـدخــول عـلى رابـط الـكـلــيـة وفــيه (نـفـس) هـذه ا

يسلمها الطالب ورقياً وعلى القرص!! 
ـشـكـلـة أن الـرابط ال يــفـتح عـلى هـذا (الـنت) الــعـراقي الـضـعـيف ومن وا
أل ما مطلوب الطلبة ال يعرف كيف يدخل على الرابط بل ال يعرف كيف 

في احلقول أصالً.. 
ولذلك اآلف الطلبة ما يزالون أمام مكاتب اإلستنساخ..!!

طـلـوب يا مـسـؤولـ في التـربـية والـتـعلـيم أن تـكـون هنـاك آلـية رسـمـية ا
ستجدين.. بـالتعاون ما ب وزارة التربية ووزارة التعليم مبسطة للطلبة ا
العـالي.. وهي أن يـقـدم الـطالب أوراقه الـثـبـوتيـة وبـعـدها يـتم تـخـصيص
عتمدين) جللب وثائق الدراسية من مدارسـهم ويتم تصديقها مجموعة (ا

واحـدة.. لـتـكـون (أمـيـنـة) أوالً واإلبـتـعـاد عن الـفـوضى
أمـام شـبـابـيك الـتـصـديق وإلـغـاء شـرط (الـكـفـالـة)
ـــعـــلـــومـــات وإذا كـــان هـــنـــاك حـــاجـــة إلدخـــال ا
الشـخـصيـة والـعـامة لـلـطالب عـلى الـرابط .. فـيتم
تـخـصـيص مـوظـفـ إلدخـالـهـا من خالل الـوثـائق

التي سلمت لهم على القرص والورقية.

كن ان يكتب عنه الصحفي نـقد مطبوع يكتب فيه ..ح باتت " لعل اصـعب ما 
هنة  بعد طواف طويل على  الزمان" بيت ا

 ادارة عـدد مـن الـصــحف وكـاالت االنــبـاء فــضال عن الــعـمـل مـراسال لــعـدد من
الصحف العربية .

ـاذا الـزمــان وصـنـوهـا الــشـرقـيـة من دون ودائـمـا مـا يــطـرح عـنـدي الــسـؤال  : 
سواهما? 

ا يتوقف على عدة طـبوع اعالمي او قناة فضائـية  ا اكرر الـقول اي نقد مهني 
عوامل منها : 

ـهـنـة..مـا بـ خـط ثـابت في ادارة الـعـمل االعالمي بـلـغـة الـعـصـر اوال : مـعـيـار ا
وحداثـة اليـوم وبـ استـهالك  فج لـلغـة اإلعالمـية يـوظف ألهـداف خاصـة ..حتى
وان كانت لـلزمـان والـشرقـية أهـداف مؤسـسـة  اعالميـة وهذا الغـبـار علـيه . لكن
ـا يـقف وراءه اعـداد من كـبـار  اسـاط ـن ال يعـرف.. ا ـهـنـة اإلعالمـية  ثـبـات ا

العمل الصحفي ..لكل منهم بصمة واضحة وصريحة ومفهومة. 
ثـانـيــا : هـؤالء " االسـطــوات" ال يـقــبـلـون بــنـشــر اي شيء فـقط المالء الــفـراغـات
فـحـسب ..هـكـذا تـعـلمـنـا  في مـدرسـة " اجلـمـهـوريـة " اخلـالـدة مـعـنى االحـتراف
ــاذج اخـرى جتــد في نــشـر اي شيء من اجل اي هــدف جملـرد ــهـني مــقـابل  ا
حرق اوراق بال حـرفة مهنية..حتى بات ادعاء العمل  الصحافي مهنة من ال مهنة

له .
ؤسـسة الـزمان والشـرقيـة في جذب اهواء رن  ثالـثا: ثبـات التـخطيط االعـالمي ا
ـرونـة ايضـا ثـمة الـكـثيـر جدا من " ومـيـول قراء ومـشـاهدين ..ومـا بـ الثـبات وا
اســطــوات" االدارة الـصــحـفــيــة واالعالمـيــة وجـيـل من الـرواد الــذين مــا انـفــكـوا

يخرجون اجياال مبدعة من تالميذ بالط صاحبة اجلاللة .
ـقال او الـتـقـرير ـهـنـة ..تمـنح نـشـر ا تـمـاسك في ا رابـعـا : مثل هـذا االنـهـمـاك ا
تجدد االخبـاري بل حتى اخلبر صفة مـبدعة فانت في بالط الصـحافة واالعالم ا

.
يبـقى مـن القـول ان جـمـهـور من االصـدقـاء وزمالء  الـعـمر
ــؤســســة بـأســمــائــهم ــكن الــتــبــاهي بــهـم في هــذه  ا
هـنـية .. عـلى مـدى اكـثر من ثالثـة عـقود وعنـاويـنهـم  ا
ونيـف مضت ..بحالوتـها ومرارهـا .. اطيابـها وشررها
..لــكـن لــرائــحــة احلــبـــر مــحــبــة خـــاصــة ..الف حتــيــة

تجدد . ؤسسة الزمان.. وشكرا لهذا االبداع ا
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ـاليـة علي وانـا اتابـع ردود الفـعل الغـاضبـة للـناس بـعد الـلقـاء الصـحفي لـوزير ا
ــوجـود بــيـنــنـا عالوي مع مــجــمـوعــة من االعالمـيــ تــأكـد لــدي حـجم الــفـراغ ا

وب هذه الطبقة السياسية احلاكمة. كشعب
فـراغ كبـيـر يـصـيب حـتى عـقل غـالـيـلـو بـالدوران والـدوخـة.ولن يـسـتـطـيع غـالـيـلو
ـنـظـاره وعـلـمه في الـفـيـزيـاء والـريـاضـيـات ان يـفك شـفـرة هـذا الـفراغ الـكـوني

العراقي الهائل.
ـشـكـلة واحـدة ولـيس من فـا   قـيل كالم كـثـيـر في ذلك الـلـقـاء وفي غـيـره ايـضـا
الــســـهل حــلــهــا. أامــا الــنــتــيــجــة فــهـي اجــراءات قــاســيــة ضــد الــذين ال رواتب

وضد من يتقاضون رواتب تكفي بشق االنفس ألعالة عوائلهم. عندهم
الـية علي عالوي اكرر قـيل كالم كثيـر واغرب ما قـيل من هذا الكالم قـول وزير ا
ان الـذي ســيـتــضــرر من اجـراءات رفع ســعــر صـرف الــدوالر وكـذلـك تـخــفـيض
اما الذين يعتمدون على وبشتري حاجـيات بالدوالر الرواتب هـو من بسافر كثيرا

سهم شيء. نتوج احمللي فلن  ا
  في الـــواقع افــهم هــذا الــكـالم جــيــدا عــلى انـه مــوجه الى دمى تـــشــتــغل عــلى
ـرض والــقـلق واجلـوع وحب الـبـطـاريــات ولـيس الى بــشـر يـخــضـعـون لـقــانـون ا

االمتالك.
أكله ومـشربه.لكن مـكن ان يصمـد االنسان طـويال ان كان االمـر يتعـلق    من ا
ـــرض اصــابـه.هل هــنـــاك نــظـــام صــحـي يــدعم كـــيف ســـيــصـــمــد اذا تـــعــرض 

وبعطيه احساسا بالقوة. ويشعره بالكرامة ريض ا
  اضف الى انعـدام الرعاية الصحيـة فوضى اخلدمات االخرى.الكـهرباء الوطنية
ـولـدات االهـلـيـة الـتي تـفـرض هي وا ـواطـن رسـومـا شـهـريـة الـتي تـفـرض عـلى ا

االخرى رسومها العالية جدا.
.كل واطـن  ثم هنـاك خدمـات الـبلـدية الـتي تـفرض هي االخـرى رسـومهـا عـلى ا
ـــوظـف او اجـــر صـــاحب الــــبـــســـطـــة في هـــذا وغـــيـــره يـــســــتـــقـــطع مـن راتب ا
لك ـواطن الـذي ال  الشـارع.واالكـثـر طـرافـة في كل حـديث الـوزيـر أنه قـال ان ا

سيارة لن يتضرر من رفع سعر البنزين.
كن ان اقوله انها تدل اي مالحظة هذه ايضا مالحظة جديرة بالتوقف واهم ما 
ـالــيــة هـو ذلك ـقــصــود في كالم وزيــر ا ــواطن ا رفـع سـعــر الــبـنــزين عــلى ان ا
الـشـخص الـذي يـتـصرف مـثل دمـيـة من الـبالسـتك كل وظـيـفـتـهـا ان تـتـحرك اذا

كانت بطارياتها جيدة.
وال حتتاج الى اي شيء اخر.

لكن دعوني اطرح تساؤلي اجلاد:هل فشل التكنوقراط في قيادة البلد?
واذا اردنـا ان نــكـون دقــيـقـ اظن االجــابـة واضــحـة جــدا
فـعـلـيــنـا اسـتـثـنـاء بـعـض من دخل الى غـرف الـسـيـاسـة
وخرج مـنـهـا العـنـا الـعـمل في ظل تـلـك الغـرف.امـا من
بـقي هـنـاك في الـظـالم الـسـري حـيث تـعـقـد الـصـفـقات
وتصـرف االمتـيازات فهـذا ليس اال تـكنوقـراط ال يعرف

واطنة. ومعنى ا اي شيء عن منطق احلياة

االن ).  واضــــاف الـــــتــــمـــــيــــمي  ان
(االتـاوات ظـاهـرة اسـتـفـحـلت بـشـكل
كبـيـر في ديالى وتـسـببت في احـباط

كــبــيـــر لــدى الــراي
العـام احملـلي لـعدم
الــقــيــام بــاي فــعل
يــعــالج الــظــاهــرة
الــــتي تــــؤدي الى
ابـتــزاز في وضح
الـنــهــار لـســائـقي
ـا ــركــبــات ور ا
سياتي يوم تدفع
االهـالي لـلـنـزوح
وتـرك احملـافـظـة
بـــســبـب تــفـــاقم

االتاوات ).   
ومن جانب آخر
اكــــــــد رئــــــــيس
االحتاد احمللي
لــلــجـــمــعــيــات
الـفـالحـيــة في
ديـــــالـى رعـــــد
الــتـــمـــيــمي 
بــــــــــــــــــــــــــــــــان
احملــــــاصــــــيل

ئة سـتوردة تـلتهم 70 با الزراعيـة ا
من اسواق احملافظة. 

…œ—u²  qO U×

وقـال الــتـمــيـمي لـ (الــزمـان) ان (15
مــحـصــوالً زراعــيــاً مـســتــورد التـزال
تــتـدفق بــقــوة صــوب اســواق ديـالى
ــئـــة مـن قــدرة وهي تـــلـــتـــهم 70 بـــا
نـتوج احمللي التـسويق رغم وجـود ا
الـــذي يــوفـــر االكـــتـــفــاء مـــا ادى الى
ـزارع انخـفـاض االسعـار  وتـكبـد ا
خـســائـر يــومـيــة تـقـدر بـ 20مـلــيـون
ان (كل ديـنــار) . واضـاف الــتـمــيـمي 
ـسـتورد وعود احلـكـومـة باحلـد من ا
وخلق توازن مع االنتـاج احمللي حبر
ـزارعـ التزال عـلى ورق وخـسـائـر ا
ـــوسم تـــتـــفــاقـم ونــحـن في بـــدايــة ا
ـا يــكـون الـوضع اكـثـر الـشـتـوي ور
ـواسم االخرى الن عـملـية سواء مع ا

UI¡∫ وزير الزراعة خالل لقائه محافظ ميسان

فارس العزاوي فرات التميمي
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UNIVERSAL
TEST 

MACHINE

نــود اعالمــكم بــانه قـد 
تــــمــــديـــــد مــــوعـــــد غــــلق
ـرقـمــــــــــة ـنـاقـصــــــة ا ا
(ن و ع/ ف / ٦/٢٠٢٠)
اخلـاصـة بـتـجـهـيز نـصب
وتــــــشـــــــغـــــــيل جـــــــهــــــاز

UNIVERSAL)
(TEST MACHINE

ـوافق الى يــوم االثــنــ ا
٢٠٢١/١/١١ بــــــــــــــدال مـن
تـــاريخ الـــغـــلق الـــســـابق
ـــؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/٢٨ ا
ويــــــكـــــون تــــــاريخ فــــــتح
الــعــطـاءات يــوم الــثالثـاء

وافق ٢٠٢١/١/١٢ . ا
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حتية طيبة...
علوماتية احدى تشكيالت وزارة االتصاالت دعوة جميع الشركات اخملتصة الـعراقية والعربية واالجنبية لتقد العرض الفني والتجاري البرام عقود يسر الشركة العـامة لالتصاالت وا
ـواصفات الـفنية والـشروط القـانونية مشاركـة في مجال تشـغيل مشـروع الشبـكات النحـاسية وفق تـقنية ( ADSL+2) او االحدث مـنها في عمـوم العراق عـدا اقليم كـردستان وحسب ا
طلـوبة وباالمـكان احلـصول على شـروط االعالن عن طريق ارسال مـخولكـم مع كتاب الـتخويل الـرسمي الى مقـر الشـركة الكـائن في (بغداد - شـارع ابو نؤاس - مـجاور فنـدق بغداد - ا
دير العام -  الطـابق العاشر) لـقاء مبلغ قـدره (٥٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسة مالي ديـنار عراقي ال غيـر وغير قابلـة للرد. تقـبل العطاءات لغـاية الساعـة الثانية عـشر (١٢ ظهرا) من يوم مـكتب ا
نـاقصة والبالـغة (٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسون مـليون دينار صادف (٢٠٢١/١/١٧) والـذي هو نفس يوم فـتح العطاءات على ان يـرفق معها مبـلغ التأمينـات االولية للـمشاركة في ا (االحد) ا
على شكل خطاب ضـمان او صك مصدق على ان يكون صادر من مصرف معتمد في العراق (عن كل محافـظة على ان ال تتجاوز ثالث محافظات لكل شركة). وتودع في صندوق العطاءات
ناقصة مع ذكر علوماتية الكائن في مقر الشركة - الطابق االرضي - االسـتعالمات وعلى ان تقدم العطاءات داخل ظرف مغلق مكتوب عليه اسم ا اخلاص بالـشركة العامة لالتصاالت وا
ـوقع االلكتروني في وثائق العـطاء واسم ورقم البريد االلكتـروني للشخص اخملول عن متابـعة االستفسارات التي تخص اسم الشـركة والرقم اخلاص بالشركـة والعنوان الكامل وبيان ا
ناقصة تقدمة بتوقيع وختم اوراق العطاء كافة مع حتديد نفاذية العطاء ب (١٨٠) يوم من تاريخ غلق ا العطاء مع مراعاة تقد العرض الفني والتجاري كال على حدة وتقوم الشركـة ا
ـعلـومات االتصـال على ارقـام الهواتف ( ٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) و (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او الـبريد زيد من ا ـطلوبـة و وسيهـمل العـطاء الغـير مـستوفي لـلمتـطلـبات الفـنيـة والشروط الـقانونـية ا

االلكتروني
www.itpc.gov.iq - / Legal_itpc@itpc.gov.iq .... مع التقدير
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أقـامت البـطريـركيـة الكـلدانـية مـساء
ـصادف 24 كـانون االول اخلمـيس ا
2020 مــراســـيم قــداس لــيـلـــة عــيــد
يالد فـي كاتدرائـية مار يوسف في ا
بـــغــــداد  والـــتي ادارهــــا قـــداســــــة
الــبــطــريك الــكــارديــنــال مــار لــويس
ساكـو مع عـدد من أسـاقـفة الـطـائـفة
وحـضـر الـقـداس فـخـامة الـكـلــدانـيـة
الـــرئـــيـس الـــعـــراقي بــــرهم صـــالح
وسماحة السيـد عمار احلكيم رئيس
تـيار احلـكمـة الشــيخ ســتار احلــلو
ـندائـيـــة بالـعــالم رئـيس الطـائـفة ا
ان وعـدد من نـواب شـعبـنـا في الـبـر
العراقي باألضافة الى عدد من أفـراد
ـعـتـمد فـي الـســلك الـديـبلـومـاسـي ا
بغــــداد وشخصيات مـختلفة اِضافة
.  ومـن ــــواطـــــنــــ الى جـــــمع مـن ا
جــانـب آخـــر حـضــر رئــيس الـوزراء
الـعـراقي مـصـطـفى الـكـاظـمي قـداس
ــيالد الـذي أقــيم في كـنــيـسـة عــيـد ا
سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في

بغداد.
وقد تخلل القداس عدد من الصلوات
ــأخــوذة من الــروحــيــة الــربـــانــيــة ا
ـعـتـمـدة عـند تـعـالـيم الـلـيـتـورجـيـا ا
الطـائفـة الكـلدانـية وكـان هنـاك حيز
 خاللـه تالوة عـــــــدد من اخلـــــــطب
الـرســمـيــة حـيـث بـادر الــكـارديــنـال

لويس ساكو بألقاء
خـطبـته مرحـباً بـالضـيوف ومـسلـطاً
الـضـوء عـلـى أهـمـيـة الـدور الوطـني
ـــســـؤول من قـــبـــل كـــافـــة الـــقــوى ا
السـياسـية في التـعاون من اجل رفع
الــكم الـهـائل مـن الـظـروف الــصـعـبـة
ــربـهــا الــوطن من الــنـاحــيـة الــتي 
األمــنـيـة الـسـيـاســيـة األقـتـصـاديـة
األجتماعـية  والصحـية وأكد بدوره

األعـــتــمـــاد عـــلى عـــامــلـي الــصـــفــاء
الــــروحي واألخالقـي لــــتـــحــــقــــيــــق
السالم واألخـوة ماب أبـناء الوطن.
ونــود الــقــول بــانـه كــان األجــدر من
الــكـارديــنـال ســــاكـو بـأن يــدعـو الى
قـــداس مـــشـــتـــرك مـــوحـــد مع بـــاقي
ـسـيـحــيـة في الـعــــراق الـطــوائف ا
تعـلقة حول لكــي يجـسـد موعظـته ا
مـــفــاهــيم األخـــوة والــسالم ومن ثم
اِظـهار مـدى وحدة كـلـمتـنـا الروحـية

والقومية. 
أود تــســلــيط الـــضــوء عــلى احلــدث
األهـم في هــذا األحــتــفــال هــو حــالـة
الرياء  الظاهـرة في خطــاب الرئيس
بـرهم صـالح والـسـيـد احلكـيم ومن
ثـم خـطـاب رئـيس الـوزراء الـكـاظمي
في األحتـفال اآلخـر  وتمـثلت جـميع
تـناقض فكرياً اخلطب بالوجه ا
وعمليـاً  اِذ نتناول الـوجه الظاهري
والـتي أكـــد مـن خالله اجلـمـيع عـلى
األســتــلــهــام من الــقــيم األنــســانــيــة
والــنـبــيــلــة الــتي جــاء بـهــا الــســيـد
ــســـيح والـتـي تـرســخت مـن خالل ا
مــفـــاهــيـم احلـب والــتـــســامـح عــنــد
الــبـشــريـة والــعـمل من أجـل سـيـادة
روح الــسالم والــتــعـايـش والــتالحم
الـوحـدوي مـا بـ الـفـرق الـعـــراقـيـة
بـــكـــــــافـــة تالويــنـــهــا الـــعــقـــائــديــة
وحد. والطـائفيـة حتت ظل العـراق ا
ـفهــوم الـعـاطــفي ســـادت خطـبـهم ا
ـتـمـيز ـتـمـثل بـالـدور ا اجلـــيـاش وا
ــســيـحـي الــعـراق ضــمـن الـنــســيج
الـــوطـــني الـــعـــراقـي وأبـــدوا كـــمــال
األســف عـــلـى هـــجــــرة اجلـــمــــــــوع
الــكــبــرى مــنـهـم الى خــارج الـوطن 
حـــــيث أكـــــــد اجلـــــمـــــيــع الـــــعــــــمل
وبـــصــــورة جـــديــــة عـــلـى تــهـــيـــئــة

ـنـاســبة والـدعم الـكامل الـظروف ا
ـهـجرين من أبـنـاء شعـبـنا لـعودة ا

الى بلدهم العراق.
تـمـثل بـالـفـكر أمـا الـوجه اآلخـر وا
ـــضــمـــور بـــالــنـــوايــا الـــبــاطـــني ا
واألفكار الـتي تخـدم أيدولوجـيتهم
بـنية عـلى الطـائفية وسياسـاتهم ا
قـيتـة والتي جنـحت فيه األحزاب ا
الــثــيــوقــراطــيــة جــنــبــاً مع جــنـب
االحـــزاب الــشـمــولـيــة في عــمـيــلـة
تـوظــيف و أســتــغالل فــسـيــفــسـاء
الـهــويــة الـطــائــفــيـة لألنــطالق من
ــشــؤومـة في قــاعــدة فــــرق تـســد ا
ـكـونات سـبـيل اِدامـة الفـرقـة بـ ا
األجـتــمـاعــيـة الـعــراقـيــة و تـقــيـيـد
احلــريــــات اِضــافــة الـى تــهــمــيش
ساواة ماب األفراد ضمن فرص ا
اجملتـمع العراقي والغاية منها هو
بث كـامل سـيـطرتـهـا عـلى  مـفاصل
احليـاة بكـافة أنـواعهـا في العراق.
حتـدث اجلمـيع عن أهـميـة احلـفاظ
عـلى الـلـحــمـة الـوطـنـيــة الـعـراقـيـة
ودورهــا الـفــعـال فـي بـنــاء الـوطن
مـتنـاســـ في ذلك دورهم الـسـلبي
في وصــول الـــعـــراق الى مــرحـــلــة
ـعـتــمـدة عـلى األنــهـيــار احلـالـيــة ا
مبدأ الوالءات العقائدية والطائفية
وخـلق مسـاحـة عريـضـة من حاالت
اخلــــــوف والــــــرعـب والــــــفــــــســـــاد

ستشري في بدن الدولة.  ا
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 فيما يلي نود تـسليط الضوء على
ـــهـــمـــة والـــتي بـــعـض الـــنـــقـــاط ا
يتناقض من خاللها ساسة البلد:  
1- الرئـيس برهم صـالح يدعو الى
التالحم الـوطني العـراقي وتناسى
مــشــاركـــته الــفــعــالـــة في عــمــلــيــة
األسـتـفـتـاء الـكـوردي ( ريـفـيردوم )
الذي أقيم في 25 أيلول  2017 من
أجل أســتـقالل اِقلـيم كردسـتان عن
جــســـــد الـــعــراق والـــذي أعــتـــبــر
حـيـنهـا خـرق دسـتـوري  واآلن هو
. ــثل الــراعي األول لــلــعــراقــــيـ
واجلــديـر بالـذكر بـأن كل ما يـنطق
به ســاســـة الــعـــراق عن الــلـــحــمــة
الــوطــنــيـــة مــا هــو اِال أحــد أنــواع
الـتسـويق و األسـتـثمـار الـسـياسي
الكاذب والذي يراد منه التكتم على

مـاوصل الـبلـد الـيه الـيـوم بـحيث لم
يـعـــد هـنـاك مـصـطـلـح وطـن تـابــــع
الى مـــواطـــنـــيـه بـــغض الـــنـــظـــرعن

األنتماءات القومية و العرقية.
 2- يــركـــز أغــلب الــســاســة وأخص
مـنهـا األحـزاب الـدينـيـة على مـسـألة
ـــرأة في حـــقــــوق األنـــســــان ودور ا
الــعــراق مــابــعـد 2003 اتــسـائل أي
حـقـوق اِنـســان تـتـنـاغـمــون الـلعــب
ـواطـن من خاللـهـا عـلى مشـاعـر ا

هـل نـسـيـتم أفــتـعـالـكم أزمــة تـغـيـيـر
قــــانـــون األحــــوال الـــشــــــخـــصـــيـــة
ـرقم 188 لـعــام  1959 الـعـراقــية ا
ــعــايـــيــر الــدولــيــة ــتـــوافـق مع ا ا
وتــبـديــله بـالـقــانـون الـسـئ الـصـيت
ـتـمــثل بـظــاهـرة تــزويج الـفــتـيـات ا
القاصـرات  دون الســـن الـقانونــــي
ــتـــمــثل بــ 8 ســـنـــوات ومــنـــهــا وا
سحبتم الثـقة من السلطـة القضائية
و أعــطـيـتم الــشـرعـيــة لـرجـال الـدين
ــســـلــمــ ألجــراء هــذا ــشــايخ ا وا

القانون طبق هواهم. 
3- تؤكـدون عـلى اهمـية احلـفاظ في
الـتــنــوع والـتــعــايش الـســلــمي بـ
ـقـابل كـان لـكم الـدور ـواطـنــ بـا ا
ـقيـتـة في سن قوانـ تؤدي واليـد ا
بـــدورهــا أســـلـــمـــة الــقـــاصـــرين من
األقــلــيــات الــعــرقــيــة طــبق الــفــقــرة
ـــادة رقم (26) من الـــثــــانــــيـــة مـن ا
قـانـون الـبـطـاقـة الوطـنـيـة الـعـراقـية
رقم (3) لعام 2016 والتي تشير وا
الى ( يــتــبع األوالد الــقــاصــرين  في
الدين من أعتنق الدين االِسالمي من
الـبـوين) وأسـلـمـتـهم قـبل بـلـوغ سن
ـكــــن أعتـباره أحد الرشـد والذي 
األنـــتـــهــاكـــات اخلـــطــيـــرة حلـــقــوق
األنــــســـان واحلــــقـــــوق الــــديـــنــــيـــة
كفـــولة ضـمن الدســــتـور العراقي ا
ــــــواثــــــيـق والــــــقــــــرارات ومـن ثم ا

الدولية. 
4- تتبـاكون على مـسيحـيوا العراق
وكـــان لــــكم الـــذراع الـــطــــويـــلـــة في
تــهــجــيـرهـم و تـضــائل عــددهم  الى
أكثر من %83 منـذ الـغزو األمـيركي
لــلـــعــراق ســنــة 2003 حــيث أغــلـب
الــــتـــقــــــديـــرات أشـــــارت بـــأن عـــدد
ـختلف ـسيـحي  اآلشــــــــوري ا
طوائفهم كان حوالي مليون ونصف
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بغداد

وقــد تـنــاقــص عــددهم الى الــ 250
ألف نـســـــــمـة في الـوقت احلـاضر
والزال الـعـدد يــنـخـفض بـأسـتـمـرار
كنـتيـجة لـلسيـاسات  الـفاشـلة التي
تـعــــاقبـة حلكم أدتـها احلـكومـات ا

البلد منذ عام 2003.
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وتـشــيـر الــكـثــيـرمن األحــصـائــيـات
الدوليـة بأن العـراق واحد من أسوأ
بــــلـــدان الـــعـــالـم في الـــكــــثـــيـــر من

النواحي . 
ــكن الـــذكــر بــعــدم تــفــعــيل كــذلك 
الـــقــرارات الــصـــادرة مــن مــجــلـس
الـوزراء واخلـاصــة بـأبـنـاء شـعـبـنـا
مـنهـا اِقامـة محـافـظة سـهل نيـنوى
وعــدم تـخــصـيص مـيــزانـيـة مــالـيـة
ـــنــاطــق لــتـــوفــيــر أبــسط لــهــــذه ا
اخلدمات لـها وخاصـة وهي بحاجة
ـالي ألعادة مـاسـة الى الـتـعـويض ا
اِعـمـارهــا  بـعـد الــهـجـمــة الـشـرسـة
الــتي قــام بــهــا تــنــظـيـم داعش عـام
2014 والـتي أمست بـعـدهـا واحدة
ــنـكـوبــة في الـعـراق ــنـاطق ا من ا
الـتـدخــل الـســـافـر مـن قـبـل أحزاب
ناطق السلـطة في بغـداد و أربيل 
تـواجـد شـعـبـنـا ومن ثم الـســـيـطرة
على مـقـاعـد الكــوتـا مـن الـناحـــية
ــنــاهج الــتــربــويــة تــشــيــر أغــلب ا
سـيحـي الـرسمـية الـعراقـية بـأن ا

هـم دخـالء عـــــلـى هـــــذا الــــــبـــــلـــــد 
والنـــــنـــــسى تـــــصـــــــريـح الـــــقــــادة
الـــســــيـــاســــيــــ في الــــبـــلــــد بـــأن
ـثــابــة جـالــيـة ـســيــحـيــيــ هم  ا

تعيش في العراق.  
5- يـتـفق الـسـاسـة الـعـراقـي عـلى
اِتخـاذ اخلطـوات اجلادة في عـملـية
ــلــيـونــيـة حق الـعــودة لــلـجــمـوع ا
هجرة من أبـناء شعبـنا واألقليات ا
ونـود األخــرى الى بــلــدهـم الــعــراق
األعالم بـــأن عــراق الـــيـــوم يـــعــاني
أسؤأ حاالتـه وعلى كافـة األصعدة 
ونــخص مــنــهــا الــعـــامـل األمـني و
األقـتــصـادي وغـيــرهــا والـتي الـقت
ظاللـــهـــا الــســـلــبـــيـــة عــلـى الــواقع
ــتــردي الــذي يــعــانــيه ــعــيــشي ا ا
ـــواطن الــعــراقـي ومن ثم أنــعــدام ا
أبســـط اخلدمات الواجب توفيرها
لذلك أود التسـائل من سيادة رئيس
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(1)
قـــــبل عـــــام تـــــســـــاءلــــنـــــا فـي مــــوضـــــوع حتـت عــــنـــــوان (اخلـــــوف من
اذا تسيـر محاوالت التـغيير في بـلداننا الـتغييـر..والقنـاعة باجلمـود..!): 
لة ال تنـسجم مع رغبة األكثرية?  وبذلك ال تنسجم مع بـخطوات ثقيلة و
الـعـصـر ومتـطـلـبات احلـيـاة والـعالقات بـ الـنـاس ومن يعـدون أنـفـسهم
ـفروض أن بـيـدهم احلل والـربط ويـقـودوننـا نـحـو الـغد الـغـد الـذي من ا

. يكون أكثر إشراقاً
ــرحـلــة قــيـام الــنـاس وبــعــد مـرور بــلـدنــا الــعـراق مــنــذ اكـثــر من عــام 
ـسـحـوق يـومـيـا وبشـكل مـنـظم بالـنـزول الى الـشـوارع رافعـ شـعار ا
الـثورة ضـد الفسـاد وسميت بـ (ثـورة تشرين)  ‘مـاحصل خالل مراحل
سـيـر االنتـفاضـة يـعدو شـيئـا غـريبـا لم اطلـع علـية في تـاريخ انـتفـاضات
ـنطقة على االقل  ‘والـشيء الغريب هوان كل الناس ـظلوم في هذه ا ا
نتفض  ‘ولكن االغرب من في طول وعرض العراق اعلن تضامنه مع ا
هـذا ان حـيـتـان الـفسـاد مـلـؤا الـشـاشات لـيس  فـقط الـقـنـوات االعالمـية
داخل الــعـراق بل طـول و عـرض الــعـالم يـعـلــنـون تـضـامــنـهم مع شـبـاب
االنــتـفـاضــة ودون اي خـجل يــطـالـبــون (الـدولــة ....الـدولـة الــتي بـاركـوا
ودعـمـوا امريـكـا في نيـسان 2003 عـنـدما جـاء مـحتال وهـدم كل ركـائز
وعالمـات وقوان دالئل وجـود الدولة في العـراق  وهم فرحوا لـذلك علنا
سح ذاكرة الـعراقيـ  و طالبـوا باعـتبار  ذلك الـيوم بالـعيد بل طـالبـوا 
الـوطني الـعراقي ...!!( وهـؤالء كانـوا على يـق ان الـغرب هـاجم العراق
لـيس النـقـاذهم بل السـقـاط دولتـهم تـمـهـيدا  جلـعل الـبـلـد منـطـلق لـلـعمل
ـعرفـة انهم ـنـظم  للـتخـريب عـندمـا سـلمـوه الناس هم يـعـرفونـهم حق ا ا
يـؤمنـون بكل شيء اال اعـادة بنـاء العـراق ...!! لذلك رايـناهم فـي سنوات
مــا بــعـد االحــتالل لـم يـقــدمــوا اي شيء يــدل عـلـى الـبــنــاء حـيـث  كـانت
ستـلزمـات  على خـطوتـهم االولى تعـميـق روح االنتقـام ... و تمـرير كـل ا
هــذا الـطــريق  الــذي ادى الى تــفـكــيك مــجـتــمع الــعـراق بــشـكـل خـطــيـر
اسـتفـادت منـة مـصدر الـقرار االمـريكي تـنفـيذا لـوعدهم بـضمـان سالمة

سخ . الكيان الصهيوني ا
ثل مجرب في مـن يحكم العراق منذ 9 نيسان 2003 هـم مجموعة 
الـنفـاق (بعضـهم دخل دورات تثـقفـيه وتعـليمـيه لتـنفـيذ مامـطلـوب منهم )
ولــهم ارتـبـاطــات مـشـبــوه لـة عالقـة بــكل شيء اال عـودة بـنــاء الـدولـة في
العراق  ‘ولم يـكتشف معدنهم وخطورة اجتاهاتهم اال من خالل مواجهة
ـتظـاهريـن و يدعون انـتفـاضة تـشرين الى حـد اليخـجلـون   من قتـلهم  ا

تبني شعاراتهم ...
 (2 )

مــنـذ سـيـر االمــور بـعـد االحــتالل اتـوقف عـلـى ظـاهـرة غـامــضـة  تـؤشـر
بـوضوح ان  مـصدر القـرار في االدارة االمريكـية خطط الحـتالل العراق
بـهدف اطالة (خراب) فيها واختار لتحقيق هذا الهدف اعتى اعداء عراق
نطقة  بان التاريخ و احلضارة والقدره على النهوض عند الشدائد في ا
يـفسح لهم كل على حـده ان يلعب كل ما يـعمق الصراع و اخلالفات في
هـذا الـبـلـد  ‘ويـبـدو لي ان بـ كل تـلك الـقـوى ورغم  وجـود عـداء بـيـنهم
بـعضه عميق ‘ تـخطيـط دقيق لفـتح طريق المكـانية ايـجاد خط اوطريق
ـرئي) ان صحـة هذه الـتـسمـية يـفتح غـامض المـكانـية (الـتحـالف  غـير ا
مـجال حرية التـصرف للتحـقيق او التمهـيد لتحقيـق اطماعهم في العراق
والـسـكوت عـن  تعـارض تـصرفـات احـدهم على حـسـاب االخر   ‘فـمثال
كن ان اطـماع تركيا جتاه الـعراق معروف تاريخا  ‘والسـباب تاريخية 
صـالح ايران االقـليـمية  ‘فـبوجـود هذا الـتحـالف الـغير ان يـضر هـذا  
مـرئي يـفـسح اجملـال اليـران  ان تـتصـرف داخل الـعـراق بـحـيث يـعوضه
عن االضــرار الـنـاجـمه  عن الـتـزاحم الــتـركي وهـكـذا و هـدف الـكل مـنع
نــهـوض الـعـراق عن طــريق اعـادة االسـتـقـرار ....!!  فــلـيس هـذا احملـتل
اخلـبـيث بعـيـد عن كل قوة اقـلـيمـية تـتـدخل لتـعـميق اخلالفـات الـعرقـية و
الـطـائفـية وكـان اول خـططه الضـعاف طـويل االمـد في العـراق هـو تثـبيت
تـكـوين الـشـعب الـعـراقي في الـدسـتـور عـلى اسـاس مـكـون وليـس شعب
ــنـطـقـة ــوحـد  في وطن واحـد بــروح اوطـنـيـة مــثل الـدول االخـرى في ا ا
عـموما . فـبمجـرد وجود هذا الـنص الدستـوري يعني وجـود ثغرات امام
االطـمـاع االقلـيمـيـة للـتدخل في شـؤون الـعراق بـحجـة الـدفاع عن حـقوق

نطقة . اثلة في بلدان ا مكونات 
(3)

وهـا نحن نعيش مـرحلة هبـوب عاصفة الـتغيير في أكـثر من موقع ضمن
نـطقـة التي كانت وال تـزال أخطـر منـطقة في عـالم اجلنـوب خاصةً هـذه ا
ـراحـل الـسـابقـة حـتـى عـنـدمـا كان وعـلى الـكـرة األرضـيـة عـامـة وفي ا
يـحصل الـتغيـير ال يالمس عـمق األحداث أو األنظـمة او حيـاة الناس وال
يـتعدى انقالبا من فـوق وبعد ايام معـدودة ترجع األمور كل األمور كما
كانت   ‘ولـكن عملـية احتالل الـعراق خطط له خـارج هذا التوجه ‘بعض
كـان من غـبـاءهم او السبـاب مـشبـوهـة كـانوا يـبـررون اخطـاء احملـتل بان
مـصـدر الـقرار االمـريـكي الذي قـرر (حتـريـر )العـراق لم يـكن كـاالنكـلـيز
عــنـدمـا احــتل الـعــراق في بـدايــة الـعـشــريـنـات لــهـا اخلـبــره في الـوضع
الـعراقي لكي تتـعامل مع الوضع دون حدوث اضرار بـارادة العراقي ‘
ان الـتـخـطـيط الحـتالل الـعـراق امـريـكـيا ‘عـمل له بـكل دقـة وحـدد جـميع
ـدى بدقة وكـما اشرنـا اكثر من مـرة بحيث رحلـية والبـعيدة ا االهـداف ا
صدر القرار يـكون نتائجة تـمديد اخلراب في هذا البلـد حتى ان تصل ا
سخ مـضمون الن ذلك االصـلي (الصـهيـوني) الى قناعـة ان امن كيـانه ا
ـكـنا بـوجـود الـعراق الـذي يـصفـة الـتاريخ ...!! ويـشـمل هذا مـا يـكون 
الــتـخـطـيط حــتى تـفـاصـيل دقــيـقه لالفـســاد اجملـتـمـعي فـي الـعـراق بـعـد

االحتالل . 
ستشري في البلد ‘روى لي عـندما كنا مجموعة نناقش تـوسع الفساد ا
صـديــقي مـايـلي :  كـان في مـنـطـقـتـنــا في بـغـداد رجل يـعـمل عـريف في
ـرور وبعد شـكاوي كثـيرة لتـصرفاته الـسيئـة في عمله وتـقد اكثر من ا
دة ثـالث سنوات وطـرد من اخلدمة  ‘بـعد خـروجة شـكوى ضـده سجن 
من الـسجن فـتح محل لتـصلـيح (صوبات نـفطـية ..!!) وكتب اغـرب لوحة
عـلى محلـة كاعالن بان الـسجن وطرده من الـوظيفـة لم يعلمه اي درس ‘
واللوحة تقول : (اذا تاخر صاحب الصوبه الستالمه في اليوم احملدد له
لـنـا احلق التـصرف به مـقـابل حق التـصـليح) لـتنـفـيذ قـراره الغـريب باع
ــواطــنـ ولــكن حــصل من بــعــضـهم ضــرب مــبـرح عــدد من صــوبـات ا
واجـبـاره التـعويض  ‘مـرت االيام و (حتـريرنـا) من قبل قـوات عم سام
ومـن ساعده  ‘فـاجأ اهـل محـلتـنا بـعد مـرور اقل من شهـر من االحتالل
البس عــقـيـد شــرطـة ومـعه حــمـايـة ـنـطــقـة  ـرور الـى ا دخــول عـريف ا
سلح من افراد الشـرطة واول فعلته التحرريه انتقم من مـجموعة من ا
كل مـن حاسبه على بيع صوباتهم النفطـية بتهمه االنتماء للحزب احلاكم
طرود نقل رور ا او الطائفية ...ألخ و بعد عدة اشهر سمعنا ان عريف ا
الى احـد احملافظات مديرا لـلشرطة ....  وبعد ان  روى لـنا هذه احلكاية
اذا تـتعـجـبون من تـوسع الـفسـاد ? اجزم ان سـال : بـعد هـذه االحـداث 
رور الذي قرربنفسه هـذه الظاهرة مخطط لها منذ االحتالل وان عريف ا
ان يـكـون عـقــيـدا االن هـو احـد الـتـجـار الـكـبـار يـتـنـقل بـ بـيـروت ودبي
وامـاكن اخـرى ...وان (بـرميـر) سـلم مـصيـر الـبلـد لـرفـاق متـمـرس في
الـتحول من منافق سياسي حتت عنوان مـعارض الى مجاميع يتمسكون

طلوبة الى ان يشاء الله.! بخيوط التطورات ا
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السليمانية
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الـسـلـطـة الـتـنـفـيذيـة ومــن مـعه  اال
تـخــجــلـون بــالــضــحك عــلى ذقــــون
سـك والغالب العامـة من الشعب ا
ـهـجرين عـلى أمره كـيف تـنـادون با
الى الـرجـوع الـى بـلـداتـهم وانـتم لم
ـــدنــيــة تــوفـــروا أبــسط احلـــقــوق ا
اِذا كـنـتم جـادين بـطـرحكم لـلـمواطن
هذا نهيب بكم باحملافظة على القلة
ـتناثر في الباقـية من أبناء شـعبنا ا
العـراق واِرجـاع حقـوقه  وأراضــيه
ـســلــوبــة فـي احملــافــظـــات وقــراه ا
الـشــمـاليـة الواقـــعـة حتت ســيـطرة
األكـــراد واحملــافــــظـــات الــعـــراقـــيــة
األخــــرى مـــثـل بـــغــــداد و نـــيــــنـــوى
ـــســــتـــوى وضــــواحـــيــــهـــا ودعـم ا
ــعــاشي لــلــمـــواطــنــيـن من خــالل ا
توفـــــير الوظائف واألشغال وأعادة
ـنــكـوبـة وتــوفـيـر ــنـاطق ا اِعــمـار ا
اخلـدمــات الـبــلـديــة وحتــقـيق مــبـدأ
العدالة  وسيطرة الدولة على مقاليد
األمـــــور وتــــقـــــد اجملــــرمـــــون الى
احملـــاكم الـــقــضـــائـــيــة لـــكي يـــأخــذ

القانــــون مجراه .
وأخيراً أقـولهـا للسـادة الرؤساء هل
وفقتم في القـبض على قتلـة الشهيد
هشام الهاشمي و قـتلة شهداء ثورة
تشرين مـنهم صفـاء السراي صالح
الـــعـــراقي من بـــغـــداد الـــشــــهـــيــدة
الـــدكـــتــــــورة ريـــهـــام يـــعـــقـــوب من
الـبــصـرة الـشــــهــيـدة أم عـبـاس من
ـون ريـان الــنـاصــريـة الـشــهـيــد ر
الـــشـــهـــيـــد ســـربـــست عـــثـــمـــان من
السليمانيـة الشـهيد شــفان شكالي
مـن قــــــضـــــــاء كــــــفـــــــري ومــــــئــــــات
الـــــــــشـهداء األخـرين... كيف يـعود
ــهـجــر والــقــاتل طــلــيق يــا ســيـدة ا

الرئيس !!!!!
تـمــلـــون عــلى شــعـبــنــا الـعــديـد من
الصفات الـطنانة مـنها تقـولون لنا :
اِنـتم مـلـــح هـذه الـرض انـتــم أصل
الــعــــراق وغــيـرهــا من الــتــواصـيف
لْ الفم لـكم كفـانا الرنـانـة نقـولهـا 
أيـهـا الـسـادة في نـعتـنـا هـكـذا ألنـها
تـعــابـيـر مـجـازيـة يـراد مـنـهـا غـرض
ـهم عــنــدنـا مــعــ ومن ثم لــيس بــا
احلـــصـــول عـــلى عـــطـــلـــة رســـمـــيــة
يالد... نـقول لكــم نـاسبـة أعيـاد ا

فقط (نريد وطن). 

الــتـجــاريـة واالقــتــصـاديــة فـضالً عن
اضــرابــات واحـــتــجــاجــات ومــواقف
ـيـة  ومـهـنـية رفض من جـهـات اكـاد
ونـقـابــات ومـنـظـمـات مــجـتـمع مـدني
وجهـات غـير حـكـوميـة وقـســــم كبـير
ـــــال من خـــــبـــــراء  االقـــــتـــــصـــــاد وا
ــتـــعــددة عــلى قــوت لــتــاثــيـــراتــهــا ا
ـــــوظـف الـــــعــــــراقي ـــــواطــــــــن وا ا
ومصـالح التـاجر ورجل االعـمال على
حــد ســواء ولــكــونه جــاء  بــاســلــوب
الصدمة لشـــــــرائح اجملتمع العراقي
ولـيس باسـلـوب تدريـجي مع مـرافـقة
اجراءات اصالحـية حتوطـية حلـماية
الـــشـــرائح الــــفـــقـــــــــيـــرة والـــهـــشـــة

واجـتمـاعـيـة وسيـاسـيـة من جوانب
متعـددة   وخلق اوضاع اقـتصادية
غــيـر مــسـتـقــرة وتـعــطـيل االنــشـطـة

ــوضــوعــيــة ومــهــنــيــة  افــرز قــرار
تـغـيـيـر  سـعـر صـرف الـدوالر االخـيـر
تـداعــيـات واثـار مــالـيـة واقــتـصـاديـة

االقتصادية وفق مؤشرات اقتصادية
قياسية . وبشأنه نود بيان االتي : 
1- يــتـــطــلب اجـــراء  فــحص ووضع
حتــلــيل  لـــلــمــتــخــصـــصــ  مــالــيــاً
ومحاسبياً لفهم وتقـييم تأثير تغيير
سعر الـصرف  عـلى مصادر الـتمويل
ـوازنـة ـعــززة حلـسـابـات ا االخـرى ا
ــتـوقع ــتــعــددة وقــيـاس تــأثــيــره ا ا
سـواءاً زيـادة او نـقـصـان  . نـفـتـرض
وازنة تأثيره في زيادة تمويل عجز ا
بادوات تأثير سعر الصرف وتقليص
ــوازنــة ( ازاء ســعـر فــجــوة  عــجــز ا
صـرف جـديـد بـارتـفـاع قـيـمـة الـدوالر
االمــريــكي مــقــابل انــخــفــاض قــيــمـة
الدينار العراقي)  على مستوى زيادة
كثافة االمـوال بالدينـار العراقي  عما
كـان علـيه في سـعـر الصـرف الـسابق
(افــتــراض زيـادة قــيــمـة الـــــــــديــنـار
مــقـــابل انـــخـــفـــاض قــيـــمـــة الــدوالر

االمريكي) . 
2- نـــفــتــرض حتـــقق زيــادة تـــمــويل
ـقــابل نـفــتـرض ابــواب االيـرادات بــا
رصـودة في ثـبـات قـيـمـة  الـنـفـقـات ا

وازنة العامة االحتادية . ا
بتغيير سعر الصرف سيتغير  بشكل
ـتـرتـبة طـردي زيادة  قـيـمـة الـديون ا
طـلـوب تسـديـدها  في علـى العـراق ا
ــوازنـة االحتــاديـة  وكــذلك بــنـفس ا
ـترتـبة الوقـت تغـييـر قـيمـة الديـون ا
لــصــالح الــعــراق اذا كـان الــتــســديـد

بقيمة الدوالر  االمريكي . 
 ö UF² « Èu²

3- عمـليـاً يالحظ انـخفـاض مسـتوى
ــصــارف ــالـــيــة فـي ا الـــتــعـــامالت ا
ـالـيـة االخـرى  والذي ـؤسـسـات ا وا
يـــنــــتج عـــنـه تـــقــــلـــيص االنــــشـــطـــة
االقــتــصــاديـة نــتــيــجـة زيــادة قــيــمـة
ـــواد الــــدوالر  وتـــضــــخم اســــعـــار ا
االســاسـيــة مـقــابل انــخـفــاض قـيــمـة
الـديـنـار الــعـراقي وحـصـول نـوع من
حـــاالت الــركــود االقـــتــصــادي  وهــو
متـوقع  عمـليـاً وواقعـياً لـزيادة قـيمة
الــدوالر  وانـخــفـاض قــيـمــة الـديــنـار
الـعـراقي وتـولـيـد حـالـة من الـتـحـوط
واالحـتـفـاظ بـعـمـلـة الـدوالر  وتـوجه
ـتــعـامـلـ بـالــدوالر بـاالحـتـفـاظ به ا
لتحصيل اربـاح بيع الدوالر من جهة
  ومن جهة اخرى لتـوقف قسم كبير
ـراكـز الــتـجـاريـة واالقـتـصـاديـة من ا
عن االعمال وحصـول اضطرابات في
الواقع التجـاري واالقتصادي نـتيجة
حـــالــة عـــدم االســـتــقـــرار  واالضــرار
ــصــالح الــتــجــار ورجــال االعــمــال
ومــشــــــــاريع االعــمـال االقــتـصــاديـة
االخــرى النــخــفــاض  وزيــادة قــيــمــة
الــديــون بــقـــيــمــة تـــقـــــــــديــريــة 12
ئـة  تـقـريـــــــــباً ـئــــــــة  - 22 بـا بـا
ـــشــــتــــري او اجملــــهـــز لــــلـــبــــائـع وا
ومـــتـــــــــــلــقـي اخلــدمـــة  فـــضالً عن
حــاالت عـــــــــدم الـــتــأكـــد لـــتــغـــيـــيــر
الـقـرارات بـشـــــــــكل غـيـر مـنـــــــتـظم
واحــتــمــالـــيــة تــغــيـــيــر اســـــــــــعــار
الصرف تـبعـاً للمـتغيـرات  والعوامل
الــســيــاســيــة والــدولــيــة  والـعــوامل

االخرى ....
4- ان تــغـيــيــر سـعــر صــرف الـدوالر
عـمـلـيـاً يـتـوقع ان يـنـتج اثـره عـمـلـيـاً
ــدى الــقـــصــيــر  ولـــكن عــلى عـــلى ا

وافـتراض تـنـظيـم واستـعـداد البـيـئة
السوقية بذلك   . 

ان تـــغـــيـــيـــر ســـعـــر صـــرف الــدوالر
بـاالرتــفـاع   مـقـابل انـخــفـاض قـيـمـة
الدينار العـراقي ولدَّ معادلة تـمويلية
واقتصاديـة  صعبة ومعـقدة نفترض
عـدم دراسـتـهـا  بـالـشـكل االقـتـصادي
ــطـــلــوب وعــدم الــتــحــوط الثــارهــا ا
احلالـيـة  وحتتـاج الى دراسـة مالـية
واقـتصـاديـة خبـيـرة  من شخـصـيات
مـالــيـة واقـتــصـاديـة خـارج الــسـلـطـة
الية التنفيذية لبيان وتقييم اثارها ا
ـوازنـة واحملـاسـبـيـة بـحـيـاديـة  في ا
الـعـامـة  االحتــاديـة  وتـلـمس اثـارهـا
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ـتـوسط غـيـر مـتوقع مـسـتوى االمـد ا
ـوارد ويــتـوقـع انـخــفــاض مـصــادر ا
غير النفطية  لتمويل  ابواب النفقات
وازنة العـامة االحتادية  لالثار في ا
االقــتــصــاديـــة واالجــتــمــاعـــيــة غــيــر
ـرافـقـة فـجـوة الـتـضخم ـسـتـقرة وا ا
الـركــودي  والنـتــقـال  سـعــر الـصـرف
ــــوجـــة الى مـــرحـــلـــة من مـــرحـــلـــة ا
الــصــدمــة واالثـــار الــســلــبـــيــة الــتي
تـرافــقـهـا عــلى مـسـتـوى تــعـويـضـات

وظف واضحة االسعار. ا
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5- حصول فجوة التضخم  الركودي
( الـذي  تــوضـيـحه في الــنـقـطـة 3)
واطنـ تكاليف وحتمل احلكومـة وا
اجـتــمــاعــيــة مــالـيــة اضــافــيــة  غــيـر
محسوبة ولـكنها متـوقعة حتتاج الى
اعادة احتساب تأثيرها نتيجة تغيير
سعر الصـرف واهمية خـلق سياسات
حتــفـــيــزيــة ومـــقــابـــلــة المـــتــصــاص
وتــغــطــيــة هــذه الــتـكــالــيف في دورة
اخلـدمـات الـتمـويـلـيـة واالسـتـثـناءات
والـدعم وحـزم التـحـفـيـز االجتـمـاعـية
الحـــتـــواء الـــقـــسـم االكـــبـــر من هـــذه
التكاليف واالعباء  االجتماعية فضالً
عن حتــمل زيــادة فـي اعــبــاء الــديـون
وتغـير قـيـمة الـتعـامالت والعـقود في
سـوق الـعـمل تـبـــــــعـاً لـتـغـيـيـر سـعر
صــــــــــــرف الــــدوالر  ازاء الــــديــــنـــار

العراقي .  
ـا تـقــدم اعاله والغـراض اعـادة  -6
ــــــالي وحتــــــقــــــيق االســــــتــــــقــــــرار ا
ــصــلــحــة واالقـــتــصــادي وتــغــلــيب ا
الـعــامـة والــوطـنـيــة وتالفي االضـرار
ــتـحــقـقـة لــلـتــجـار ورجــال االعـمـال ا
واطـنـ وضمـان حتـفيـز وحتريك وا
السوق االقتصادية والتجارية نتوقع
هــنــاك ســيــنــاريــو تـــدخل الــســلــطــة
التشريعية (التوصية بتخفيض سعر
صـــرف مــعـــتـــدل الـــدوالر) مـــتـــمـــثالً
ـانيـة بالتـنسيق اليـة البر بالـلجنـة ا
ــالــيـــة احلــكـــومــيــة مع الــســـلــطـــة ا
واحلـــكــومــة الــتــنــفــيــذيــة (او اعــادة
ـوازنــة االحتــاديـة مــشـروع قــانــون ا
2021 الـى احلـكــومــيــة الــتــنــفــيــذيـة
اليـة ومطـالبـتهم بـايجاد والسـلطـة ا
تعديـل سعر صـرف معـتدل عن طريق
ـركـزي بـحـسب اختـصـاصـها الـبنك ا
بالـسياسـة النـقدية) الغـراض احتواء
تداعيات االزمة الذي ولده هذا القرار
االخير   واتخاذ قـرار باعادة تشكيل
ســعــر الــصــرف وتـعــديــله بــاســلـوب
تــدريـجي ولــيس بـاســلـوب الــصـدمـة
ومــراعـــاة عــدم مـــضــاعـــفــة االعـــبــاء
والكلف بشكل كبير  وامكانية تعديل

سعر  صرف الدوالر . 
ورفع   قـيمـة الديـنـار العـراقي مـقابل
تخفيض قيمة الدوالر  واعادة حتديد
ســعــر صــرف مـعــدل جــديــد يــتـراوح
130- 135 مـع  حــــــــــزم اجــــــــــراءات
اصالحية داعمة لهذا القرار  وتعديل
ـوازنــــــــــة بـالـزيـادة لـتحـقق سـعـر ا
زيادة في اسعار بــــــــيع النفط اخلام
ية  وتأثيرات مالية واقتصادية العا
اخـــرى يـــتـم عـــرضـــهــــا تـــبـــــــــــاعـــًا
والـتـوجه حلـلـول مـالـيـة واقـتـصـادية
اكــثـــر جنــاعــة وتـــنــشــيط ودعــــــــــم

تنمية  القطاع اخلاص.  
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تـعلن شـركة التـأم الـوطنيـة/ شركـة عامة عـن اجراء مزايـدة علـنية ثـانية
ــرقــمــتـ ١٤٢٧و  ١٠٨/١٤٢٩ حـي الـثــورة في أليــجــار قــطــعــتي االرض ا
/ مـقـابل متـوسـطة آمـنـة بنت وهب ـرور القـد محـافـظة مـيـسان/ شـارع ا
ـسـاحة ٨٨٤ م٢ بـبـدل ايـجـار سنـوي -/ ٣٤٨٠٠٠٠ ديـنـار (ثالثة لـلـبنـات 
ـدة سـنتـ على ان ال مـالي واربـعمـائـة وثمـانون الف ديـنـار ال غيـرها) و
يـخـالف االشـغـال تـعـلـيـمات احملـافـظـة والـبـلـديـة وشرط ايـلـولـة مـا يـنـشأه
ـستأجـر من منشآت لـلشركـة بعد اسـتحصال مـوافقه الشـركة التـحريرية. ا
فـعـلى الـراغـبـ بـاالســتـئـجـار مـراجـعـة مـركـز الـشـركـة في بـغـداد/ سـاحـة
اخلالني او مكـتبهـا في ميـسان لـتسـديد الـتأميـنات الـقانـونيـة البـالغة ٤٠
زايدة الـتي ستجري بعد مرور (١٥) قـدرة واالشتراك با ئة من القيمة ا با
زايدة يوما تبدأ من اليوم الـتالي لنشر االعالن وفي حالـة مصادفة موعد ا
عـطلـة رسمـية يـكون الـيوم الـذي يلـيه موعـدا للـمزايـدة ويتـحمل من تـرسو
زايـدة مالم يتم صـاريف وال يسـمح للمـزايد بـدخول ا زايدة كـافة ا علـيه ا

ابراز كتاب التحاسب الضريبي للسنة احلالية.
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بـــــالــــتــــعـــــادل اإليــــجــــابي 1-1.وأجــــرى
ـانـشسـتر في سـولسـكـاير الـتـبديل األول 
الدقـيـقة 54  بـنـزول بوجـبـا عـلى حـساب

جيمس.
…dOš« …U½UF

وبــعـد فـتـرة من احلـذر بــ الـفـريـقـ في
أول ربع سـاعة من الـشـوط الثـاني انـفرد
راشفورد بشمـايكل في الدقيقة 60 وسدد
اركي تألق كرة قوية إال أن احلارس الد
وتـصـدى لـلـكـرة. وبعـدهـا مـبـاشـرة سجل
مــارسـيـال هـدفًـا مـن انـفـراد جـديـد إال أن
ـبـاراة ألغـاه بـداعي الـتـسلل.ودفع حـكم ا
سـولـسـكايـر بـورقتـه الثـانـية فـي الدقـيـقة
66 بــــنـــزول تـــاونـــزيـــبـي عـــلى حـــســـاب
ــــعـــــانــــاة األخــــيــــرة من لـــــيــــنــــدلــــوف 
اإلصابة.وأرسل شـاو عرضية من مـخالفة
في الــدقــيــقــة 70 ارتــقـى لــهــا مــاجــوايـر
مــــــــســـــــددًا رأســــــــيـــــــة ذهــــــــبت أعــــــــلى
الـعـارضـة.وأجــرى سـولـسـكـايــر الـتـبـديل
األخير في الدقيقة 75 بنزول كافاني على
حساب مارسـيال بحثًـا عن خطف النقاط
الـــثـالث في الـــربع ســــاعـــة األخـــيـــرة من
ـبــاراة.وكـان لــسـولـســكـايــر مـا أراد في ا
الدقيقة 79  بعدما مرر كافاني كرة متقنة
لبـرونو داخل مـنطقـة اجلزاء الـذي انفرد
بــشــمــايــكل وســدد كــرة أرضــيــة ســكــنت
انشستر الشباك مسـجلًا الهدف الثـاني 
يـونايــتــد.ولـم تــكــتــمل فــرحــة مــانــشــســتــر
يـونـايتـد بعـدمـا سجل فـاردي هـدف التـعادل
لـليـستـر في الدقـيقة 85 بـعدمـا تابع عـرضية
أرضــيــة داخـل مــنــطــقــة اجلــزاء من بــيــريــز
مـــســددًا كــرة اصـــطــدمت بـــقــدم تـــاونــزيــبي
وســكـنت الــشـبــاك.وكـاد لــيـســتـر أن يــصـعق
مـانشستر بالـهدف الثالث في الدقيـقة الثالثة
من الـوقـت بـدل الضـائـع بـعـدما تـابـع بـيـريز
تـسديدة داخل مـنطقة اجلـزاء محاولًا تـغيير
اجتـاه الكرة إال أن تـسديدته مـرت بقليل إلى
جـوار القائـم لينـتهي اللـقاء بعـدها بالـتعادل

اإليجابي 2-2.

الـرد ســريـعًـا من لــيـســتـر بـعــرضـيـة من
جاسـ تابعـها فاردي بـتسديـدة مباشرة
من داخل مـنـطقـة اجلـزاء علت الـعـارضة
بــقــلــيل فـي الــدقــيــقــة الـــثــالــثــة.وحــاول
مـارسيـال مبـاغـتة شـمايـكل بـتسـديدة من
خــارج مـــنـــطـــقــة اجلـــزاء في الـــدقـــيـــقــة
السـادسة إال أن كـرته ذهبت ضـعيـفة في
ـــــاركي.وجنح يـــــد احلــــارس الـــــد
مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد فـي افـتـتاح
الــتـــســجـــيل في الــدقـــيــقــة 23
بـعدمـا مرر بـرونـو كرة رائـعة
لــراشــفــورد داخـل مــنــطــقــة
اجلـزاء لـيـنفـرد بـشـمـايكل
ويــــســــدد كــــرة أرضــــيــــة
ســكــنت الـشــبــاك.وسـدد
فـــــاردي بـــــعــــدهـــــا في
الـــدقــــيــــقـــة 26 كـــرة
ضــعـــيــفــة من داخل
مـــنـــطــقـــة اجلــزاء
أمــــسك بــــهـــا دي

خيا بسهولة.
وتمكن لـيستر
ســــيــــتي من
تـــســـجـــيل
الــــتـــعـــادل
سريـعًا في
الـــدقـــيـــقــة
31 بـعـدمـا
أطـــــــــــــــلـق
بـــــارنـــــيس
صـاروخـية
مـن خـــــــارج
مــــــنـــــطــــــقـــــة
اجلــزاء فــشل دي خــيـا في
التـصدي لـها.وكـاد مانـشسـتر أن يـضيف
الــهـدف الــثـاني فـي الـدقــيـقـة 37 بـعــدمـا
أرسل شـاو عــرضـيـة من مـخـالـفـة ارتـقى
لها برونـو مسددًا رأسيـة مرت بقليل إلى
جــوار الـــقــائم لــيــنـــتــهي الــشــوط األول

بـيــنـمـا (23) وبــرونـو فــيـرنــانـديـز (79)  
سجل ثنائية ليستر هارفي بارنيس (31)

وجيمي فاردي (85). 
وبتلك النتيجـة رفع ليستر سيتي رصيده
ركـز الـثاني كـما رفع إلى 28 نـقطـة في ا
مانشـستر يـونايتـد رصيده إلى 27 نقطة

ركز الثالث. في ا
أهـدر مـانـشـسـتر
فــرصـة مـحــقـقـة
لـلـتــسـجـيل في
الــــــدقـــــيــــــقـــــة
الثانيـة بعدما
أرسل بـــرونـــو
عـرضـيـة جتـاه
راشـــــــــفـــــــــورد
اخلـالي تــمـامًـا
من الــــــرقـــــابـــــة
داخـل مـــــنـــــطـــــقـــــة
اجلــــزاء لــــيــــســــدد
رأسـيـة ذهـبت أعـلى
الـــــــــعـــــــــارضـــــــــة
بــــغـــــرابــــة.وأتى

الذي حرمه مجددًا من زيارة شباكه.
وارتقى تياجو سيلفا لعرضية من ركنية
قـابـلـهـا بضـربـة رأسـية قـويـة لـكن الـكرة
مرت فوق عـارضة مرمى آرسـنال قبل أن
يـحـاول أبـراهـام السـيـر عـلى خـطـاه لكن

النتيجة كانت واحدة.
وارتـكب ميـندي هـفـوة قاتـلة كـادت تكـلفه
اســتــقـبــال هــدف رابع بــعــدمــا مــرر كـرة
بـاخلـطـأ لـيـسـتـخـلـصـهـا الكـازيت الـذي
ـرمى حـاول وضـعـهـا سـاقـطـة في قـلب ا
لــكن احلـارس الــسـنــغـالي صــحح خـطـأه

وحولها إلى ركنية.
¡«d³š WIDM

وبـعـد ثـوانٍ مـعدودة قـابل مـحـمـد الـنني
كـرة عـلى حـدود مـنـطـقـة جـزاء تـشـيلـسي
بـتسـديدة صـاروخيـة ارتـطمت في الـقائم
األيـسـر لــتـضـيع عــلـيه فـرصــة تـسـجـيل

الهدف الرابع.
بـاراة في الـدقـائق األخـيرة واشـتـعلـت ا
حــيـث أرسل هــودســون أودوي عــرضــيـة
أرضـيــة نـحــو أبـراهــام قـابــلـهـا مــهـاجم
البلوز بلمسة مباشرة إلى داخل الشباك.
واسـتـعان احلـكم بـتـقنـيـة الفـيـديو لـتـب
مدى شرعـية الهـدف حيث اتضح سالمة
ـا دفــعه ــهــاجم اإلجنــلــيــزي  مــوقف ا

الحتساب الهدف األول للضيوف.
وبــلــغت اإلثــارة ذروتــهــا في الــلــحــظـات
األخـيــرة بـاحــتــسـاب احلــكم ركـلــة جـزاء
لـصــالح مــاونت بــعــد إعـاقــته مـن جـانب
بابـلو ماري لـينبـري جورجيـنيو لـلركلة
لـكن احلـارس لـيـنـو تـصـدى لـهـا بـبـراعة
ــا حـرم تـشـيـلـسـي من فـرصـة تـقـلـيص
الــنــتـيــجــة بــهـدف ثــانٍ. حــسم الــتــعـادل
اإليـجـابـي بـنـتـيـجـة
(2-2)  مــــواجــــهــــة
لــيــســتـــر ســيــتي
وضــــــــــــيـــــــــــفـه
مــانـــشـــســـتــر
يونايتد على
مـلـعب كـيـنج
بـــــاور  ضــــمن
لـــقـــاءات اجلـــولــة
رقــــــــم  15 مــــــــن
الـدوري اإلجنــلـيـزي

متاز. ا
وســـــجل ثــــــنـــــائـــــيـــــة
مــانــشــســتــر يــونــايــتـد
مـــاركــوس راشـــفــورد
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حـــسم آرســـنــال ديـــربي لـــنــدن لـــصــاحله
بــتـغــلـبه عــلى ضـيــفه تــشـيــلـسي بــثالثـة
اهــداف مــقــابـل هــدف واحــد في اجلــولــة

متاز. الـ 15من الدوري اإلجنليزي ا
ـدفـعجـيـة تقـدمـوا بـهدف من ركـلـة جزاء ا
عن طـريق أليـكسـنـدر الكازيت في الـدقيـقة
34 قـــبل أن يـــضـــيف جـــرانـــيت تـــشـــاكــا
وبـــوكــــايـــو ســــاكـــا هــــدفـــ آخــــرين في
الـدقــيـقـتـ 44 و56  لــكن تــامي إبــراهـام
قلص النتيجة لتشيلسي بهدف قبل نهاية

الوقت األصلي بـ5 دقائق.
بـهذا االنـتصـار رفع آرسـنال رصـيده إلى
فيما ركز الـ14  17 نقطـة استقر بـها في ا
تــوقف رصـيـد الـبــلـوز عـنـد 25 نـقـطـة في

ركز السادس. ا
الــدقــائق األولى مـــرت بــهــدوء حــتى كــاد
ماونت أن يهز شباك بيرند لينو بتسديدة
رائـعــة من ركــلـة حــرة من خـارج مــنـطــقـة
اجلـزاء لــكن الــكــرة ارتــطـمـت في الــقـائم

لعب. وذهبت إلى خارج ا
ودانت الـسـيـطـرة نـسـبـيًـا لـلـبلـوز في أول
20 دقــائق لــكــنــهــا جــاءت ســلــبــيـة دون
دفعـجيـة بفرص رمى حـارس ا الوصـول 

حقيقية باستثناء محاولة ماونت.
وعلى عكس التيار ارتـكب دفاع تشيلسي
هـفوة كـادت أن تـسـفر عن هـدف ألصـحاب
ـيـل سـمـيث روي فـشل في األرض لـكن إ
الــتـعـامل مـع كـرة عـرضـيــة وصـلـته داخل
مــنــطــقـة اجلــزاء لــتــضــيع فــرصــة هـدف
التقدم على فـريقه.وجرب ماونت حظه من
جديـد بتسـديدة من خـارج منطـقة اجلزاء
لــــكـن الـــكــــرة حــــادت عن مــــرمـى حـــارس
آرســـنــال.واســـتــطــاع كـــيــران تـــيــرني أن
يخـترق منـطقة جـزاء الضيـوف من اجلهة
الـيـسـرى مـراوغًـا ريس جـيمـس الذي لم
يــــجـــد بُــــدًا ســـوى إعــــاقـــته مـن اخلـــلف
لــيـــحــتــسب احلــكم ركـــلــة جــزاء لــصــالح

آرسنال. 
واسـتعـان احلـكم بتـقـنيـة الفـيـديو لـيتـأكد
من صـحـة قـراره قـبل أن يـتـمـكن الكـازيت
من تـنـفـيـذ الـركــلـة بـنـجـاح مـحـرزًا هـدف

التقدم للمدفعجية.
◊uA « W¹UN½

وتهـيأت كرة أمـام تيمـو فيرنـر على حدود
منطقة اجلـزاء لكنه سددها بـغرابة بعيدًا

رمى. عن ا
وقـبـل نـهــايــة الـشــوط األول بــدقـيــقـة
واحدة نفذ تـشاكا ركلـة حرة بعيدة
ـدى لـكن تـسـديـدته ذهـبت بـقوة ا
إلـى داخل الــــشــــبــــاك لــــيــــذهب
آرسـنــال لالســتـراحــة مــتـقــدمًـا

بهدف دون رد.
وبـعـد مـرور نـحـو  10 دقائق
فـــقط عـــلـى بـــدايـــة الـــشــوط
الــثـــاني وضع ســاكــا كــرة
خـادعــة في مـرمى احلـارس
إدوارد مينـدي الذي اكتفى
بالنظر إليها داخل الشباك
ـدرب مــعــززًا تـقــدم رجــال ا

مايكل أرتيتا بهدف ثالث.
وحـاول مـارتـيـنـيـلـي صـيـد شـبـاك مـيـندي
بــهـدف رابع بــعـدمـا روض الــكـرة وحـاول
وضـعـهــا بـضـربــة خـلـفـيــة لـكن احلـارس

رصاد. السنغالي كان لها با
وواصل حارس تشيلسي الذود عن مرماه
بتصديه لتـسديدة خطيـرة من مارتينيلي
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ـهـندس اسـعد عـبـد االميـر الـعيـداني عن أحـالة مـشـروع ربط طريق أعـلن مـحافظ الـبـصرة ا
دينة الرياضية ألحدى الشركات احمللية الرصينة في محافظة البصرة  . طار با ا

وقال الـعـيداني في بـيـان صحـفي صـدر عن مـكتـبه األعالمي اخلـاص انه  احالـة مـشروع
شروع مبيناً ان ا دينة الرياضية ألحدى الشركـات احمللية في البصرة  طـار با ربط طريق ا
الذي  احـالته هو ضمن مـشاريع تنميـة االقاليم لعام 2019 الـتي احالتها حـكومة البصرة

احمللية .
اضي ـهندس اسعد عـبد االمير العـيداني قد اعلن في نهـاية العام ا وكان محـافظ البصرة ا

عن احالة اكثر من (500) مشروع ضمن مشاريع عام 2019.
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تـفـقـد وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة
عــدنـان درجـال  واقع الــعـمل في
مــلـعب الــزوراء الـريــاضي سـعـة

16 الف متـفرج في بـغداد الـكرخ
الـذي تــنـفــذه شـركـة بــلـنــد بـايـة
اإليرانية حلساب وزارة الشباب

والرياضة.
ـهـنـدس واطــلع درجـال بـرفــقـة ا
دير الـتنفـيذي للـشركة قـيم وا ا
على جميع تفاصيل التشطيبات

الـــرئــــيـــســـة وزراعـــة الــــنـــجـــيل
الــشــتــوي مــنــتـقــدا بـطء الـعــمل
والتأخير في مفاصل مهمة منه
ال ســـيــمـــا وأن عــيــون اجلـــمــيع

وجـمـاهيـرنـا الريـاضـية حتـديداً
تــــرنــــو إلى مــــوعـــد اإلفــــتــــتـــاح
الــرسـمي لــلـمــلـعب الــذي تـغــيـر
مــرات عــدة بـســبب الــتــوقــفـات
الــكـــثــيــرة الـــتي كــان لــلـــشــركــة

نفذة الدور األكبر فيها. ا
ووجـه درجـــــال خالل الـــــزيـــــارة

بـضــرورة الـعـمل
ـــتــواصل خالل ا
االســــــبــــــوعــــــ
ـــــــقــــــبـــــــلــــــ ا
لــــــــتــــــــجـــــــاوز
الـــــتــــــأخـــــيـــــر
احلـــــــــــــــــــاصـل
مـــــــعــــــربًــــــا عن
اســـــتـــــعــــداده
لــلــتــدخل في
جتــاوز أيـة
عراقيل قد

حتصل.
والــتــقى
درجـــال
عــــــــــلى
هــامش
الــزيــارة
جـموعة
مــــــــــــــــــــــــــــن
مـــشـــجـــعي
نـــــــــــــــــــــــادي

الــــزوراء الـــذين
يـــــتـــــطـــــلـــــعـــــــــون

إلكـــــمـــــــــــال مـــــلــــــعـــــب
نـاديـهم مـنـذ سـنـــــوات
ووعــــــد بــــــإكـــــــــــمــــــاله

. قـــريباً

خارطـة الطـريق  التي تـتضمن
عــقــد اجـتــمــاع اسـتــثــنـائي في
ـــقـــبل الـــتـــاسع من الـــشـــهـــر ا

واتخاذ القرارات التالية بشأن
 اعـتــمــاد نــتــائج انــتــخــابـات
بـي جلنـتي الـرياضـيـ االو
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متـاز العـراقي لكرة الـسلة واصل فريق الـشرطة بـكرة السـلة انـتصاراته في الـدوري ا
بفوزه  على زاخو في اجلولة اخلامسة (93-79) .

وتـقدم الشـرطة في الربع األول (12-21) وفي الـثاني (13-29) قـبل أن يريح
عـدد من العـبيه ويـفـوز في الـثالث (20-22) ثم
باراة يـخسـر األخير (34-21) لـكنه حـسم ا

لصاحله.
وفي مــبــاراة ثــانــيـــة حلــســاب نــفس اجلــولــة
اكــتــسح الــنـفـط نـظــيــره احلــلـة (42-117) في

غلقة. قاعة الشعب ا
وتـقـدم الـنفـط في الربع األول (5-36) وفي
الــــثـــاني (5-29) وفي الــــثـــالث (31-13)
قــبـل أن يــفــوز بــالــربع األخــيــر (21-19 ©
ــبـاراة بـفـوز كــبــــــــــيـر ويـواصل لــيـنـهي ا

تزعمه لالئحة ا لترتيب.

ماركوس
راشفورد 

ــمـتــاز وتــســتـمــر  اثــارته بــالـكــثــيـر من تـســتــمـر مــجــريـات الــدوري ا
ـباريات الـتي تبدو احد التصـريحات واالقـاويل والكثيـر من كواليس  ا
اطـرافهـا انديـة مـغمـورة  تصـارع من اجل الـبقـاء  وتبـدو فـرصتـها في
طـاولة حـيث تتـح الـفرص البـراز قدراها ومـستـوياتـها امـام االندية ا
ــواجــهـات فــرص ســانـحــة لــتـجــاوزهـا االخــرى الـتـي تـعــد مـثـل تـلك ا
واالسـتـئـثـار بــنـقـاطـهـا الــتي تـبـدو اهم من مــسـتـوى االداء  او حتـقـيق

االهداف ..
ـفاجـات التي يـحويهـا ملف الـدوري بنـسخـتهـا احلالـية االلـتفات ومن ا
الى اداء احلـكام وتـقيـيمـهم  والبـد من بروز  بـعض االخطـاء والهـفوات
التي تفتح الـنار على بعض احلكـام وتدعو البعادهم بـينما القـلة الباقية
ناى عن  االقاويل نظرا الستمرار مستواها بنفس الوتيرة  لكن تبدو 
مع ذلك تـنـفـتح بـعض االحـاديث بـشـان مـسـتـوى غـيـر مـسـتـقر لـبـعض
ـبــاريـات عن طــريق بـعض احلـكــام  وعـدم مـنــاسـبــتـهم الدارة بــعض ا

باريات .. االخطاء  التي يرتكبوها في بعض ا
لـفت ان بعض االخـطاء التي  تـرتكب غـير  واقعـة حتت تاثـير ضغط وا
ــبـاريــات بــدون جـمــهــور  مع ابــراز بـعض اجلــمـاهــيــر حـيث جتــري ا
ـكن الن تنـطـلق هـنا او هـنـاك  لتـعـكر صـفو الـهـتافـات الـسلـبـية الـتي 

باراة وتنحى بها الى مسارات اخرى  غير محمودة العواقب .. ا
وقـد  دخل اجلـمـهـور  عـلى خط تـعـكـيـر بـعض فـصـول الـدوري حـيـنـما
العب دون الـسمـاح لهـا بالـدخول اقـتحـمت بعض اجلـماهـير  احـدى ا
ـا يــؤدي الى نـتـائج ســلـبـيــة ال تـمـنح لــلـكـرة الــعـراقـيــة وهي تـسـعى
السـتـضــافـة الـبــطـوالت  بـعـد ابــراز مالعـبـهــا الـنـمــوذجـيـة في كال من

دينة البصرة .. مدينتي كربالء واربيل اضافة 
وقد يـسعفـنا ان نبـقى على  وتـيرة  انضـباط اجلمـاهير خـصوصا وان
مالعـبـنـا سـتـبــقى حتت االنـظـار  بـعـد  بـروز طـلب الــهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة
السـتـضـافـة  بطـولـة خـلـيـجـي الـقادمـة  وضـرورة  اسـتـضـافـة اجلـانب
العراقي لتلك البطولة  بعد غـياب مالعبه عن االستضافة لقرابة اربع

عاما ..
ـسـتوى لـذلك تـبدو مـفـاجـات الدوري  بـانـديته الـتي تـصـارع للـظـهور 
مـيز مـهم ومـتمـيـز  اضافـة  لـلجـمـاهيـر الـتي تعـد الـعامل الـرئـيسـي وا

طلوب .. ستواها ا لظهور اية بطولة 
ومـا دمـنــا في مـلف اسـتــضـافـة خــلـيـجي  الـقــادمـة فالبـد ان تــتـظـافـر
اجلهود وتـتعاون اجلـهات كافة بـغض النظـر عن مسؤوليـتها الـرياضية
ـهـمـة الـتي تـعـكس قدرة ـلف  وتـدعـيـمه بـكل الصـور ا في ابـراز هـذا ا
ـبـاريات الـبـلـد عـلى اسـتضـافـة  مـثل تـلك الـبـطوالت  بـعـد ان جنـحت ا
ـنـتــخـبـات الـشـقـيـقـة  عـلى ارض مالعــــــبـنـا الـوديـة الـتي خـاضـتـهـا ا
فضال عن الـبطـولة الربـاعية  الـتي جرت احـداثهـا قـبل نحـو عام من

االن ..
مـلف االســتــضـافــة  يـجب ان تــتــظـافــر كل اجلـهــود من اجل اســنـادة
ا حققـته قطر من ريادة في هذا ـوذج مهم  وابرازه للعـلن وكلنا امام 
اجلانب  بـاسـتـضافـتـهـا لـبطـولـة اخلـليج فـضال عن الـنـسـخة الـسـابـقة
ـنـاسب  ان نـسـتـفـاد من تـلك اخلـبـرات الـتي لـكـاس اسـيـا  حـيث من ا
حققتهـا االستضافة القـطرية لتلك البـطوالت  من اجل العمل ليس على
لف الـعراقي دعـما ـهمـة التـي تمـنح ا نـسخـها لـكن بـتحـقيق الـفوارق ا
مـهـما بـخـصـوصيـته الـتي تـدعمـهـا  االرث احلضـاري  لـبالد الـرافدين
ــوروثــات  من دعم ومــؤازرة لـلــجــانب  الــريـاضي ومـا تــعــكـسـه تـلك ا

العراقي ..
لكن كل تلك االفكار تدعمها انضباط اجلماهير الرياضية والتي يراهن
علـيها جنـاح اي بطولـة  والتي عـكرت الدوري بـعض فصولـها باقـتحام
بـعض اجلـمـاهـيـر لـلمالعـب التي تـنـاى عن اسـتـضـافـة اجلمـاهـيـر بـعد
العب االجـراءات الوقـائيـة التي تـفرضـهـا جائـحة كـورونا  ومع ابـقاء ا
الـدولـية  حتت وتـيـرة  االصوات االفـتـراضيـة لـلـجمـاهـير والـتي تـعكس
حـاجـة تـلك االنـديـة لتـشـجـيع ودعم من جـمـاهيـرهـا البـراز مـستـويـاتـها

وفرض سطوتها في مالعبها..
ـرتــقـبـة ومــفـاجــات الـدوري الـذي وبـ االسـتــضـافــة ا
نريدها خـاليا من الشـوائب وما يعكـر صفوه تبقى
االمــال والـطـمـوحــات واردة  بـقـدرة دوريــنـا عـلى
ـثالـي الذي ـصـاعب لـيـظـهـر الـنـمـوذج ا جتـاوز ا

نرتايه لظهور افضل للكرة العراقية ..
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أكـد عـدد من اعـضـاء اجلـمـعـيـة
بية الوطنية العامة للجنـة االو
العراقية دعـوتها لنائب رئيس
مــجـــلس الـــنــواب الـــعــراقي
حـــــسن كـــــر الـــــكــــعـــــبي
لألشـراف عــلى تـنـفـيـذ
خــارطـــة الــطــريق
الــــتـي وضـــعــــهـــا
أغـلـبــيـة األعـضـاء
في اجلـمــعـيـة الــعـامــة لـلــجـنـة

بية الوطنية العراقية . االو
ــــتـــــحـــــدث عــــنـــــهم وأوضـح ا
مـصـطــفى جـبـار عـلك في بـيـان
صـحـفـي  ان اجلـمـعـيـة الـعـامـة
مـنــحت ثــقــتـهــا لــنـائـب رئـيس
مجـلس الـنواب الـعـراقي حسن
الـكـعبي لـألشراف عـلى تـنـفـيذ
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انـطــلــقت امس االحـد  بــطــولـة انــديـة الــعـراق
لــلــنــســاء لــلــمــصــارعــة احلــرة في مــحــافــظــة

الديوانية.
ـركـزي لـلـعـبـة وقـال رئـيس االحتـاد الـعـراقي ا
شعالن عبد الكاظم في بـيان صحفي ان بطولة
اندية العـراق انطلـقت   على بسـاط قاعة نادي
ــشـاركـة الـرافــدين في مـحــافـظــة الـديـوانــيـة 
واسعـة من انـديـة مـحافـظـات بـغداد والـبـصرة

وكركوك والسمارة والديوانية والسليمانية.
ـدة ثالثـة ايـام واوضح سـتــسـتـمـر الــبـطـولــة 
للفئات متـقدمات و شابات و ناشـئات  لفعالية
ــركــزي الـذي احلــرة ضــمن مــنـهــاج االحتــاد ا

والـلـجـنة الـنـسـويـة الـتي جرت
في 17 تــــــشـــــرين االول 2020
واتــــخــــاذ الـــقــــرار الــــنـــهــــائي
قدمة من بخصوص الشـكوى ا
الوزير الـسابق احـمد العـبيدي
ـبـيـة بـحق رئـيس الـلـجـنـة االو
ــنـتـخب الــوطـنــيـة الـعــراقـيـة ا
ســرمـد عــبـدااللـه  والـتــصـويت
ــثل عن عــلـى عــدم مــشــاركــة 
االحتاد العراقي للجودو اال في
حـالة اجـراء انـتـخابـات جـديدة
ـــوجب الـــقـــانـــون الـــعـــراقي
وحتــــديـــــد مــــواعــــيــــد اجــــراء
االنـــــتـــــخــــــابـــــات الـــــقـــــادمـــــة
لـلـمـــــــــكتب الـتـنـفـيذي لـلـجـنة
ــوعـد ــبــيـة الــعــراقـيــة   االو
أقــصـــــــــــاه ثالثــون يــومــا من

تاريخ عــــــقد االجتماع .

o¹dD « WÞ—Uš cOHMð ÊU*d³ « ‰Òu ð WO³*Ë_« WO uLŽ

يــعـمـل مـجــلس االدارة عــلى تــنــفـيــذه من اجل
ــنــتــخـبــات الــوطــنـيــة لالســتــعـداد اخــتــيـار ا

قبلة. لالستحقاقات ا
واكــد عـبــد الــكــاظم اهــمـيــة تــوزيع نــشــاطـات
االحتـاد عـلـى احملـافـظـات الــتي تـنـتـشــر فـيـهـا
قـاعدة الـلـعـبة بـشـكل واسع ومـنح احملـافـظات
ـنــافـســات وعـدم اســتـحــقـاقــهـا بــاحــتـضــان ا

اقتصارها على العاصمة فحسب.
ـركـزي يــبـذل جـهـودا واشـار الى ان االحتــاد ا
كبـيرة لالستـمرار بـعطـائه بالـرغم من الظروف
الـصـعـبـة الـتي مـرت عـلى الـريـاضـة الـعـراقـيـة
ـيــزانـيـة خالل ازمـة كــورونـا و عــدم اسـتـالم ا

الية اخلاصة باالحتاد. ا

درجال يتفقد ملعب البصرة

بية حسن الكعبي مع احد اعضاء العمومية االو

احدى مواجهات دوري السلة
متاز ا
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دفعي ودنيا بطمة في مناسبة عامة qHŠ∫ الهام ا

 »dŠ fO

ÍuÝu*« VKD*«b³Ž ‚œU

 VOD)« qÝUÐ

wLOL² « d Uý

األديب الـعــراقي والـتــدريـسي  في
كلية اآلداب بجامعة القادسية نعاه
االحتـاد العـام لألدباء والـكتّاب في
ـــوت الــــعــــراق بـــعــــد ان غـــيــــبه ا

اضي في مدينته الديوانية. اخلميس ا
 tK « ¡UDŽ W³O ½

الـشـاعــرة اجلـزائـريــة  اسـتـضـافــهـا احتـاد الــقـيـصـر
الثـقافي باالردن ضمن سلسلـة حلقات برنامج (أربعاء
القـيصر الثقافي) ليسلط الضوء على جتربتها األدبية

وحاورها األديب رائد العمري.
b³Ž V UÞ ‚U¦O

bFÝ bLŠ√

ــصـري شــوق جــمـهــوره ألغــنـيــته اجلــديـدة ـطــرب ا ا
ن هالل بـنـشـره (رسـالـة) من كـلـمـات آدم وأحلـان أ

مقطعا منها على  موقع التواصل االجتماعي.

”uH½ sŽ ÀÒb×²¹ w{«—
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ـــلــــتـــقى يـــســـتــــهل ا
الــــثـــــقـــــافـي الحتــــاد
اإلذاعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ
والتلفزيـوني نشاطه
بــــالـــــعــــام اجلـــــديــــد
بـاسـتــضـافـة الـكـاتب
واخملرج منير راضي
وحـديث حــول الـرؤى
اجلــمــالــيــة لإلخــراج
بـــــ الـــــســــيـــــنـــــمــــا
ـسـرح بـعـد عرض وا
فـــــيـــــلـــــمه (نـــــفـــــوس
مــطــمــئــنـة) بــجــلــسـة
ي يـــديـــرهــا االكـــاد
ــــوســــوي صــــبــــاح ا
صـــــبـــــاح الــــــســـــبت

قبل. ا

Ê«œu¹  uJÝË dMOł

dš¬ qHÞ »U$≈ من يوم وهي تخضع حاليا للعزل
نزلي حتت إشراف األطباء وفقا ا

لوسائل إعالم مصرية.
ومن آخــر األعــمـــال الــتي شــاركت
فيهـا يسرا مسلـسل خيانة
عهد من إخـراج سامح عبد
الـعـزيــز والـذي يـشــاركـهـا
فـــيـه كل من حـال شـــيـــحـــة
وعــبـيــر صــبــري وبــيـومي
فـؤاد وتـدور أحـداثه حـول
ســـيـــدة تـــمـــتـــلك مـــصـــنع
مالبس وتـــهــتم بــعــمــلــهــا
وعــائـلـتـهــا رغم اسـتـغالل
العائـلة لها. حـيث تتعرض
ألزمـة بـعـد اكـتـشـاف إدمان
ابـنـهـا هـشــام لـلـمـخـدرات
وتــتـجه لــتــصــلــيح األمـور
بيـنمـا جتد صـعوبـة مع ما
تــكـــتـــشـــفه مـن مـــفـــاجــآت
صــــــادمــــــة لـــــتــــــدخـل في

صراعات كثيرة.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصــريـة يـسـرا ـمـثــلـة ا أصـيــبت ا
ـستـجد حيث بفـايروس كـورونا ا
ثبـتت إيجابـية التـحاليل مـنذ أكثر

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـــصــريــة يــســرا ــمــثــلــة ا أشـــارت ا
الـلوزي في مـقـابلـة تـلفـزيـونيـة أنـها
رفـضـت الـتـعــرّف عـلى نــوع اجلـنـ
قبل والدتها طفلـتيها وذلك باالتفاق
مع زوجـهـا الـذي أقـنـعـهـا بـأنـهـما ال
يــحـتــاجـان إلـى الـتــعـرف عــلى نـوع

. اجلن
وقالت (أولًا مـوضوع نـعرف ولد وال
بــنت نـسـبــيًـا حــديـثه جـدًا فــالـنـاس
كــانت عــايــشه تــمــام قــبـل كــده هـو
احلقيقة أول مرة كنّا بنعمل سونار
الدكتور قـال عايزين تـعرفوا ولد وال
بـنت كـان لــسّه مش مـتـأكـد أنـا زي
الــعــبــيــطــة قــلت لـه: أه أه فــجـوزي
قــالي: أل احــنــا لــسه مش مــتــأكــدين
عـايــزين نــعـرف ولــد وال بـنت وال أل
وضـوع دا: قولت ماتـكـلمـنـاش في ا
لــلـدكــــــتـور: عـمــومًـا مــا تـقــولـنـاش
ا وقـالي لـسه مـاوضـحش الـنـوع... 

{ لـوس اجنـلوس  –وكاالت - خالل
اضية إنتشرت شائعة تشير الفترة ا
إلى أن جنمـة تلـفزيـون الواقع كـايلي
ي ــغـنـي الـعــا جــيــنــر وحـبــيــبــهــا ا
تــرافـــيس ســكـــوت الــلــذان انـــفــصال
لـبــضـعــة أشـهــر قـد يــكـون لــديـهــمـا
ـثـابـة مـفـاجأة مـشـروع جـديـد يـعـد 
لــلــكـــثــيــرين. وكـــشف مــوقع (ام سي
اي)(أن الــثـــنــائي يــريـــدان أن تــكــون
أســرتــهـــمــا أكــبــر وبــالـــتــالي يــرغب
تــرافــيس وكــايــلي والــدا إبــنــتــهــمــا
ستـورمي أن يكـون لديـها أخ أو أخت
صـغــيــرة.هـذا مــا  الــذي أضـاف (أن
كـايـلي وتـرافـيس ال يـريـدان الـدخـول
من جـديــد في عالقــة  لـذلك فــإنـهــمـا
يــودان فــقط إجنــاب طــفل آخــر وهي
الطريقة الوحيدة للحفاظ على روابط
الـدم مع ســتــورمي و جـعل حــيـاتــهـا

أفضل).
ي ليل بامب الى ذلك اثار النجم العا

جدال كبـيرا بـ اجلمهـور بعـد شتمه
ـــيـــنــيم ي  إ زمـــيــله الـــنـــجم الـــعــا
وافـادت وســائل اعالم
ـــيــة ان لـــيل عــاد عــا
وحذف مـنشوره اال
انه لم يــعــلّق بــعـد
عـلى ســبب شــتـمه
ــــــيـــــــنــــــيم).  لـ(إ

ال تتجـاهل رأي االهل في عالقتك الـعاطـفية فـهو مهم
بالتأكيد. رقم احلظ .22

qL(«

حــــاول ان تـــقـف الى جــــانب من حتـب و ان تـــدعــــمه
بقراراته. رقم احلظ .3

Ê«eO*«

الـية في حتـسن مسـتمـر بعـد االزمة التى اوضـاعك ا
مررت بها.رقم احلظ  9.

—u¦ «

ال تقـم بايـة تـصـرفـات متـهـورة الـيـوم و خـذ وقتك في
التفكير .رقم احلظ 7.

»dIF «

ـــاضي  تــــســـعى جــــاهـــدا الصـالح مـــا حـــدث فـي ا
بعالقتك مع من حتب.

¡«“u'«

مــعـامـلـتك لـلــشـريك قـد يـشـوبــهـا بـعض االخـطـاء في
ساء لعنادك معه.  ا

”uI «

حاول ان ال تـتخذ اليوم اي قرار او مبادرة الن احلظ
لن يكون حليفك .

ÊUÞd «

يـوم جـيـد وبــاالخص لالعـمـال الــتي سـتـلــحظ تـقـدمـا
ملحوظا.رقم احلظ 7.

Íb'«

تـشــعـر بــالـكــابـة و احلــزن عـلى فــراق من حتب. يـوم
السعد االربعاء.

bÝô«

ال حتـاول الـسـيـطرة عـلى مـن حتب وتـملـكه
Ë«b «

تـرتـاح مـؤقـتا من فـتـرة الـضـغوطـات الـتى مـررت بـها
. .يوم السعد االثن

¡«—cF «

توقفة ستركز عـلى حياتك العـملية و تـمشية االمـور ا
منذ مدة . رقم احلظ 8.

 u(«

Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانــــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

عـمـيـد كـلــيـة الـقـانـون بــجـامـعـة بـابل يــلـقي مـحـاضـرة
بعـنوان(االساس القانـوني للتعلـيم االلكتروني) يوم غد
ــلــتـــقى الــشــهــري االول الـــذي تــقــيــمه الــثـالثــاء في ا
كافحة الـفساد بالتـعاون مع كلية ـية العراقيـة  االكاد
الـقــانـون بــعـنــوان(الـتــعـلــيم والـتــدريب االلـكــتـروني –

الفرص والتهديدات).

اخملـرج السـوري اطـلقت وزارة اإلعالم الـسـورية امس
االحد الـعـرض اخلـاص لفـيـلمـه (آلخر الـعـمر) في دار
األوبرا بـدمـشق وهـو من تـأليف الـكـاتب سـامر مـحـمد

اسماعيل .

ــتـــرجم الــعــراقي صـــدر له حــديــثــا عن ي وا االكــاد
مؤسـسة ثائر العصامي في بـغداد كتاب مترجم جديد

ستشرقون). بعنوان (هارون الرشيد كما يراه ا

طـربة الـسورية اطـلقت أغـنيـة جديدة عـبر صـفحـاتها ا
في مـواقع التواصل اإلجتماعي بعنوان  (رح حبك من

جديد) كلمات مارون ماحولي ومن أحلانها .
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الــفــنـــان الــعـــراقي تــلـــقى تــعـــازي االوســاط الــفـــنــيــة
واالعـالمــيــة لــوفـــاة والــدته ســـائــلــ الــلـه تــعــالى ان

يسكنها فسيح جناته.

كايلي جينر

ديـاب بــسـبـب اسـتــمـرار  زواجه من
زوجته الـثـانيـة زيـنة عـاشور إذ أنه
يجب أن يـعـطي نصف أمـالكه لزيـنة

في حال أراد الطالق منها.
- وكــانت الــفـنــانـة الــتــونـســيـة درة
والـــتـي كـــانت من أشـــهـــر عـــازبـــات
الــوسـط الــفــني قــد دخـــلت الــقــفص
الـذهبي مـنـذ أشـهر قـلـيـلة بـزواجـها
من مــهــنــدس مــصــري يــدعى هــاني
سعـد.و فـاجأت درة اجلـمـهور بـحفل
زفــاف ضـــخـم أُقـــيم بـــعـــد انـــتـــهــاء
مهـرجان اجلونـة السـينـمائي والذي
ـشــاهــيـر. حــضــره عـدد كــبــيـر مـن ا
واشار الـتقـرير الى انه بـعد سـاعات
قلـيلـة من بدء الـزواج حتى إنـتشرت
أخـبـار عن زوج درة بـأنه مـتزوج من
فـــتــاة مــصــريــة وله أطــفــال مــنــهــا
ا أوقع إضافـةً إلى أنه لم يـطلـقهـا 
درة في ورطــــة بـــســــبب الــــقــــانـــون
نع وجـود الزوجة التـونسي الـذي 

الثانية.
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شـهـد عام  2020الـكـثـيـر من األمـور
ـفاجئـة ومن بينـها كانت الغريـبة وا
الــعالقـات الـعــاطـفــيـة الـتي عــاشـهـا
ــشــاهــيـر وفي الــســطــور الـتــالــيـة ا
نتعرف على بعض منها وفقا لتقرير

اعدة موقع البوابة. 
وكــانت إحــدى أشــهـر الــعالقــات في
ــطــرب الــوسـط الــفــني هـي عالقــة ا
عمـرو دياب وديـنا الـشربيـني والتي
قــيل أنــهــا مـســتــمـرة بــعــقــد عُـرفي.
الـثــنـائي يــتـواجـدان مــعـاً في أغـلب
نـاسبـات كما أنـهمـا قضـيا إجازة ا
الـــصـــيـف في مـــنــــطـــقـــة الــــســـاحل
ـصـر كـما أنـهـمـا صورا الـشمـالي 
فيديو كليب غـنائي معاً حمل عنوان
(أمــاكن الــســهــر). وهــمــا يــعــيــشـان
حالـياً مـشكـلة كـبيـرة بعـد أخبار عن
اخلالف واالنــفــصــال والــســبب هــو
رغــبــة الــشــربــيــني بــتــحــويل عــقــد
زواجـهمـا إلى عـلـني وهـو مـا رفضه

مـــرتـــبط وأنه طـــلق زوجـــته االولى
مــنــذ مـــدة جــيــدة وبــنــاءاً عــلى ذلك

تزوجته).
صـري أحـمد فـلوكس ـمـثل ا - اما ا
فــقـد أُشــيع مــنــذ مـدة أنه فـي عالقـة

واضـطـرت درة والـتي لم تـتـمـكن من
ـتداولة لـقطع شهر جتاهل األخبار ا
العـسل وإطالق تـصريـح عبـر إحدى
احملــطـات اإلذاعــيــة جـاء فــيه (أنــهـا
تـــــزوجـــــت من رجـل أعـــــزب غـــــيــــر

عاطفية مع مقدمة الـبرامج اللبنانية
ديـــاال مــكي. األمـــر لم يــتـــوقف عــلى
اإلشـــــاعــــــات اذ أن ابـن فـــــلــــــوكس
الوحـيـد من زوجـته األولى قـد تدخل
ح أن والده يـعيش قصة في األمر و
حب.بــــعــــد أســـابــــيـع من األخــــبـــار
ـتــداولـة خـرج فـلــوكس عن صـمـته ا

وأكد أنه ال يوجد شيء من هذا..
- وكانت الـفاشـنـيسـتا األردنـية زين
كــرزون وشـقـيــقـة الــفـنـانــة األردنـيـة
ديـانـا قـد أعـلــنت خـطـوبـتـهـا بـشـكل
مـفـاجئ خالل حـفل عـيـد مـيالدها الـ
 .30زيـن والـــتـي عـــاشـت الـــفــــرحـــة
ألسابيع قليلة تفـاجأت بخبر اعتقال
ا دفعها خطيبها بقضية مخدرات 
لــفــسخ اخلــطــوبـة ســريــعــاً.الــشـاب
األردني الذي يدعى عـبد الـله كان قد
سُــجن حلـوالي الــشــهـر قــبل أن يـتم
اإلفـراج عــنه ويـصــرح عـبـر تــطـبـيق
إنـسـتغـرام أنه مـظـلـوم وأن الـقـضاء

وجد مسراه الطبيعي.
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ـدفعي مـطرب وموسـيقي عراقي الهام ا
كــبـيــر حـمل رايــة الـعــراق وطـاف بــهـا
مـسـارح وقـاعــات الـعـالم مـقـدمـا أغـاني
الـتـراث الـعراقـيـة مع ألـة الـگـيـتـار التي
تــرافـقه كــظـلـه مـنــذ أن غـنى في ريــعـان
ـــيـــز الـــشـــبـــاب حـــتى اصـــبح لـــونه 
ــطــربــ  . عــام ومــخــتــلـف عن بــاقي ا
1970 ســـمــعـت بــفـــرقــتـه ألول مــرة من
خالل شـاشـة التـلـفـاز  وشـاهـدت اعالنا
تلـفـزيونـيا عن حـفـلة لـعيـد رأس السـنة
ـدفــعي وجـلب حتــيـيــهـا فــرقـة الــهــام ا
ـدفعي انتـباهي االسـم يا تـرى من هو ا
وماذا تغني فرقته واستمرت تساؤالتي
حـــتـى ســـمـــعت صـــوتـه ورأيت فـــرقـــته
فأعـجبت بـغـنائـهم الذي يـختـلف عن ما
مــــوجـــود من أغـــاني الــــطـــرب في تـــلك
بـعـدها سـافر الى لـندن لـدراسة الفـترة 
الهندسة كشقـيقه هشام لكن الفن سرقه
وجـــعل مـــنه جنــمـــآ شــهـــيــرآ فـي عــالم

الــــغـــــنـــــاء. (الـــــزمــــان) حـــــاورته
الــكـــتـــرونـــيـــا  حـــيث يـــقـــيم في
الـــعـــاصـــمـــة االردنـــيـــة عـــمـــان

سألناه:
{ مـــتى يـــشــــاهـــدك  اجلـــمـــهـــور
الــعــراقي فـي بــغــداد ويــردد مــعك

(خطار عدنه الفرح)? 
- لـبـغــداد شـوق دائـمـا في

القـلب كنـا على أمل
اللقاء مجددا مع
جـــــمــــهــــورنــــا
وأهـــــــلــــــــنـــــــا
وأحبـائـنا في
بـــــغـــــداد من
خالل حــفل

اضي وكذلك كبيركان سيقام  الصيف ا
حـفل كـبـيـر في مـديـنـة اربـيل لـكن نـظرا
لــظـــروف جــائــحــة كــورونــا  تــأجــيل
احلفالت حـتى اشعـار اخر عـلمـا قدمـنا
مشـاركة جمـيلـة في مهـرجان تدكس في
بـــغــداد والـــذي اقـــيم قــبـل عــام من االن
كـذلك  تـقـد مــجـمـوعـة من احلـفالت
اجلميـلة في بـغداد احلبـيبة الـتي يبقى
شوقـها دائـمـا في قلب الـعاصـمة بـغداد
وفي مـدينـة أربـيل وفي مـديـنة الـبـصرة
وعلى امل اللقـاء القريب مع كل األحباء

في كل مدن  العراق احلبيب .   
{ مـن أين جــاءت فــكــرة دمج  ألــة الــكــيــتــار
بـأغـاني الـفــلـكـلـور الـعــراقي حـدثـني عن هـذه

التجربة الفريدة ?
- الفـكرة ظـهرت خالل سـتيـنيـات القرن
ـاضي وكـانت حتـدي كـبـيـر في تـقـد ا
ة سواء العراقية أغانينا التراثية القد
ـدفعي او أو الـعربـيـة بـأسـلوب الـهـام ا
مــا يــسـمى بــأســلـوب الــهــامـيــات وهـو
تــــقـــــد هــــذة األغــــاني عــــلى
الـــــكـــــيـــــتـــــار مـع  فـــــرقـــــتي
ــتــكــونـة من ــوســيــقـيــة ا ا
عـــازفــ مــحــتـــرفــ عــلى
الــكـــيــتــار وعـــلى الــبــيس
كجيتار والـدرمز والبيانو
كانت هذه اخلـطوة حتدي
كــبـــيــر وكـــان هــنــاك رفض
كبـيـر من العـديـد من كان
عــلى رأس االدارة او
ـوسيـقى ادارة ا
في الــعــراق من
خالل مــحــاربــة

دفـعي في بدايـاته  باعـتبـار أنه يشوه ا
ــوســيــقـى  الــعــربــيـــة أو الــعــراقــيــة  ا
الــتـراثـيــة لـكن مع مــرور الـزمن اثـبــتـنـا
لـــلــعـــالـم اجــمـع إن مـــا نـــقــدمـه  بـــهــذا
األسـلـوب هـو افـضل رسـالـة مـوسـيـقـيـة
ـوسـيــقـيـة الى الــعـالم وهي الــرسـالــة ا
وسيقى من الوحيدة التي حـملت هذه ا
خالل األغـاني الــتـراثـيــة او غـيـرهـا الى
كــافــة مــســارح الــعــالم ونــالـت اعــجـاب
اجليل في فترة السـتينات والسـبعينات
جــيل الــشـبــاب الــذي كـان يــســتـمع الى
األغــاني األجــنــبــيــة فــقط لــكن بــظــهـور
أســلـوبي اصــبــحت األغـنــيـة الــعـراقــيـة
والـعـربــيـة هي جـزء كـبــيـر من اجملـتـمع
واصبحت تواكب مسيرة الشباب سواء
 في العراق او في الـعالم او مع الطالب
الــذين كــانــوا يــدرســون خــارج الــعـراق
واثـبــتـنـا لـلـعــالم ان هـذا األسـلـوب كـان
مـنـقـذا الى األغـنـية الـتـراثـيـة والـعـربـية
ـس او تـغـيـر ـهـا دون ا بـطــريـقـة تــقـد

أساسي باألغنية التراثية. 
{ مـا رأيك بـاألغـنيـة الـسـبـعـيـنـيـة الـتي يـراها
البـعض أنها األجـمل واألكثر تـأثيرا في تاريخ

الغناء العراقي ?
- األغنية السـبعينيـة ال شك أنها للجيل
الـذهبي لـلـمـوسيـقى والـفن والـغـناء في
جـــيل رائع قـــدم الـــعــديـــد من الـــعـــراق 
األصوات الـكبـيرة الـثمـينـة التي حـملت
وسيقى العراقـية ورسالتها  اصوات ا
رائـــــعــــة قــــدمت  انـــــواع األغــــاني  الى
ـسـتـمع الـعـربي في الـعـالم  عـاصـرت ا
ـلـحـنـ ـطـربـ وا الـكـثـيـر بل مـعـظم ا
الــكــبـار ولــنــا ذكـريــات وبــاع طـويل في
تـقــد األغـاني كــآل حـسب أســلـوبه وال
شك ان تلك الذكـريات خالـدة في القلب .
مع حبي وتقديري لكل جيل السبعينات
الذي لن يـنـسى ابدا جـيل األحـبة أمـثال
ريــاض احــمـد وحــســ نـعــمــة وفـاضل
عــواد وطـــالب الــقــراغـــلي وكــذلك رضــا
اخلـيــاط وصالح عـبــد الـغـفــور وحـمـيـد
مـــنــصــور   ومــجـــمــوعــة من األصــوات
الكبيرة التي تبقى في القلب لألبد .    
{ كـــــــانت لـــــــديــــــنــــــا
أصــوات نـــســائــيــة
رائـعة أمـثال  زهور
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- وتــعـــيش
ــــــطــــــربـــــة ا
الـــلـــبــنـــانـــيــة
هــيــفــاء وهــبي
انتصار القضايا
التـي رفعـتـهـا ضد
مــــديـــر أعــــمـــالــــهـــا

الــســابـق مــحــمــد وزيــري
والــذي اخــتــلس أمــوال من
حـسـابهـا بـحـكم الـتـوكيل
ـمـنــوح مـنـهـا. وزيـري ا
والــذي مـا زال مــعــتـقل
منذ عدة أشهر أكد أنه
متزوج من وهبي و
حتويل الـقضـية إلى
مـحـكـمـة األسرة إال
أنه فشل في إثـبات
ذلك بـــســـبـب عــدم
تــــــواجـــــد عـــــقـــــد
الــــــــــــزواج أو أي

دليل على ذلك.

اتــكــلــمــــــــت مع جــوزي في الــبــيت
قالـي ما تـخلـيـها مُـفاجـأة فـاقتـنعت
ورغم أني شخص فضـولي جدًا ولو
اثنـ بيـتكلـموا الزم أعـرف بيـقولوا

إيه).

الهام
دفعي ا

{ لـــو طــلــبت مــنك اخـــتــيــار افــضل خــمــســة
مطـرب عراقـي في تـاريخ العراق الـفني فمن

هؤالء ?
- محمد القبـنجي  ناظم الغزالي  فؤاد

سالم  رياض أحمد  و فاضل عواد.
شوار الفني الطويل هل انت { بعـد كل هذا ا

نادم دخول مجال الفن? 
- لست نادما بل أفتخر بالتحدي الكبير
ـــــــشــــوار ولــــغــــايـــة االن من بــــدايــــة ا
ـدفـعي أثـبـتت لـلعـالم مـوسـيـقى الـهـام ا
أجمع أن هذا األسلوب الرائد واألول في
تقـد األغنيـة العـراقية سـواءا التـراثية
أو األحلــان اجلـمــيـلــة الى الـعــالم حـيث
اني افـــتـــخـــر بــــجـــمـــهـــوري من فـــتـــرة
الــســتـيــنـات ولــغــايـة االن هــو جـمــهـور
ــوســيـقى مــتــنــوع ويـتــذوق الــفن وا
ـــدفـــعي بـــالـــرغم من بـــأســـلـــوب ا
اخــــتالف األعـــــمــــار ولــــديــــنــــا
متابـع من جنـسيات أخرى
غـيـر اجلـنـسـيـات الـعـربـيـة

وهذا فخر كبير.  

حـس .  أحالم وهـبي . مائـدة نزهت . انوار
اذا عـبـد الوهـاب . سيـتا هـاكـوبيـان  ياتـرى 

اختفت األصوات النسائية ?
- لألسف الــشــديـد وبــالــعـودة الى زمن
الــســبــعــيــنـات كــان هــنــاك الــعـديــد من
األصـوات الـرائـدة والــرائـعـة في تـقـد
األغــنــيــة الــعــراقــيــة وكــان الـعــراق من
السـبـاق في الـوطن الـعربي في تـقد
سارح العربية لكن هذه األصوات الى ا
مع شـــديــد األسـف يــنـــقـــصــنـــا الـــيــوم
الصـوت الـنسـائي بـشكل كـبـير ومـحزن
ــا يـــدعـــو الى الـــعـــمل عـــلى انـــشــاء
واهب الشابة. مدارس او العمل على ا
{ نــاظـم الــغـزالـي  ســعــدون جـابــر . كــاظم
الـسـاهـر كانـوا سـفـراء األغـنـيـة الـعـراقـية الى
الــعــالم الــعــربـي. ســؤالي كــيف تــرى تــفــاعل

اجلمهور العربي معهم ?
- ال شك بـأن ناظم الـغـزالي هـو مـدرسة
وسيقى وناظم عربية كبرى في تقد ا
الــغــزالي قـــدم الــكــثـــيــر لــلــمـــوســيــقى
العراقية وقدم الكثير في اللحن اجلميل

وقـدم الـكـثـير مـن احلفـالت اخلالـدة في
ــــســـارح الـــتي لن تــــنـــسى وكـــان من ا
ـعـجـبـ  بأسـلـوب تـقد األشـخاص ا
ــدفـعي لـلـمــوسـيـقى حـيث كـان الـهـام ا
يحب أسلوبي   وقال لي في العديد من
ـنــاسـبـات ان هـذا األسـلــوب سـيـخـلـد ا
األغاني الـعراقـية الـتراثـية بـشكل كـبير
وكـان يشـجـعني دائـمـا على األسـتـمرار

في تقد هذا األسلوب .
وافــتـــخــر انــني حــمـــلت رايــة األغــاني
التراثـية بـاالضافة الى تـقد مجـموعة
كــبـيــرة من أحلــاني الـشــخــصـيــة الـتي
اصبـحت من األغـاني الـتي تردد في كل
مسارح الـعالم الـيوم عـلى أمل ان تبقى

مع كل صغـير وكـبير
ستقبل في ا

.
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احملتفى به يوقع كتابه 

ـقاتـل واالسـلحـة وما وتمـتلك ا
بــ حـــرب عــصــابـــات يــقــودهــا
الشيوعي  ,وكان العدد متباينا
يــــــقـــــرب  3ماليـــ مـن اجلـــيش
الـوطــني الــصــيـني ومــلــيـون من
قاتـل الشـيوعيـ حتت قيادة ا
ماو تسي تونغ  ,اذ جنحت حرب
الـعــصـابــات بـالــنـتـيــجـة واسس
جـمـهـوريـة الـصـ الـشعـبـيـة في
االول من اكتـوبـر عام 1949 اما
انصار احلزب القومي الصيني ,
فـلقـد جلـأوا الى جـزيـرة صـغـيرة
بالنسبة الى الص وهي تايوان
او الـــذي كـــان يـــطــــلق عـــلـــيـــهـــا
فــورمــوزا سـابــقــا وعــاصــمــتــهـا
ـشكلـة قائمة تايبه ,وبقيت هذا ا

الى حد هذا اليوم .
ويـعـد هـنـري كـيـسـنـجـر مـهـندس
العالقـات الـصيـنـية  –االمريـكـية
الذي يكن له الصيـنيون االحترام
وفي كل مـــنــاســبــة يـــدعــونه الى
ـؤتـمـرات الـتـي تـعـقـد في بـكـ ا
وتـعـود هــذه الـعالقــة بـعـد زيـارة
كيـسـنـجـر عام 1971 لبـاكـسـتان
وعــقب انــتــهــاء اعــمــاله هــنــاك ,
ادعى انه مـــريض وســيـــبــقى في
باكـستـان حـتى شفـائه .. لكن في
حـقـيـقـة االمـر  قـام بـزيـارة سـرية

الى الـصـ وكـانت خـطـوة قـويـة
وشـــجـــاعـــة.  النه طـــوال صـــراع
الــشــيــوعـــيــ وانــصــار احلــزب
القـومي الـصـيني  ,كانت امـريـكا
تـقف مع احلـزب الـقـومي خـشـيـة
من نشـوء دولـة شـيوعـيـة تـصدع
رأسهـا فضال عن مـوسكـو فكانت
الـــزيــارة جـــريــئـــة جـــدا وحتــمل
ـهـمـة في الـكـثــيـر من الـرسـائـل ا
ذلك احل . حتى هالري كـلنتون
في مـذكــراتـهـا الــتي صـدرت قـبل
سنوات (خيـارات صعبة) اشارت
الى انهـا قـالت الى كيـسـنجـر (لو
كــــانـت هــــذه الــــزيـــــارة في هــــذا
العـصر الـذي تـنتـشر فـيه وسائل
لـكــانت الـتــواصل االجــتــمـاعي  ,
فـضـحـيـة مزلـزلـة لك ,لكـن حدثت
بـصـمت وبــالـفـعل مــهـدت الـلـقـاء
بـرئـيس الــوزراء الـصـيــني تـشـو
انالي في عــهــد مــاو تـسـي تـونغ
والتـقى ماو تـسي تـونغ لسـاعات
طويلة حتـى لطف االجواء و مهد
لزيارة تاريخية للرئيس نيكسون
الى بك ,وبـدء عـصـر جـديـد من
الـــعالقــات اســـمـــوه بــاالســـبــوع
االخــضــر في الـــعــالم الــذي فــتح
االبــواب عــلى مـــصــرعــيــهــا بــ

. ( اجلانب
واشـــار جـــزاع الـى ان (الـــعالقـــة
تنطوي عـلى الكثـير من الطرائف

الن كسينجر في اللقاء الثاني مع
تــــشــــو انالي كــــان مـــتــــحــــرجـــا
فـــســأل ومــتـــرددا في احلـــديث  ,
تشـو انالي كيـسنجـر قائال (اراك
متقيـد في احلديث وغيـر منسجم
تـمـامـا ) ,فـأجـاب كـيـسـنـجـر (في
اللقـاء االول عندمـا التقـينا ,قالت
الــصــحــافــة انك قــلت بــأنــني اي
كيسنجر احتدث نصف ساعة وال
اقــــول شـــيــــئـــا ولــــذلك تــــوقـــفت
سهب معك)  ,فصحح باحلديث ا
له تـــــشــــو انالي (صــــحـــــيح ذلك
لــكـنــني لـم اقل نــصف ســاعـة بل
سـاعـة ونـصف الـسـاعـة تـتـحـدث
دون ان تـــقــــول شـــيــــئـــا). وهـــذا
بـالــتــأكـيــد دلـيل الــدبـلــومـاســيـة
واللغة الـعالية الـتي يفاوض بها

كيسنجر. 
ان احلــــــــديـث عـن الــــــــعالقــــــــات
الــصـــيــنـــيــة االمـــريــكــيـــة طــويل
وبالـتـالي ان احلـديث عن الـص
لــيس جــديـــدا . فــيــلــســوف مــثل
بــفـــرفــان يــزور الـــصــ في عــام
1020 ويـــبـــشــر ان هـــذا الـــبـــلــد
الـــعـــمـــيق ســـيـــكـــون له دورا في
ستقبل. وقبل ان يقوم نيكسون ا
بــزيـــارته الـــتــاريــخـــيــة نـــصــحه
كـيـسنـجـر بـأن يـسـتـخـدم الـكاتب

الفـرنـسي الـشـهيـر انـدريه مـالرو
الـذي كان وزيـر الـثـقـافـة في عـهد
ديــغــور ,بــأعــتـــبــار ان له صالت
وثـيـقة مـع اجلانـب الصـيـني وله
زيــــارات الى الــــصــــ وايــــضــــا
جـلــســات مـطــولــة مع مــاو تـسي
تونغ  ,فذهب مالرو الى واشنطن
والتقى الـرئيس االمريـكي لتقد
الـــنـــصـــائـح له قـــبـل زيـــارته الى
الــصــ  ,فـــــقـــــال له ان (شـــــعب
الــــــصــــــ صـــــبــــــور جــــــدا وهم
بــأســتــعــداد االنــتــظــار الف عــام
ـــتـــحـــدة , لـــلـــدخــــول في اال ا
ومــــازلــــتم حــــتـى االن تــــقــــفـــون
ضــدهم) ,والســيـــمــا ان تـــايــوان
كانت انـذاك تـمثل الـصـينـي في
ـــتــــحــــدة . حـــيـث اعـــطى اال ا
انطـبـاع للـرئـيس عن الـشخـصـية
الصيـنية الـتي وصفت بـالعمـيقة
وغـامـضـة وال تـسـتـطـيع الـتـكـهن
بــــــــتـــــــصــــــــرفـــــــاتــــــــهـــــــا وردود
افـعـالـهـا.وهــنـاك قـول مـنـسـبـوب
لنـابـليـون يـشيـر الى وجـود غول
كبير بـالشرق ودعـوه يغط بنومه
وال تدعـوه يستـيقظ) ,وهذا دليل
ــؤشــرات اخــر عــلى ان جــمــيع ا
الـفــلـسـفــيـة تــؤكـد ان هـذا الــبـلـد
ـكن ان يـلـعب دور في ـليـاري  ا
ـســتــقـبل وهــو قــرن الـعــشـرين ا
وبــــــدايـــــــات الــــــقــــــرن احلــــــادي

والعشرين).
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ويضيف جـزاع ان (بالتـأكيد مثل
هــذا الــبــلــد يــحــظى بــاالهــتــمـام
ـكن ان يــصـدر كـتــاب ومـئـات و
الكتب واالف الـكتب وقد شـاهدنا
في مــعـرض الــكـتــاب االخــيـر في
ـوضـوعات بـغداد  ,الـكـثـيـر من ا
الــتي تــنــاولت الــتــفــصــيالت من
احلـــيــاة الـــصـــيــنـــيـــة ســواء في
الــصــنـــاعــة والــنــمـــو الــعــســكــر
ية والزراعة وهي دراسـات اكاد
وليست مقـاالت صحفية  ,وهناك
بعـض دور النـشـر الـصيـنـيـة قدم

الى ان هذه االقليات تتعرض الى
اضـطــهـاد كــبـيــر في مـعــسـكـرات

صينية ).
ثم وقع جزاع النـسخة االولى من
كتابه واهداهـا الى االستاذ سعد
الـبـزاز.وبـعـدها  عـرض شـريط
ـــصــمم مـــرئي اعــده الـــكـــاتب وا
مـحمـد خـلـيل كـيطـان يـسـتـعرض
فيه ابـرز فـصـول الكـتـاب. وكانت
لـلــدكـتــور هـاشم حــسن مــداخـلـة
حتـــدث فــيـــهـــا عن الـــصــ وعن
كـتـاب جـزاع .ثم  تـقـد بـاقات
ـيدالـية الـتذكـارية من الورد مع ا
للجريدة لـكتاب (الزمـان) السبعة
الذين اصـدروا كـتـبا في الـشـهور
ـها اضـيـة  وتـوالى علـى تقـد ا
لــــهم كـل من مــــديــــر عــــام دائـــرة
الفنون الـعامة علي عـويد ونقيب
ندالوي الفنان السابق صباح ا
والكاتب واالعالمي زيد احللي..
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في حـديث لــبـعض احلــضـور عن
قـال االعالمي كـاظم االحـتـفـالــيـة 
ــقــدادي ( اهــتــمــامــات جــريــدة ا
الـزمــان هـذا الــيـوم جتــسـدت في
احتـفالـية ثـقـافيـة وبادرة جـميـلة
تـقــوم بــهـا الــزمـان وهــو تــقـلــيـد
كــتــاب الـزمــان ونــشــكــر الـزمــيل
احمـد عـبـد اجمليـد هـلى هـديته
الــتــعـــبــيــريـــة وهي جتــســد
الـــزمــالـــة احلـــقــة والـــتي
عرفـناها فـي كل منـاسبة
بــــتــــكــــر االعالمــــيــــ
). وقــال والــصـــحـــفــيـــ
الـكــاتب ربـاح ال جــعـفـر
(فـعـالـيـة الـيـوم تـعـد من
ـتــمـيـزة الـفــعـالـيــات ا
والـرائــعــة وتـتــحـدى

ـبـدعـ من كل الـظـروف لـتـكـرم ا
االعالميـ والـزمالء الـصحـفـي
نجزهـم االبداعي واليوم تقديـرا 
طه جـزاع عــرفـنـاه كــاتـبـا كــبـيـرا
وتـاريخ مـشـهـود في الـصـحـافـية
العراقية ) .واكـد الصحفي حمزه
مـصـطــفى ان ( لـيس جــديـد عـلى
الـزمــان اقــامـة احــتـفــالــيـة تــكـرم
ـبـدعـ الـذين يـثـرون اجلـريـدة ا
بكتاباتهم واليوم منهم الصحفي
طه جـزاع الـذي كــتب عن الـصـ
واحـتــفـيــنــا به في الـزمــان وهـذا
شئ جــديـــد في االعالم الـــعــراقي
).وقـــال االعالمي عـــبـــد الـــهـــادي
مـهــودر ( نـحــيي جـريــدة الـزمـان
ــقـــدمــة عــلـى مــبـــادرتــهـــا وفي ا
الـدكــتـور احـمــد عـبــد اجملـيـد في
حفل توقيع كـتاب طه جزاع الذي
اخــذ اهـــمــيــة لـــهــا بـــعــد عــراقي
واصبحت عـلى كل لسـان.و كتاب
الـدكــتـور طه وثق االحــداث الـتي
مـــرت عــلـى مــســـيـــرة الـــصــ ).
ـنـدالوي واشـار الـفـنـان صـبـاح ا
الى ان ( فـعــالـيـة الــيـوم تـدلل ان
الــزمــان تـبــقى الــرائــدة بــتــكـر
ـبــدعــ من كـتــابــهـا والــكـلــمـة ا
لديها لهـا دالالت في بناء مجتمع
جـديـد ). واختـتـمت
الفعـاليـة بالـتقاط
الـــــــــــــصـــــــــــــور
التذكـارية التي
وثــــــــــق كـــــــــل
تـفـاصــيـلـهـا
الفوتوغراف
بدع ي ا
قــــــحـــــــطـــــان
ســـلــــيم وادهم

يوسف.
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احـــتــــفت (الــــزمـــان ) اجلــــمـــعـــة
ي طه اضية بـالكاتب واالكاد ا
جزاع وكـتـابه (الـصـ .. مـخالب
الـتـنــ الـنـاعــمـة) بـحــفل تـوقـيع
بـاهـراقــامـته في مـبــنى اجلـريـدة
بـحــضـور نــخــبـة من االعالمــيـ
واالكادمـي وقـال رئيس حتـرير
(الزمان) طبعة العراق في مفتتح
بدع االحتفـالية (نـحتفي الـيوم 
من مـــــبــــدعي اجلـــــريــــدة الــــذين
اصـدروا كـتـبــا في هـذه الـظـروف
حتـــــديــــا جلـــــائــــحـــــة كــــورونــــا
واالوضـــــــاع االقـــــــتــــــصـــــــاديــــــة
والـــســـيـــاســـيـــة واالمـــنـــيـــة من
ـــصـــادفـــات ان الـــزمـــان كـــانت ا
ـبدعـ لكن ثل هـوالءا حتتـفي 
ظروفا ما اعاقت اسـتمرارنا بهذا
التـلقـيد ولـقد كـنا وبـدون مبـالغة
اجلــريـــدة االولى الــتي اخـــتــطت
ـسـار بان حتـتفي بـكـتابـها هذا ا
الـــــــــــــــــذيــن يـــــــــــــــــصـــــــــــــــــدرون
كـتـبـهم).مـضـيـفـا:لـقـد ارتـايـنا ان
نسـتـثمـر وجودكم بـيـننـا ووجود
بـان الـدكـتــور طه جـزاع وكــتـابه 
نـــســــتـــانف هــــذا الـــنـــشـــاط وان
نـسـتـذكـر الـذين قـادتـنـا الـظروف
لــعـــدم االحـــتــفـــاء بــهـم وعــددهم
ـي كـــاظم ســـبــــعـــة وهـم االكـــاد
قدادي وكـتابه (تـصدع السـلطة ا
الـــرابـــعـــة  –جـــدل الـــتـــصـــال)و
ي جــلـــيل وادي وكــتــابه االكــاد
(صــــراخ بال صـــــدى) والــــكــــاتب
حـسـ اجلـاف وكــتـابه (مـواويل
وليـالي)والكاتـب الصحـفي طالب
الـسـعـدون وكـتـابه (نـد الـرئـيس)
والــنــاقــد شــكــيب كــاظم وكــتــابه
(وتــلـك االيــام) والـــكــاتب عـــكــاب
سـالم الــطـاهــر وكـتــابه (شـواطئ
الذاكرة) والـكاتب والنـاقد حمدي
الـــعـــطـــار وكــــتـــابه (قـــراءات في

السرد العراقي  –زمن كورونا).
بــعــدهــا حتــدث الــكــاتب حــمــدي
الـعــطـار مــقـدمــا نـبـذة عـن كـتـاب
جـــــزاع الــــذي وضـع مـــــقــــدمـــــته
ي والباحث عبد احلس االكاد
شــــــــــعـــــــــبــــــــــان  وســــــــــبق وان
نشـرفي(الزمـان)على حـلقـات عدة
قائال( هذا الـكتاب فـريد من نوعه
فــــهـــو يـــجــــمع بــــشـــكل جــــمـــيل
ومتناسق بـ الفلسـفة والتاريخ
وبــ ادب الـرحـالت والــروايـات
ـفـكـر عـبـد احلـس اطـلق عـليه ا
شـــعــبـــان في مـــقـــدمــة الـــكـــتــاب
تـفلسف) او (الفـلسفة (التاريخ ا
ـتــأرخـنـة) ويــأتي هـذا الــكـتـاب ا
أل فـراغا كـبـيرا ليـسـد نقـصـا و
في مــكــتـبــاتــنـا لــهــذا الــنـوع من
ؤلف في هذا الكتب.و استـطاع ا
الكتاب ان يلقي الضوء على اكثر
ا من زاويـة مظـلـمـة ومجـهـولـة 
يـــقــدمه مـن مــعـــلــومـــات مــهـــمــة
وحتلـيل اهم في فـصول الـكـتاب.
وتبرز براعـة الكاتب في الـتحليل
مـعـتـمـدا عـلى حـقـائـقه اخلـاصـة
ويـكـتب بـأسـلـوب سـلـسل بـسـيط
لكـنه عمـيق وكـأن الكـاتب صرف
اهــتـــمـــامه لالســـلــوب والـــروعــة
تــــتــــجــــلـى في ســــرده لالحــــداث
ببساطة وصدقـية وشفافية وكأن
ـــعـــلـــومــات هـــذه الـــغـــزارة في ا
واحلــقــائق لــيـسـت بــحـاجــة الى
ؤلف اسلوب لـسردهـا.و حتدث ا
في هذا الـكتـاب عن محـور (حرب
االفـــيـــون)  1839 ومـــقــــايـــضـــة
الشاي مقـابل االفيون وذلك حرب
االفـيـون الــثـانـيـة  1856وحتدث
ـعـاجلـة احلـكـيـمـة والـذكـيـة عن ا
للص جتاه تـايوان التي ال يبلغ
سـكــانــهـا اال  24مـلــيــون نـســمـة
ومـسـاحــتـهـا  38الف كـيـلــومـتـر
مــــــربع وهـي تــــــواجه الــــــصـــــ
بـنــفـوســهـا مـلــيـار وخــمـســمـائـة
مـلـيــون نـسـمــة ومـسـاحــتـهـا 10
مــلــيــون كــيــلــومــتــر مــربع وقــام

ـقــارنـة رائــعـة لــعالقـة الــعـراق
والكويت وعالقـة الص بـجزيرة
تـــــــايــــــوان. حتـــــــدث عـن عــــــودة
الـعالقـات االمـريــكـيـة مع الـصـ
بادرة من كـيسـنجر عام 1972 
وتـــمــهـــيـــدا لـــزيــارة اول رئـــيس
امــريــكي لــلـصــ نــكــســون.كــمـا
حتدث عن وبـاء كـورونا وتـأثـيره
عــــلـى الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيــــة
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ثم حتدث احملـتفى به عن الـكتاب
وفــــصــــوله  شــــاكــــرا كل دعــــمه
وشجـعه علـى اجناز هـذا الكـتاب
مـضــيـفــا(والـشــكـر مــوصـول الى
االستاذ سـعد البزاز الـذي يشجع
ـبادرات ويـحث على دائمـا هذه ا
اقامة هذه االحتفاالت الثقافية).
حتدث جـزاع عن تـفـاصـيل كـتابه
ـاذا قـائال( قـد يـتـسـائل الـبـعض 
?  ,وهـذا االمـر نـكـتب عن الـصـ
قد ال يحتاج الى شروحات كثيرة
 ,الن الكثير منا يدرك ما للص
مـن دور مـــــهم فـي االقـــــتـــــصـــــاد
ـي الـــذي تـــصـــاعـــد مـــنـــذ الـــعـــا
ـاضي وهـا ثـمـانـيـنــيـات الـقـرن ا
نـــحـن جنـــد الــــصـــ دخــــلت كل
منازل وال يكـاد يخلو بـعضها من

الـبــضـاعــة الـصــيـنـيــة سـواء في
الــعـــراق او في الـــدول االوربـــيــة
ــتــحــدة وصــوال الى الـــواليــات ا
االمــريــكــيــة .في احلــقــيــقــيــة كل
مقاالت الكتاب حتتاج الى دراسة
مستفيضة  ,فالعالقة ب الص
ــتــحــدة االمـريــكــيـة والــواليـات ا
شـــهـــدت انـــعـــطــافـــات ومـــواقف
وحتى هـذه الطـرافة ب طريفة  ,
ت بعد زيارة الرئيس اجلانب 
االمريـكي ريتـشارد نـيكـسون عام
 1972الى الص وحدوث
انــفــراجــة كــبــيــرة في الــعالقــات
الـثـنـائـيـة .. والسـيـمـا ان الـصـ
حــــتى  1912كــــانت حتت حــــكم
اســـر االمـــبــراطـــوريـــة واخـــرهــا
ساللـة تشـ الـتي حـكـمت قـرن
ونــــصف مـن الــــزمـــان  ,ثم جـــاء
بعدهـا عصر ساللـة سون ياتسن
الـذي كـتب عـنه الـعـقـاد و اسـماه
بـأبـو الــصـ كـونـه انـهى احلـكم
ـثال بـأخـر اسرة االمبـراطـوري 
واقام اجلـمهـورية الـصيـنة ومـنذ
ذلك احلــــ عـــام 1912 بـــــــدأت
الــــتـــنــــاحـــرات مــــا بـــ احلـــزب
الـقـومي الـصــيـني الـذي يـلـخص
بــــكـــــلــــمــــة كــــومــــيــــنـــــتــــانغ مع
,واســتــمــر الــصــراع الـشــوعــيـ
متـصاعـد  مـا ب احلـكومـة التي
ثـلهـا احلـزب القـومي الصـيني

طه جزاع يهدي كتابه الى (الزمان) حمدي العطار يتحدث عن كتاب (الص .. مخالب التن الناعمة)

…b¹bł  UH R0 W×zU'« ÊËÒb×²¹ …b¹d'« »UÒ²  s  WF³ÝË Ÿ«eł

طه جزاع

v ≈ tÐU²  s  v Ë_« W M « ÍbN¹ Ÿ«eł tÞ }
  “«e³ « bFÝ –U²Ý_«

5B « w  WO uDÐ »—U& rN  ÊuO «dŽ }
5JÐ WF Uł w  wHM(« ‰öł aOAK   UÞUA½ }

WOKOJA² « WÐd−² « qIM¹ Íd UM « l «— }
‚«dF « v « WOMOB «

لـهـا دعم من الـسـفـارة الـصـيـنـيـة
لـتـرجــمـة هـذه الـكــتب الى الـلـغـة
العـربية  ,او كتـابة وتألـيف كتب
عن الــصــ وهـــذا يــدلل عــلى ان
نـحو الصـ تـتـجه الى الـشرق  ,
البلدان العربية بشكل عميق ر). 
ـــثــقـــفــ وتـــطــرق جـــزاع الى (ا
الـعـراقـي واالدبـاء والـفـنـانـ  ,
والعـرب الـذين كـانت لـهم جتارب
في الــــصـــــ ومــــنــــهم الــــشــــيخ
االزهـري احـمـد حـسن الـبـاكـوري
الذي زار الص زيارت  ,االولى
كانت مع جـمـال عـبد الـنـاصر في
مـؤتـمــر بـانـدونغ  ,والـثـانـيـة في
مــنـتــصف الــثـمــانــيـنــيــات ونـقل
الــكــثـيــر من االنــطــبــاعــات حـول
دة احلـياة فـي الـص النـه بقـى 
طــويـــلــة هــنـــاك حــوالي من 3-4
اشـهر  ,ثم هـناك االسـتـاذ مـحـمد
حـسـنـ هيـكـل في كـتـابه (مـوعد
مع الـــــشــــمس) وذكـــــر لــــقــــاءاته
وهـنـاك ـطــولـة مع تــشـو انالي, ا
كتـابـات مـصريـة مـعاصـرة بـشأن
الــتــجــربــة الــصـيــنــيــة ومن ادب
الـرحالت النـيس مـنـصـور وكـذلك

ابراهيم نافع ).
وتــابـع جــزاع حـــديــثـه قــائال(وال
يفوتنـا ذكر العراقـيون الذين كان
لديـهم جتارب طـويـلة ال تـختـصر
ــا لــســنـوات بــزيـارة عــابــرة وا
واقـدمــهم الــشــيخ مـحــمــد حـسن
الصور صاحب جـريدة احلضارة
في الـنجف ثـم الشـاعـر الـيـساري
كـاظم الـسـماوي  ,لـكن لم نـلـمس
اثـــار ادبــيـــة ســـواء كــتـــابــات او
مـــحــــطـــات او اي شـيء ابـــداعي
حول هذه التجربة احلياتية التي
عـاشــوهــا في الــصـ  ,وايــضــا
الـشـيخ جالل احلــنـفي الـذي كـان
له نشـاطات مـتعـددة وكان يدرس
في قـــسم الــدراســـات الــشـــرقــيــة
بجامعة بـك وجامعـة شنغهاي)

 .
ومـضـى الى الـقــول (لــقـد بــحـثت
كــثـيــرا عن مــا قــد كــتــبه الــشـيخ
جالل عن الــصـ  ,لـــكن لم اجـــد
ـا ـوضــوع وا شـيــئـا عن هــذا ا
مـجـرد خـواطـر ومـقـاالت قـصـيرة
واشــيــاء اشــبه بــالــنــكــات بــرغم
جتربـته الـطويـلة  ,كمـا واكد انه
ـعـجم الـصـيـني الـعربي , اجنز ا
حيث يعـد ذلك االناجـز كبـير كون
اللغة الصينية معقدة  ,ولكن هذا
ــنـجــز وبــحـسـب الـشــيخ جالل ا
الـذي قـال انه شــحن مع اغـراضه

وغرق مع السفينة) .
ويــضـــيف جــزاع (ان الــتـــجــربــة
االعمق لالدباء العراقي والعرب
عـــمــــومـــا  ,هي جتــــربــــة هـــادي
العلـوي الذي شـجع الشيخ جالل
وبـعد احلنـفي لـلـذهـاب الـص  ,
عـودته رشح الـعـلـوي السـتـكـمـال
مشروع تدريس اللغة العربية في
شنغهاي وبك  ,ان العلوي قدم
الكثير من االثار االدبية ومن ادب
الــرحـالت وفــلــســـفــة الــفـــكــر عن
الـصـ ومــنـهـا قــيـامه بــتـرجـمـة
ـــثل جــيل كــتـــاب الــتـــاو الــذي 
الــتـاويــ بــالـنــســبـة الــفــلـســفـة
التـاوية الـصيـنية  ,وكذلك اصدر
ستطرق الصيني وضمنه كتاب ا
امـــورا كـــثـــيـــرة بـــشـــأن الـــلـــغـــة
الـصــيـنــيـة والــعـادات والــثـقــافـة
والعالقات احلضـارية ب العرب

.( والص
مؤكدا ان(جتربة الـعلوي تكاد ان
تكون مثـمرة ومتـكاملـة تماما في
قضية تأثره في احلـياة الصينية
ودخـــوله الى عـــمق الـــفـــلـــســـفــة
والفكـر الصيني  ,اضافة الى انه
من الفـنانـ الـعرب الـنادرين في
ـــوضـــوع وزاروا الـــصــ هـــذا ا
واقامـوا مـعـرضـا في هـونغ كونغ
هـو الـفـنـان رافع الـنـاصـري الذي
درس في جــامـــعــة بــكـــ وتــأثــر
بـاالعــمـال الـصــيـنـيــة الـصـيــنـيـة
والرسم الـكرافـيك الـصيـني ونقل
الـتـجـربـة الـفــنـيـة الـصـيـنـيـة الى
الـعـراق  ,وقـبـل ان يـتــوفــاه الـله
( اصدر كتابا (رحـلتي الى الص
ذكر خصائص جتربته والفنانون
الــصــيــنـيــون الــذين الــتــقى بــهم
خالل زيـــارته ومــقـــدار مــا تـــأثــر

بالفن الصيني) .
واوضح جــــزاع ان (الـــنــــاصـــري
عنـدما كـان في الصـ يرسل الى
والـــــــده في الـــــــعــــــراق رســـــــائل
اســـبـــوعــيـــة عـن حــيـــاته  ,اذ ان
والـده كان يـفـكـر انه سـيـجـمـعـها

ـــاذا حـــدث ـــوضـــوع .. و هـــذا ا
االهـــتـــمـــام الـــغـــربي والـــشـــرقي
بـطــالــيس وســقـراط والــفالســفـة
الـطــبـيــعـيــ وارسـطـو ومــجـمل
الـفـلـسـفـة الــيـونـانـيـة االغـريـقـيـة
الــــتي تــــرجـــمـت اغـــلــــبــــهـــا الى
السريـانية ومن ثم الى الـعربية ?
بينما انعـدم هذا االثر مع الثقافة
الـصـ الـتـي تـمـتـلك فــلـسـفـة قـد
تكـون حتولت في بـعض الفـترات
الى اديان وهي الـفلسـفة الـتاوية
والكـونـفوشـية  ,والتـاويـة نسـبة
ـــعــلم الن الو تـــسي مـــعــنـــاهـــا ا
الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــر وثم تـالمـــــــيــــــذه
كــونــفــوشــيــوس الــذي يــعــد هـو
ؤسس لـلفلـسفـة وهنـاك الكـثير ا
من الـعنـاصـر الـصـوفـيـة في هذه
الـفـلــسـفـة والـروحــيـة الـتي كـتب
عـــنــهـــا هـــادي الـــعــلـــوي وعـــبــد
احلـــســــ شـــعــــبـــان  ,لــــكن في
احلـقـيـقــة هي حتـولت الى اديـان
ولـيـست فـلــسـفـات وهـذا مـا قـاله
الـعـلــوي (اذا حـضـر الــنـبي غـاب
ـوضـوعـات الـفـلـيـسـوف) ,ومن ا
االخرى التي تـعاني منـها الص
ـتعلـقة باالراضي شكالت ا هي ا
التي ال تـتبع لـلبـر الصـيني الذي
ـسـاحة يعـد بـرا واسعـا ويـقدر 
 10مالي كليومتر بقدر مساحة
ـسـاحـة اوربا  ,لـكن مـيـزة هـذه ا
يـســكــنـهــا ربع ســكـان الــبـشــريـة
ـلـيار , وحوالـي ملـيـار ونـصف ا
فـي حـــــ ان ســـــكـــــان كـــــنــــدا ال
يـــتـــجــاوزون 38 مـــلــيـــون .. في
ساحة تعيش الص على نفس ا
ـهـولة  ,وفي اوربا تـلك االعـداد ا
في كل دولــهــا ال تــمـثـل اكـثــر من
ـــقـــابل مـــلـــيــار 700 مـــلـــيـــون 
ـلـيار صـيـني يعـيـشون ونصف ا
عــــــلى هــــــذه االرض مـــــقــــــارنـــــة
باالخرين  ,وهذا االمر له عالقات
ومـشـاكل واســعـة ومن بـ ذلك ,
والـــصــــ لـــديـــهـــا مــــشـــاكل مع
الـبـوذي وانـهــا تـرفض اي افـكـار
كن واردة من خارج حـدودهـا و

هـــــــــــــذه

واحـــــدة من االســـــبــــاب
التي تـوقف فيـها االسالم

الى حد تركستان الـشرقية عندما
وصـلهـا الـقـائـد االسالمي قـتـيـبة
بن مــســلم وتـــراجع بــحــيــلــة من
االمـبـراطـور الن كـان لديـه الـقدرة
الـــتـــوغل اكـــثـــر والـــوصـــول الى
الــصـ  ,لــــكن ارسل وفــــود الى
االمــبــراطـــور الــصــيـــني قــبل ان
يــدخل الـى الــصــ وعـــلى عــادة
الـقـادة الــعـرب عـنــدمـا يـفــتـحـون
بالدا ,فــــــأرسل االمــــــبــــــراطـــــور
الـصــيـني مـع الـوفـد الــكـثــيـر من
الهدايـا واجلواري والغـلمان الى
ــســـلم ولــكن الــقـــائــد الـــعــربـي ا
اخــــبــــروه ان الـــــهــــدايــــا ال حتل
ـشـكـلـة لـسـبب ان الـقـائـد اقـسم ا
بـوطـئـة قـدمـه عـلى تـراب الـصـ
,فأجاب االمبراطور الصيني
(ســــأزودكم بــــأوانـي من الــــذهب
وملـيئـة بالـتراب الصـيني لـيضع
الـقـائـد قـدمه عـلـيـهـا وبـهـذا قد ال
يـكـون حـنث بـقـسـمه) ,وبعـد ذلك
تـعـرض الـقـائـد الى االغـتـيـال في
ــــواضع اوزبـــــكــــتـــــســــان ومـن ا
االخــرى مــا يــســمى بــاالقــلــيــمــة
ــســلــمــة الــتـي نــطــلق عــلــيــهــا ا
االيـغـور وهي لـيـس هـذه االقـلـيـة
بل هـنـاك عشـرة اقـلـيـات مـسـلـمة
لـكـنـهم ـا اكـثـر  , في الـصـ ور
مـنــتـشــرين في امــكـان مــخـتــلـفـة
وعــدم الـــتــمـــركــز يــعـــد انــزعــاج
نـطقة بالنـسبة لـلصـ في هذه ا
قـاطعة اجلديدة او التي تسمى ا
االرض اجلديـدة وهي في حـقيـقة
االمـر تركـسـتـان الـشـرقـيـة والتي
يـطــلق عــلـيــهـا ايــضـا فــلـســطـ
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حـيث مـرة اكــثــر من فــلـســطـ  ,
تــقـول وســائل االعالم اخملــتــلــفـة

يــومــا مــا كـمــذكــرات عن حــيــاته
هـنـاك ,لـكــنه في عـام 1963 كـان
خــــارج الــــعــــراق وهــــذه االوراق
وفـؤجىء مــوجــودة في مــنــزله  ,
بــــعــــد ذلــــــك ان اســـــرته قــــامت
ـذكــرات وحـرقــهـا  بــعـد بـجــمع ا
شـباط 1963 خوفـا من ان تـكون
هـذه الـكــتـابـات والــرسـائل دلـيال
عــلـى عالقــاتــه بـــالــشــيـــوعــيــة 
ويـــذكــر الـــنــاصـــري انه مـــا بــ
1990-1991  خرج من العراق
واودع مـــا تــبـــقى لـــديه مـن اثــار
ومــقــتــنـــيــات واوراق في مــنــزله
وبــحـــراســة (أبــا حـــيــدر) وبــعــد
االحـــتالل االمـــريــكـي عــام 2003
ــــنـــزل لـــلـــنـــهب تـــعـــرض هـــذا ا
والـسـرقـة وذهـبت كل مـوجـوداته
وانه ما واوجع قـلبه  ,ان حارس
ـنــزل قـد تـعــرض لالغـتــيـال في ا
تلك االيـام لـذلك تـأخـر في اصدار
) وكان كتـاب (رحلـتي الى الصـ

قبل وفاته بعام واحد).
واستـطرد بـالقـول ان (اخر هؤالء
االدباء الشعراء الـفنانون والذين
كـــان لـــهـم اثـــار واضـــحـــة حـــول
جتربـتهم في الـص هـو الشـاعر
النجفـي فارس حرام والذي ذهب
الى الــــصـــ لـــتـــدريـس الـــلـــغـــة
الــعـــربــيـــة في جــامـــعــتـي بــكــ
وشنـغهـاي والـقى محـاضرة عـند
عودته الى النجف حتدث خاللها
عن االفكـار في الصـ وانا نـقلت
بعض االمور على امل ان نتوسع
اذا كانت هـناك طبـعة ثـانيـة لهذا

الكتاب). 
W1b   U öŽ 

ولــفـت جــزاع الـى ان (الــعـالقــات
ـة جدا الـعـربـية  –الـصـيـنـة قـد
ومـــنــذ الـــفـــ عــام عـــبـــر طــريق
احلــريـر  ,وهي عالقــات جتــاريـة
بحـته ولم تكن عالقـات ثقـافية او
ترجمـة مثل مـا حدث مع الـيونان
ولم يكن هناك نقل لالثار العربية
ـا وهـذا الـكـثـيـر او بـالعـكس ,ر
من الـــبــاحـــثــ يـــؤكــدون عـــلــيه
ومـنــهم الــدكـتــور عــبـد احلــسـ
شــعــبـان   ,الــذي له اســهــامـات
كثـيرة عن الـفلـسفـة الصـينـية
وايضا شـرفنـا بكتـابة مـقدمة
هذا الـكتاب  ,ويشـير شـعبان
الى انه من هذه االسـباب هي
صـعوبـة الـلـغـة الـصـيـنـية
وبـــعـــدهـــا وعـــدم وجــود
حركة ثقافيـة حقيقية ب
التـجار والـصـناع الـعرب
والـصـ الـى حـد تـقــريـبـا

نـهـايـات قـرن الـتاسـع عـشر ,
اي في عـام 1896 بـدأت حــركـة
الـترجـمـة من الـعـربـية الـصـيـنـية
وكـــان اول مــــا تـــرجم قــــصـــيـــدة
الـبردة  ,تـرجـمـهـا احـد الـشـيـوخ
الصينيـ الى اللغة الـصينية ثم
تــوفى قــبل ان يــكــمــلــهــا ومن ثم
اكملها من بعده تالميذه  ,وكانت
ـدة الــتــرجـمــات تــهـتم في تــلك ا
ـــواضــيع الـــديــنــيـــة الى حــد بــا
1949 بدء فيها حركة نشطة
وتــرجـمــة اعــمـال جــبــران خــلـيل
جـبــران وطه  حـســ والـثـالثـيـة
لنـجـيب مـحفـوظ وسـهيل ادريس
وادنويـس وكانت الـتـرجـمـة حرة
وخــــصــــوصــــا بــــعـــد تــــأســــيس
اجلـمــهـوريــة الـصــيـنــيـة في ذلك
الــــــوقت الـى حـــــد 1966 وهـــــذا
تاريخ مهم  ,اذ يعد ثـورة ثقـافية
في الـــصـــ  ,بـل كــــــثــــــيــــــر من
الــبـاحــثــ ومــنــهم الـصــيــنــيـ
يـؤكـدون انــهـا كـانت كــارثـة عـلى
بالدهم من كل الـنـواحي وان تلك
االفكار الـتي قام بـها واكـد علـيها
مــاو تــسي تــونغ  ,انــتــهت بــعــد
عشر اعوام الى قـطيعـة كاملة مع
اخلارج وتدمـير الـكثـير من االثار
تعلقة بالتاريخ الفنية والتاوية ا
الصيني والسيمـا وان الصيني
في عـقـائـدهم مـجـتـمـعـة يـؤكـدون
عـلى مــســألـة تــقـديس االسالل ..
بـيـنـمـا مـاو تـسي تـونغ قـد حـطم
هذه الـفـكـرة وتـعرض الـكـثـير من
الصـيـنيـ الى االذى وعـدت هذه
ـــدة من 1964 الى 1974 قـــبل ا
ان يـتــوفى مــاو تــسي تـونـغ قـبل
عـــامـــ مـن احلـــقب الـــصـــعـــبـــة
ــظــلــمـة بــالــنــســبــة لــلـتــاريخ وا

الصيني). 
ويرى جزاع ان (التاريخ الصيني
يـرتـبط ارتــبـاط كـبـيـر بــالـعـقـيـدة
الصينيـة بالتاوية والـكونفوشية
وهنـاك الـكثـيـر من االسئـلـة حول
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