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اوضـح مـصـرف الــرافـديـن اسـبـاب
انـــهــيـــار بـــنــايـــة قـــيــد االنـــشــاء 
ـنـطـقة مـخـصـصـة لـلـمـصـرف في ا
ـكـتب االعالمي اخلـضـراء . وقـال ا
لـلمـصرف في بـيان تـلقـته (الزمان)
امـس ان (جزء من الـسـقف تـعرض
لالنــهـيــار اثـنــاء صـيــانـة وتــأهـيل
الـبناية اجلديدة للمصرف) مشيرا
الـى ان (الـبـنــايـة عـبــارة عن مـوقع
بــديل لــلــمــصــرف ويــجــري فــيــهــا
اعــمـال تــأهــيل وتـطــويـر تــمـهــيـدا
واسـتــعـدادا النـتـقـال الـفـرع الـيـهـا
ــصــرفــيـة من ــارســة اعــمـاله ا و
حـيث تـوسيع عـمله) ودعـا الـبـيان
وسـائل االعالم الى (عـدم الـتـعاطي
واالجنرار وراء الشائعات واعتماد
ــوثـوقـة). االخــبـار من مــصـدرهـا ا
وكـان مصدر  قـد كشف عن انـهيار

ـنـطقـة اخلـضـراء.وقال مـبـنى في ا
ـــــصـــــدر في تـــــصـــــريح امس ان ا
ـــصــرف /فـــرع االمــانــة (بـــنــايــة ا
الـذي هـو الــعـامـة جملـلس الـوزراء 
ـنــطـقــة  قـد قــيـد االنــشــاء داخل ا
تــعــرض الى انــهــيـار) مــبــيــنـا ان
(فـرق البـحث واالنقـاذ توجهت الى
ــصـابـ  مــكـان احلــادث النـقـاذ ا
حـيث تمكـنت من انقاذ ثـالثة عمال
احــدهم تــعــرض الصــابــة بــلــيــغــة

اسـفـرت عـن بـتر
قــــدمه). واطــــلق
مـصـرف الرشـيد
 الـدفعـة الثـالثة
مــن ســـــــــــــــــــلـف
مــــــنــــــتـــــســــــبي
وزارتـي الـــدفــاع
والداخلية. وقال
ـــــــصـــــــرف في ا
بــــيـــان تـــلــــقـــته

(الـزمـان) امس ان (فـروعـه بـاشرت
بــأطالق الــدفــعــة الـثــالــثــة لــسـلف
) داعــــيـــا مـــنـــتـــســـبي الـــوزارتــ
ن ترسل لهم رسائل ـستفيدين  ا
صرف نـصية الى (مراجعة فروع ا
او مــــكـــاتـب الـــدفـع االلـــكــــتـــروني
بـلغ) وتـابـع ان (العـمل السـتـالم ا
بالغ في ارصدة مستمر على رفع ا
ــسـجـلــ عـلى الــسـلف من خالل ا

صرف). التطبيق اخلاص با
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وقـعت بـغـداد اتـفاقـيـة مـبـاد مع شـركة
تـوتال الفرنسية  تتضمن انشاء وحدات
ــصــاحـب وتــنــفــيــذ مــعــاجلــة الـــغــاز ا
مـشروعي ماء الـبحر و الطـاقة الشـمسية
بـطاقة الف ميـكا واط لصالح الـكهرباء  .
ونـقل بيـان لوزارة الـنفط تـلقـته (الزمان)
امس  عن رئـــــيـس اجملـــــلس الـــــوزاري
لـلــطـاقــة  الــوزيـر احــسـان عــبـداجلــبـار
اسـماعـيل تـأكيـده ان (الوزراة اتـفقت مع
تـوتـال لـتـنـفــيـذ اربـعـة مـشـاريع عـمالقـة
تــمـثـل احلـاجــة لــلــتــنــمـيــة في الــبالد)
شاريع هي  جـمع وتكرير واضـاف ان (ا
الـغاز في احلقول كافة خارج اتفاقية غاز
الــبــصــرة وهي حــقــول ارطــاوي وغــرب
الـــقــرنــة / 2و مــجـــنــون  والـــطــوبــة و
الـلحيس  الـتي حترق كميات من الغاز)
مــشــيــرا الى (االتــفــاق مع تــوتــال عــلى
انـشاء مجمـوعة منشـآت في هذه احلقول
ــركــزي في مع انــشــاء مــجـــمع الــغــاز ا
ارطـاوي بـهـدف اسـتـثـمـار كـامل كـمـيـات
شروع يعد صاحب والسيما ان ا الغاز ا
ـــشـــاريع الـــتـــنـــمـــويـــة الـــتي من اهم ا
ســتـشــهــدهــا الــبالد خالل هــذه االعـوام
ـقبـلة) مـؤكـدا ان (هنـاك مـشروعـا اخر ا
جــرى االتـفـاق عــلـيه وهـو  مــاء الـبـحـر
ــتــكــامـل الــذي كــانت الــوزارة حتــاول ا
تـنــفــيـذه مــنـذ اكــثــر من عـشــرة اعـوام 
شروع وابدت توتال استعدادها لتنفيذ ا
 اضـافة الى تطويـر حقل ارطاوي بهدف
تــعــظـــيم امـــكــانـــيــات امـــدادات الــغــاز
واسـتثمار كـامل الكميـة من احلقول التي
حتـتـوي عـلى نـسب عـالـيـة من االنـتـاج 
شروع الرابع  فـهو انشـاء منشآت امـا ا
النــتـــاج الـف مـــيـــكــا واط مـن الـــطـــاقــة
الـكــهـربــائـيــة بـاالعــتــمـاد عــلى الـطــاقـة
شاريع جرى الشمسية) مبينا ان (هذه ا
تـوقيع مذكـراتهـا النهـائية واالتـفاق على
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نـــاقش رئــيس الـــوزراء مــصــطــفى
الـكــاظـمي وولي الـعـهـد الـسـعـودي
مـحـمد بـن سلـمان  مـبادرة الـشرق
األوسـط األخــــضــــر. وقــــال بــــيــــان
تـــابـــعـــتـه (الـــزمـــان) امس ان (ابن
ســلــمــان اجــرى اتــصــاالً هــاتــفــيــاً
بـالكـاظمي  وبـحثـا مبـادرة الشرق
األوسـط األخـــضـــر الــــتي تـــهـــدف
ـنـطـقـة لـزراعـة لـلــشـراكـة مع دول ا
مــلـيـار شــجـرة كـأكـبــر بـرنـامج 50
إعـادة تـشـجيـر في الـعالم وأهـمـية
رفع كــفـاءة إنـتـاج عـمــلـيـات إنـتـاج
الــــنــــفط واالســــتــــفـــادة مـن ريـــادة
الـــســـعــوديـــة في ذلـك). وكــان ولي
الـــعـــهـــد قــــد اعـــلن امس االول عن
مـبادرة حلـمايـة األرض والطـبيـعة.
وقـال بـيـان لـلـسـلـطـات الـسـعـوديـة
امـس ان (مـــــــبـــــــادرة الـــــــريـــــــاض
اخلـــــضــــراء تــــهــــدف الـى خــــفض
االنـبعاثات واالعتـماد على مشاريع
ــتـجــددة لـتـولــيـد نـصف الــطـاقـة ا
حـاجة الـبالد بـحلول 2030). واكـد
ابـن سـلـمـان في تـصـريح سـابق ان
(الــســعــوديــة تــخــطـط لــزراعـة 10
ملكة خالل مـليارات شجرة داخل ا
ــقـبـلـة  مــا يـعـني زيـادة الــعـقـود ا
ــغــطــاة بــاألشــجـار مــســاحــتــهــا ا
احلــالــيــة) واضــاف ان (الــريــاض
تـعتزم الـعمل مع دول عـربية أخرى
ــبــادرة لــزراعـة  40 مــلــيـار عــلى ا
شجرة إضافية في الشرق األوسط
وهــو مـا يـعـد أكـبــر بـرنـامج إعـادة
تـشجـير في الـعالم) مـشيرا الى ان
نطقة والعالم أجمع (الـسعودية وا
ـضـي قدمـا وبـخـطى بـحـاجـة الى ا
مــتــسـارعــة في مــكـافــحــة الـتــغــيـر
ـناخي) وتـابع (نـرفض االخـتـيار ا

محمد بن سلمان 
ـضلل ب احلـفاظ علـى االقتصاد ا
أو حـماية الـبيئـة ونؤمن أن العمل
ــنـاخي يــعـزز ــكـافــحــة الـتــغـيــر ا
الي الـقـدرة التـنافـسيـة ويخـلق ا
الفتـا الى انه ( يُـقدّر مـن الوظـائف)
أن  13 مــلـيـار دوالر تُـسـتـنـزف من
ـنطـقة كل الـعـواصف الرمـليـة في ا
عـــام كـــمــا أن تـــلـــوث الـــهــواء من
غـازات االحـتـباس احلـراري يـتوقع
ـواطن أنه يـقلص مـتوسط عـمر ا
ــعـــدل عــام ونــصف الــعــام). ولم
يـوضح الـبـيان آلـيـة تـنفـيـذ اخلـطة
الـعمالقة في منطـقة صحراوية الى
صـادر مـياه مـحدودة حـد كـبيـر و
لـلـغايـة.وتـعتـمـد السـعـودية حـالـيا
عـلى النفط والغـاز الطبيعي لـتلبية
ـتزايـدة من الـطـاقة احـتـيـاجاتـهـا ا
ولـتـحـلـيـة مـيـاهـهـا الـتي تـسـتـهـلك
كـــــمــــيــــات هـــــائــــلـــــة من الـــــنــــفط
ــبـادرتـان هــمـا جـزء من يــومـيـا.وا
خـطـة ولي العـهـد السـعـودي ضمن
رؤيـــة 2030 لـــتـــنــويـع اقــتـــصــاد
ـمـلـكـة الذي يـعـتـمـد بـشكل واسع ا

على النفط.

مـبـاحـثـات مع اجلـانب الـعـراقي لـتـنـفـيذ
مـشروع استثـمار الغاز  وهـناك مشاريع
اخــرى مـــنــهــا زيـــادة االنــتـــاج من احــد
احلـــقــول الــنــفــطــيـــة وانــتــاج الــطــاقــة
الـكهـربائيـة من الطـاقة الـشمـسية) الفـتا
الى ان (تـوقـيع االتـفـاقـيـة خـطـوة مـهـمـة
وســتـكــون هـنــاك خــطـوات اخــرى حـتى
تـوقـيع الـعـقـد بعـد مـصـادقـة احلـكـومة 

شروع).  وان شركته جادة في تنفيذ ا
من جــانب اخـر يــبـحث الــيـوم الــثالثـاء
رئـــيس اقـــلــيـم كــردســـتــان نـــيــجـــرفــان

الـــبـــارزانـي مع الـــرئــــيس الـــفــــرنـــسي
ـانـوئـيل مـاكـرون في االلـيـزيه  زيـادة ا
ـشــتـرك وجــهــود الـتــحـالف الـتــعــاون ا
الـدولي في دعم عمـليات مـواجهة داعش.
وقــال بــيــان لــرئــاسـة االقــلــيم  تــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (الـــبــارزاني يــلــتــقي
مـاكرون في قصر اإلليزيه بباريس تلبية
لـدعـوة رسـمـيـة من فـرنـسا) واضـاف ان
(اجلــانـبــ ســيـبــحــثـان  األوضــاع في
الــعــراق وســبل تــنـــمــيــة الــعالقــات مع
فـرنـسـا واجلـهود الـدولـيـة في مـكـافـحة

وبـاء كورونـا فضال عن  مخـاطر اإلرهاب
ومــهـــام الــتــحـــالف الــدولي) وتــابع ان
(الـلــقـاء ســيـتــطـرق الى أهــمـيــة تـعـاون
ومـشـاركـة جــمـيع األطـراف في مـواجـهـة
داعش إلى جـانب مجموعة مسائل أخرى

.( حتظى باهتمام اجلانب
 واكــد مـاكــرون خالل زيـارته الـى بـغـداد
ــاضي دعـــمه لـــلــعـــراق أمــام الـــعـــام ا
حتـديــات الـتــدخل األجـنــبي وتــهـديـدات
داعش. وجـدد الرئيس الـفرنسي تـأكيده
امـس االثـن  ان فــرنـســا لن تــغــيـر في

الــوقت الــراهن الــســتــراتــيــجــيــة الــتي
ـكـافـحـة كـورونـا. وأضاف ان سـطـرتـهـا 
(احلـملة الوطنيـة للتلقـيح ستستمر وفق
عـامل السن لـلحـيلـولة دون وقـوع فوارق
اجـتماعيـة وجغرافيـة ب الناس) داعـيا
واطن إلى (قبول اللقاح ألنه ال جـميع ا
ـن الــوبـــاء ســوى ذلك). يـــوجــد أي حل 
في وقت وتــأتي تــصــريــحــات مــاكــرون 
تـواجه احلـكـومــة الـفـرنـسـيـة انـتـقـادات
تبعـة للقضاء على بـشأن الستراتيـجية ا

الوباء في البالد.

غـاز البـصرة) مـبـينـا ان (هـناك مـشاريع
اخـرى لـدى الـوزارة السـتـثـمـار الغـاز في
مـحافظتي ميسان و ذي قار وحقلي عكاز
نصورية في ديالى  وهي في االنـبار  وا
مـشـاريع قـيــد الـتـوقـيع واالسـتـثـمـار في

الوقت احلاضر).
 بدوره  اكـد وكيل الوزارة لـشؤون الغاز
حـامد يـونس ان (االتفـاقيـة التي وقعت 
هي لـعملية اسـتثمار الغـاز وتطوير حقل
ارطـاوي سـيـتـبـعــهـا تـوقـيع الـعـقـد بـعـد
مـصـادقة مـجلس الـوزراء  وسـيتم خالل
ـعــاجلـة الـغـاز ـشـروع بــنـاء مـنــشـات  ا
بـطاقة اوليـة مقدارها  300مـقمق حلقول
عــديــدة ارطـاوي والــلــحــيس والــطــوبـة
ـرحــلـة وغــرب الـقــرنـة / 2ويــتـبــعـهــا ا
الـثـانـية  300مـقـمق يـومـيـا  وسـيـشمل
ـشـروع تطـويـر ارطـاوي لرفع الـطـاقات ا
االنــتـاجــيــة من الــنـفـط اخلـام). واوضح
مـدير عام شـركة غاز اجلـنوب حمـزة عبد
ــــشــــاريـع تــــعــــد الـــــبــــاقي ان (هـــــذه ا
سـتراتـيـجيـة وتهـدف الى انشـاء وحدات
ـعاجلة الغاز على مرحلت  اذ ستسهم
ـصاحب في تـقـليل كـمـيات حـرق الـغاز ا
واســتــثــمــارهــا في رفــد شــبــكــة الــغــاز
ا يعادل  500 مـقمق  لتـوليد الـوطنيـة 
الـطاقـة الكـهـربائـية وكـذلك رفع الطـاقات
ـنـتـجـات الغـازيـة االخـرى وتـطـوير من ا
حــقل ارطـاوي لــيـصل االنــــتـاج فـــــــــيه
الى   200 الف بــرمـيل يـومـيـا) مـشـيـرا
الى ان (الـطاقة االنتاجيـة احلالية للحقل
تـبـلغ  60 الف بـرمـيل يـومـيا) وتـابع ان
(االتـفاقـية تـتـضمن مـشروع مـاء البـحر 
ــومـة ــهـمــة في د ـشــاريع ا وهــو من ا
االنـتــاج في احلــقـول الــنـفــطـيــة وزيـادة
انـتـاجـيـتهـا لـتـامـ انـتاج 2. 5 مـلـيـون
ـا سـيـزيـد من بـرمــيل كـمـرحـلـة اولى  
الــطــاقــات االنــتــاجــيــة والــتــصــديــريــة
دير التـنفيذي لـلشركة مـستقبال). واكـد ا
بــاتـــريك بـــويـــانــيـه ان (تــوتـــال اجــرت

نـطـاق الـعــمل الـفـني والـتـجـاري  حـيث
ــوضــوع عــلى مــجــلس ســيــتم عــرض ا
الـوزراء لـلـمـصـادقـة عـليه) الفـتـا الى ان
ـلفات التـنموية التي ـشاريع تعد من ا (ا
تـقـوم تـوتـال بتـنـفـيـذهـا خـارج فـرنـسا 
المح لالقـتــصـاد الـوطـني وتـمــثل اهم ا
كـونهـا تركـز عـلى انتـاج الغـاز وتكـريره
واسـتثـمـاره وانتـاج الطـاقـة الشـمسـية)
ـشاريع ـبـاحـثـات في هـذه ا وتـابع ان (ا
حـيث ـاضي  بـدأت مــنـذ تـشــرين االول ا
تـمت مـناقـشـة االمور الـفـنيـة والـتجـارية
الية للمشاريع االربعة  واالقـتصادية وا
اذ سـتـضخ الـشـركـة مـلـيـارات الـدوالرات
شاريع). بـغية االستثمـار وحتقيق هذه ا
كـمــا وقع وزيـر الـكــهـربـاء مــاجـد مـهـدي
حـنتـوش اتفـاقيـة مع الـشركـة الفـرنسـية
لـتنفـيذ مشـروع انتاج الف مـيكا واط من
الـطاقة الشمـسية . من جانبه  قال وكيل
الـوزارة لشؤون االسـتخراج كـر حطاب
ان (االتـفـاق يتـضمـن استـثمـار الـغاز في
حــقل ارطــاوي وحــقل غــرب الــقــرنـة /2
وحـقل مجنـون كمرحلـة اولى بطاقة 300
مـقـمق باالضـافة الى  300 مـقـمق اخرى
كـمرحـلـة ثانـية من احلـقـول خارج نـطاق

نيجرفان البارزاني
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رجـحت الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية
والــرصــد الــزلـزالـي الـتــابــعــة لـوزارة
الـنقل  ان يـكون طـقس اليـوم الثالثاء
غـائـمـا جـزئيـا في عـمـوم الـبالد. وقال
بـيـان للـهيـئة تـلـقته (الـزمان) امس ان
(طقس اليوم سيكون صحواً الى غائم
جــزئـــيــا في عــمــوم الــبالد ودرجــات
احلـرارة مستقرة) واضـاف ان (طقس
يـوم غد االربعاء سـيكون غائـما جزئيا
نـاطق ودرجات الـى غائم في جـمـيع ا
احلـرارة تـرتـفع بـضع درجات) وتـابع
ـــقـــبل ان (اجــــواء يـــوم اخلـــمـــيـس ا
ـنطقت الوسطى سـتكون غائمة في ا
نطقة الشمالية واجلنوبية  اما في ا
فـيكون طـقسهـا غائمـا جزئيـا واحيانآ
غـائم مع تـسـاقط زخـات مـطـر خـفـيـفة
فـي امــاكن عــدة). ووقع زلــزال بــلــغت

قـوته 5 6درجـة عـلى مـقـيـاس ريـخـتر
فـي الــبــحــر األدريــاتــيــكي وشــعــر به
ســـكـــان اجلـــزء األكـــبــر مـن جــنـــوبي
إيـطاليـا من دون أن يؤدي إلى سقوط
ضــحـايـا أو تـسـجــيل أضـرار مـاديـة 
ـعــهـد الــوطـني بــحـسـب مـا أفــاد به ا
لـلجيوفيزياء وأجهزة اإلغاثة.وسجلت
الــهـزة الـتي شـعـر بـهــا سـكـان بـولـيـا
وابـروتـسو وصـوالً إلى نابـولي  على
عـمق خـمـسـة كـيلـومـتـرات حتت مـياه
الـــبـــحـــر.وقـــد تـــلـت الـــزلـــزال هــزات
ارتـــداديــة أقل حــدة وأوضــحت فــرق
اإلنـقـاذ في تـغـريـدة أنه (لم نـبـلغ بأي
أضــرار أو بـطــلب مـســاعـدة). وفــــــي
عــــام  2009  قـــــتل أكـــــثــــر من 300
شـخص في مديـنة الكـويال ومنـطقـتها
وسط إيـطالـيا وقـد وقعـت احلصـيلة
نـــفـــســـهــا مـن الـــقــتـــلى خـالل زلــزال

ماتريتشي في عام 2016.
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حــددت وزارة الــعــمل والــشــؤون
االجـتـمــاعـيـة يـوم  16 من شـهـر
ـــقـــبل  اخــر مـــوعــد حـــزيــران ا
لـــتــــرويج مـــعــــامالت الـــقـــروض
يـسـرة ضمن الـدفـعة  30 التي ا

تضم خمسة االف مستفيد. 
وقــال مـــديــر عـــام دائــرة الـــعــمل
ـهـني بـالـوزارة رائد والـتـدريب ا
في تصريح تـابعته جبار بـاهض
(الـــزمــــان) امس انـه ( تـــرويج
ـــســــتــــفـــيــــدين من مــــعـــامـالت ا
ـــيــســـرة ضــمـــــــــن الــقـــروض ا
الدفعة  30 خالل الشهر اجلاري
 وتـــســتـــمـــر لألشـــهـــر الــثـالثــة
ـقـبـلة حـيث يـكـون اخـر مـوعد ا
للـتـقد  هـو يوم  16 من شـهر
ــــقــــبل) الفـــتــــا الى حــــزيـــران ا
ن لم ـسـتــفـيـدين  (اسـتـبــعـاد ا
ـدة يـروجـوا مــعـامالتــهم خالل ا

ذكورة وبـالتـالي يسـقط حقهم ا
طالـبة بـالقرض) مبـينا ان في ا
(الوزارة حـددت شـروطـا لـترويج
عاملة من بيـنها احضار كتاب ا
ـدني رسـمي من دائـرة الــكـفـيل ا
تـقاعـد اضافة او العـسكـري او ا
الى فــقـرة االســتـشــاريــة عـلى ان

تكون محدثة). 
ومـــضى بـــاهـض الى الـــقـــول ان
ن هم من عاملة  (موقع ترويج ا
ـقـر سـكـنـة بـغـداد سـيـكـون في ا
الـعــام لـدائـرة الــعـمل والــتـدريب
سـتفيدي هني بيـنما سـيكون  ا
احملـــافــــظــــات ضـــمن االقــــســـام
االحتـاديـة) مـؤكــدا ان (الــدفــعـة
تـــشــــمل خـــمــــســـة االف اسم من
ـتـقــدمـ سـابـقــا لـلـعـام 2020 ا
من اصل  224 الف  ســتـــظـــهــر
اسـمـاؤهم تـبـاعـا خالل الـدفـعات

قبلة).  ا
واوضح بـاهض انه (جـرى نـشـر

ــوقع االســـمــاء الـــدفـــعـــة عــلـى ا
االلكـتـروني لـلـوزارة ودوائـرها)
واشــار الى ان (مـــهــلــة تـــســديــد
الـقروض بـعـد عـام من تـسـلـمـها
وســتــخــصص النــشــاء مـشــاريع

صغيرة). 
وتـــابع ان (الـــدائــــرة تـــطـــلق كل
ثالثـــة اشـــهـــر  دفـــعـــة جـــديـــدة
ـسـتــفـيـدين جـدد اعــتـمـادا عـلى
تخصيصـات صندوق القروض).
فـيــمـا بــاشـرت الــشـركــة الـعــامـة
لتـجارة احلـبوب الـتابـعة لوزارة
التـجـارة بـتـسلـيم صـكـوك أقـيام
ـســوقـة لــعـام 2020 احلـنــطــة ا

قبل.  مطلع االسبوع ا
واكـدت الـوزارة فـي بـيـان تــلـقـته
(الـــزمــــان) امس أنـه ( تـــأمـــ
دفــعــة جــديــدة من مــســتــحــقــات
ــســوقــ حملــصــول الــفالحــ ا
ــنــصـرم احلــنـطــة خالل الــعــام ا
) مـؤكدا ان (هذا وعلى مـرحلـت

االمــر جــاء نـتــيــجــة لــلـمــتــابــعـة
ــســتـمــرة لــلــوزيــر عالء أحــمـد ا

الية).  اجلبوري مع وزارة ا
وشـدد البـيـان عـلى (اسـتـمـرارها
ــالــيــة من أجل ــتــابــعــة مع ا بــا
ـبالغ كـافـة الـتي حددت تسـديـد ا
بـالــقـرض لـتــسـديـد االلــتـزامـات
الـيـة للـفالحـ وتـوزيعـهـا قبل ا
قبل) الفتا الى إلى وسم ا بدء ا
ان (الــوزارة انــهت الــتــزامــاتــهـا
ـالــيــة مع الــفالحـ فـي بـعض ا
احملـافـظـات الـتـي كـانت كـمـيـات
سـوقة قلـيلة  احلنطـة احملليـة ا
بـالغ لـبـقـية وتـسعى لـتـصـفـيـر ا
احملافظات) مبينا ان (اجلبوري
ــالــيـة يــواصل مــبــاحــثـاتـه مع ا
لــتــســديــد قــيــمــة الــقــرض الـذي
خصص  كمسـتحـقات لـلفالح
ومة عمل الشركة مع من اجل د
ـــــوسم الـــــفالحـــــ قــــبـل بــــدء ا

التسويقي اجلديد). 
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نتخب الـوطني بكرة الـقدم امس االثن من تمـكن ا
الـفوز على فريق اوزبكستان بهدف من دون رد في
مــــبـــاراة وديـــة احـــتـــضــــنـــهـــا مـــلـــعـب طـــشـــقـــنـــد
الـــدولي.وســـجـل هـــدف اســـود الـــرافــــدين الالعب
شـيركو كر في الدقيقة  56 بـعد بناء هجـمة عالية
باراة باراة بالفوز.وشهدت احداث ا الدقـة وانهاء ا
ـنـتـخـبـ االمـر الذي نـديـة قـويـة وحـذر عـالي بـ ا
جعـل الشوط االول ينتهـي بدون اهداف بسبب عدم
االنـدفاع العـالي في الشق الـهجـومي وكذلك اعطى
لـلــمــدرب كــاتـانــيــتش فــرصــة في دراســة اخلـصم
بشـكل قريب من اجـل اجراء الـتغـييـرات التـكتـيكـية
ـبــاراة في الـشــوط االول وكـذلك احلـد من حلـسم ا
خـطورة الـفـريق االوزبـكي الـذي ظل ضـاغـطـا حتى
ـبـاراة االخــيـرة.وكـانت  تـشـكـيـلـة مـنـتـخب دقـائق ا
ـرمـى ولـلــدفـاع الــعـراق جـالل حـسن حلــراســة ا
عالء مـهاوي واحـمـد ابراهـيم وعـلي فائـز وضـرغام
اسمـاعـيل وأمـجـد عـطـوان وصـفـاء هادي كـالعبي
ارتـكــاز وهـمـام طـارق وحــسـ عـلي كــجـنـاحـ 

والى االمام بشار رسن وابراهيم بايش.

ـوقف الــوبــائي الــيـومي  واوضـح ا
الـذي اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس ان
(عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة بـلـغت
اكـــثـــر من  41 الـف عــيـــنـــة حلــاالت

مـشتـبه اصابـتهـا بالـفايروس  اذ 
رصـــد  5827 اصــــابـــة مـــؤكـــدة في
عـموم البالد) مـشيرا الى ان (الشفاء
بـلغ  4500 حـالـة وبـواقع  37 وفـاة

ـواطـنـ جــديـدة) مــؤكـدا ان (عـدد ا
الـذين تلقوا جرعات اللقاح خالل يوم
امس  بلغ  10 االف و 470 شخصا
فـي جمـيع احملـافظـات). ودعت وزيرة
ــهــجــرين ايــفــان فــائق الــهــجـــرة وا
جـابرو الـعراقـي والسيـما الـنازح
في اخملـيمات الى أخذ اللقاح للوقاية
من كــورونـا مـعـربــة عن أمـلـهـا  بـأن

تـعـود احليـاة الى طبـيـعتـها ويـعيش
الـناس بحريـة وينتهي هـذا الكابوس
الـذي أفقـدنا األحـباب .وأكـدت جابرو
بــعـد تــلـقـيــهـا جــرعـة من الــلـقـاح ان
(الـلقاحـات مضمـونة كونـها تمـر عبر
جلان ومختبرات علمية رصينة يعمل
عـليها مختصون بهذا اجملال للتحقق
مـن سالمـة الــلـقـاح) مــشـيـرة الى ان
(الــلـقـاح سـيـشـمل   500 ألـف نازح
والجــئ ). وفــي االردن  قــــــــــــــــــــررت
احلـكومة تمـديد حظر التـجول الليلي
واالسـتـمـرار في إجـراءات مـنع إقـامة
صـالة اجلمعة وغلـق احلدائق العامة
ـراكز الرياضية إلى منتصف شهر وا
ـقبل وذلك بـعد تـسجـيل أرقام أيـار ا
قــيـاسـيـة ألعــداد اإلصـابـات كـورونـا.
واطـلـقت اإلمـارات والـصـ مـشـروعاً
مــشــتــركـــاً لــتــصــنــيع لــقــاح شــركــة
ضادّ لـكورونا سـينـوفارم الصـينيـة ا

في اإلمارات .
وقــالت تـقــاريـر صــحـفـيــة إنه (جـرى
اإلعـالن عن تـدشـ أول خط تـصنـيع
وإنـــتــاج الـــلـــقــاح في اإلمـــارات بــ
مـــجــمــوعــتي جي  42اإلمــاراتــيــة و
ســيـنـوفـارم الــصـيـنـيــة). كـمـا عـقـدت

روســـيــا اتــفــاقـــا مع شــركــة األدويــة
- تك الـصينية شينغن يوانشينغ ج
إلنـتـاج  60 مــلـيـون جـرعـة من لـقـاح
. في وقت  ســـبــوتـــنــيـك في الــصـــ
ـية من حـذرت مـنـظـمـة الصـحـة الـعـا
عــواقب اتــسـاع الــفــجـوة بــ أعـداد
ضـادة للـفايروس  التي الـلقـاحات ا
ـهـا في الـدول الـغـنـيـة يـجــري تـقـد
وتــلك الـتي يـجــري تـوزيـعــهـا لـلـدول

الفقيرة عبر آلية كوفاكس .
ـنــظـمـة تـيـدروس  وقــال مـديـر عـام ا
أدهـانوم غيبريـيسوس خالل اجتماع
افـتراضي تسـتضيـفه اإلمارات لبحث
مـسألـة توزيع اللـقاحات ان (الـفجوة
بــ عـدد الــلـقــاحــات الـتي تــقـدم في
الـدول الـغـنـية وعـدد الـلـقـاحـات التي
تــوزع من خالل كــوفــاكس تــتـسع كل
يوم) مـبيـنا ان (التـوزيع غيـر العادل
لــلـــقــاحــات لــيس مـــجــرد مــعــضــلــة
ـــة ذاتـــيـــة أخـالقـــيـــة بل هــــو هـــز
ا اقـتـصاديـة ووبـائيـة) مضـيـفا (طـا
واصـل الـــــفـــــايـــــروس االنـــــتـــــشــــار
ـوت وتـعـطل الـتـجارة فـسـيـسـتـمر ا
والـــســـفــر وســـيـــتــأخـــر الـــتـــعــافي

االقتصادي أكثر). 
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ســـجــلت وزارة الــصـــحــة والــبـــيــئــة
 5837 اصـــابــة مـــؤكــدة بـــكــورونــا
وشـــفــاء  4500 حـــالــة وبــواقع 37
وفـاة جـديـدة في عـمـوم الـبـالد. فـيـما
حـذر رئـيس حـكـومة اقـلـيم كـردسـتان
مــــســـرور الـــبـــارزانـي من االرتـــفـــاع
الــســريع في اصــابــات الــفــايـروس 
ــقـــلق. وكـــتب عـــادا ايـــاه بــــاألمـــر ا
الــبـارزاني تـغـريــدة عـلى حـسـابه في
تـويـتـر  تـابـعـتـهـا (الـزمـان) امس ان
(الـقـطـاع الـصـحي في االقـليـم يواجه
امــتـحـانــاً صـعــبـاً ومـخــاوف فـقـدان
ــــواطـــنــــ حلـــيــــاتــــهم ارتــــفـــعت ا
ـكـتـسبـات من الـتـدابـير الـصـحـية وا
الــتي اتـخـذنـاهـا مـعــرضـة لـلـخـطـر)
واضـــاف ان (االرتــفـــاع الــســـريع في
االصــــابـــات أمــــر مــــقـــلـق وفي هـــذه
األوضــــــاع احلــــــســــــاســـــة  ادعــــــو
سؤولية  إزاء احملـافظ الى حتمل ا
حـماية أرواح الناس واتخاذ التدابير
كـافـة الـتي من شـأنهـا حـمـايـة سالمة
). وسجل العراق امس نحو واطن ا
 5837 اصــابـة مـؤكـدة بـاجلـائـحـة .
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ــســاعــدات األســاســيــة من تــقــد ا
داخل اخمليم بـأمان). واعـرب العراق
عن قلـقه من حتـول مخـيم الـهول في
ســــوريــــا الى مـالذ امن لــــلــــدواعش
والتأثيـر على عقول االخـرين لتعزيز
صــفــوفه مـن جــديــد بــهــدف تــهــديـد
نـطقة  ,فيمـا دعت جمـعية البالد وا
بــلــجــيــكــيـة  ,اجملــتــمع الــدولي الى
ــوجــودين في اســتــعـادة االجــانب ا
اخملـيم ,خــشـيــة من تـطــرف تـنــظـيم
داعش والسيما بـعد احكـام سيطرته
عـــلى هــــذا اخملـــيـم الـــذي يـــقــــطـــنه

اشخاص من جنسيات مختلفة. 
وقالت مديرة العامة جلمعية تشايلد
فوكـوس هايـدي دي باو ان (الـقوات

الـــكــــرديـــة أقــــرّت خالل زيـــارتــــهـــا
ــاضي األخــيـــرة في كــانـــون األول ا
أنها فقدت السيطرة على هذا اخمليم
ــســيــطــر وان تــنــظـــيم داعش هــو ا
حــالـيًــا عـلى اخملــيم والســيـمــا عـلى

األجانب).
WF¹dA « oO³Dð

وأوضحت دي بـاو ان (هنـاك محاكم
تــطــبق الــشــريــعـة) ,مـؤكــدة ان (كل
الـنــسـاء الـلـواتـي قـابـلـتــهن يـرتـدين
الــنـــقــاب األســـود حـــتى الـــفــتـــيــات
الـصـغـيـرات الـلـواتي يـبلـغن 3 أو 4

اعوام).
مـشــيـرة الى أنه (لم يــتـسنَ مــقـابـلـة
الـــنـــســاء واتـــخـــوف من الـــتــواصل
ـــتــطـــرفــات ــتـــزايــد بـــ هــؤالء ا ا
تعاطـف مع داعش في اخلارج), وا
وأضـــافـت ان (هـــذا لــــيس مــــكــــانًـــا
مــنـــاســبًـــا لألطـــفــال ولـــيس هـــنــاك
مـــدارس وال طـــعـــام كـــافٍ أو مـــيـــاه
صـاحلــة لـلــشـرب  ,واالجـواء تــمـيل
لـــلــحــرارة فـي الــصـــيف وبــاردة في
الــشــتـاء وال حتــصل كـل أسـرة عــلى

خيمتها اخلاصة).
ودعت دي بــاو الى (إعــادة األطــفــال
كن ألسـباب إلى الوطن بـأسرع مـا 

إنسانية وأمنية). 
وفي حـزيران  ?2019رافـقت مـديـرة
تـشـايـلـد فـوكـوس ,بـعـثـة بـلـجـيـكـيـة
اســـهـــمـت في إعـــادة ســـتـــة أطـــفــال
وشــبــاب صـــغــار إلى بالدهم. وهــذا
جــزء بــســـيط من نــحــو  40قــاصـرًا

بالتعاون مع قـوات التحالف الدولي
ّ نـشـرهم وان  5 آالف عـنـصـر أمن 
في اخملــيم حلــمــايــة الــسـكــان خالل
الــعـمــلــيـة) ,واضــافـوا ان ( تــســعـة
أشخاص بـينـهم زعيم في التـنظيم ,
مـسـؤول عن مــلف االغـتـيـاالت داخل

اخمليم ,اعتقلوا خالل العملية).
تحـدث باسم الـتحالف  بدوره قـال ا
واين مــاروتــو إن (هــدف الــعــمــلــيــة
إضـعاف وعـرقـلـة أنـشـطة داعش في
اخملــــيم لــــضــــمــــانــــة سالمــــة وأمن
سكّانه)  ولفت إلىخل احلصول على
ـــراقــبــة الـــدعم االســتـــخــبــاراتي وا
واالسـتـطالع لـلــعـمـلـيـة الـتي تـهـدف
نظمـات غير احلـكومية إلى تمكـ ا
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بلـجـيكـيًـا ما زالـوا في سـوريا وفـقًا
لــدراسـة حــديــثـة أجــراهــا بـاحــثـون
بلجيكيون. وخالل هذه الزيارة بعد
ثالثــة أشــهــر من ســقــوط الــبــاغـوز
تــمــكــنـت دي بــاو من الــتــحــدث إلى
نـساء فـي اخمليم  ,وقـالت (لـقد أردن
اغتنام الفرصة للـتعبير عن أنفسهن
أمـــام الــــزائـــرين األوربـــيـــ  ,لــــكن
االوضــاع انــقــلـبـت هـنــاك وشــعــرنـا
بوجـود توتـر بعـد رشقـنا بـاحلجارة
من قبل االطـفال  ,وهذا امـر محزن ,
ونــرى أن هـنــاك إمـكــانـيــة لـتــحـويل
أطفـال في الـتاسـعـة أو العـاشرة من

العمر إلى التطرف). 
وكان مسـتشار األمن الـوطني قاسم
األعـرجي قــد حـذر من أن اســتـمـرار
مخـيم الـهول احلـدودي على مـا هو
علـيه يُـشكل قـنبـلـة موقـوتة وخـطرًا
ـنـطـقـة وذلك خالل عـلى الـعــراق وا
لقائه بالـسفير األمـريكي لدى بغداد

ماثيو تولر.
وأشــار االعـــرجي خالل الـــلــقــاء الى
(وجود 20 ألف طـفل وحـدث عـراقي
في اخملــــــيم) ,مــــــؤكـــــدا ان (هـــــوالء
سـيـصبـحـون دواعش وسـيُـشـكـلون
نـطـقة إن لم خـطرًا عـلى الـعـراق وا
يـتــكـاتف اجلــمـيـع من أجل حل هـذه
ـــشـــكــلـــة الـــتي تـــهــدد أمـن الــبالد ا
ــنـــطـــقـــة والــعـــالم). كـــمـــا أبــدى وا
االعــرجي ,اســـتــغـــراب الـــعــراق من
تـخــلي بـعض الــدول وعـدم مـتــابـعـة
طالبة مواطنيها في اخمليم  وعدم ا
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{ كــربالء (أ ف ب) - بــات الــرحــيل
رغم قــسـوتـه اخلـيــار الــوحــيــد أمـام
حسن محسن بـعدما أمضى شهوراً
يحـتجّ ضد الـفسـاد في العـراق ويقدّم
شـكـاوى بـحـق مـسـؤولـ اخــتـلـسـوا
أموال بالده على أمل مالحقتهم دون

جدوى.
ـهـنـدس العـاطل عن ويقـول مـحـسن ا
العـمل واألب ألربعـة أطفـال من مديـنة
كــربـالء لــفـــرانس بـــرس "ال تـــقــدر أن
تـعــيش هـنــا دون أن تـدفع".ويــضـيف
الــرجل الــبــالغ من الــعــمــر 36 عــامًـا
ـكنـني فـعـله وما زال "قمت بـكلّ مـا 
الـبلـد يـتـدهـور" فـيـمـا يـحـتل الـعراق
رتبة الـ 21ب الدول األكـثر فساداً ا
ـنـظـمــة الـشـفـافـيـة في الـعـالم وفــقـا 

الدولية.
شــعـــر مـــحــسن بـــبـــعض األمل خالل
ـسـبـوقة االنتـفـاضـة الـشـعـبيـة غـيـر ا
التي عرفت بـ"ثـورة تشـرين" في العام
والــــتي خــــفّت وتــــيــــرتــــهـــا ?2019
.ترك حينـها زوجته احلامل نور الحقاً
في كــــــربـالء وتــــــوجه إلـى ســــــاحـــــة
حاربة التحرير في بغداد للـمطالبة 
الـفـسـاد وحتــسـ اخلـدمــات الـعـامـة
تهـمة بهدر ونهب وتغيير احلـكومة ا
أمـوال الــبالد.ويــســتــذكــر تــلك األيـام
قـائال "أحـسـست عـنـدهـا بـأن عـلي أن

أخرج. 
ـــوت إمـــا أن نـــعـــيش بـــكـــرامـــة أو 
بكـرامة". وحـينـمـا اقتـرحت علـيه نور
بدء حـياة جـديـدة في اخلارج بـأموال
حصـلـوا علـيـها من بـيع عـقار رفض.
وقـال حـيـنـهـا "ال أقـدر عـلى الـرحـيل"

إجمـالي الـناجت الـداخـلي في الـعراق
ثـاني أكـبـر مـنـتج لـلـنـفط في مـنـظـمـة
اثلة قط أوبك فيما لم تتوفّر مبالغ 

لتطوير البنى التحتية.
ويــقــول مــحــسـن "ســرق مــســؤولــون
أمواالً مـخصـصـة لتـحـس اخلـدمات

العامة" على مدى سنوات.
 ولذا عـلـيه اآلن أن يـدفع أكـثـر مـقابل
احلصـول "عـلى مـيـاه نظـيـفـة ومـقابل

مولدات الكهرباء وخدمات صحية".
ـولدات على نطاق واسع وتستخدم ا
ـتـكرر في الـعـراق بـسـبب االنـقـطـاع ا
في الكهرباء ولساعات طويلة بسبب
الـدمـار الــكـبـيـر في الــبـنى الـتــحـتـيـة
ــــتـــــكــــررة وعــــدم جــــراء احلـــــروب ا
إصالحهـا أو صـيانـتهـا لـسنـوات.أما
الطـبابـة التي كـانت مـجانـية في عـهد
نظـام صدام حسـ فأصـبحت تـكلف
مــــبـــــالـغ طــــائـــــلــــة فـي الــــعـــــيــــادات
اخلاصـة.ورفع حـسـنـ ست شـكاوى
كـافحة الى هيئـة النزاهـة احلكومـية 
الفساد لم تؤد إلى شيء. وقام بجمع
وثــــائق تــــثــــبـت وفق قــــوله تــــورط
مــســؤولــ وســيـاســيــ بــاخــتالس
قـرب أموال أو تـخصـيص مشـاريع 
منهم "لكن الـشكاوى لم تصل الى أي

مكان ألن القضاء نفسه فاسد"
.ويؤكـد خـبيـر قـانوني لـفـرانس برس
من بــغـداد "أن الــقــانــون ال يــطـبّق إال
" مضـيـفاً "الـنواب على األكـثـر ضعـفـاً
ــســؤولــون بــإمــكــانــهم بــاتــصــال وا
هاتفي واحد التأثير على قرار قاض".
وفقـد مـحسن بـسـبب انتـقـاده العـلني
ـســؤولـ حــكــومـيــ دعم أقــربـائه

ـــلـــكــون عـالقـــات قــويـــة في الـــذين 
الـدولــة مــا كــلّـفه الــعــديــد من فـرص
مكن أن يحصل العمل التي كان مـن ا

عليها من خاللهم.
ويـعـتـمـد الـرجـل اآلن عـلى مـا يـرسـله
أقـــارب له يـــعـــيـــشــون فـي الـــواليــات
ـتــحـدة من مــال لــتـأمــ قـوته.بــعـد ا
األمل الــــــذي دفـــــعه لــــــلـــــخـــــروج مع
تـظـاهريـن للـتـنديـد بـالـفسـاد يـندم ا
مـحــسن أحـيــانــاً عـلى خــيـاراته كــمـا

يـقـول لــفـرانس بـرس. "أحـس أحـيـانـاً
ـــــاذا خــــرجـت إلى تـــــلك بـــــالــــنـــــدم 
التظـاهرات?.وبات يـخشى أيـضاً على
حياته ال سـيما بـعد عمـليات االغـتيال
واخلطف الـتي تـعـرض لهـا الـعـشرات
من الـنـاشـطـ الـذين رفـعـوا الـصـوت

ضد الفساد واحملاصصة في البالد.
ـات تهـديد ويشـير الى أنه تـلقى "مـكا
من أشـخـاص يـدعـون أنـهم من جـهـاز
اخملـابـرات. اآلن أحـمل مـسـدسـاً مـعي

كـانك جـان اكـتفـيت بـشـهر يـسـمونـي فخـامـة الرئـيس واني مـا مـصدك لـو انـا 
روحي فاخذ اللقب واشلع.

امـا ادارة دولـة فـكــانت لـزعـمـاء كــبـار امـثـال عــبـد احملـسن الـســعـدون .وجـمـيل
دفعي .ونوري السعيد. وااليوبي.وفاضل اجلمالي. ا

انهـا ابتالء وامـتحـان ومكـانة.وكم من مـرة كلف سـياسي بـها بـسبب طـار كأن
يكـلف رئـيس اركـان اجليش الـذي امـضى عـمره في اخلـدمـة  ولم يـكلف اال الن
الوضع الـشعبي يـحتاج لـقوة عسـكرية .والـقوى الشـعبيـة حتترم اجلـيش وتطيع

تعليماته.
ان وجـودك في رئـاسـة الـوزراء تـوريط.ولـيس تـكـر .هـذهـي وجـهـة نـظـري لـهذا
صـرت مــاتـنـدل دربك..النك عـلى سـالمـة الـطـويـة .لم تــدخل في ازقـة الـدولـة.ولم
تدخل في انتخابات ولو مزورة.ولهذا ترى هذه الهجمة عليك.وكنت بعيدا عنها.
ــا ال يـــتــنــاسـب مع مــســـؤولــيــتك انك مـــعــروف بــالـــوفــاء وبــســـاطــة الــعـــيش 
ا وصلت اليه.واترك االمر الن اشقاءنا االسالمي هم احلكام احلالية.فاكتفي 
الفـعلـي فـلماذا نـكون واجـهة لـهم ولسـنا مـنهم.ولـن تستـطيع ان
تصدر امرا في تعي وسواه اذا كان هذا االمر يتعارض

مع مصاحلهم.
ـرارة لـكـنـها التـتـذوقـهـا فـكن مثل والـنـاس تـعـرف هذه ا

بقية الناس.
{ سياسي مخضرم 
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اطـــاحـت قــــوات امـــنــــيــــة ســــوريـــة
ـــســؤول مـــلف االغــتـــيــاالت داخل
مخـيم الـهول خـالل حمـلة أمـنـية في
ضد أذرع داعش  وذلك بعد سـلسلة
حـوادث أمـنـيـة واغـتـيـاالت شـهـدها
اخملــــيـم خالل االشـــــهــــر األخـــــيــــرة

اضية .  ا
ـرصد الـسوري حلـقوق وقال مـدير ا
االنـــســـان رامي عـــبـــد الــرحـــمن  إن
(أكثر من ثالث امراة ورجال يُشتبه
بأنهم مؤيدون لـداعش اعتقلوا ,منذ
بـدء الـعـمـلـيـة االمـنـيـة امس).  فـيـما
أكــد مــســـؤولــون في قــوات ســوريــا
ـوقـراطــيـة (بـدء عـمـلـيـة أمـنـيـة الـد

»U¼—û  s ¬ –ö  v ≈ Í—u « ‰uN « ‰Òu% s  w «dŽ oK

طيف سامي

"ستتغيـر األمور" في البالد.ومع مرور
األيــام لم يــتــغــيــر شيء كــمــا يــقـول
مــحـــسن بل تـــغــلـــغل الـــفــســـاد بــكل
مـــفــــاصل حــــيـــاتـه كـــمــــا هي احلـــال
.ويؤكد أنه بالنسبة لغالـبية العراقي
دفع رشــوة بـــأكــثـــر من ألف دوالر من
أجل تـسـهـيـل إجـراءات جتـديـد جـواز
ســفـــره ورشــاوى أخــرى لـــتــســـهــيل
تـســديــد ضـرائــبه بل وحــتى من أجل
تصحـيح بعض األخطـاء اإلمالئية في
أوراقه الــثـبــوتــيــة.خالل فــتــرة عــمـله
كــبـــائع أثـــاث أوقف جـــنـــدي عــراقي
شاحـنـات بـضائـع استـوردهـا مـحسن

من األردن. 
œ«dO²Ý« ozUŁË

وحــتـى بــعـــد الـــتـــأكــد مـن أن وثــائق
االسـتـيــراد قـانــونـيــة رفض اجلـنـدي
نـفذ احلدودي إدخـال البـضائع عنـد ا
الى أن اقترح محسن أن يقدّم له غرفة
نـوم كـامــلـة.ويـتــحـكم الــفـسـاد في كل
مفاصل احلياة في العراق. لدى والدة
ـثـال ال بدّ من دفع طفل عـلى سـبـيل ا
الـبقـشـيش لـلـمـمـرضـ لـكي يـهـتـموا
ـولــود اجلـديــد. ولـدى بـنــاء مـنـزل بـا
جديـد ال بدّ من دفع األمـوال لـعنـاصر
ـــرور حــمــوالت األمن لــيـــســمـــحــوا 
اإلسـمــنت ومـواد الــبـنـاء عــبـر نــقـطـة
ـتـواجــدة عـنـد مـدخل كل الـتـفـتــيش ا
حي.ويتـابع أن هـذا ليس سـوء اجلزء
األســــــــفـل الــــــــظــــــــاهـــــــــر من "هــــــــرم
الـفسـاد".بـحـسب الـبـيـانـات الـرسـمـية
الـعـراقــيـة اخـتــفى مـا يـســاوي نـحـو
 ملـيـار دوالر من األمـوال الـعـامة450
جـــراء الـــفـــســاد أي نـــحـــو ضـــعـــفي

ـنظـمـة الدولـية أينـمـا أذهب".وتقـدّر ا
لـلــهـجــرة أن الـفــسـاد كــان واحـداً من
األســبـــاب الــرئـــيــســـيــة الـــتي دفــعت
العـراقـيـ للـهـجـرة إلى أوروبا خالل
ــاضــيــة. وقـدّم الــســنــوات الــعــشــر ا
نـظـمة طـلـبـاً للـهـجرة محـسن لـهـذه ا

العام 2016. 
وتقول زوجته نور "الـبقاء في العراق
كان خطأ" مـضيفةً "لم تـكن لنا فرصة

قط لنعيش حياتنا".
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في الـوقت الــذي كـثــرت فـيـه مـصــانع تـصــنـيع وإنــتـاج األدويــة في الــعـالم وفي
سـتوى مـناشـئ مخـتلـفة من دول الـعالم مـنهـا بعالمـات معـروفة ومـتمـيزة عـلى ا
ي حـيث أثبـتت جودتهـا وباتت فـخر للـصناعـة الدوائـية ومنـها شركـات غير العا
ـعـروف أن بـلـدنـا ـصـنـعـة أو مـا جـاورهـا ومن ا مـعـروفـة إال في حـدود الـدولـة ا
ـصنـعة الـعراق من أكـثـر بلـدان الـعالـم الذي تـنـتشـر فـية مـنـتوجـات الـشركـات ا
نـتوجـات التي صـنعـة لألدوية ومـنهـا ا لألدوية مـستـوردة من مخـتلف الـبلـدان ا
أثبتـت تميـزها وفـاعليـتهـا في معاجلـة األمراض ومـنها الـتي ال تفي بـالغرض بل
ـرض وعـدم الشـفاء اال الـعـكس أحيـانـا في تنـاولهـا انـعكـاسـات في اطالـة أمد ا
ـعتمدة ( األصـليــة ) في الوقت الذي إزدادت باسـتبداله بالـدواء من الشركات ا
في عراقـنا  مصـانع إنتـاج األدوية وبـعالمات باتت مـعروفـة وقد شكـلت منـافساً
يسـتحق اإلعـتـماد عـليـه كدواء مـعالج وشـافي ال يـقل كفـاءة عن مـنتـوجات أرقى
ا يفـرح ويثلج القلـب أن نسمع ذوي االختصاص عروفة و يـة ا الشـركات العا
نـتـوجـات الوطـنـية الـصـنع ومـنهـم الكـثـير من من أطـبـاء وصيـادلـة يثـنـون عـلى ا
نـتـوجات يـوصي باسـتـخـدامهـا وتـنـاولهـا عـلى وفق الـوصـفات الـطـبـية ومـنـهـا ا
الـطـبـية الـعـامـة حـيث أثـبـتت فـاعـلـيـتـهـا في الـعالج والـشـفاء مـن األمراض الـتي
صنـعت ألجلها ونذكر بفخر من هذه الشركات  سامراء لألدوية شركة حكومية
ـاضي وال زالت بكـل كفاءة رغم والتي كـانت قد اسـست بدايـة ستـينـات القرن ا
الظروف الصعبة التي مرت بها لسنوات عدة ما بعد عام 2003 ومصانع أهلية
أخرى مـنها بايونير  اجلزيرة  ســمـا الفيحــــاء  الكنــــدي  وادي الرافديــن
نـصـــور وإن من دواعي الفـخر بهـذه الشركـات الوطنـية أنهـا تصنع مـختلف وا
اآلدويـة ألمـراض عـدة وال تــقـتـصـر عـلـى مـنـتج مـعـيــــن ال بل قـد صـنـعت أدويـة
ألمراض مزمـنـــة كالسكر والضغط وما يتعلق باجلهاز الهضمي والتنفسي وإن
ـراكـز مـنــتـوجـاتـهـا مـتــوفـرة في أغـلب الـصـيــدلـيـات األهـلـيـة نــتـمـنى أن حتـذو ا
ـسـتـشـفـيات حـذوهـا وتـكـون هي الـسبـاقـة في تـوفـيـرها الـصحـيـة احلـكـومـية وا
بصيـدلياتها دعماً لهذه الشركات التي أثبتت كـفاءتها وفي توفير العملة الصعبة
بـعدم اإلعـتمـاد كلـياً عـلى منـتوجـات الشـركات األجـنبـية ومـنهـا الكـثير ال يـرتقي
عـاجلة األمـراض على وفق شـهادة الـكثـير من للـصناعـة العـراقيـة وغيـر فعّـال 
األطـبـاء والـصيـادلـة من هـذا فـإن الـواجب الـوطـني واإلنـسانـي يدعـونـا لـلـتـذكـير
ـعـنـوي قبل ثـلـة بـوزارة الصـحـة لـتـقد الـدعم ا بـضـرورة أن تقـدم احلـكـومـة 
ادي لـيساعـد ذلك الشـركات عـلى تطـوير ادائهـا والتـوسع في انتـاجهـا خلدمة ا
ـواطن الـعــراقي وخـدمـة الــدولـة ايـضـا فـي الـتـقـلــيل من االعـتــمـاد عـلى أدويـة ا
اخلــارج وذلك بـتــقـلــيل االسـتــيـراد وصــرف الـعــمالت الـصــعـبــة خـاصــة مـنــهـا
ــســتـوى الــشــركـات الــتي ال يــصل مــســتــوى تـصــنــيــعـهــا 
الـشـركـات الـعـراقـية اضـافـة لـتـوفـيـر فـرص الـعـمل فـيـها
ـهـنيـ واالختـصـاصات الـصحـية لكـثيـر من الـفنـي وا
والـطــبـيـة ذات الـعـالقـة بـتـصــنـيع األدويـة واألمل بـوزارة
ـزيــد من اإلهـتــمـام .  الـصــحـة كــبــيـر أن تــراعي ذلك 

أتيح لي زيـارة العديد من البـلدان العربيـة واالجنبية وفي كل مـرة كنت حريصا
على زيـارة جامعات تـلك الدول والتجول في اروقـتها واالطالع على مـساقاتها
ـها الـعـلـمـيـة وسـيـاقـاتـهـا االداريـة مـثلـمـا احـرص عـلى زيـارة مـتـاحـفـهـا ومـعـا
ـعـرفـة أو بـحكم الـتـخـصص ثم أطـلق خملـيلـتي الـعـنان ـا بدافع ا االثـاريـة ر
ـؤسساتها دن تـفتخر  واقارن ب تـلك الشواهق الـعلميـة.. وجامعة بـغداد.. فا
دن ـية بل ان بعض اجلامعات أضحت عنوانا عريضا ومعلما شهيرا  االكاد
نـائيـة او ضـواح منـسـية هـجرهـا الـتاريخ فـأبـقاهـا العـلم عـلى قيـد اجلـغرافـية
وجعلـها مقـصدا لطـلبة يشـدون اليهـا الرحال من بـقاع الدنـيا كلـها وقد حتولت
هذه اجلامعات بحد ذاتها الى مدن وراء أسوارها جتد أي شيء.. وكل شيء.
دائن تـفـتخـر ايضـا بجـامعـتهـا العـريقـة فقـد تأسـست قبل إنـشاء بـغداد زهـرة ا
وزارة الـتـعـليم الـعـالي نـفـسـهـا.. كـانت وال تـزال منـارة لـلـعـلم فـقـوسـهـا االشبه
تد أفق اني الـشهيـر والتر كـروبيس مفـتوحا حـيث  ـصمم األ بالـهالل جعله ا
عرفـة ليعـانق الفضـاء في فلسـفة معـمارية تـبشر بـاخللود واالزل فـهي مركز ا
لك كما جاء في ديباجة تشريعها األول. اشعاع دائم وحرم أمن لذا حاميها ا
ام اجلامـعات لم تـهرم او تـشخ من يراهـا يحـسبـها شـابة جـميـلة في اخلـامسة
تواصـل على مـدار األعوام اذ تمـتلك 218 والسـت بـدليل مـنجـزها الـعلمـي ا
عرفة وانتجت 7258 بـراءة اختراع وقدمت 1083 مـؤلفا في شتى مجاالت ا
عـروفـة لـذا تعـتـلي الـترتـيب احملـلي دائـما في ـيـة ا ـسـتوعـبـات الـعا بـحثـا في ا
ـيـة...  جامـعـة بغـداد الـيوم مـحـاصـرة.. تخـتـنق رويدا جـميع الـتـصـنيـفـات العـا
ـناشـدات وتعالـي النداءات اذ تـشهـد يومـيا دخـول ومغادرة رويدا رغم كـثرة ا
 ألف شخص بـ طالب واستـاذ وموظف عبـر منافـذ محدودة جـدا ال تتسع45
ا يجعل نهارهـا جحيما سواء على مرتاديها او الى عشـر هذا العدد الهائل 
العـابرين من الناس في تراجيديا يوميـة بال نهاية مع ان بعض احللول متاحة
ولكن اإلرادة غـائبـة لألسف. إنشاء جـسر لـلمشـاة أو توسـيع استدارة او رفع
جــزرة وسـطــيه او فــتح طــريق مــغـلـق بـفــرمــان من جــهـة ســيــاسـيــة نــافـذة أو
 حلـول بسيطة ال تتطلـب اجتراح معجزات او اتخاذ تخـصيص بوابات جديدة
قـرارات صـعبـة إال أنـهـا جتـعل اجلـامـعة تـتـنـفس هـواء نـقيـا ال ابـخـرة طـوابـير

السيارات وهي حتاول عبثا اجتياز أمتار قليلة فتمكث ساعات طويلة.
ـتـوقع ان يـكـون نداء الـيـوم بال صـدى أيـضا وكـأنـنـا نكـلـمـهم.. وكـأنهم ال من ا
يـســمـعـون فـهـمـوم الـنـاس وعــذابـاتـهم لـيـست أولـويـة بــالـوقت الـراهن.. نـنـتـظـر
ونـتــرقب.. لـعل ضـمــيـرا هـاجــعـا يـدرك ذات يــقـظـة ان هـذه
اجلامـعة التي خرج من معطـفها مئات العـلماء والباحث
واألدباء كـالسيـاب والوردي تسـتحق ان تكـون بعراقـتها
ومكـانتها وحجـمها عالمة فارقـة في العاصمة فـينقذها

زمن. عاناة الدائمة والوجع ا من هذه ا
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مـكــافــآت رواتب تــقــول إنــهــا كـانت
ستكلّف الدولة مليارات الدنانير.
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ـان في الـعـام نــفـسه اكـتــشف الـبـر
العـراقي أن نـحو  450ملـيار دوالر
ــيـــزانــيــة في جــيــوب تــبــددت من ا
سـيـاســيـ أو رجـال أعــمـال وحـتى
مــوظــفــ حــكــومــيــ مــنــذ الــعــام
وروى مسـؤول عـراقي رفـيع.2003
عـمـل مع ســامي لــفـرانـس بـرس أنه
"كــــان لــــهـــا دور أســــاسـي في وقف
ـيـزانـيـة. لـوالهـا لـكان الفـسـاد في ا
تبدّد البـلد".كذلك تـثير قـدرتها على
الـقـيـام بأكـثـر مـن مهـمـة واحـدة في
وقت واحد إعجاب موظف يعملون

معها. 
وقـال أحــدهم لــفـرانـس بـرس "تــقـرأ
بعينـها اليسـرى ورقةً ما فيـما تركز
بـعــيـنــهـا الــيـمــنى عــلى شيء آخـر.
ـكـن لـهـا أن بـنــظـرة واحـدة فــقط 
حتــدّد لك مـــا إن كــانـت وثــيـــقــة مــا

قانونية أو ال".
ولـــــــدت ســــــــامـي فـي عـــــــام 1963
وتخرجت من جامـعة بغـداد طامحةً
للعمل في السلك الدبلوماسي.لكنها
عيّـنت في حـقبـة نـظام حـزب الـبعث
ـــيــزانـــيــة في الــســـابق في دائــرة ا
الـيـة التي بـقـيت فـيهـا مـنذ وزارة ا
.تــدرّجت الـــســامي مــنــذ ذلك احلــ
احلرب العـراقيـة مع إيران إلى ح

{ بـــــغــــــداد (أ ف ب) - أكـــــوام من
األوراق والـوثــائق تــدخل مـكــتـبــهـا
فـيـمـا يـخــرج مـنه نـواب غـاضـبـون
بـيــنــمــا يـتــســرب صـوتــهــا الـذي ال
تخـطئه األذن من خـلف الـباب: إنـها
ــالــيــة في طــيف ســامي حــارســة ا

العراق.
يــرى مــنـتــقــدوهــا أنــهــا تــقــلــيــديـة
بــيــروقــراطــيــة فـــيــمــا يــعــتــبــرهــا
ـعـجـبـون بـأسـلـوبـهـا أنـهـا حـصن ا
ـستـشري منـيع أمام فـساد الـدولة ا

في العراق.
 لكنـها قـبل كلّ شيء امرأة صـريحة
ذات صـوت عــال في مـجــال يـهــيـمن
عليه الرجال. مع ذلك يتفقّ اجلميع
عـلى أن سـامي الــبـالـغــة من الـعـمـر
 عامـاً خبـيرة تـمـاماً في مـجالـها57
وتــعـــلم مــاذا تـــفــعل.ويـــقــول وزيــر
الـية الـعـراقي علـي عالوي لوكـالة ا
فـرانـس بـرس عــنــهـا "بــرزت ألنــهـا
. لــديـهــا قــدرات إداريـة مألت فـراغــاً

." ومعرفة مالية جيدة جداً
وافقة على وتملك سامي صالحية ا
ــيــزانــيـــات مــا يــعــني أن صــرف ا
مـــوافـــقــــتـــهـــا ضــــروريـــة عـــلى أي
ـشـاريع يـطـلـبـهـا الـنواب تمـويالت 
سؤولون احلكومـيون من بنيها وا

ثال. الترقيات على سبيل ا
وغالـباً ما تـضبط سـامي جتاوزات
كـــمــــا فـي عـــام 2018  حـ ألــغت

أن أنـــام فـــقط أربـع ســـاعـــات. هـــذا
ا الـرأس يـواصل الـتـفـكـيـر. أفـكـر 

عليّ حتضيره لليوم التالي".
وتــتــهـم وســائل اإلعالم الـــعــراقــيــة
سـامي مـراراً بـأنـهــا "الـيـد اخلـفـيـة"
خــلـف جتــمـــيــد تـــمـــويالت وفــرض
إجراءات تقـشّف.وتردّ الـسامي على
ـــوازنـــة في ذلك بـــالـــقــــول "وكـــأن ا

جيبي!".
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وتعتبر أن "الضغط الذي ال يحتمل"
الذي تـتـعرض له هـو "بـسبب دوري
كـــــامــــرأة وألنـه ال يـــــوجـــــد حــــزب
يدعمني".طلـبت سامي ذات مرة نقل
ـــوظـــفــــ الـــذيـن كـــانـــوا بـــعـض ا
يـعــمــلــون حتت سـلــطــتــهـا بــعــدمـا
اكـتـشفـت أنـهم يـتـقـاضـون رشاوي.
وخالل ســــاعــــات من ذلك أحــــاطت
ــنــزلــهـا سـيــارات ربــاعــيــة الـدفع 
لــــلــــضـــغـط من أجـل إعــــادة هـــؤالء
ـوظــفـ إلى وظــائـفــهم.تـســتـذكـر ا
أيـضـاً أنــهـا ذات مـرة رفــضت طـلب
مسؤول في إحـدى احملافظـات فقام
"بـتــهـديــدي بــالـســحل وإلــقـائي من
ا النافذة. لو كنت تـابعة حلزب ما 

سي". جترّأ أحد على 
ـسـؤول الـذي عــمل مـعـهـا أن روى ا
ــرات ســامـي قـــاطــعـت في إحـــدى ا
رئــيس الــوزراء الــعـــراقي الــســابق
ــهـــدي خالل جـــلــســة عــادل عـــبــد ا

فـرض عـقـوبـات دوليـة عـلـى الـعراق
وصــوالً إلـى الـــغــزو األمـــيـــركي في
العام 2003 لتصل إلى أعلى الهرم
في الدائـرة.وتـشـيـر الـسامي إلى أن
"أكثـريـة الـفـريق في ذاك الـوقت كان
نــســـائــيــاً ألن الـــرجــال كـــانــوا في
احلـرب" مـضـيـفــةً "قـمـنـا بـكلّ شيء
. ما زلت حينها لنـبقي األمور جاريةً

أتذكّر ذلك".
ـسؤولـيات على مذاك ازداد حجم ا
السامي ومـعه ساعـات عملـها.تصل
إلى مكـتبـها عـند الـساعـة السـادسة
والنصف صباحـاً مرتديةً في أغلب
األوقــات مالبس داكـــنــة الــلــون مع
وشاح أسـود حـول شعـرهـا. أجابت
على أسئلة فـرانس برس فيما كانت
مـنـهمـكـةً في الـوقـت نفـسـه بتـوقـيع
حزم من األوراق والردّ عـلى رسائل
نــصــيــة مــتــعــلــقــة بــبــروتــوكــوالت
يـزانـية واسـتـبعـاد طـلبـات صرف ا
تـعـتــبـر أنــهـا قـد تــكـون مـشــبـوهـة.
ـكـتب وعـنـدمـا يـدخل مــعـاون لـهـا ا
لـيـخــبـرهـا أن نـائــبـاً يـنــتـظـرهـا في
اخلارج جتيب "أخبره أنني غادرت

كتب لليوم". ا
نحو الـساعة اخلـامسـة بعد الـظهر
تـذهـب سـامـي إلى مــنـزلــهــا أخــيـراً
لـتــنــاول الـطــعـام والــصالة لــكـنــهـا

تواصل العمل.
وتقـول لـفـرانس بـرس "نـوم? أتـمنى

الـية الـصغـيرة من دون أن تـكون ا
مخالفة للـقانون. ويرى آخرون أنها
بيروقراطية تقليدية بأسلوب حرفي
نع الـعراق من اخلـوض في عباب
الــتــحــديـث واعــتــمــاد نـــظــام مــالي
إلـــكــــتـــروني.لــــكن حــــتى هـــؤالء ال
ـكـنـهم إال اإلقـرار
بـــخــــبـــرتــــهـــا
وتـأقـلـمـها
مـــــــــــــــــع
الزمن.

بــهم واســتـالمــهم.وقــال مــكــتــبه في
بـيــان سـابق إن (االعــرجي اسـتــقـبل
انـي في بـغداد الـقـائم بـاألعـمـال األ
رافق له لبحث بيتر فـل والوفـد ا
الـعالقات الـثـنائـيـة وسُـبل تعـزيـزها
ــا يـــخــدم مـــصــالح وتــطـــويــرهـــا 
البلدين والشعـب الصديق فضالً
عن بحث آخر الـتطـورات السيـاسية
نطقة والعالم) ,وشدد واألمنية في ا
اجلــانـبـان عــلى (أهـمــيـة اســتـمـرار
الـتـعاون األمـني في مـجـال مـكـافـحة
اإلرهـــاب وتـــبـــادل اخلـــبـــرات كــون
خاليـا داعش مــازالت تـشــكل خـطـرًا
واكــد ـــنـــطـــقـــة) , عــــلى الـــعـــراق وا
االعـرجي ان (الـعــراق يـسـتـغـرب من
تـخــلي بـعض الــدول وعـدم مـتــابـعـة
مـواطـنـيـهـا في مـخـيم الـهـول وعدم
طالبة بهم واستالمهم وكأن األمر ا

ال يعنيهم).
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انـيا إلى (مساعـدة احلكومة داعيًا أ
فـي مـــــجــــــال تــــــبـــــادل اخلــــــبـــــرات
ـســاهـمـة في إعـادة ـعــلـومـات وا وا
إعمار سنـجار وعودة احليـاة فيها),
وتــابع ان (الــعــراق يـســعى لــيــكـون
نــقـــطــة الـــتــقـــاء وســاحـــة حتــتــوي
وتــســاعــد اجلـــمــيع ولن يــكــون مع
طـرف ضـد طـرف اخـر) ,مـشـيـرا الى
ان (أي تـقـارب إيـراني - أمـريـكي أو
سعودي- إيراني  ,سيكـون له تأثير
إيــــجــــابـي عــــلى أمـن واســــتــــقــــرار

نطقة).  ا
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قوات امنية
سورية تنفذ

عملية في مخيم
الهول

ــيـــزانــيــة جملــلس الـــوزراء حــول ا
وقالت له "حبيبي أنت ال تفهم!"

.ويضيف أنها تـصرخ قائلةً لكلّ من
. إنـهم يـزور مــكـتــبـهــا "ال أمـلك مــاالً
يـخافـون مـنـهـا". وفـيـمـا كـان تـشرح
يـزانـية لفـرانس بـرس تفـاصـيل ا
ازدادت حـمــاســة ســامي وعال
صـوتـهــا وضـربت بــيـدهـا
عـلـى مـكــتــبـهــا. وتــقـول
"يــقــولـــون إن صــوتي
مــــــــرتـــــــــفـع وإنـــــــــني
هــجــومـيــة لــكـن هـذه
طـــريــــقـــتي بــــالـــكالم.
عندما أفسّـر شيئاً ما
أحتمس".كـما يـتـهمـها
منتقدوهـا أيضاً بأنها
تـمـلك غـطـاء سـيـاسـيـاً
لــلـــقـــيـــام بــبـــعض

"اخلــدمـات"
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ـواجـهـة وبـاء مع اجلـهـود الـدولــيـة 
كــورونــا تـذكــرنــا مـنــظــمـة الــصــحـة
ـية ان الـيوم  24اذار هو الـيوم العـا
ي للـسل وهو الوباء الذي جنح العا
العالم  للوقـاية منه وعالجه واصبح
ي يـذكـرنــا به وبـضـرورة له يـوم عــا
اسـتـمــرار اجلـهـود في الــوقـايـة مـنه

وعالجه.
مــــرض الــــسل كــــمــــا هــــو كــــورونـــا
يـسـتـهدف الـرئـتـ و كـان يـعـد أكـثر
ــعـديـة فــتـكـاً فـي الـعـالم األمـراض ا
حيـث يسـبب يـوميـاً حـسب التـقـارير
الـــــدولــــيــــة هـالك أكــــثــــر من 4 االف
شــخص واعــتـالل مــا يــقــرب من 30

الف شخص آخر.
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ـتـحـدة يـوم 24 اذار اخـتـارت اال ا
لـتـخـلـيـد ذكـرى الـيوم نـفـسه مـن عام
1882 الــــذي أعـــلن فــــيه الــــدكـــتـــور
روبرت كـوخ عن اكتـشـافه للـبكـتيـريا
ـا مهّـد الطريق التي تسـبّب السل 
ـــرض وعالج لــــتـــشــــخــــيص هــــذا ا

ُصاب به. ا
وبـفضل اجلـهـود الـتي بذلـهـا الـعالم
ـكـن الـوقـايـة اصـبح  مــرض الـسل 
منه وعالجه. وتـشـير الـتقـديرات إلى
إنـــقـــاذ أرواح حـــوالي 58 مـــلـــيـــون
شـــخـص مـــنـــذ عـــام 2000 بـــفـــضل
ـــبــذولــة عــلى الــصــعــيــد اجلــهــود ا

ي من أجل مكافحة السل. العا

(من دون لقاحات كوفيد من الصعب
رؤية نهـاية لـلوباء في الـعراق) وقال
فـيه ان (األلـم الـذي أشـاهــده كل يـوم
فــــــــــــــــــــــــــــــي
ــســتـشــفى ا
مـــخــــفي عن
مـــــــــعــــــــــظم
الــــــــنــــــــاس
الــــــــــــــــذيـن
يتـزاحمون
فـــــــــــــــــــــــي
الـشـوارع.
لــكـن هــذه
ــعـــانــاة ا
تـضاعـفت
اآلن مع وقــوع الــعـراق في
قبضة مـوجة ثانـية وحشيـة مركزها
بغداد مرة أخرى.ويضيف منذ نهاية
 أيــلـــول اســتــقــبـــلــنــا حــوالى 350
مـريـضـا في حــالـة حـرجـة لـكن 120
ــاضي مـــنــهم كـــانــوا في الـــشــهـــر ا
ـــواجــهــة الــتـــدفق قــمــنــا وحــده. و
بـالــتــوسـيع من 36 إلى 51 سـريـرا
لـكن معـدل الـوفـيـات ال يزال مـخـيـفا.
في يوم واحد مؤخرا على الرغم من
اجلـهـود الـتي بـذلـهـا فـريـقـنـا تـوفي
ســـبـــعـــة مـــرضـى).واضـــاف (كـــلـــنــا
مـتـعـبـون اآلن الـطـاقم الـطـبي وغـير
الطـبي عـلى حد سـواء. كـانت الذروة
األولى في بـغـداد طـويـلـة من  تـمـوز
ــا أدى إلى إلى  تــشــريـن الــثــاني 
إجـــهـــاد إمـــدادات األوكــســـجـــ في
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هشام السهيل

الـــــــنـــــــفط ارتـــــــفـع إلى 70 دوالراً)
مؤكـدا ان (جـميع الـكتـل السـياسـية
في مجلس النواب ترفض رفع سعر
صرف الـدوالر وتطالب بـإعادته إلى
السابق  كون تـغييره جاء من أجل
ـوازنــة بـــنــحـو 10 تــرلــيـون رفــد ا
دينـار واآلن حـصـلت احلكـومـة على
22 ترليون دينـار من ارتفاع اسعار
الـنــفط). من جـابــنه   اعـرب رئـيس
كـتــلـة حتـالف عــراقـيـون الـنــيـابـيـة
هـشــام الـسـهــيل عن اسـتــغـرابه من

ـان بـشـأن  عـدم مـوقف رئـاســة الـبـر
إعـــادة طـــرح اســـتـــجـــواب احملـــافظ

مصطفى غالب مخيف. 
وقـــال الــســـهــيـل في تــصـــريح امس
(نسـتغـرب مضي اسـتجـواب احدهم
وأخـر يـتـوقف وال نـعـلم خـلـفـيـة هذا

األمر).
مــشــيــرا الى انه (حــتى الــلــحــظـة ال
نــعـــلـم ســـبب عـــدم تـــقـــد رئـــاســة
اجملـلس استـجـواب مـحـافظ الـبنك)
مبينا ان (كل كـتلة لديهـا وجهة نظر
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اكد اخلبـير القـانوني طارق حرب ال
ـكن جملـلس الـنـواب تـغـيـيـر سـعـر
صـرف الــعـمـلـة دون مـوافــقـة الـبـنك
وجب ركزي الـعراقي الـذي منح  ا
الــدســتــور صالحــيــات وامــتــيـازات
ـسـتـقـلـة االخـرى تـفـوق الـهـيـئـات ا
ـــان ــــاني الــــبـــر فـــيــــمـــا حــــذر بـــر
واحلــوكـــمـــة من تـــداعـــيـــات ســـعــر

واطن .  الصرف على ا
وقــــال حــــرب لـ (الــــزمــــان) امس ان
(الـــدســـتـــور قــرر عـــدم خـــضــوع او
ان  كونه ارتباط البـنك لرقابة الـبر
ـســتـقـلــة الـوحــيـدة الـتي الــهـيـئــة ا
مـنـحت امــتـيـازات تـفـوق امـتـيـازات
ــسـتـقــلـة االخــرى الـتي الــهـيــئـات ا
اوردهــــا الــــدســــتــــور في الــــفــــصل
ــواد اخلــاص بـــالــهــيــئــات ضــمن ا

102و103).
واضـــاف ان (الــدســـتــور لم يـــجــعل
ـجـلس الـنـواب في ارتـبـاط الـبــنك 
ــالــيــة حـــ ربط ديــوان الــرقـــابــة ا
ان وهيئة االعالم واالتصاالت بالبر
وجــعـل دواوين االوقــاف مـــرتــبــطــة
ــجــلس الــوزراء) مــشـيــرا الى ان
ـــوجـب الـــدســـتــور ال ـــركـــزي و (ا
يخضع للرقابة لكن مفوضية حقوق
ستقله فوضـيه العليـا ا االنسان وا

لألنتـخـابات تـخضع لـرقـابة مـجلس
الـــنــواب) مــؤكــدا ان (اســـتــقاللــيــة
البنك تأكدت بالقانون رقم 76  لعام
2004 الـذي اصـدره ســلـطـة احلـاكم
ـدنـي االمـريـكي اثــنـاء مــدة حـكـمه ا
الــــــذي ال زال نـــــافــــــذاً حـــــتى االن)
ان ـكن لـلـبـر وتـابع انه (وبـذلك ال 
تـــغــيـــيــر ســـعــر صـــرف الــدوالر في

وازنة دون موافقة البنك).  ا
بـدوره   حذر الـنـائب مـحمـد شـياع
الــــســــودانـي  مــــجــــلـس الــــنــــواب
واحلكومة من ثورة جـياع مقبلة اذا

لم يخفض قيمة الدوالر.
وقــال الـســوداني فـي تـغــريــدة عـلى
تويتـر تابعـتها (الـزمان) امس (على
ــان إعــادة ســعــر احلــكــومــة والــبــر
صـــرف الــــدوالر إلى مـــاكـــان عـــلـــيه
ســابــقــا النـنــا مــقـبــلــون عــلى ثـورة

اجلياع ). 
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فـيـما حتـدث عـضـو مـجـلس الـنواب
عـــامـــر الــفـــايـــز  عن وجـــود حــراك
ـاني مـستـمر إلعـادة سعـر صرف بر

الدوالر لوضعه السابق.
وقــــال الـــفـــائــــز في تـــصــــريح امس
(نــحــاول الـــضــغط عــلى احلــكــومــة
إلعـادة سـعـر صـرف الـدوالر احلـالي
إلى السابق 1200 دينار  الن سعر

وهي مــســألـة طــبــيـعــيــة ولـكـن عـلى
رئاسة مجلس النواب ان تقدم جميع
االسـتـجـوابـات وحتـدد لـهـا مـواعـيـد
واذا كان هـناك رغـبة بـعدم احلـضور
لـغـرض االسـتـجـواب عـنـدهـا تـنتـهي
الـــقـــضـــيـــة وتـــعـــد رأي ســـيـــاسي)
واسـتـطرد بـالـقـول (نـأمل من رئـاسة
ــان بـان أي اســتـجــواب سـواء الــبـر
للمحافظ او غـيره يجب ان يقدم مثل

االستجوابات األخرى). 
قرر ان يسـتجوب مجلس وكان من ا

الـنـواب  في 27 من كـانــون الـثـاني
ـــاضي  مـــحــافـظ الــبـــنك مـن قــبل ا
رئيس كـتلـة احلكمـة النـيابـية  فالح
ان الساري  بسـبب عدم قناعـة البر
بــأجــوبــة األول خالل تــضـيــيــفه في
إحـــدى جـــلــســـات تــشـــرين الـــثــاني
ــان ـــاضـي  اال ان رئـــاســـة الـــبـــر ا
أعـــلـــنت تــأجـــيل االســـتـــجــواب الى
إشـعــار آخـر بـعـد إخالل بــالـنـصـاب
الــقــانــوني لــعـقــد اجلــلــســة لـدوافع

سياسية. 
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ـديـنـة وتـرك الــنـظـام الـصـحي عـلى ا
وشك االنهيار. انخفض عدد احلاالت
لـفــتـرة وجــيـزة فـقـط في  كـانـون أول
وكــانــون الــثــاني قــبل أن يــتــصــاعـد
بــشـكـل سـريـع من شــبـاط فــصــاعـدا.
كانت هناك 714 حالة في 31 كانون
الثاني و3428 حالة في 28 شباط).
ويــــــخــــــلص الــــــكـــــاتـب إلى أنـه (من
الصعب رؤية النهاية بدون التطعيم
ومع ذلك لـم تــتــلـق الــبالد ســوى 50
ألف جـرعـة مـنه حـتى اآلن هـديـة من
الص تهدف إلى تطعيم الفئات ذات
األولــويـة مــثل الــعـامــلــ في اجملـال
الــطــبي. هــذا الــرقم غــيــر كــاف عــلى
اإلطالق .. الـعـديـد من األطـبـاء الـذين
نعـمل مـعهم ال يـعـرفون مـتى سـيأتي
دورهم لـلــتـطــعـيم وفي هــذه األثـنـاء
رض). و تسبب يستمر زمالئنا في ا
فايـروس كـورونـا بـوفاة 2,756,395
شـخـصـا في انـحـاء الـعـالم مـنـذ أبـلغ
ـيـة في مـكـتب مـنـظـمـة الـصـحـة الـعا
ـــرض نــهـــايــة الـــصــ عن ظـــهــور ا
كـــانــون األول 2019 حـــسب تـــعــداد
أجـرته وكـالـة فـرانس بـرس اسـتـناداً
إلى مــصـادر رســمـيّــة امس.وتــأكـدت
إصــــابـــــة أكــــثــــر من 125,453,950
شـخــصـا بـالــفـايـروس مــنـذ ظـهـوره.
وتـــعــافت الـــغــالــبـــيــة الــعـــظــمى من
صـاب رغم أن الـبعض اسـتمر في ا
الـشـعـور بـاألعـراض بـعد أسـابـيع أو
حـــتى أشـــهــر.تـــســتـــنـــد األرقــام إلى
الــتـــقــاريــر الــيــومـــيــة الــصــادرة عن

الــســـلــطــات الــصــحـــيــة في كل بــلــد
ــراجـعــات الالحـقـة من وتـســتـثـني ا
قـبل الـوكـاالت اإلحــصـائـيـة كـمـا في
ـــمــــلـــكـــة روســـيـــا وإســــبـــانــــيـــا وا
ـتـحـدة.وسجـلـت اخلمـيس 10884 ا
وفــاة إضــافــيــة و 629,630إصــابــة
جـــديـــدة في الـــعـــالم. والـــدول الـــتي
سـجـلت أعـلى عـدد وفـيـات وفق آخـر
احـصـاءاتـها هـي البـرازيل 2777 ثم
ـكـسـيك ـتـحـدة 1249 وا الـواليـات ا
ــتــحــدة هي أكــثــر 584. الــواليــات ا
الــدول تــضـــررا لــنــاحــيــة الــوفــيــات
546,822 واإلصـابات 30,079,285

وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز. 
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ـعـلن رغم ذلك فـإن عـدد اإلصـابـات ا
قــد ال يــعـكس إال جــزءاً بــســيــطـاً من
اإلجـمــالي الـفــعـلي مع بــقـاء نــسـبـة
كـبـيـرة من احلـاالت األقل خـطورة أو
الـتي ال تـظـهـر عـلـيـهـا أعـراض غـيـر
مــكـــتــشــفــة.أعــدّت هـــذه احلــصــيــلــة
استناداً إلى بيـانات جمعـتها مكاتب
وكـالــة فــرانس بـرس من الــسـلــطـات
الـوطـنـيـة اخملـتـصـة وإلى مـعـلـومات
نــــشـــرتــــهــــا مـــنــــظــــمـــة الــــصــــحـــة
ــيــة.ونـظــرا لــلـتــعــديالت الـتي الــعـا
تـدخــلـهـا الــسـلـطــات الـوطـنــيـة عـلى
األعـداد أو تـأخـرهـا في نـشـرهـا فإن
األرقــام الـــتي يــتم حتـــديــثــهــا خالل
الــــســــاعـــات ال24 األخــــيــــرة قـــد ال
تـتــطـابق بــشـكل دقــيق مع حـصــيـلـة
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-1-
ـدائح الـزائـفـة الـتي يُـطـلـقـهـا تُـجّـار احلـروف ولـيس لـهم مِنْ ال خَـيْـرَ في ا
نافع الشخصية بعيداً عنْ كُلّ ما يجب أنْ يُراعى مِنْ هَدَفٍ االّ اصطياد ا

ضوابط موضوعية ومعطيات حقيقية ...
-2-

دائح الزائفة تكثر لصنف من الناس  – في الغالب  – هما : وا
ال ... رجال السلطة والسطوة والنفوذ  ورجال الثروة وا

ِـنَحِ ُـدَّاح الـطـامـعـ بـا ـذكـوران يـســتـطـيـعـان إشـبـاعَ نَـهَـمِ ا والـصـنـفـان ا
السخيّة  واجلوائز السَنِيّه ..

-3-
ما معنى أنْ يقف الشاعر ويخاطب احلاكم فيقول له :

ما شئتِ ال ما شاءت األقدارُ 
فأحكم فأنتَ الواحدُ القهّارُ  ?

وهـنـا أطـلق الــشـاعـر عـلى احلــاكم صـفـةَ الـربّ الــذي ال يُـعْـجِـزهُ شيء في
االرض والسماء ..!!

ـديح الـزائف وهـكـذا بـاع ديـنه فـضالً عن كـرامـتـه وضـمـيـره في سـوق ا
ساوق للكفر إنْ  لم يكن الكفر بِعَيْنِه ... ا

-4-
قبور : ألم يقل العفلقي القيادي في (القائد الضرورة) ا

لوالكَ ما خُلِقَ البَشَرْ 
لوالكَ ما طَلَعَ القَمَرْ ? 

ـوت الــزؤام وجَـعَـلَهُ ومع ذلك لم يـســلم مِنْ بَـطْــشِه  فـلـقــد سـقــاهُ كـأسُ ا
عدوم من حزبه ..!! معدوداً في القيادي ا

-5-
ويقف أحدُهم  – وبكل صلف ووقاحة  – أَمامَ صاحبِ ثـروةٍ خَانَهُ الدهر

وتقلبت به األحوال ليقول له :
ولو كنتَ كما كنتَ 

مدحناكَ بأبياتْ 
ولكنّك أفلستَ 

ومَنْ أَفْلَسَ قد ماتْ 
ديح مـدار الثروة فـمتى ما انعـدمت انقطعت واالعتراف هنـا صريح بان ا

في تعبير خطير الداللة على اجلشع والنذالة . دائح  ا
ثل هذه السمات االّ األوباش . وال يتسم 

-6-
صـلـحـ والـفـاحت واخليـرُ كل اخلـيـر في الـتـغـني بـأمجـاد الـعـظـمـاء وا

ا قـدّمـوه لألمة من عـطاء الذين البُـدّ أنْ يكـونـوا مورد الـتـكر والـتعـظـيم 
عظيم 

وما خَطُّوه في مسارهم الناصع من مواقف ومآثر .
ومن هذا القبيل قول كاتب السطور في الفاحت الرساليّ بِدَمِهِ وفكره االمام
اخلالد آية الله الـعظمى السـيد محمـد باقر الصدر  –رضوان الله عليه -

:
وما (الصدرُ) االّ أُمة في علومِه 

فَدَعْنِي فمن زيد هناك ومَنْ عَمْرو 
اذا خَطّ سَطْراً كان فَصْالً مُخَلّدا 
وفي كُل قلبٍ خُطّ مِنْ خُبّه سَطْرُ

-6-
ـالي فـقط في الـشـخـصــيـة الـبـشـريـة يـتـضـمن انّ الـتـعـويل عـلى الـعـامـل ا
ـبدعـة وهو اجـحاف ـواهب والطـاقـات االنسـانيـة ا البَـخْس الشـديـد لكل ا
ال ُبدع والعظماء الـذين لم يرتبعوا على عروش الثروة وا صريح بحق ا

.
ال حَدَّ العبادة فقال : فتون بحب ا نحى صوّره أحدُ الشعراء ا وهذا ا

فصاحةُ حسّانٍ وخَطُّ ابنِ مُقْلَةٍ 
وحكمةُ لقمانٍ وزهدُ ابن أدْهَمِ 

رءُ مُفْلِس  رءِ وا اذا اجتمعتْ في ا
ونُودي عليه ال يُباع بِدَرْهَمِ 

ـقـصـود بـحــسّـان : حـسـان بن ثـابـت الـشـاعـر الـشــهـيـر وبـابن أدهم : (ا
ابراهيم بن أدهم الزاهد الكبير) 

-7-
ال ال يتركون فرصةً تمر االّ وهم يلهجون بالثناء على مَنْ واذا كان عبيد ا
ال يسـتـحقـه  فانّ عـلى األحـرار واحلـرائر من ذوي الـدرايـة والـفهم أنْ  ال
ديح عن مُـسْتَحِقِـيه من رجال الـفضيـلة الناهـض لئال يحجبـوا الثنـاء وا
ـسرح ـيـدان مـفـتوحـاً أمـا الالهـجـ بـالبـاطل ولـئال تـخـتـفي عن ا يبـقى ا

ـعرفـة والـعـطاء االجتـمـاعي نـبراتُ االشـادة بـرجـال ا
سار الشريف . االنساني والفكر احلصيف وا

-8-                                    
ا قاله شاعر نبيه حيث قال : ولنختم 

ما قيمةُ الناسِ إالّ في مَبَادِئِهم 
الُ يبقى وال األلقابُ والرُتَبُ  ال ا

وازنـة الـعامـة  بدال من البد من اعـتـماد اسـلـوب جديـد من اجل اعـداد ا
ــتـبع (الـبـنـود)  اال وهـو اسـلـوب مــوازنـة الـبـرامج الـتـبـويب الــتـقـلـيـدي ا
يزات تتـمثل في اعطاء صورة دقيقة عن ا لهذا االسلوب من  واالداء  
اخملـرجـات ومـا حتـقــقه من اهـداف وال سـيـمــا فـيـمـا يـتـعــلق بـتـخـصـيص
ـشـاريـع االسـتـثــمـاريـة فــمن الـضــروري أتـبـاع ســيـاسـات تــخـطـيــطـيـة ا
ـواكبة هذه  التـطورات من اجل تنفيذ استراتيجيـة ومالية جديـدة مبتكرة 
ـوضـوعة سـتـقـبـليـة ا برامـجـهـا بـدقة أكـثـر وفق اخلـطط االسـتراتـيـجـيـة ا
وترشيد للنفقات وتكالـيف اقل حيث يتم تقسيم البرامج الى انشطة وذلك
الن هذه العـمليـة تساعـد على قـياس  تكـلفة االنـشطة والـبرامج احلكـومية
ـشـاريع  والـتي تـتولـى اجنازهـا ومـعـرفة التـي تقـوم بـهـا الـدولة بـتـنـفـيذ ا
ـالي بغية االستخدام االفـضل للمـوارد بكفـاءة وفاعليـة وترشيـد االنفاق ا
رسومة فان هـذا التبويب يتناسب مع طبـيعة ومتطلبات حتقيق االهداف ا
وازنة الـعامة وفق خطط استـراتيجية من االقتصاد العـراقي في اعداد ا

ؤسسات احلكومية العامة .  اجل االرتقاء بواقع ا
وازنة التـقليدية (مـوازنة البنـود) بوضعهـا الراهن من حيث  طرق اذ إن ا
أعداد التـقديرات ونـظم احملاسبـة والتقـارير خالل دورة التـنفيـذ  والرقابة
ـكن  أن حتــقق مــطـالب بـجــانب تــقـســيـمــاتــهـا  وجــداولـهــا االداريــة ال 
التخطيط والتنـفيذ  والرقابة  من هنـا ظهرت موازنة البرامج واألداء التي
تعتـمد على مـجموعة مـن األسس أهمهـا :  حتديد  برامـج اخلدمات التي
تلـتـزم كل وحدة اداريـة  بـتأديـتـها   و تـقـديـر تكـلـفة كل بـرنـامج من هذه
البـرامج واتـخـاذ بيـانـات  الـتكـلـفـة أساسـا لـتـحديـد الـتـخصـيـصـات التي
تخـصص لـلـوحدة االداريـة   وبـناء عـلى هـذه األسس تـتم متـابـعـة تنـفـيذ
وازنـة بحـيث تبـ التـقاريـر الدوريـة للمـتابـعة كـميه اخلـدمات الـتي تمت ا
تأديتها  والـتكلفـة الفعليـة لتأدية  كل منـها  مقارنـة بالكميـات والتكاليف
ـوازنـة الــسـنـويـة  في ظل نـظـام الـتي وضـعت عـلى أســاسـهـا تـقـديـرات ا

موازنة البرامج واألداء وهي التي تقرر :
1- األهـداف قـصـيـرة األجـل وطـويـلـة  األجل في نــطـاق االخـتـصـاصـات

الرئيسية التي من اجلها طلبت األموال  .
ـشروعات 2- اقتراح الـبرامج الـتي تناسب كل اخـتصـاص مع  حتديد ا
واألنـــشــــطــــة حتت كل بــــرنـــامـج بـــغــــيـــة حتــــقـــيـق االهـــداف في نــــطـــاق

االختصاصات اخملتلفة . 
ــشـروعــات أو األنـشــطـة 3 - تـكــالـيـف الـبــرامج وا

اخملتلفة .
4 - الـبــيــانـات الــكــمـيــة والــنـوعــيــة عن الــبـرامج

قترحة شروعات اخملتلفة ا واألنشطة وا
ـسـئـولــة عن تـنـفـيـذ 5 - الـوحـدات الـتــنـظـيـمـيــة ا

البرامج .

طارق حربمحمد شياع السودانعامر الفايز

ية فان وحسب منـظمة الصـحة العـا
ي لــلـسل هــو واحـد من الـيــوم الـعــا
ـيـة رسمـية حمالت صـحـية عـامـة عا
للقضاء على امراض غزت العالم هي
ـي لـلـمالريــا والـيـوم الـيــوم الـعـا
ي اللـتـهـاب الـكـبـد الـوبـائي الـعـا
ي وبعد ايام او ويوم اإليدز العـا
اسـابـيع نـامـل ان تـتـكـلل مـسـاعي
الــعـالم كــله بــالـقــضـاء عــلى وبـاء
ـيـا الـكـورونـا ونـضــيف  يـومـا عـا
ي لـلـكـورونـا اخـر هـو الـيـوم الـعـا
نتذكر مـا سببه من دمار لـلبشر في
انــحــاء الــعــالم وحــمالت الــقــضــاء

عـلـيه. ونشـرت صـحـيـفـة اإلنـدبـندنت
أونالين اللـنـدنيـة مقـاال  لـعمـر عبـيد
مــنـسق مــشـروع مــنـظــمـة أطــبـاء بال

حــدود في بــغــداد بــعــنــوان

·U'« 5

بغداد

مـدرســة الـرصـافــة االبـتـدائــيـة/بـاب
الشيخ 

ـــوقع: بـــاب الــشـــيخ/ زقـــاق جــوه ا
الـطـاق/مــقـابل احلـضـرة الــكـيالنـيـة

طهرة  ا
يضم الـزقاق خـمسـة مدارس لـلبـن
ـبــلط والــبــنــات .الــزقــاق الــضـيـق ا
بــشــكل جــيــد كــان بــعــرض خــمــسـة

عشرة مترا فقط.
دارس هي: اسماء ا

1- مــدرســـة الــرصــافــة االبــتــدائــيــة
ـربـي الـكــبــيـر لــلــبــنـ ومــديــرهــا ا
صــبــري شــاكــر حــافظ (ابــو زهــيــر)

وهو(تركماني)  
2- مــدرســة الــرصــافــة االبــتــدائــيــة
ــســـائــيــةومـــديــرهـــا نــفـس مــديــر ا

الرصافة النهارية 
3- مدرسة الكنانية االبتدائية للبن
ومــديــرهــا  االســتــاذ الــفــاضل عــبـد

االمير الكناني.
4- مـــدرســة االعــتــمـــاد االبــتــدائــيــة
لـلـبـنـات ومديـرتـهـا الـست الـفـاضـلة

عفيفة يحيى ملوكي(ام طه).
5- مدرسة العـزة االبتدائـية لالطفال
اخملتـلطـة ومديرتـها الـست الفـاضلة

مديحة سيد خليل الشيخلي
وعـــلى بـــعــد نـــحــو 500 مــتـــر  الى
الشرق من الزقاق الذي تقع فيه هذه
ـــدارس كــانـت تــوجـــد مــدرســـتــان ا
ابــتــدائـيــتــان هــمـا :1.مــدرســة بـاب
الشـيخ االبتـدائيـة للـبنـ ومديـر ها
ــربي الـكــبـيــر االسـتــاذ اسـمــاعـيل ا
العلوي 2.مدرسة االقـبال االبتـدائية
لــلــبــنــ اجــهل اسم مــديــرهــا والى
الــغــرب مـن  زقــاقــنــا  كــانت تــوجــد
ثالث مـدارس1.مــدرســة الــغــافــقــيـة
(مــنـطــقـة سـوق االبــتـدائــيـة لــلـبــنـ

ـربي الـكـبـير الـصـدريـة) ومـديـرهـا ا
االستاذ عبدالعزيز بهاء اخلليل (من
أهـالي الـنـاصـريـة)2.مـدرسـة شـعـبـة
باب الـشـيخ للـبنـات ومـدرتهـا الست
الـفـاضلـة حـذام الـشـيـخلي3.مـدرسة
الـتـسابـيل االبـتـدائـية لـلـبـنـ اجهل
اسم مــديــرهــا  وفي شــمــال زقــاقــنـا
وعــلى بــعـد نــحــو كـيــلــومـتــر واحـد
ـلـك غـازي (حـديـقـة مـقـابـل حـديـقـة ا
الـتـمـة الحـقـا)تـوجـد مـدرسـة واحـدة
هي مدرسة اجليلي االبتـدائيةللبن
اجــهل اسم مــديـرهــا. وكــانت اعـداد
ـدارس مــجـتـمــعـة بـ طــلـبـة هــذه ا
خــمـــســة ا وســـبـــعــة االف تـــلــمـــيــذ
ا فيها وتلميـذة  تتراوح اعمـارهم 
سائـية ب ست  ستنوات درسة ا ا
دارس وكل واربعـ سـنـة كل هـذه ا
هـؤالء الـتالمـيـذ  حتـتـويـهم مـنـطـقـة
مسـاحتـها ال تـتجـاوزكيـلومـتر مربع
واحد شـماال وجـنوبـا وشرقـا وغربا

.هذا في عام 1958وقبء
 انـــــطالق ثـــــورة 14 تـــــمـــــوز عـــــام

ــــعــــارف 1958عـــــلى ايـــــام وزيــــر ا
رحوم خليل كنة  (التربية) ا

ــعــلـم الــســعــيـد ــنــاسـبــة عــيــدا و
يسعـدني ان اتقـدم بالتـهاني احلارة
لــكل من حــمـل الــطـبــاشــيــر او وقف
امام الـطلبـة بالـصف ليعـلمـهم العلم
ويـلـقـنـهم دروس الـفـضـيـلـة واخلـلق
الـقـو واهـدي سـورة الـفاحتـة  الى
ــة الـتـي  رسـخت في االرواح الــكـر
نــفــسي ســمــو اخلــلق وزهــو الــعــلم
ـعرفة من الـراحل وادعوا ومحبة ا
لالحيـاء منـهم بدوام الـصحـة وتمام
الــعـــافــيـــة وكــامل الـــســعـــادة بــأذن
وتـوفـيق رب الـعـزة الـعـظيـم ان شاء
الــــلـه فــــألف ألـف حتــــيــــة الى ادارة
ومعلمي مـدرسة الرصافـة االبتدائية
في مــحــلــة بــاب الــشـيـخ بـ عــامي

1955و1959 االساتذة االجالء : 
1- االستاذ صبـري شاكرحافظ وكان
مـن كـــبـــار اســـاتـــذة اخلط الـــعـــربي

درسة  (رحمه الله)/ مدير ا
2-  االســـــتـــــاذ مــــحـــــمـــــد عـــــبــــاس

دير  النعيمي(ابو سمير) معاون ا
3-االستاذ صبحي رشيد القاضي  
3- االستاذداود محمود الشيخلي  
4-التستاذ طالب حسن العنبكي
5-االستاذ عزة الناشئ(صابئي)
5-االستاذ عبدالقادر بابان

6-االستاذكاظم فرمان احليدري
7- داالستاذ علي رضا العماري( ابو

حتس ) 
8-االستاذ عباس قنبر السعدي 

9-االستاذقاسم محمد الراوي
10-االستاذعلي نعمة الياسري 

11-االستاذ محمود اجلميلي 
12- االســـتــــاذ مـــحــــمـــود الــــريـــفي

(شاعر) 
13-االستاذ مهدي التميمي(أديب) 

14-  االستاذرشيد الكوردي  
15-االستاذ محمد عجيل الدفاعي
16-االســـتـــاذ احلــــاج قـــاسم رســـتم

الشيخ قادر(ابو يوسف) 
ـدرسـة بـشــكل مـنـتـظم وكـان يــزور ا
تـابعـة بصـر الطـلبة موظف صـحي 
كما وكـان هنـاك سجل يـومي يسجل
فيه اسماء التالميـذ الراغب بزيارة
ـسـتـوصف الـطـبي الـقـريب الـواقع ا
ـطل عـلى شارع في الـقصـر الـفـخم ا
الــكـــيالني  والــذي كــانـت عــائــديــته
لالســتـــاذعـــبــداحلـــمــيـــد الــكـــيالني
االســـتــاذ بــكــلــيــة الــشــرطــة وكــانت
مــــتـــابــــعـــة  مــــراجـــعــــةالـــتالمــــيـــذ
لـــلــمــســـتــوصف الـــطــبي من االدارة
خــشـيــة الـتـمــارض او الـتــسـرب من
ـدرسة بـحـجة واهـيـة وكـان مراقب ا
ــــدرســـــة يــــصــــحــــبـــــهم الى عــــام ا
ـسـتـوصـف ا الـقـريب الـذي  يـبـعـد ا
نـحـو 150مـتــرا من الـزقــاق ويـعـود
دة خالل الفرصة الوءطية بهم الى ا
التـي كان امـدهـا نصف سـاعـة حيث
ـدرسـة وكـانت كـان تـقـدم الـتـغـذيـة ا
تـتــكـون من احلــلـيب وحــبـوب (دهن
ـبهج ان ـدورة ولـعل من ا السـمك) ا
ــدرسـة خـرجت نـذكــر هـنـا ان هـذه ا
ئـات من الـكوادر الـتي خـدمت بكل ا
كفـاءة واخالص في مفـاصل اخلدمة
ـثل ال الـعــامه بـالـبــلـد عـلى ســبـيل ا
احلـصـر االطبـاء  هـاشم عـبـداجلـبار
ــــرحــــومـــد د.  قــــاسم وشـــقــــيــــقه ا
رحـوم د.منذر محمود عبداجلبار وا
الشيخلي وطبـيب االسنان د. عثمان
كاظم الشبخـلي ود. ابراهيم ومحمد
عــلي حــســافــة  ود. عــبــد الــقــادر ال
شـهـنـاز الـبـرزجني وضـباط اجلـيش
الــفــريـق جالل مــحــمــد امــ رئــيس
حـمـايـة رئـيس اجلـمـهـوريـة السـابق
ــــربي حــــســـ اجلـــاف واالديب  وا
مـســتـشـار وزيـر الـتــربـيـة االسـبق و
الــكــاتـب االديب كــفــاح عــمــر االمــ

هـندس صالح صـابرهـوراماني و وا
ـرحـوم عـلي حـمـدي الـلـواء الـركـن  ا
والــلــواء هالل مــحــمــود الــشــيـخــلي
والعـمـيد مـنذر عـبـدالسالم الـكيالني
والــعــمــيــد عــدنــان مــهــدي وغـيــرهم
ـنـاسبـة ايـضا أود ان اوجه وبهـذه ا
الـتـحـيـة واالمـتـنـان وخـالص الـدعاء
بالرحمة الساتذتي الراحل والدعاء
بــطـول الــعـمـر والــصـحــة والـعــافـيـة
ـتوسـطة لالحيـاء مـنهم في مـراحل ا
واالعـدادية واجلـامـعـة الـذين أثـابهم
رحـومون الـشاعر نـوري شاكر الله ا
االلـوسـيـوابـلـحـد دنـو ا(بـو نـعـمان )
حـــسن الــصــفــارود. مـــحــمــد صــالح
الـقـزاز ومـجـيـد سـعـيـد وعـلي نـاصـر
نصوري وظاهر اسماعيل الشاوي ا
ــالح  ونـور والــشـهــيـد عـبــد االحـد ا
الدين فارس وصبحي طـلحة ومحمد
عـبـاس احلـاجم (ابـوسـنـاء) ومـحـمـد
ابوسعديـة وعبدالكـر محمود ند
و مــحـــمــد جــابــر الــفــيــاض وطــارق
مــحــمــود ومــحي احلــســيـنـي وفـؤاد
الــدبـــاغ وفــؤاد الــقــيــسي واحــســان
فــرهـــاد(ابــو لــؤي) وعــلي الــزبــيــدي
وعبـدالكـر االمام  وكـمال الـنعـيمي
وامد بأعـمار االحـياء الشـيخ د.احمد
عـبـيـد الــكـبـيـسي  وجـعـفـر الـزبـيـدي
ـرحـلـة اجلـامـعـية (ابـو طالل) وفي ا
رحم الـله د.جــوادعـلي ود.طه احلـاج
الـيـاس ود.نـاجي احلـسن ود..رؤوف
ســلــمــان الــواســطي ود الــواعظ ود. مدرسة شماش

خـالـدة الـوتــري ود.سـاجـدة اجلـلـبي
ود.ســاهــرة فـائق تــوفــيق ود مــائـدة
الرفيـعي  ود.ايفـل حسـيب كلو ود.
عـناد غـزوان ود طـارق حـسـون فـريد
ود.اكـــرم فــــاضل امـــطـــر رب الـــعـــزة
الـــعــــظـــيم شــــئـــابــــيب رحــــمــــــــــته
ورضـوانه واســكـنـهم فـســيح جـنـاته
مع الـنـبـيـ والـصـديـقـ والـشـهداء
وحسن  اولئك رفـيــــــــقافي فراديس
عــلــيــ جــراء مــا قــدمــوه لــوطــنــهم
ولالجــــيـــال الــــصـــادقــــة من عــــلـــوم
نــــافــــــــــــعــــة ومن مــــعـــــــــلــــومــــات
رائـــــــــعــة ورؤى وافــكــار عــالــــــــيـة
الـقــيـمـة خـدمــنـا من خاللـهــا وطـنـنـا
واالجيال اجلديدة شاننا شانهم بكل
جــدا واخالص وكـفــاءة بــفـضـل الـله
كـاسـبـ رضـا االجـيـال ورضـا الـرب

ان شاء ايضا. 
وفي اخلتـام اذكر بـكل خيـر استـاذنا
ــرحــوم اجلــيل شــاعــر فــلــســطــ ا 
برهـان الدين الـعبـوشي (ابو سـماك)
علم الذي كان يـندب مع نفـسه حظ ا
ـعـلم في دول الــشـرق فـيــقـول:بـيـت ا
واه العمـاد له مـبنـي على الـطـباشـير

ال  التباشير. 
مع احــــــتــــــرامي لــــــرأي اســــــتـــــاذي
تـشائـم جدا  فـأن منـزلة العـبـوشي ا
ــعــلـم في عــراقــنــا الــغــالي لم تــكن ا
بــالـبــؤس الــذي تـنــبــأ به في الــبـيت
الــــشـــــــــــــعــــري اعاله. في يــــوم من

االيام.
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ـدرجــة اسـمـائـهم ـتــهـمـ الـغــائـبـ ا الى ا
ـؤشـرة جـانـبــا والـسـاكـنــ في الـعـنــاوين ا
ـبـيـنة واد ا ـا كـنتم مـتـهـمـ وفق ا ازائـهم 
ازاء كل اسم كل مـنـكم من قـانـون الـعـقـوبـات
العام رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتعديالته وفق
الـعقـوبـات الـعسـكـري رقم (١٩) لـسـنة ٢٠٠٧
ـؤشـرة ازاء اسـمـائكم ـعـدل في الـقضـايـا ا ا
ـا ان محل اقـامـتـكم مـجهـول لـذا اقـتضى و
تــبــلــيــغــكم فـي الــصــحف احملــلــيــة عــلى ان
حتـضـروا امـام احملكـمـة الـعسـكـريـة الثـامـنة
خالل مـدة ثالثـون يـوما من تـاريخ نـشـر هذا
االعـالن في الـصــحف وعـنــد عـدم حــضـوركم
سـوف جتـري مــحـاكـمـتــكم غـيـابــيـا واعـطـاء
احلق لـلمـوظـف الـعمـومـي بـالـقاء الـقبض
ـــحل عـــلـــيـــكم والـــزام كـل شـــخص يـــعـــلم 
اختـفائكم ان يـخبـر اجلهات الـعسكـرية بذلك
اســتــنـــادا لــلــمــادة (٨٠) مـن قــانــون اصــول
احملــاكـمــات اجلـزائــيـة الــعـســكـري رقم (٢٢)

لسنة ٢٠١٦.
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ـؤجرة) الى / السيدة ورد سهوا في اعالن (اخلزائن ا
ـنشـور بـالعـدد (٦٩٢٧) لـيوم ) ا (مـنـاهل محـمـد حسـ

االثن ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١ .
حـــــيث ورد حي الــــقــــاهــــرة م٣٠٢/ ز١١/ د١٠ خــــطــــأ

والصحيح حي القاهرة م٣٠٧/ ز٢١ د/ ١٦. 
لذا اقتضى التنويه
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بـدأت الـسفـيـنـة إيفـر غـيفن اجلـانـحة في
قـناة الـسـويس منـذ سـتة أيـام بـالتـحرك

. فجر امس االثن
وقـالت شركة إنش كـيب خلدمـات الشحن
في تــغـريــدة عــلى تــويــتــر إنه  إعـادة
تعو السفيـنة اجلانحة بقناة السويس
"إيفـر غيـفن" االثنـ وإنه يجـري حالـيا

تأمينها.
وأفــاد صــحــفــيــون بـــأنه (جــرى تــعــديل
وضــعـــيــة الـــســفـــيــنــة اجلـــانــحـــة بــعــد
ـنـاورة الـتـعـو األخـيرة اسـتـجـابـتـهـا 
ـها وجـاري حالـيا قـطر الـسفـينـة لتـعو
وتـشــغـيل رفــاس الـسـفـيــنـة لـلــتـأكـد من

صالحيتها للتحرك).
من جـــانـــبه قــــال رئـــيس هـــيـــئـــة قـــنـــاة
الـســويس أســامــة ربـيـع في بـيــان فــجـر
االثـن إنه  (الـبدء في مـناورات الـشد
لـتـعـو ســفـيـنـة احلـاويــات إيـفـر غـيـفن
بــواســطـة  10 قــاطــرات عــمالقــة تــقــوم

بالعمل من أربعة اجتاهات مختلفة).
وســجل خـقــراء سـبــعـة مالحــظـات حـول
السفـينة وتساءلـوا .. جنوح ام اعتراض

? وقالوا 
اوال : سلسـلة مرجـعيات الـسفيـنة  فهي
لوكـة من قبل شركـة يابانـية وتشـغلها
ا اخرى تايوانية  وترفع علما بنمياً  
يـعـني مـتاهـة قـانـونيـة  اذا حـدث حادث

تابعة القانونية . يستدعي ا
ثـانـيــا : خـصـائص الــسـفـيـنــة : شـاحـنـة
عـمالقـة  غـاطس الـسـفــــيـنـة يـصــــــــــل
إلى  15.7 مــتـر   وتـتــجـاوز حـمــولـتـهـا
اإلجمـالية  219ألف طن  ويـصل طولـها
إلى  400 مـــتــر وعـــرضــهــا  59 مــتــرا 
وتــصـل ســرعــتــــــــــــهــا إلى  98 عــقـــدة
(نحو  181 كلم/ السـاعة )  هذا احلجم
من الـصعب ان يـتـأثر بـحـركة الـرياح في

منطقة القناة .
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ثــالــثــا : أنـهــا من فــئــة ســفن احلــاويـات
الـعمـالقة  الـتي  بـنـاؤهـا عام  2018
اي انـهـا حديـثـة الـصنع وبـالـتالي فـانـها
ذات مـواصـفـات قـادرة عـلى الـتـعـامل مع
اي طار مناخي  من نوع سرعة الرياح

واجتاهها وما شابه .
ـوقع الـسـفـيـنة ـوزعـة  رابـعـا : الصـور ا

في قـــنــاة الـــســـويس  اليــنـــطـــبق عـــلــيه
ــيل تــوصــيف جــنــوح  فــاجلــنــوح هـو ا
جـانبـا  بيـنمـا وضع الـسفـينـة يشـير الى
عـمـلـيــة اعـتـراض ـــ طـريق ـــ يـكـاد يـكـون

متعمدا .
خـــامــســا : نـــشــرت وكــالــة "نـــوفــوســتي"
الـروسـيـة صـورا وفـيـديـو يـكـشـــــــــــــفان
عن مــــســــار غــــــــــــــــريـب ســــلــــــــــــكــــته
الــسـفــيـنـة Ever Given  قـبل دخــولـهـا
قـناة الـسـويس  ويظـهـر من الـصور أنـها
سـلكت مـسـارا دائريـا وغيـر مـفهـوم  قبل
ر القناة (حسب الصحيفة ) . أن تدخل 
الحـظـات الـسـابـقـة جتـعل من سـادسـا : ا
ـتـعـمـد فـرضـية واردة  فرضـيـة احلـدث ا
امــا الــهــدف من ذلـك هـو خــلـق ازمـة نــقل
كــبـرى  وهــو االمـر احلــاصل االن  حـتى
ان الــتــقـاريــر تــشــيـر الـى ان خط الــسـفن

عطلة قد وصل الى الهند . ا
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ســـابــعــا : عـــلى ضــوء مــاحـــدث ســيــبــدأ
رات احلديث الحـقـا عن ضـرورة وجـود 
مـائــيـة اضـافــيـة لـلــركـون الـيــهـا في حـال
حـــدوث ايــة ازمـــة  وســتـــطــرح الـــفــكــرة
ر احـتياطي كـممرات احـتياطـية  واول 
ـــتــوسط  اي ســيـــطــرح هـــو  ايالت ـــ ا
ــعـد والـكـامن في ـشـروع االســرائـيـلي ا ا
االدراج  والذي يـرى اصحابه ان الـلحظة
ـنـاسـبـة لـطــرحه قـد حـانت  وبـذلك يـتم ا
تـــبـــهــيـت وســحب دور قـــنـــاة الـــســويس
ـا يــنـدرج في ســيـاق االســتـراتــيــجي .. 
تـوفير عوامل الـهيمنـة للكيـان الصهيوني
ـمـر مـائي حـاسم في  ومـنـهـا االمـسـاك 

حركة التجارة الدولية ...
ــصــري عــبـد الــفــتـاح و أشــاد الــرئـيس ا
الــســـيــسي االثــنــ بـ"جنــاح" الــعــمــلــيــة
اجلارية لـ"إنـهاء أزمة" الـسفـينة اجلـانحة
في قـــنــاة الــســـويس في تـــغــريـــدة عــلى

تويتر. 
صـريون اليوم في وقال الـسيسي "جنح ا
إنـهــاء أزمـة الــسـفــيـنــة اجلـانــحـة بــقـنـاة
السويس رغم الـتعقيد الـفني الهائل الذي
أحاط بهذه العملية من كل جانب" تعقيبا
عــلى تــغــيـيــر اجتــاه حــامــلــة احلــاويـات
بعد ـئة  العـالقـة في القـناة بـنسـبة 80 با
ـها أن جنـحت قـاطـرات عمالقـة في تـعـو

جزئيا.
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بـدات االنـتـفـاضة الـشـعـبـانـيـة في الـثاني مـن آذار من عام 1991 بـعـد
ـشـاعـر احلـزن ـلــؤون  ــنـهـزمـ من الــكـويت  وهم  عـودة اجلـنـود ا
والـذل والرغبـة في االنتـقام  فـبادر احد اجلـنود فـافرغ مـا في قلبه من
غـضب فـانـهـال عـلى تـمـثـال لـصـدام حـسـ بـالـرصـاص احلي تـعـبـيرا
لـرفضه لـسـياسـاته الـتي ادخل الـعراق في حـروب عـبثـيـة لم يجـن منـها

وت والفقر والدمار واخلراب . الشعب العراقي اال ا
فـمن سـاحـة سـعـد في الـبـصـرة انـتـقل الـغـضب الـعـراقي لـيـعم الـعـراق
بـاسـره كــشـرارة من نــار هـبت مع الــريح لـتـنــتـشـر مـع الـبـرق في اربع
عـشــرة مـحـافــظـة عـراقــيـة من دهــوك حـتى الـفــاو  و خالل ايـام قالئل
ـنــتـفـضـون عـلى مــقـالـيـد االمـور في تــلك احملـافـظـات بـعـد ان سـيـطـر ا
قرات تهـر فافرغـوا مراكز الشـرطة وا ازاحـوا عنها كـابوس النـظام ا
ـعـسـكـرات من ازالم الـنـظـام  واستـمـر حـكم الـشـعب لـهذه احلـزبـية وا
احملـافـظـات السـبـوعـ كــامـلـ  بـعـدهـا تـدخـلـت الـطـائـرات الـعـمـوديـة
االمـريكـية الـتي قدمـتهـا القـوات االمريكـية لـلجـيش العـراقيـة بهـدف نقل
اجلـنــود اجلـرحى مـن الـكــويت الى الــعـراق لــكـنــهـا اســتــخـدمت لــقـمع
ـنـتـفـضة  ومـنـهـا بـالـطبع دن ا االنـتـفاضـة و ضـرب الـثـوار و قصـف ا
وافقة امريكية. قدسة في مدينة كربالء جاء كل ذلك  راقد ا قـصف ا
ـاسـاويـة التي ولـوال ذلك لـكان لـالنتـفـاضـة نـتائج اخـرى غـيـر الـنـهايـة ا

شهدتها.
فـلقـد اثبـتت االنتـفاضـة التي غـطت اكثـر منـاطق العـراق باشـتراك اكـثر
ـذهـبـيـة انـهـا شـرائح الـشـعب الـعـراق و مـكـونـاته الـقـومـيـة والـديـنـيـة وا
انـتفـاضة كل الشـعب برهن من خاللـها انه شـعب االباء اليـرضى بالذل
وال يـقبل ان يعيش مـحروما وحتت اقدامه الـذهب االسود يتدفق لـيتنعم
به من اليـريد خيـره من احلكـام و االجراء الذين تـسلطـوا على رقابه في

حلظة مظلمة من تاريخ العراق.
صـحـيح ان الـشـعب الـعـراقي شـعب صـبـور و قـد يـطـول صـبـره  لكـنه
ســيــنــفــجــر في يــوم مـن االيــام   هــذا مـا شــاهــدنــاه فـي االنــتــفــاضـة

الشعبانية اجمليدة.
و عـلى رغم ما قيل عنها  و مـا عبر عنهـا بعض احمللل عنـدما نعتوها
بـانها حركة فاشلة لم تعط ثمارها وانها مجرد هيجان شعبي عم البالد
مؤديا الى خراب البلد  و قد سماها النظام بالغوغاء فعلى كل ما قيل
ـقـايـيس عـنـهـا اال انـهـا (وبـحق نـقـولـهـا) انـهـا انـتفـاضـة نـاجـحـة بـكل ا

واالعتبارات.
فـمن ناحـية فـهي انتـفاضـة عفـوية لم تـتدخل في اشـعال فـتيـلهـا اية قوة
سـواء كانت خارجية او داخليـة وانها استطاعت ان تكـسر هيبة النظام

تلكها . اكنة االعالمية التي كان  و تعريه للعالم على رغم ا
فـقد حـاول النـظام ان يـغيـر من سيـاسته وان يـضع مسـاحيق الـتجـميل
عـارضة الـعـراقيـة الى احلوار  عـلى وجهه مـطـالبـا باحلـريـة  داعيـا  ا
مـطالبا بتـطبيق مبـاد حقوق االنسـان  لكن كل محاوالته ذهبت ادراج
ـمـارســاته اخلـادعـة الـريـاح النـه لم يـكن صـادقــا فـقـد عــرفه الـشــعب 

لتوية في حكم البالد. وطرقه ا
ومن نـقاط الـقوة في االنـتفاضـة ; انهـا انتـفاضـة عراقـية اصـيلـة شملت
ـجمـلـها  ولم تـكن انـتفـاضـة منـاطـقيـة كـانتـفـاضة اخلـارطة الـعـراقيـة 
صــفــر 1977 وال كــانــتــفــاضــة رجب 1979 الــتي شــهــدتــهــا كــربالء
والـنجف و ما حـولهمـا. اذ حتولت انتـفاضة شـعبان الى مـوجات عارمة
ـنـاطق االمر الـذي يـؤكد لـنا من االحـتجـاجـات الشـعـبيـة امتـدت الكـثر ا
بـانهـا انـتـفـاضـة كل الـعراقـيـ اال الـقـلـة القـلـيـلـة الـذين كانـوا في ركب
ـوافــقـة الـتي الـنـظــام او الـذين لم يـصــلـهم صــوت االنـتـفـاضــة. ولـوال ا
اسـتلمـها اثـناء مفـاوضاته مع اجلـنراالت االمريـكيـ في خيمـة صفوان
ـا كـان قـادرا عـلى مـواجـهـة االنـتـفـاضـة و لـكـان رجـال االنـتـفـاضـة قد
فـرضوا سيطرتهم على احملافـظات التي سيطروا علـيها مثلهم مثل قادة
االنـتفاضة في كردسـتان العراق الـذين فرضوا سيـطرتهم على االماكن
الــتي ســيـطــروا عــلـيــهـا واداروا مــحـافــظــاتـهم بــانــفـســهم الن االشـارة
االمريكية للنظام لم تشملهم بل شملت محافظات الوسط واجلنوب التي
تـعرضت البـشع هـجوم لـم يشـهـد له العـراق مـثيال فـاق هـجوم  هـوالكو
عـلى بغـداد في شراسـته وقسـاوته قـقد قـام النـظام بـسحق االنـتفـاضة
بالدبابات والطائرات و صواربخ ارض ارض فلم ينجو احد من جرائمه
الـبشعـة في قتل االطـفال والـنسـاء و الشيـوخ والعـجائـز  ودفن االحياء
في مـقـابـر جـمـاعـيـة. فــلم يـتـرك شـبـرا اال ونـاله اخلـراب والـدمـار حـتى
تـمكـن من القـضـاء عـلى االنتـفـاضـة  لكـنه لم يـتـمكن من الـقـضـاء على

قاومة التي ورثها العراقيون جيال بعد جيل. روح الرفض وا
عاني االيـجابية الـتي نشهد ويـشهد العالـم لالنتفاضة وعـلى رغم هذه ا
ـوضـوعــيـة لـهـا تــفـرض  عـلـيــنـا ان نـقـر الــشـعـبـانــيـة  لـكن الــدراسـة ا
بـاالخطـاء التـي مورست اثـناء االنـتـفاضـة  ومنـهـا الشـعارات الـطـائفـية
ـنتـفض الـتي اطلقـها الـبعض وكـان للنـظام الـذي تسلـل الى صفوف ا
دور رئـسي في اطالق الشعـارات الطائـفية  وقـد شاهدنا كـيف استغل
وقف هـذه الشعـارات في تاجيـج دول اجلوار ضد االنـتفاضـة وتغيـير ا

االمريكي ازاء  االنتفاضة من موقف مساند الى موقف مخالف .
الي الى لـقد اسـتـشهـد عشـرات االالف من ابـناء االنـتفـاضـة وهجـر ا
دول اجلـوار  لـكـنـهـا ظـلت انـتــفـاضـة حـيـة في وجـدان الـشـعب تـنـبض
ـشكالت والـتحـديات. كـان اخرهـا احتالل بـاحليـاة كلـما الم بـالشـعب ا
داعش لـثلث االراضي العراقـية وكاد يصل الى كـربالء والنجف .فوقف
ابـناء اولئك الـذين صنعـوا ملحـمة االنتـفاضة و قـفوا يحـامون عن عرين
الـعـراق  فـاسـتـورثـوا مـن ثـوار االنـتـفـاضـة مـعـانـي الـتـضـحـيـة والـفـداء
ـارسـوا االخـطـاء واخـذوا الـدروس والــعـبـر وآلـوا عــلى انـفـسـهـم ان ال
الـقاتلة وهي النطق بالطائفـية فقرروا ان يكون اله دف هو العراق وليس

جزءا منه.
وال غـرابة في ان يـكـون ابنـاء  احلـشد الـشـعبي هم  االمـتـداد الطـبـيعي
النـتـفـاضـة شـعـبـان   فـهم ابـنـاء اولـئك الـرجـال الذيـن اسـتشـهـدوا في
وصل وصالح 1991 فـجاءوا من كل مكان ليـدافعوا عن اخوتهم في ا
الـدين واالنبـار وسـهل نيـنـوى اليفـرقـون ب شـيـعي وسني  بـ مـسلم
ومـسـيـحي او ايـزدي مــقـيـاسـهم الـعـراق فــقـد ذبـوا عن حـيـاض الـوطن
الحم الـتي شهد بـها الـعدو قبل الـصديق حتى اصـبح ابناء وصـنعوا ا
ـوصل وايزيـديـو سـنجـار يـفضـلـون احلشـد الـشعـبي عـلى غـيرهم في ا
ــسـوا من ابــنـاء احلــشـد الـشــعـبي ـا  الـدفـاع عــنـهـم و عن مـنــاطـقـهـم 
االخالص والـوفاء و الشجاعـة واالباء وتسامـيهم على الفروقـات الدينية

ذهبية. وا
من هـنا فالـذي خسره ابـناء انـتفاضـة شعبـان حصـلوا علـيه في حربهم
ـا ارتـفـعـوا على مع داعش في 2016 فـكـان االنتـصـار من نـصـيـبهم  
الـنـوازع  الطـائـفـية ورصـوا صـفـوفـهم علـى افضل صـورة و انـصـاعوا
ــيـــدانــيـــة  وهــذه هـي اهم الــدروس الـــتي اخـــذوهــا من لـــقــيـــاداتــهـم ا
االنـتفـاضة الـشعـبـانيـة واعطـوا درسا لـالجيـال مفـاده; إن  العـراق هو

نتصر دائما عندما يكون موحدا  متكاتفا متالحما متآخيا . ا

wM ËeI « s

كربالء

‰ÒbF*« ≤∞∞∂ WM  ≤∂ WO M'« Êu U  vK  W d I*« ö bF «
أفـــراد الــكـــرد الــفــلـــيــ ومـــســجالً في
ـدنيـة لعام 1957م  سـجالت األحوال ا
أو أي تـعـداد سـابق له  ويـتـم التـعـامل
ادة (/3أ) من مـعـهم عـلـى وفق أحـكـام ا
قـــانـــون اجلــنـــســـيـــة الــعـــراقـــيــة ".   (
ــادة اســتــحــداث فــقــرة جــديـدة ).9-  ا
(21) أوالً  –يــلــغـى قــانــون اجلــنــســيـة
العراقية رقم ( (43لسنة 1963م وتبقى
ا ـوجبه نافذة  الـتعليـمات الصادرة 
ال يـتعـارض وأحكام هـذا القـانون حل
صـدور مـا يـحل مـحـلـهـا أو يـلـغـيـهـا.(ال
تــعـديل عـلــيـهـا) . ثــانـيـاً  –يــلـغى قـرار
ــنــحل) رقم مــجـــلس قــيــادة الــثـــورة (ا
(890)  الـــــــــصـــــــــادر في 4/8/1985م .
(تـبـديل عـبـارة الفـقـرة ) .ثـالـثاً  –يـلـغى
دنية رقم علومات ا قـانون اجلنسية وا
(46) لـسـنة 1990م ( الـغـير نـافذ ) . (ال
تـعـديل علـيـها ) رابـعاً  –يـلـغى كل نص
يــتــعـارض وأحــكــام هـذا الــقــانـون ".(ال

تعديل عليها).     
وجـبة: نظـراً لظهـور مشاكل األسـباب ا
ومـعوقات عنـد التطبيق الـعملي ألحكام
قــانـون اجلــنـسـيــة الـعــراقـيـة رقم (26)
ـعاجلة لـسنة 2006م ولـغرض وضع ا
ــعـوقـات ــشـاكل وا الــقـانــونـيـة لــتـلك ا
وتـسهيل األجـراءات للمـواطن ولغرض
مـنع ازدواجيـة اجلنـسية لـغيـر العراقي
احلــاصل عــلى اجلــنــســيــة الــعــراقــيـة
ولـــــغــــرض انـــــصــــاف شـــــريــــحـــــة من
ــســتــحــقــ لــلــجــنــســيــة الــعــراقــيـة ا

تضررين من النظام البائد. ا
نــقـتــرح نـشـر الــتـعـديـالت في اجلـريـدة
الـرسمية الوقائع العـراقية لتكون نافذة
وحتـقق الـهـدف والغـرض من اصـدارها

صادقة عليها.  من مجلس النواب وا
{ التدريسي في كلية القانون اجلامعة
االسالمية.

 شــرط اقـامــته في جـمــهـوريــة الـعـراق
مـدة ال تـقل عن سـنة .( اسـتـحداث فـقرة
جـديدة) ثالثاً  –ال يـجوز منح اجلـنسية
الـعـراقــيـة لـلـفـلـسـطـيـنـ ضـمـانـاً حلق
عودتهم الى وطنهم  ويستثنى من ذلك
ــتــزوجــة من ــرأة الــفــلـــســطــيــنــيــة ا ا
ـبـدأ وحـدة الـعـائـلـة . ( الـعـراقي وفـقـاً 
تــغــيــيــر رقـمــهــا من ثــانــيــاً الى ثــالــثـاً
واضـافة عـبارة ويـستـثنى ...) رابـعاً –
ال تـمــنح اجلـنـسـيـة الـعـراقـيـة ألغـراض
ســـيــاســـة الــتــوطـــ الــســـكــاني اخملل
بـالتركيبة السكـانية في العراق. (تغيير
رقـمهـا من ثالثـاً الى رابعاً بـدون تعديل
) خــامــسـاً  –يــعــاد الــنــظـر فـي جـمــيع
قـرارات مـنح اجلـنـسـيـة الـعـراقـيـة التي
اصــدرهــا الــنــظــام الــســابق لــتــحـقــيق
اغـراضه . (تـغيـير رقـمـها من رابـعاً الى

خامساً بدون تعديل  . 
ـادة (7) لــلـوزيـر ان يــقـبل جتـنس 5- ا
ـتزوج مـن امرأة عـراقية غـير الـعراقي ا
اجلــنــســيــة اذا تــوافــرت فــيه الــشـروط
ـنصوص عليها في الواردة في الفقرة ا
( ج ) مـــنه  عن (2) ســـنــتــ مع بــقــاء
الـرابـطـة الزوجـيـة. (تـقلـيل مـدة اإلقـامة

. ( من خمس سنوات الى سنت
ـــادة(11) أوالً - لــــلـــمــــرأة غـــيـــر 6 - ا
ــتـــزوجـــة من عـــراقي ان الـــعـــراقـــيـــة ا
تــكـتـسب اجلــنـسـيــة الـعـراقــيـــة وفـقـــاً
لــلـشــروط اآلتـيـة : أ – تــقـد طـلب الى
الـوزير . ب  –مـضي مـدة ال تقل عن (2)
ســنــتــ عــلى زواجــهــا وإقــامــتـهــا في
الـعـراق . ج  –أســتـمـرار قـيـام الـرابـطـة
الــزوجــيــة حـتى تــاريخ تــقــد الــطـلب
توفى ـطلقـة  أو ا ويـستـثنى من ذلك ا
عـنـها زوجـها  وكـان لـها من مـطـلقـها 
توفي ولد.(كانت بدون رقم أو زوجـها ا
ورقــمت أوالً  وتـقــلـيل مــدة االقـامـة من

ـقيـمون فيه . ( تـبديل كـلمة الـعراق وا
الـعــراق بـجـمـهـوريـة الـعـراق  وحـذف
عـبـارة احلـاصـلون عـلى دفـتـر األحوال
ــدنــيــة ولم يــحــصــلــو عــلـى شــهـادة ا
اجلــنـســيـة ).ج  –اقــام في جـمــهـوريـة
الـعـراق بـصـورة مـشـروعـة مـدة ال تـقل
عن(10) عـشر سـنوات مـتتالـية سـابقة
عـلى تقد الـطلب  ويسـتثنى من ذلك
ـهـجر قـسراً عـلى إال تـقل مدة إقـامته ا
عن (1) ســنــة واحــدة. ( تـبــديل كــلــمـة
الـعـراق بجـمـهوريـة الـعراق  واضـافة
عــبــارة ويــســتـثــنى ...). د –ان يــكــون
حــسن الـسـلـوك والـســمـعـة ولم يـحـكم
عـــلــيه بـــجــنـــايــة أو جـــنــحـــة مــخـــلــة
بــالــشــرف.(ال تــعــديل عــلــيــهـا). ه –ان
تــكــون له وســيـلــة جــلـيــة لــلــعـيش.(ال
اً من تـعديل عـليها ) و – ان يـكون سا
األمـراض االنتقالية. (ال تعديل عليها).
ثـــانــيــاً - جملــلس الـــوزراء بــنــاءً عــلى
اقــتـــراح الــوزيــر قــبــول جتــنس غــيــر
الـعـراقي  اذا كان يـؤدي خـدمة نـافـعة
ـصلحـة العامة ذلك لـلبلـد  وتقتضي ا

ه يـكـون مـقـيـمـاً في الـعـراق وقت تـقـد
طــــلب احلــــصـــول عــــلى اجلــــنـــســــيـــة
الـــــعـــــراقـــــيـــــة".(حـــــذف عـــــبــــارة وأب
واسـتبـدالهـا بعـبارة وأب غـير مـجـهول

عراقي).
ادة(5) لـلوزيـر أن يعد عـراقياً من 3- ا
ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من
أب  أو أم  غــيـر عـراقــيـ  مـولـودين
فـيه أيـضاً  وكـانا مـقـيمـ فيه بـصورة
مـعـتـادة عنـد والدة ولـدهمـا  بـشرط أن
ـنـحـه اجلـنــسـيـة يــقـدم الــولـد طــلـبــاً 
الـعــراقـيـة ". (حـذف عـبـارة من أب غـيـر
واسـتـبـدالـهـا بـعـبارة من أب أو عـراقي

.( أم غير عراقي
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ـــادة (6) أوالً-لـــلـــوزيــر أن يـــقــبل 4- ا
جتـــنس غـــيــر الـــعـــراقي عـــنــد تـــوافــر
الـشــروط اآلتـيـة:أ-ان يـكـون بـالـغـاً سن
الــرشــد.(ال تــعــديل عــلــيــهـا).ب  –دخل
جــمـهـوريـة الـعــراق بـصـورة مـشـروعـة
ومـقيمـاً فيها عـند تقد طـلب التجنس
ــــولـــودون في ويــــســـتــــثـــنـى من ذلك ا

ـادة(2) يـعـد عراقي اجلـنسـية كل 1- ا
مـن: أوالً-كــان عـــثــمـــاني اجلـــنــســـيــة
وسـاكنـاً في العراق هـو أو أحد والديه
أو جـــده ابـــتـــداء من يــوم23/8/1921
ولــــــــغــــــــايـــــــة1924 /6/8). فــــــــقـــــــرة
جـديـدة).ثـانـياً–حـصل عـلى اجلـنـسـية
ـــوجب أحــكـــام قـــانــون الـــعـــراقــيـــة 
اجلــنـســيـة الــعـراقــيـة رقم(42) لــسـنـة
وقـــانـــون اجلــنـــســـيــة ـــلـــغى 1924 ا
الـــــــــــــــعـــــــــــــــراقــــــــــــــــيـــــــــــــــة رقـم(43)
وقـــانـــون مـــنح ـــلـــغى لـــســـنـــة1963ا
اجلــنـســيــة الـعــراقـيــة لـلــعـرب رقم(5)
ــلـغى وقـرارات مـجـلس لــسـنـة 1975ا
ـنح ـنــحل اخلـاصـة  قــيـادة الـثـورة ا
اجلـنـسيـة الـعراقـيـة".(ال تعـديل عـليـها

سوى الترقيم).
ـادة (4) لــلـوزيـر ان يـعـد من ولـد 2- ا
وأب غـيـر خـارج الــعـراقـمن أم عـراقـيـة
عـــــراقي أو الجـــــنـــــســــيـــــة له عـــــراقي
اذا اخـتارهـا خالل سـنة من اجلـنـسيـة
إال اذا حالت تـاريخ بـلوغه سـن الرشـد
بـشرط أن الـظـروف الـصـعـبـة دون ذلك

- خـمس سنـوات الى سنـت ) . ثـانياً
جملـلس الـوزراء بأقـتـراح الوزيـر منح
ـتــزوجـة من ــرأة غــيـر الــعـراقــيــة ا ا
الـعـراقي  اجلـنـسـيـة الـعـراقـيـة بـنـاء
ــقـــتــضــيــات عــلـى طــلــبــهـــا  وفــقــاً 
ــصــلــحــة الـعــامــة  عــلى ان تــكـون ا
مـقـيـمة في الـعـراق مـدة ال تقل عن(1)
ســـنــة واحــدة ".(اســتــــــحــداث فــقــرة

جديدة ).
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ـادة(13) أوالً- لـلـمـرأة العـراقـية 7- ا
ـتخلية عن جـنسيتها الـعراقية وفقاً ا
ـادة(10) ألحــكــام الـبــنــد (أوالً ) من ا
ـادة(12) مـن هـذا الـقــانـون  طـلب وا
اسـتـردادها في احـدى احلاالت اآلتـية
: أ –اذا مــنح زوجــهــا غــيــر الـعــراقي
اجلـنـسيـة العـراقيـة . ب- اذا تزوجت
من شـخص يحمل اجلـنسية الـعراقية
. ج- اذا انـتهت الـعالقــــــــة الـزوجية
بـزوجـهــــا غـيـر الـعـراقي بـالـوفاة  أو
الـطالق  أو التـفريق بـحكم قـضائي .
ثـانـياً –تـعـاد اجلـنسـيـة العـراقـية في
ـنصـوص عـليـهـا في البـند احلـاالت ا
ادة من تاريخ تقد (أوالً ) مـن هذه ا
الــطـلب  عـلى ان تـكـون مـوجـودة في
الـــعـــراق ".(اعــــادة تـــرقـــيم وتـــعـــديل

واستحداث بعض العبارات).
ــادة (17) - أوالً  – يــلــغى قـرار 8- ا
ــنـحل) رقم مــجـلس قــيـادة الــثـورة (ا
(666) لـسنة 1980م وتـعاد اجلنسية
الــعـراقــيـة لــكل عــراقي أسـقــطت عـنه
ـوجب الـقـرار اجلـنــسـيـة الـعـراقـيـة 
ـذكـور  وجـمـيـع الـقـرارات اجلـائرة ا
الــصـادرة من مــجـلـس قـيــادة الـثـورة
ــنـحل) بــهـذا اخلــصـوص. ( رقـمت (ا
وكـانت بدون رقم ولم تعدل ). ثانياً –
يـعـد عـراقي اجلنـسـيـة كل من كان من
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سـيـاسي فــهـو اكـثــر االطـراف اصـرارا
عـــلى وجــــود حتـــالـف تـــشـــريــــني في
ـكن تـوظـيف خـبـرت االنـتـخـابـات  و
حـــراك شـــبـــاب من اجل لـــلـــتـــغـــيـــيـــر
الــتـنــظــيــمــيــة في ادارة االنــتــخــابـات
وحـمالتــهـا الـدعــائـيــة مـا يــجـعل قـوة
كن ان حتـدث فـرقا شبـابـية مـحـركـة 

في التاثير على الراي العام .
فــاذا اجــتـــمع هــذا الــثـالثي في  نــواة
لــــتــــحــــالـف تــــشــــريــــنـي يــــضم االول
ــلــكــهــا ــالــيــة الــتي  بــامــكــانــيــتـه ا
والـشـعـبـيــة الـتي يـتـمــتع بـهـا الـثـاني
يز بها الـثالث لشكلوا واالدارة التي 
حتالفا ليكون نواة قوة سياسية قادرة
عـــاى جــــذب قــــوى تــــشـــريـن االخـــرى
بـاخــتالف تـوجـهــاتـهــا ومـتـبــنـايــتـهـا

ثال فعليا لتشرين الثورة .  لتكون 
ـايـكـون حـزب امـتـداد وحـركـة نازل ر
اخــــذ حــــقي الــــذيـن اكــــمال اجــــراءات
تـسـجـيـلـهـمـا الحـقـا ال تـقل اهـمـيـة عن
االحــزاب الــثالثــة الــتي ذكــرتــهــا لــكن
ا هو عليه في وقعهما االعالمي اقل 
الـبـيـت الـوطـني او  25اكـتـوبــر حـيث
قدمـا قـيـاداتـهـمـا بشـكل نـاجح لالعالم
ـيـز على وينـشط انـصـارهـما بـشـكل 
مـــواقع الــــتـــواصل االجـــتــــمـــاعي مـــا
يـجـعـلـهم مـجـتـمـعـ مـؤهـلـ خلـطف
ـا فـيهم الـنـاخـبون انظـار الـنـاخبـ 

تارجحون.      ا
ـرء يـدركه اذ لم لكـن ال كل مـا يـتمـنى ا
تكن حورات الـتشـرين مـنتـجة وظلت
اخلالف قــائـــمــة بـــ اطــراف احلــوار
ورغم ان الــكـــثــيــر مـن هــذه اخلالفــات
شـكـليـة اال انـهـا بـقـيت تـبـحث عن حل
حـــتى تــــبـــخــــر حـــلم وجــــود ائـــتالف
ــكن ان يـغــيـر تـشــريـنـي شـامل كــان 
ـقبـلة موازين الـقوى في االنـتخـابات ا
ــطــاف بــان تــخــوض ابـرز فــانــتــهى ا
احزاب تشرين االنتخابات منفردة بعد
ان قـطـعـوا االمل بـان جتـمـعـهم خـيـمـة
واحــدة وبــقي حــراك "شــبــاب من اجل
الـتـغـيـير" مـتـمـسـكـا بـهـدفه فـاعـلن عن

تشكيل ائتالف الوالء للعراق .
تشـتت تـشريـن االنتـخـابات وكـمـا قلت
يـجـعــله مـخــتـلـفــا عن تـشــرين الـثـورة
شكال ومـضمـونـا فتـشـرين الثـورة كان
مضـمونـهـا تلك الـصـور التي تـصدرت
الصحـف والتواصـل االجتمـاعي حيث
ـريـول او تـتـقـدمـهـا مـسـعـفـة تـرتـدي ا
الصـدريـة البـيـضاء وقـد غـطاهـا دخان
ـسيـلة لـلدمـوع ليـغيـر لونـها القـنابل ا
ولـيـرسـم عـلـيــهـا خـارطــة بـطــولـة تـلك
سـعفات) الواتي الشابات الـيافعات (ا
اوقــدن جـــذوة الــثــورة الـى جــانـــبــهــا

ـنبـثـقـة من قـوى تـشـرين واحلـركـات ا
خـيــام الـســاحـات فــتـحت مــنـذ اشــهـر
شاركة في االنتخابات حورات بشان ا
لقـطف ثـمار الـثـورة واحداث الـتـغيـير
ــان ــنـــشــود من خـالل دخــول الـــبــر ا
وازاحة قوى الفـشل واالتيان بـحكومة
تــنــقـذ مــا تــبــقى مـن الــدولـة انــقــسم
الـــتــــشـــريـــنــــيـــون فـي مـــوقـــفــــهم من
االنـتخـابـات الـى فريـقـ االول رافض
ــــشــــاركــــة في ظـل وجــــود الــــسالح ا
ــنـــفـــلت ومـــفــوضـــيـــة انــتـــخـــابــات ا
تتحـاصصـها الـقوى احلـاكمـة وقانون
ال احزاب لم يـفعل فضـال عن وجود ا
الــســيـــاسي اصــحــاب هـــذا الــتــوجه
ـعـلـومـات اجتـهـوا الى وحـسب اخـر ا
تـشـكـيل مـجـالس ثـوريـة بـاحملـافـظـات
ومة تشرين الثورة وتشكيل هدفها د
قـاعدة جـمـاهـيـريـة لـدعم من يـصل من

ان. مرشحي تشرين الى البر
امـا الــفـريق االخــر فــدخل في مـرحــلـة
االســتــعــدادات خلــوض االنــتــخــابـات
وباشر باجراءات التسجيل لدى دائرة
االحزاب في مفوضية االنتخابات على
امل ان تـــكــون تـــشــريـن والــســـاحــات
وتضحـياتـها هي اجلـامع لهـذه القوى
رغم اخــتالف تــوجــهــاتــهــا الــفــكــريــة
نـاطـقيـة وخـططـها في وانتـماءاتـهـا ا
مـعـاجلــة االزمـات الـتـي تـعـاني مــنـهـا
الــبالد ووقع عــلى هــؤالء مــســؤولــيــة

تمثيل تشرين شكال ومضمونا .
لكن وعـلى مـا يبـدو ان تـشرين الـثورة
قـــد تـــكـــون مـــخـــتـــلــــفـــة عن تـــشـــرين
االنــتــخـــابــات اذا يــقـــدر عــدد الــقــوى
نبـثقـة من تشـرين باكـثر من سـبع ا
تـشـكــيل بـ حــزب او حـركــة او تـيـار
سـيـاسـي وعـدد قـلــيل جـدا مـنــهـا كـان
يـنــشط قـبل تــشـرين  2019ابـرز هـذه
القـوى تلـك التي افـرزتـها سـاحات ذي
قار اوال ثم بـغداد ثـانيـا تلـيها الـنجف
ثــالــثــا فــيـمــا انــخــرطت  الــعــديــد من

صـــــورة الـــــتـــــكـــــتك الـــــذي شـــــبـــــهه
التشرينيـون بالثور اجملنح اذ لم يكن
التـكتك كـوسيـلة نـقل غيـر مرحب بـها
ا بالـشارع كـاحد رمـزيات الـثورة وا
كـانت الـرمـزيـة لـسـائـقهـا ذلـك الـشاب
الـــذي عــــلى االرجح لـم يـــبـــلـغ الـــسن
الـــقــــانـــونــــيـــة بــــعـــد ولـــيـس له حق
التصويت لـكن له احلق ان يبحث عن
مــســـتـــقـــبال امن بال فـــســـاد يـــنــهش
ــــســـــعــــفــــة االحالم  والـى جــــانـب ا
والتـكتك وسـائقه تـتجمـع صور رموز
اخـرى لــتـشــرين مــثل الــعـجــوز الـتي
تـركت مـنـزلـهـا وجـلـست في الـسـاحـة
تقدم الطعام للمتظاهرين وطبيب ترك
عــيــادته ونـــقل خــدمــاتـه الى ســاحــة
ــــوظف الــــتــــظــــاهــــر وكـــذلـك فــــعل ا
واالعالمي وشـــيخ الــعـــشــيــرة وذوي

هن احلرة والنقابي وغيرهم . ا
ــد الـــطالبي واالبــرز كـــانت صـــورة ا
الـذي انـقـذ الـثــورة من االنـهـيـار بـعـد
ؤيدة للثورة عندما انسحاب القوى ا

حتولوا في حلظة الى خصوم لها.
امـا مـضــمـون تـشــرين فـهــو اكـثـر من
 700شـهــيــد وقــرابـة  25الف جـريح
كانوا ترجمة حقـيقية لتحدي اخلوف
ـوت و نــظـام بـات يــتـعــكـز عـلى من ا
سالح منفلـت واجهزة امنـية انهـكتها
احملـاصـصـة . كـان مــضـمـون تـشـرين
صفاء السراي وامجد التهامات وهنا
مـاذي ومـصــطـفى الـســاعـدي واحـمـد
عبـد الصـمد وهـشام الهـاشمـي وثائر
ابو الـطيب وزمـان الزرفي والـدكتورة
ضـحـى ابـراهــيم وقــائــمــة تــطـول من
اســمـــاء الــشـــهــداء واخـــرون احــيــاء
مازالوا يـتحـدون التغـييب والـترهيب

واالغتيال.
ـــقـــارنــة بـــ مـــا كــان تـــشـــهــده وبــا
الــســاحــات الــتـــظــاهــر ومــا شــهــدته
طــاوالت احلـــور فـــانه فـــعال تـــشــرين
االنتـخابـات تـختـلف كـثيـرا حتى االن
عن شكل ومضمون تشـــــــرين الثورة
 من وجـهـة نـظـري ومن خالل مـا اراه
ــكـتــوبـة او او اقـرأه في بــيـانــاتـهم ا
ــصــورة الــتي تــنـــشــر عــلى مــواقع ا
الــتــواصـل االجــتــمـــاعي او من خالل
طبيـعة التعـامل فيمـا بينـهم   فشكال
طي خالي هي تعكس واقع تقـليدي 
من االبهـار الذي كـان يـجذب االنـصار
لـــلــــثـــورة لــــدرجــــة ان هـــذا الــــشـــكل
الـتــقـلــيـدي لــيس فـيه مــكـان لــصـورة
سـعفـة او سائـق التـكتك او الـطالب ا
اجلامعي الذي انـقذ الثورة او تراص
خيامها  وتشتت قوى تشرين بسبب
خالفاتها سينسـيها هدفها النابع من

حراكات السماوة والديوانية وكربالء
وواسط حتت مظلـة العنـاوين البارزة
في ذي قار وبـغـداد والـنـجف االشرف
مـثل تــشـكــيل امــتـداد الــذي اعـلن من
الديـوانـيـة في الـوقت الـذي هـو حزب
ذي قــاري قـيــادة وتــنــظــيــمــا ومــقـره
الـرئـيس في كـربـالء في حـ سـجـلت
مـحافـظـة مـيـسـان غـيـابـا واضـحا في
ـشـهـد االنـتـخـابي الـتـشـريـني كـذلك ا
البـصـرة لـكن بـنـسـبـة اقل رغم انـهـما
من احملـافـظــات الـتي قـدمـت ضـحـايـا
ايام االحتـجاجـات  سعت مـعظم تلك
احلــركـــات واالحــزاب الــتـــشــريـــنــيــة
خلـوض االنـتـخـابـات مجـتـمـعـة حتت
مــــظـــــلــــة ائـــــتالف واحـــــد وعــــقــــدت
اجــتـــمــاعــات لـــتــرتـــيب االوراق هــذا
التحالف في بـغداد والنجف ورغم ان
االجــواء كــانـت مــفــعـــمــة بــالـــتــفــائل
والـتـرحيـب الـذي القـته هـذه اخلـطوة
من قبل قـواعـد تشـرين واالجـتمـاعات
االفـتـراضـيــة الـتي سـبــقـتـهـا وشـارك
فـيهـا تـشـريـنـيـون من مـخـتـلف بـلدان
الـعـالم ولم تــقـتـصـر عـلـى تـشـريـنـيي
الداخل ووضعـوا اخلطـوط العـريضة
ــشـروع االنــتـخــابي وكــيـفــيـة لـهــذا ا
يـكـون انـعــكـاسـا لــروح ثـورة تـشـرين
لكن عـلى طـاولـة احلوار الـواقـعـية لم
تكن االمور مثـلما هـو متوقع فـعقبات
مثل التمـويل والقيادة ونـوعية قوائم
رشح وتوزيـعهم اجلغرافي كانت ا
كن ان تـكون طـبيعـية في مـثل هذه
احلوارات امـا ان يـكـون حـوار مـغلف
بـاحلـذر فـهــذا الـذي لم يـكن مــتـوقـعـا
كـــون احلــذر اذا تـــضـــخم يـــؤدي الى
فقـدان الـثـقة وفـقـدان الثـقـة يـقود الى
ـشـروع قبل والدته وبـاالضـافة وئد ا
الى حذر الـتشـرين مـن بعضـهم كان
يـتـمـلـكـهم هـاجس االحـزاب احلـاكـمـة
لدرجـة ان هذه االحزاب كـانت تتـحكم
بــخـــطـــابــهم مـن حــيـث ال يــشـــعــرون

فاسـهل مـا اتفـق علـيه اجملـتمـعـون هو
عدم تـضـم اسـم التـحـالف اي اشارة
ـتاجرة بدماء الى تشرين بداعي عدم ا
الشـهـداء فـيـمـا احـيـله انـا الى اخلوف
من حملة التسقـيط التي قد يتعرضون
لـهــا عــلى يـد اجلــيـوش االلــكــتـرونــيـة
لالحزاب احلاكـمة كـما ان التـشريـني
جنـحت طـروحـاتـهم وادبـيـاتـهم كـثـيرا
نحو اخلطاب الديني واصبحوا صدى
لالحـزاب االسـالمـيــة الــتي تـعــاني من
ازمــة فـي الــشـــارع في رســـالــة مـــنــهم
تدين بـعد حمالت لطمـئنة اجلـمهـور ا
التخوين الـتي تعرضوا لـها واتهامهم
بالـكـفـر او االحلـاد في ح ان غـالـبـية
هـذا اجلـمــهـور  يـحــمل فـشل االحـزاب
الدينية مـسؤولية التـحول السلبي في

اجملتمع .
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ــا رشح عن تـلك االجــتـمـاعـات ووفـقـا 
الــتي بــذلت قــيــادة حــراك "شـبــاب من
ـفاوضات اجل التـغيـير" اشـواطا من ا
الفردية اللتئامها فان معظم اجملتمع
لم يسجلـوا لدى مفـوضية االنـتخابات
الــتي كــانـت قــد حــددت الــتـــوقــيــتــات
ـطـلـوبـة لـتـسجـيـل االحـزاب الـراغـبة ا
بخوض االنتـخابات الـوحيدون الذين
اتمـوا اجراءات مـفـوضيـة االنـتخـابات
حينـها كانـوا اعضاء حزب 25 اكتوبر
والـــــذين قـــــد يـــــضـــــطـــــرون خلــــوض
االنــتــخـــابــات مــنـــفــردين امـــا الــبــيت
ا يكون اكثر االحزاب الوطني الذي ر
تشـرين شعـبيـة فانه يـواجه صعـوبات
مالـيـة تعـيق خـوضه االنـتخـابـات على
الـــعــــكس من  25اكـــتــــوبـــر الـــذي ا
استعدادته الفـنية واللوجـستية ويدير
االمور باريحية كبيرة اما حراك شباب
من اجل التـغـيـير فـانه االكـثـر تـنظـيـما
ورشاقة  اذاما قارناه بـباقي تشكيالت
تـشـرين والــذي تـعـمل قـيــادته الـشـابـة
بـاجتــاه اجــتـمــاعي اقــتـصــادي واخـر

ساحـة الـتـظاهـر في ازاحـة الـفـاسدين
عن السـلـطة ويـجـعلـهـا تتـنافـس فيـما
بينها لكسب جمهور تشرين واضعاف
كتـلتـه البـشريـة االنـتخـابـية وحتـويله
الى مـجــامــيع مـتــنــازعـة وبــوادر هـذا
االمـر كـانت واضــحـة بـعــد ان شـهـدنـا
تـراشـقـات بــ تـشـريـنــ بـتـغـريـدات
نـشـرت عـلى حـسـابــاتـهم الـشـخـصـيـة
عـلى تـويـتـر او فـيس بـوك كـمـا ذهـبت
بعض التنسيقيات الى االلتحاق بكتل
االحـزاب احلـاكــمـة والــتـحـالف مــعـهـا
انتخابيـا السباب نفعـية والطموح في
ان وان كـان عـلـى حـساب دخـول الـبـر

شروع التشريني . ا
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اما مضمونا فـان ما يصدر من خطاب
تـشـرين االنــتـخـابـات ال تــشـعـر ان من
كان في كتـيبـة مكـافحة الـدخانـيات قد
كتب فيه كلمة او له فيه راي او ان من
صاغ كلمـاته كان جالس بجـانب مهند
الـــقــيـــسي او عـــلـي جــاسـب كــمـــا انه
خــطـــاب خــالي مـن نــكـــران الــذات في
ســـبـــيـل الـــقـــضـــيـــة ولـم تـــشــــــــــهـــد
االجــتــمـاعــات الــتـي كـانـت تــمــهــــــــد
لــتــشــكــيل الــتــحــالف االنــتــخــابي اي
هد العالن ائتالف ستوى  تنازالت 
ـكن ان يـنـافس انـتـخـابـيا مـتـمـاسك 
ـال والـسالح والــسـلـطـة قـوى تـمـلـك ا
والــتــمــرس فـي خــوض االنــتــخــابــات
ويتغلـب عليهـا بصالبتـه وتمــــــاسكه
التي يـتـمتع بـهـا ثائـر من اجل حـقوق

شعب.
يبـدو ان تـشـرين االنـتـخابـات سـتـعـيد
اخــطــاء الــثــوار عــبــر الــتــاريخ مــا لم
يتداركـوا انفسـهم فيمـا تبقى من وقت
ويـعـيدون تـرتـيب اوراقـهـم في جـلـسة
باحدى ساحات التظاهر علها تذكرهم
بان مـا يـجـمـعهم تــــــــــنـازالت  نـكران
الــــذات ولــــيس الــــتـــــنــــازالت من اجل
التـنـازالت وصـوال الى كيـان انـتـخابي
قادر على حتـقيق مشـروع تشـــــــــرين
يـدعـون من خالله الـكـفـاءات الـعـراقـية
والـشــخــصـيــات الـوطــنــيـة لــيـكــونـوا
مـرشـحـ فـيه يــاخـذون عـلى عـاتـقـهم
تـــنـــظــــيف مـــا خــــلـــــــــــفـــتـه فـــوضى
ـاضـيـة واعادة الـبالد الى السـنـوات ا
سكة احلضارة كما كـان يطالب الكثير
مــنـهـم او ان الـتــشــريــنــ يــخــتـارون
الـوقــوع بــذلك الـفـخ الـتــاريــخي الـذي
وقع فـيه مـعـظم الـثـوار الـذين تـئاكـلت
ثوراتهم عند بابا السلطة فيكونوا هم
اقل من اولــئك بــدرجــات عــنــدمــا كــان
التـفكـير بـخوض االنـتخـابات يـكفـيهم

لتأكل الثورة.
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واألنــظـمـة الــتي تـعــيق عـمل نــشـاطـات
شـــركـــات الــقـــطــاع اخلـــاص وتـــشــريع

القوان اجلديدة ذات العالقة .
شـاريع الصـغيرة 20- دعم وتـشجـيع ا

توسطة. وا
21- تـشـجـيع ودعم مـشـاريع اإلقـتـصاد

نزلي الفردية. ا
22- إعـتماد سياسة إستيرادية صارمة

نتج احمللي . حلماية ا
23- تـفـعـيل قـانـون وتـعلـيـمـات حـمـاية

ستهلك. ا
24- تـــخــفــيض الـــرســوم الــكـــمــركــيــة
ـــعــدات والـــضـــرائب عـــلـى الــســـلـع وا
ــوردة لــصــالح شــركــات اإلنــتـــاجــيــة ا

القطاع اخلاص.
25- تــــخـــفــــيض نـــســــبـــة الــــضـــرائب
والــرســـوم الــبــلــديـــة واخلــدمــات عــلى

النشاطات احمللية.
26- قــيـــام شــركــات الــقــطــاع اخلــاص
ـســـــــــؤولـيـة اإلجـتـمـاعـية ـمـارسـة ا
فـي دعم وتــنــمــيــة قــدرات الــفــــــــــئــات

الهشة.
كن احلـديث عــنــــــــه إعتـماد هـذا مـا 
هـذه الـرؤى سيـكون مـنتـجا في حتـقيق
ـســـــــــتـدامـة الـتـنــمـيـة والـتـنـــــــمـيـة ا
وصـوال لتلمس الطريق وفــــــــق مباد
احلــكم الـرشــيـد ودولــة حتـتــرم حـقـوق
اإلنـــســان وحتـــســ نـــوعــيـــة احلــيــاة
وحـمـايـة حق احلـيـاة بـكـرامـة وحتـقيق
الـــعــدالـــة وســيــادة الـــقــانـــون وإنــفــاذ

القانون .

{ ناشط في مجال إدارة احلكم واحلكم
الرشيد ومكافحة الفساد

ـعـيـشـة 1- إقــرار تـخـصـيـصــات غالء ا
ــوظــفي الــقــطـاع الــعــام من الــدرجـات
الـدنيا أو الذين رواتبهم مليون ونصف
ـا يالئـم حـجم ــلــيـون ديــنــار نــزوال  ا

الضرر من رفع سعر صرف الدوالر.
ـعـيـشـة 2- إقــرار تـخـصـيـصــات غالء ا
لــلــمـتــقــاعــدين الـذيـن رواتـبــهم أقل من

مليون دينار.
3- زيـــادة تــــخـــصـــيـــصـــات صـــنـــدوق

احلماية إلجتماعية .
4- مـراجعة وحتليل بيئة قطاع األعمال
وحــــاجـــتــــهـــا لـأليـــدي الــــعـــامــــلـــة مع
تـعزيزعـمليـة التدريب والـتأهيل وإعادة
الـتـأهيل لـلبـطـالة وتـوظيـفـها في قـطاع

األعمال .
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ـكافحة 5- إعـتماد ستـراتيجيـة وطنية 
الـفسـاد محـورها إتـخاذ تـدابيـر وقائـية
واضـــحــة فـي الــرقـــابــة اإلســـتـــبــاقـــيــة
والـتـدقـيق والـتـوظيف وإجـراء وتـنـفـيذ
الحـقـة الــعـقــود وإنـفـاذ الــقـانـون فـي ا

واإلستراد.
6- زيـادة تـخـصـيـصات قـطـاع الـتـربـية
والـتــعـلـيم وقـطـاع الـصـحـة واخلـدمـات

البلدية والبيئة.
7- رصــد اإليـرادات الــعـامــة الـنــفـطــيـة

وغير النفطية.
8- تأسيس صندوق تنموي سيادي.

ـصـارف احلـكـومـيـة 9- إعـادة تــقـيـيم ا
وتــــعــــزيـــز دورهــــا في دعـم الـــنــــشـــاط
اإلقـتصادي والفردي مع تخفيض نسب
الـفائدة إذ أن نـسبة الـفوائد هي األعلى
في الـعـالم وحتـتـسب تـراكـمـيـة نـايـهكم
ــوظـفــ لـطــالـبي عن شــبــهـة إبــتـزاز ا

ومــلـــمــوســة في األســـواق الــعــراقــيــة
وإزديـــاد قــيـــمــة الـــســلع االـــغــذائـــيــة
واإلستهالكية وسبب إضرار كبيرة في
الــقـــطــاع اخلــاص ومــدخــرات األفــراد
,واحلــوارات الـتي حتــصل هـذه اإليـام
حول إرجاع سعر الصرف الى السابق
أيـضـا ستـكـون لهـا تداعـيـات قد تـكون
أخـطر ,أردد دائـمـا السـياسـة النـفطـية
تـخـتـلف عن الـنـفط الـسـيـاسي والـيوم
أقول السياسة اإلقتصادية تختلف عن

اإلقتصاد السياسي .
ـــــطــــلـــــوب من فـي كل األحـــــوال مــــا ا
الـسلطة التنفيذية في حماية اإلقتصاد
وبــنــاء ســيــاســات إقــتــصــاديــة عــامـة
تــضـمن الــعـدالـة وحــمـايــة مـوجـودات
وثــروات الـبـالد ودعم الـقــطـاع اخلص

ودعم الفئات اجملتمعية الهشة.
ـجـمـوعـة من الـنـقـاط في حال أتـقـدم 
تــبـني أيـة سـيــاسـة تـنـمــويـة واضـحـة

سأبدأ من الفئات العامة كالتالي:

ستهدف. الذاتي للقطاع ا
الـــيـــوم احلــــديث واحلـــوار الـــعـــام عن
فترض أن الـسياسة النقدية وكان من ا
يـــثـــار هــذا احلـــوار مـــنــذ زمن بـــعـــيــد
ومــراجـعـة الـسـيـاســة اإلقـتـصـاديـة في
الـصنـاعة والـزراعة,مـع رصد اإليرادات
وكــيــفــيــة تــوظــيــفــهــا في والــتــنــمــيــة
ـوارد ـسـتـدامـة وتـوزيع ا والـتــنـمـيـة ا
بــعـدالـة وقـيــاس نـسـبــة الـفـقـر,كـمـا أن
الـــعـــالم ومـــنــذ حـــوالي ســـنـــة تــواجه
تـــداعــيــات كـــوفــيــد/19 اإلقـــتــصــاديــة
والــتـنـمـويــة وإزديـاد نـسـبــة الـفـقـر في
الـعالم إعـتمـد الدول الى سـياسات دعم
هشمة إما في العراق الـفئات الهشة وا
كــان الـفــقـر أحــتل نـســبـة مــتـقــدمـة من
نـسبـة السكـان بحوالي %32 دون دعم
واضـح من الــــدولــــة مع غــــيــــاب رؤيـــة

إقتصادية وتنموية واضحة.
كــمــا أن إرتــفــاع ســعــر صــرف الــدوالر
مـقابل الدينار أنـتجت إرباكات واضحة

هـــــنــــالـك الــــكـــــثـــــيــــر مـن احلــــوارات
والــنـقــاشـات جتــري حـول الــسـيــاسـة
الـنـقـديـة وسـعـر صـرف الـدوالر مـقـابل
الـدينار ,كـما أيضـا نستمع الى الـكثير
مـن التـنـظيـر في هـذا اخلـصوص مع أ
ذهب بـالضد ولكل رأيه احملترم ومن ا
اإلقــتــصـادي الــذي يـنــطــلق مـنه ,هــنـا
ــوضـوع مـن حـيث مــعـايــيـر أتــنـاول ا
إدارة احلـــــكم حـــــيث أنـــــهــــا أي إدارة
احلــكم تــعـتــمـد عــلى بــنـاء مــجـمــوعـة
سـياسـات عامـة وتنـفيـذ ستـراتيـجيات
بـسقوف زمنية قابلة للرصد و القياس

. راجعة والتقييم والتقو وا
هـــنــا عــنـــدمــا تــقـــوم إدارة احلــكم في
إعــتــمــاد ســيــاسـات فـي أي قـطــاع من
قـطـاعات الـدولة يـنـبغي إسـتدراج أهل
ــعــرفـة واخلــبـرة واإلخــتــصـاص من ا
الـــقــطـــاع الـــعــام ومـــراكـــز الــبـــحــوث
والـــدراســـات ومــؤســـســـات اجملـــتــمع
تخصصة وتبنى على التقييم دني ا ا

القروض والسلف.
صارف 10- مـراجعة وإعادة تـقييم ا
األهــلـيــة مع الـشــفـافــيـة في األداء مع

إعالن حملة األسهم.
11- تـأسـيس مـجـلـس لإلعـمـار يـأخذ
ـشـاريع عـلـى عـاتـقه حـصـراً تـنـفـيـذ ا
تابعة و الرصد ألجل تسهيل عملية ا

ساءلة. راقبة وا وا
12- تـــــشـــــريع قـــــانــــون الـــــعـــــقــــود
ـــشــاريع ـــشــتـــريـــات وتــنـــفــيـــذ ا وا

احلكومية.
13- مـــــراجــــعــــة قـــــانــــون األحــــزاب
ارسة والـتشديد عـلى التعهـد بعدم 
الــنــفــوذ لإلســتــحــواذ عــلى الــعــقـود
شاريع احلكومية بشكل مباشر أو وا

غير مباشر مع جتر األفعال.
14- جتـر فعل أي مـتنـفذ يـستـخدم
نـفوذه اإلداري والوظيـفي والسياسي
نافع واإلجـتماعي لإلسـتحواذ عـلى ا
ــشــاريع ــشــتــريــات وا والــعــقــود وا

احلكومية .
15- حتليل بيئة احملافظات من حيث
الــنـــشــاط اإلقــتــصــادي والــصــنــاعي
والـــزراعي والـــســيـــاحي وتـــشـــجــيع

اإلستثمار فيها وحماية اإلستثمار.
16- حـمـايـة الـشـركـات اإلسـتـثـمـارية

من اإلبتزاز األداري واألمني.
17- إعـتماد سياسة عامة في تبسيط

إجراءات وحوكمتها.
18- إدمــاج قـطـاع األعـمـال وشـركـات
الـقطـاع اخلاص ومـؤسسـات اجملتمع
ـــــدني في الـــــقــــرار اإلقـــــتــــصــــادي ا

والسياسات العامة .
19- مـــراجــعـــة وتــعـــديل الـــقــوانــ
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الـزاويـة الـيمـنى.أمـا الـهـدف الـثاني
فـقــد جـاء من ركــلـة ركـنــيـة أكـمــلـهـا
قابل ماليي باخلطأ في مرماه. في ا
لـم يـشــكل أصــحـاب األرض خــطـورة
ــرمى الـفــرنــسي بــاسـتــثــنـاء عــلى ا
تـسديـدة ضـعيـفة لـفاسـيـليف بـينـما
كـاد يـتورط هـوجـو لـوريس في خـطأ
ســــاذج بـــــعــــد كـــــرة عــــائـــــدة له من

لينجليه.
WF d  WL

كــمـــا تــعــاون جــريــزمــان مع لــيــمــار
ـبــلي في هـجـمـة سـريـعـة إال أن ود
دافع الكازاخستاني حرم مارسيال ا
من إحـــراز هــدف مــؤكــد.لـم يــتــغــيــر
السينـاريو كثيـرا في الشوط الثاني
حـيث شـهـد سـيـطـرة فـرنـسـيـة تـامة
ومـحاوالت عـلى استـحيـاء مثل ركـلة
حــرة سـددهــا مــارســيـال وأبــعــدهـا
احلارس.بعد مرور ربع ساعة حترك
ديــشـــامب لـــتـــنـــشــيـط صــفـــوفه بـ3

باراة اجلولـة الثـانيـة.سجل هـدفي ا
ـبلـي وسيـرهي مـاليي في عـثمـان د

الدقيقت 20 و44.
رفع "الـديـوك" رصـيـدهم إلى 4 نـقاط
بـعـد التـعـادل في اجلـولة
األولى عــلى مـلــعـبـهم
أمام أوكرانيا بينما
نــــــال مــــــنــــــتــــــخب
كــــــازاخـــــســــــتـــــان
اخلــــســـارة األولى
في بداية مشواره.
أجــــــــــرى ديــــــــــديه
ديـــــشــــامـب مــــدرب

الـذي أســكن الــكــرة في الــشــبـاك في
الدقيقة 56.

 واســتــمـــرت ســيــطــرة واســتــحــواذ
الروخـا عــلى مـجــريــات الـلــعب لـكن
دون أي خــطــورة حــقـــيــقــيــة في ظل
ـنـتـخب الــتـمـاسك الـدفـاعي الـقـوي 
جورجـيا.وأهدر مـاركوس يـورينتي
فــرصــة تــســجــيل الــهــدف الــثــاني
لـلـمـنـتـخب اإلسـبـاني فـي الـدقـيـقة
71 حيث تـلقى كرة عـرضية داخل
ـنطـقة لـكنـه فشل في الـسيـطرة ا
عـــلى الـــكـــرة لـــيـــتـــدخل الـــدفـــاع
و ويُشتـتها بعـيدًا.وسدد داني أو
ـنـتـخب اإلسـبـاني كـرة من مـهـاجم ا
ـنـطـقـة لكـنـهـا مـرت بـجـانب داخـل ا
رمى جورجيا في القائم األيسر 
الـدقــيـقـة 77.واقـتـنص داني
ــو هـــدف االنـــتـــصــار أو
الــــــقــــــاتل لـالروخــــــا في
الـــــــدقــــــيـــــــقــــــة (90+2)
بـتسـديدة صـاروخـية من
عــــلى حــــدود مــــنـــطــــقـــة
ــــــــسـت يــــــــد اجلــــــــزاء 
احلـــارس لــوريـــا قــبل أن
تسكن شباكه ليمنح أول
ـنتخب بالده في 3 نقاط 

التصفيات.
ـــبــاراة وأشـــهـــر حــكـم ا
الــبــطــاقــة احلــمــراء في
وجه شــيـنـجــيـلـيـا العب
مــنــتـخب جــورجــيـا في
الـــدقــيـــقــة 93 بـــســبب
تــدخــله الــعــنــيف ضـد
بيدري العب إسبانيا.
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صــــحـح مــــنـــــتــــخب
فــرنــســا مـوقــفه في
ـؤهلة التصـفيات ا
لـــــكــــأس الـــــعــــالم
2022  بــــالــــفـــوز
عـــلـى مـــضــــيـــفه
كــــازاخــــســــتــــان
بـثـنـائـيـة دون رد
ضـمن مــنـافـسـات
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ـنـتـخب اإلســبـاني انـتـصـارا حــقق ا
قاتال بـنـتيـجة (1-2) ضد جـورجيا
في إطـار مـنـافـسـات اجلولـة الـثـانـية
ـؤهـلــة لـنـهـائـيـات من الـتـصــفـيـات ا

مونديال قطر 2022.
 وسجل هدف جورجيا كفاراتسخليا
في الـــدقـــيـــقـــة 44 بـــيـــنـــمـــا ســـجل
لـلـمـنـتـخب اإلسـبـاني فـيـران توريس
ـــو في في الـــدقـــيـــقــة 56  وداني أو
الدقيقة (2+90).س وبهذا االنتصار
نـتخب اإلسبـاني رصيده إلى يرفع ا
4 نقاط في صدارة ترتيب اجملموعة
بـيـنمـا يـتـجمـد رصـيد جـورجـيا دون

ركز اخلامس واألخير. نقاط في ا
ـنـتـخب ـبـاراة بـضـغط من ا  بـدأت ا
اإلسباني الـذي هدد مرمى جـورجيا
في الدقـيـقة 11 بـتسـديـدة من فـيران
تـوريس تـصـدى لـهـا احلـارس لـوريـا
ببراعـة.وتألق أوناي سـيمون حارس
ـــنــــتــــخب اإلســــبــــاني في مـــرمـى ا
التصـدي لتسـديدة رأسيـة من كاشيا
العب مـنـتـخب جـورجيـا في الـدقـيـقة
18 قــبل أن يُـــشــتـــتــهـــا ســيـــرجــيــو
بوسكيتس بعيدًا عن منطقة اجلزاء.
 وتلـقى فيـران توريس تـمريرة داخل
منطقة اجلزاء من زميله بيدري لكنه
سددها بـقوة زائدة لتـمر أعلى مرمى

جورجيا في الدقيقة 42.
ومن هـجـمـة عـكــسـيـة سـريـعـة جنح
خفـيـشـا كـفـاراتسـخـلـيـا في تـسـجيل
ـنــتـخب جـورجـيـا في هـدف الـتـقـدم 
الـدقـيـقة 44 حـيث تـلـقى تـمـريرة من
زمـيلـه أوتـار كـيـتيـشـفـيـلي وانـطـلق
وتـوغل داخل منـطـقة جـزاء إسـبانـيا
وسـدد كــرة يــســاريـة أرضــيــة أسـفل
يسار سيمون حارس مرمى الروخا.
وانتهى الشوط األول بتقدم جورجيا
بــهــدف دون رد.ومع بــدايــة الــشــوط
الــثــاني جنح الروخــا في تــســجــيل
هـدف الـتـعـادل حـيث أرسل جـوردي
ـنــطــقـة ألــبـا كــرة عــرضــيـة داخـل ا
وصـــلت إلى مـــوراتـــا الـــذي مـــررهــا
بـالــكـعب إلـى زمـيــله فـيــران تـوريس
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سـابـقات في الـهـيأة الـتـطبـيعـيـة توجـيه إنـذار نهـائي إلى نـاديي السـمـاوة والقـاسم لـعدم االلـتزام قـررت جلنـة ا
نع دخول اجلمهور بالقرارات التي  اتخـاذها سابقاً من قبل اللـجنة وعدم التزامـهما بقرارات خليـة األزمة 
العب وفي حال تكرار هذه احلالـة ستضطر اللجنة لنقل مباريات الفريق خارج محافظتهما.كما قررت الى ا
يمونـة والسكر من محافظة ميسـان وأكد والناصرية من محافظة ذي اللجنة أيضا تـوجيه إنذار نهائي ألندية ا
قار وذلك لعدم التزامـهم بالتعليمات وقرارات خـلية األزمة احلكومية بخـصوص منع دخول اجلمهور للمالعب

شار إليها خارج محافظاتهم. وفي حالة تكرار هذه احلالة سيتم نقل مباريات الفرق ا
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ــانــيــا انـــضــمت هـــولــنــدا إلـى أ
والــنــرويج في االحــتــجــاج عــلى
ســــجل قـــــطــــر احلــــقــــوقي قــــبل
مــواجـهــة التــفـيــا في تــصـفــيـات

كـأس العـالم  وفق مـا نـقل موقع
غــول الــريــاضي.اصــطف العــبــو
نـتـخب الـهـولـنـدي بـالـقـمـصان ا
الـسـوداء الـتي كُـتـب عـلـيـهـا كـرة
القـدم تدعم الـتغـييـر قبل انطالق

ـبـاراة الـثـانيـة فـي الـتـصـفـيات ا
ـونـديال قـطر ـؤهـلة  األوروبـية ا
2022 بــــــــــالـــــــــعــــــــــاصـــــــــمـــــــــة
أمــــســــتــــردام.وتــــســــاءل مــــدرب
ـنـتــخب الـهـولــنـدي فـرانك دي ا
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رشح االحتــاد الـدولـي لـكــرة الـســلــة احلـكم
الــعــراقـي الــدولي أحـــمــد عـــلي الــشـــويــلي
ـبـياد طـوكيـو للـرجال لتـحـكيم تـصفـيات أو
لكرة السلـة والتي تقام في كنـدا بالفترة من

  29حزيران وحتى الرابع من تموز.
 وقــال احلــكم أحــمـد عــلي في تــصــريــحـات
ـنـتــظـرة تـضم صــحـفـيـة  إن الــتـصـفــيـات ا
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نتخب االسباني يحقق فوزا بشق االنفس على جورجيا u“∫ ا
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أعـــلـن رئـــيس نــــادي الـــنــــاصـــريـــة
إحـسـان اإلزيرجـاوي وصـول أربـعة
العــبـ مــحــتــرفـ إلى احملــافــظـة
ــشـارك في لــتـمــثــيل فــريق الـكــرة ا
ؤهلة نطـقة اجلنوبـية ا تصفـيات ا
ـــمــــتـــاز وألول مـــرة في لــــلـــدوري ا

تأريخ النادي .
 وقال اإلزيرجاوي في بيان صحفي
 إن مـــشــرف فـــريق الــكـــرة صــاحب
شريف ومسـؤول العالقـات بالنادي
 إستـقبال الالعـب  إيكـيبي وآيدي
وأولـوكــو و آيـديــفي  الـقــادمـ من
نــيـجــيـريــا  فـجــر الـيــوم األحـد في

مـطــار بـغــداد الـدولي  مــرجـحـاً ان
خـوض احملـتـرفـ اجلـدد أول مران
مـع الـفـريق في الـوحـدة الـتـدريـبـيـة
التي ستجري الـيوم مشيراً إلى ان
إكـــمــال اإلدارة جلـــمـــيع اإلجــراءات
اخلــاصــة بــالــتــعـــاقــد وإضــافــتــهم

لقائمة الفريق.
وأكــد أن الالعــبـــ الــنــيـــجــيــريــ
ـدرب علي ـوافقـة ا األربـعـة حظـو 
وهـيب وبــحـسـب احلـاجــة الـفــنـيـة
لـتـدعـيم صـفـوف الـفـريق فـي مـراكز
الدفاع والوسط والهجوم  مبيناً أن
 احملـتـرفــ يـنـشــطـون في دوريـات

أوربية وأفريقية مهمة .

احدى
العب ا
القطرية
في
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حـملة تسويقـية وترويجية رائـعة ابتدات بها مـبكرا اللجنة
ـونـديـال قـطر 2022 حـيث سـيـتوجه ـنـظمـة  اخلـاصـة ا
الــعــالم اجــمع بــعــيــونـه او بــحــضــوره الى مالعب قــطــر

الثمانية التي سيلتأم فيها ابطال العالم لكرة القدم
وبـالتاكـيد جناح احلـملة الـتسويـقية يـعتمـد بطبـيعة احلال
عـلى جنـاح العـمل فـان كـنت ناجـحـا سـتكـون حـمـلتك من
دون شك نـاجحة وهو ما يبدو عليه الوضع حتى االن في
الـتـحــضـيـرات اخلـاصــة السـتـقــبـال الـكـرنــفـال والـعـرس

ي اجلماهيري العا
 ثـمـانــيـة مالعـب كـامـلــة بـالــعـدة والــتـرتـيـب بـعض مــنـهـا
اسـتقـبـلت بطـوالت اخلـليج والـبعـض االخر لم تـطأ ارضه
اقـدام الـالعـبــ ولم تــعش مــدرجـاته ســخــونـة تــصــفـيق

اجلماهير 
لكنها تبدو حتف معمارية ستبهر القاصي والداني

عـماريـة العـراقيـة الراحـلة ابـرز هذه الـتحف هـو ايقـونـة ا
ــلـعب الــثـاني الــذي  جتـهـيــزه لـهـذه زهـا حــديـد وهـو ا

البطولة (استاد الوكرة)
ـلـعب الذي وضـعت الـراحلـة كـافـة بصـمـاتـهـا على هـذا ا

اضي  يحمل عبق احلاضر وارث ا
ـهـلهـا لـتـرى هذا الـصـرح بـعد ان صـحـيح ان القـدر لم 
ابـصـر الـنــور لـكن الـعـالم اجــمع سـيـذكـرهــا وسـيـحـتـفل
ـضـيـفـة قـطـر اظـهرته بـاجنـازهـا خـصوصـا وان الـدولـة ا
بـابهى صورة وجسدته من خطوط على
الـورق الى واقع حـال يـحـاكي اهل
الــريــاضــة ويــوصل لــهم رســالـة
جنـــاح ســــتـــكــــتــــمل بــــانـــطالق
مـنــافــسـات قــطـر الــفـ واثــنـ

وعشرين.

v d*« w

dE  XH

vHDB  rOJ(« b  

لـست مع اي عـقوبـة اداريـة تـسجـل على اي العب دولي او
محـلي النـهـا تلـحـقق ضررا مـعـنويـا وفـنـيا به  وبـفـريقه 
يـة  فلـفت النظـر ضروري ..االمر ولكـن عندمـا تكون تـقو
يتـعلق بالعب واعد يـؤدي واجباته كجـناح على نحـو متميز
ـنـافس  وهــو فـاعل ومـؤثــر داخل مـنـطــقـة جـزاء الـفــريق ا
عنـدمـا يـؤدي واجبـا اضـافيـا ويـسجل اهـدافـا جمـيـلة  اال
وهـو مازن فياض العب فريق نادي الـشرطة وعضو منخب
الـعـراق الـوطــني   الـذي رفض ان يـكــون العـبـا بـديال في
ــبـاراة الـتي لـعـبــهـا فـريـقه امـام فــريق نـادي نـفط الـوسط ا
متـاز .. هذا السـلوك غير وخسـرها الشـرطة في الـدوري ا
ـقـبـول لم يـعـجب مــدرب الـشـرطـة  وادارة الـنـادي  فـتم ا
ايـقافه عن الـلعب .. تـصـرف مازن لم يـكن مـتوقـعا خـاصة
وان يـتـمتع بـخـبـرة جـيدة  ووعـي عالي كـونه العب دولي 
يـعـرف تـمــامـا ان كل فـريق لـديـه خط اصـيل واخـر بـديل 
باراة الرسمية واخلـطان مؤهالن الداء الواجب الفني في ا
ية  تؤكد صحة ذلك ..  والبـطوالت احمللية والعربية والعا
اضي والـعقود في السـبعـينـيات والثـمانـينيـات من القـرن ا
الزمـنـيـة التـالـية  كـان هـناك احـمـد صبـحي ونـزار اشرف
وضــرغــام احلـــيــدري  واســمــاء عـــديــدة اخــرى ال مــجــال
ــنــتــخب ــقــام  العــبــون بــدالء في ا حلــصــرهــا في هــذا ا
وكـلة هـام ا الـوطني  ولم يـتلـكأ اي واحـد منـهم في اداء ا
الــيــهم  ولم يــتــحـسس اي واحــد مــنــهم في اجلــلـوس في
مـصطـبـة الالعـب االحـتـيـاط  اذ بـرز احمـد صـبـحي على
نــحـو في بـطــولـة اخلـلــيج الـعـربـي الـرابـعــة الـتي جـرت في
الــدوحـة عـام 1976  ومـهــدي عـبــدالـصــاحب في بـطــولـة
اخلــلــيج الــعــربـي اخلــامــســة الــتي جــرت في بــغــداد عــام
وذج ÆÆ1979 وعـضو مـنتـخب مصـر محـمد ناجـي جدو 
نتخب بالده عـربي للبديل الناجح  اذ سـجل ستة اهداف 
في بـطــولـة كـاس ا افــريـقـيـا  2010 ومــعـظم االهـداف
كـانت مـؤثـرة  سـاهـمت في فـوز مـصـر بـالكـاس  رغم ان
ـسـتـوى الــدولي اتـذكـر جــدو كـان العـبــا بـديال ... وعـلـى ا
جــيـدا  االيــطـالي الــبـديل ســيـكـيـالشي  الـذي كــان العـبـا
مـغــمـورا قـبل انـطالق مـنـافـسـات بـطـولـة كـاس الـعـالم عـام
انـيا بـكاسـها .. 1990 الـتي جرت في ايـطالـيا  وفـازت ا
كـان مــدرب مـنـتـخب ايــطـالـيـا يــسـتـعـ بـســيـكـيالشي في
الـشـوط الـثـاني  ومع ذلك فـان هـذا الالعب كـان حـريـصـا
والى ابــعـد حــد في اداء مــهـمــته  وسـجل اليــطـالــيـا ســتـة

ونديال . اهداف وتوج هدافا لذلك ا
واعـود الى مـازن فـياض واقـول ان اخلـطـا وارد في تـقـدير
وقف او ذاك ولكن تصحيحه وعدم تكراره امر ال بد هـذا ا
مــنه  وعـلــيه فــان االعـتـذار تــصـرف مــحـمــود  ويـجب ان
ـدرب الشرطة والدارة يـكون علـنيا  
الـــنـــادي  والــشـــروع بـــانـــطالقــة
ـازن فـيـاض الى جـديـدة تــعـود 
مستوى عنوانه الرياضي كالعب
مـاهر وبارع  على أمل ان يكون

الحق االيام افضل بكثير .

œU Q  W —ULF  t uI √

WO «d

jHM « s  w U ≈ »U √ qN √ ∫Ê«uK
ÊU e « ≠ œ«bG  

أبدى يحيى علوان مدرب النفط السابق
اسـتـغـرابه من قـرار اإلدارة بـإقـالـته رغم
أن نــتـائـج الـفــريق جــيــدة حتت قــيـادته

درب باسم قاسم بدالً منه. وتعي ا
 وقال علـوان في تصريح صـحفي النفط

قـــدم مــبـــاريــات جـــيــدة في
أغــلب مــبــاريـات
الــــــــــــــــــــدوري
وحـــــقــــقــــنــــا
نــــــــــتــــــــــائج
ـــــــــيــــــــزة
بــــــــــدلــــــــــيل
الــــــــفــــــــريق
يــــــــــحــــــــــتل
ــــــــــركــــــــــز ا

الـسـادس رغم الــظـروف الـصــعـبـة الـتي
ــــوسـم عــــلى خالف ــــر بــــهــــا هــــذا ا
ـــواسم الـــســـابــقـــة حـــيث نـــعـــاني من ا

ضائقة مالية خانقة<
وسم عددا وأضاف النفط فـقد في هذا ا
من جنــومه وانــتــقـالــهم صــوب األنــديـة
األخـرى نـاهـيك عن اإلصـابـات الـكـثـيرة
ــبــاريــات تــعـرض حــتى أن في بــعض ا
اخلط األمامي بـكامله لإلصـابة ولم أجد
بـاراة مع ذلك حـافظـنا من يـشتـرك في ا

ميزة. على نتائجنا ا
ا قـدمـته وتـابع عـلـوان مـقـتـنع تـمـامـا 
مع الـــفـــريق ونـــتــائـــجـــنــا وفـق ظــروف
ـتــازة مــوضـحــا أنه لم الــنـادي تــعــد 
يــتـقــدم بــاسـتــقــالـته مــثــلـمــا يــشـاع في
الوسط الريـاضي بل أن اإلدارة اتخذت
قــــرارا بــــإقــــالـــتـه وهــــو يـــجــــهل

األسباب.
يـــشــــار إلـى أن نـــادي
ـركـز الـنــفط يـحـتل ا
الــسـادس بــرصـيـد
 35 نــقــطــة بــعــد
مرور 25 جولة
مـن الــــــــدوري

متاز. ا

تـبــديالت دفـعـة واحـدة حـيث أشـرك
مـــبــــابي وبن يــــدر ورابـــيــــو مـــكـــان
مارسـيال وجـريزمان وبـوجبـا.اقترب
ـــرمى الــفـــرنـــســـيـــون مــجـــددا من ا
بـرأسيـة لـكلـيمـنت ليـنـجلـيه أبعـدها
.كــان احلـــارس ألـــكـــســـنـــدر مـــوكـــ
" أبرز العب بصـفوف مـنتخب "مولـ
بالده حـيـث أنـقـذ مـرمـاه من أهـداف
مـحـقـقة بـتـصـديه لفـرصـة مـؤكدة من
رابـيــو وركـلــة جــزاء من مــبـابي في
الدقيقة 75.أجرى مدرب كازاخستان
أكـــثــر من تـــبـــديل أمال في حتـــســ
األداء أو تــقـلـيـص الـفـارق إال أن كل
مـحـاوالته بـاءت بـالـفـشل.بـيـنـما دفع
ديشامب بـورقة بديلـة أخرى بإشراك
موسى سيسوكو مـكان ندومبيلي ثم
كــيــنـجــســلي كـومــان مــكـان عــثــمـان
ـبلي في الـدقيـقـة األخيـرة ليـعود د
أبـطـال العـالم بـفوز ثـمـ بعـد رحـلة

سفر شاقة.

مــــنـــتـــخـب فـــرنـــســـا 9
تــــــــعــــــــديـالت عــــــــلى
الـتــشـكـيل األسـاسي
وتــفـوق فـريــقه بـأقل
مـــــجـــــهـــــود في ظل
الــفـــوارق الــفـــنــيــة

الكبيرة.
 ســــجل الــــديــــوك
هدف في الشوط
األول مـــــــــــــــــن
تـــــــســــــديــــــدة
واحــــدة عــــلى
ـرمى حـيث ا
مرر مـارسيال
كــــــــــــــــرة إلـى
عــــــــثـــــــمـــــــان
ـــــــبــــــــلي د
لـــــــيـــــــســــــدد
األخــــــــــيــــــــــر
بــســهــولــة في

بــويـر عن إمـكـانــيـة الـذهـاب إلى
قــطـر حــال تــأهل مــنـتــخب بالده
إلى كأس العالم الـذي يقام للمرة
األولى في الـشـرق األوسط. وقـال
دي بــويــر الــذي ســبق له ارتــداء
ــنــتــخب الــهــولــنــدي: قــمـــيص ا
يـتـركـز الـكـثـيـر من االهـتـمام اآلن
عــلـى مــا إذا كـــان يـــنــبـــغي لـــنــا
الـــذهــــاب إلى هــــنـــاك قــــطـــر إذا
تـأهــلـنـا مــضـيـفــا: من الـصـواب
طـرح هـذا الـسـؤال الـكل يـعـلم أن

ما يحدث هناك ليس جيدا.
 وجــاءت الـرسـالـة االحـتـجـاجـيـة
لـلـمـنـتخـب الهـولـنـدي في أعـقاب
ــاثـــلــة مـن قــبـل العــبي وقـــفـــة 
نتخب الـنرويجي الذين ارتدوا ا

قـــمــصـــانــا حتــمـل رســالــة
حـــقــــوق اإلنـــســـان داخل
ـلـعب وذلك قبل وخارج ا
مـــواجـــهـــة جـــبل طـــارق
وتــركــيــا في تــصــفــيــات

كأس العالم.

مـنــتـخــبــات كـنــدا- جــمـهــوريـة الــتــشـيك -
- تـركـيا- أورجـواي الفـتا الـيونـان- الـص
بـياد هـمة هي الـتحـضيـر إلى األو إلى أن ا
همة التي وستضاف إلى سجل البـطوالت ا
أسـنـدت لـه مـنـذ اسـتالمه الــشـارة الـدولـيـة.
ـبية وب ان  تـرشيـحي لدورة األلـعاب األو
في طوكـيـو هو احلـدث األهم لـسبـب األول
ــا ألن مــشــاركــة الــعــراق قــلــيــلــة جــدا ور

سـتـكـون في الـبـطـاقـات اجملـانـيـة والسـبب
اآلخر ألن في سجلي الشخصي قدت جميع
الــبـــطـــوالت الــقـــاريـــة والــدولـــيـــة وكــانت

بية. تنقصني فقط دورة األلعاب األو
 يــشــار إلـى أن أحــمــد عــلي يــعــد من أبــرز
حــكــام آســيـا وســبق أن أســنــدت له مــهـام
قـيــادة نــهــائـيــات أســيــا وبـطــولــة الــعـالم

للسيدات  والرجال.

نادي
الناصرية
يستقبل
عدد من
احملترف

 يحيى علوان
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تــعـرضت الـفـنـانـة الـتــونـسـيـة هـنـد صـبـري
لـسيل من اإلنتـقادات بعـد أن نشرت إعالن
ـلــكـيـة الـذي سـيـشـهد ـومـيـاوات ا مـوكب ا
تحف صري  تحف ا نقل 22 مومياء من ا
احلـضارة وعبـرت عن سعـادتها لـلمـشاركة
ا إستدعى منـها رداً مسهباً في احلـدث 
عــبـر سـلـسـلـة من الـتــغـريـدات قـالت فـيـهـا:
"صـبــاح اخلـيــر .. في الــبـيـت و مـعــزولـة و
احلــمـــد لــله أيــام مـــعــدودة تــفــصـــلــني عن
الــتــعــافي ان شــاء الــله من دور كــورونــا و
أعـود لـلـتـصـويـر. ربـنــا يـلـطف بـاجلـمـيع ..
افــــــقت عـــــلـى ســـــيل مـن االنـــــتـــــقـــــادات و
اإلعـتراضـات و التـعلـيـقات عـلى مشـاركتي
ـلـكيـة فوجب ـومـيات _ا في حـدث #نقل _ا
ـشـاركتي الـتـوضيـح.. انا كـتـبت "فـخـورة 
في هـذا احلدث العظيم".. من اجتهد و قرّر
انـي مــشــاركــة لـــوحــدي ??? هل يــجــوز ان
حــدثـا بـهــذه اجلاللـة الــتـاريـخــيـة  يــرتـقـبه
تـشارك فيه الـعالم بأكـمله من فرط أهـميته 
فـنـانــة واحـدة? و لـو فـنــانـة واحـدة هل
يعقل فعال ان تكون مش مصرية ابا
عن جـد ? هـذا احلـدث يـشـارك فيه
كل كـبـار جنــوم مـصـر  والـعـديـد
و مـنهم نشروا مـثل الذي نشرته 
مـشـاركـتـهم اكـبـر من مـشاركـتي
بـكثير و هذا أمر طبيعي و مسلّم
به وال نـــقـــاش فــيـه. واكـــررهــا :
فـخورة اني أشارك بجزء صغير
جـدا جــانب كـبـار جنــوم مـصـر و
شاركة عـبرت عن حبي لـها بهـذه ا
. الّي فـهم غـيـر ذلك يـبـقى قـاصد
يفهم غلط. و قاصد
يــقــلل مـن قــيــمــة
حــــــــــضــــــــــارته
الــــعــــظــــيــــمــــة
بعنصريته. 
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ـسرح مديـر ثـقافـة حـمـاة السـوريـة اعـلن اسـتحـداث ا
القـومي في حـمـاة وهو االجنـاز الـثقـافي الـذي انتـظره

مثقفو حماة.
dIÝ WO{—

عــضـوة االحتـاد الــريـاضي في حــمـاة الــسـوريـة رعت
حـفل تـكـر الـلجـنـة الـتـنفـيـذيـة لالحتـاد الـرياضي في
حـمــاة لالعــبـات ومــدربي الــنـادي بــريـاضــة اجلـمــبـاز

بالتعاون مع مع ادارة نادي سلمية.
wFOÐd « WLÞU
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وزيــر الـدولــةلـشــؤون االعالم الـنــاطق الـرســمي بـاسم
احلكومة االردنية نعى االعالمي موسى االزرعي الذي
ـاضي مــشـيــدا بـاســهـامـات ـوت الــسـســبت ا غـيــبه ا

الراحل االعالمية.
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االجــتـمــاعـي وأشـــــارت مـي أنــهـا
تــلـــقّت لــقــاح (أســــــتــرازيــنـــيــكــا)
وطـمانت كل الـذين يـحبـونـها أنـها
بــخـيــر وبـانـتــظـار تــلـقـي اجلـرعـة
وقالت مي الثـانيـة بعد  3أسابيع 
في مقـاطع الفـيديو عـلى صفحـتها
انــــهــــا كــــانت
خــائـــفـــة جــدّاً
قـبـل تـلــقــيــهـا
الـلـقـاح لـكـنـها
االن بــــحــــالـــة
جـــيـــدة ودعت
اجلـــــمـــــيع أن
يـــأخـــذ لـــقــاح
كـــــــــــورونـــــــــا
حـــفــاظــاً عــلى
سـالمـــــــتــــــــهم
والنـــهــاء هــذه
االزمـــــة الـــــتي
يــــعــــيــــشــــهــــا
الـــــــعــــــالـم في
اســــــــــرع وقت
ــــــــــــــــــــكـن .
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 اعــلــنت الــفـنــانـة الــلــبـنــانــيـة مي
حـــريــري انــهــا تــلـــقت لــقــاح ضــد
فـايــروس كـورونـا خالل تـواجـدهـا
فـي لــنـــدن وذلـك عــلـى حــســـابـــهــا
اخلاص على احد مواقع التواصل
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 روت اإلعالمــيـة األمـريــكـيـة أوبــرا ويـنـفـري
ضاد جتربـتها اخلـاصة بعـد تلـقيهـا اللقـاح ا
لــفـــيــروس "كــورونـــا" مــؤكـــدة أنه مــنـــحــهــا
"إحساسا غامـرا بالراحة" في تدويـنة نشرتها
عــبـر مــوقـعـهــا الـرســمي "يـومــيـات أوبـرا" أو

.(Oprah daily)
وتقول ويـنفري في مـطلع مدونـتها: "لـقد كنت
ا يكفي أنا وستيدمان (حبيبها) محظوظ 
ألن نكون قادرين على إنشاء فقاعة خاصة بنا
ـجـرد بدء اإلغالق ـنـزل أثنـاء الـوبـاء.  في ا
 عزل اثنت من بـناتنا البـالغات من جنوب
ـنزل تـقريـبًا. بقي إفريـقيـا معـنا وعـملن من ا
اثــنــان من مــوظــفــيــنــا داخل الــفــقــاعــة وأي
شــخص يــريــد أن يـأتـي من اخلــارج يـجب أن
يـخـضع لـلـحـجـر الـصـحي في بـيت الـضـيـافـة
دة 14 يومًا. ال استـثناءات - وال حتى لدينا 
غايل. لقـد تركت الفقـاعة مرتـ فقط في العام
ـاضي: مرة لـعـدوى في الـع  ومـرة ثـانـية ا
في تصـوير الثـدي باألشـعة السـينـية  والذي

دة 3 أشهر". أخرته 
وتشير اإلعالمية البالغة من العمر (67 عاما)
إلى أنها بعد حصولـها على اللقاح والذي لم
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ـية تـعـرضت الـنجـمـة الـعـا
بـيــونـسـيه لــلـسـرقـة وهـذه
ــــــرة وصــــــلت قــــــيــــــمـــــة ا
ــــســــروقــــات ألكــــثــــر من ا
مـــــــــــلــــــــــــــيـــــــــــون دوالر وفـي

الـــتــفـــاصـــيل اقـــتـــحم لـــصــوص
وحـــدات تــخــــــــــزين بــيـــونــســــــيه في

لــوس أجنـــــــــلـــوس وســرقــوا حـــقــائب يــد
فـاخـرة وفــــــــــسـاتــ تـزيـد قــيـمـتــهـا عن مــلـيـون

دوالر.
وقــالـــت شـــرطـــة لــوس أجنـــلـــوس إن( ثالث وحــدات
تـخـزين اسـتأجـرتـهـا شركـة إنـتـاج بـيونـسـيه تـعرضت
لـلــســــــــطـو مـرتـ في وقت ســابق من هـذا الـشـهـر
ــا ذكــرت) وفي وقت ســابـق تــعــرضت مــايــلي وفــقًــا 
سايـروس للسـرقة في كـانون الثـان وهرب الـلصوص
ـقـتـنـيـات الـشـخـصـيـة األخـرى ـالبس والـصـور وا بـا
وفي عـام 2018 تــعـــرضت وحــدة تــخــزين ســايــرس
أيضا في وادي لـلسرقة وسـرق اللصوص الـقيثارات

القيمة.

الـفـنـانـة الــعـراقـيـة الـرائـدة حـلت ضــيـفـة عـلى بـرنـامج
ي لـلمـسـرح للـحديث عن ـنـاسبـة اليـوم الـعا تلـفازي 

سرحية الطويلة. جتربتها ا

الـكــاتـب الــعـراقـي صـدر له عن مــكــتـبــة دجــلـة كــتـاب
ـاط بــعــنــــــوان (الــشـخــصــيـة الــعــراقـيــة تـفــكــيك اال
والــــتــــنـــــــوعــــات واعــــادة الــــتــــشــــكـــــيل) دراســــة في
ســوســيـولــوجــيـة وســايــكـولــوجــيـة اجملــتــمع الــعـراقي

عاصر. ا

وكيل وزارة الـزراعة العراقية شارك في الندوة العلمية
التي اقـامهأ قسم الدراسات االقتصادية ببيت احلكمة
حتت عنوان(السياسة الزراعية في العراق ودورها في

حتقيق االمن للغذائي).

الـــبـــاحـث واالعالمي الـــعـــراقي
اقــيم له يــوم الــســبت سـيــمــنـار
لــتـــســجـــيل درجــة الـــدكــتــوراه
اخلـــاصــــة به  بـــقـــسم  اإلعالم

بجامعة اسوان.
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ـنهدس العراقي صدر امر ديواني من رئيس الوزراء ا
مصـطفى الكاظمي بـتعيينه مـديرا تنفيـذيا جمللس هيئة

االعالم واالتصاالت.

بيونسيه

حتـــدد اســــمـه شـــعــــرت بـ"كــــافــــة األعـــراض
الـتقـلـيـدية" الـتي حتـدث بـعد تـعـاطي اجلـرعة
الــثـانـيــة: "أردت الـبـكــاء بـعــد اجلـرعـة األولى
لــكــنــني لـم أفــعل فــقط من الــشــعــور الــغــامـر
بالراحـة لقد أصبت بـالتهـاب رئوي في العام
الـسـابق وكـانـت رئـتـاي ال تـزاال حـسـاسـتـ

كنت خائفة جدا من اخلسائر التي قد يلحقها
فيروس (كـوفيد- (19بي ولهذا الـسبب كنت
صارمة للغاية بشأن احلصول على التطعيم".
بـعد ذلـك كشـفت أوبـرا ويـنـفري عن تـعـرضـها
لـ 3أعــراض جـانــبـيــة بـعـد تــلـيــقـهــا اجلـرعـة
الــثـــانـــيــة وهـي احلــمـى وبــحـــسب مـــراكــز
السـيـطرة عـلى األمراض والـوقـاية مـنهـا فإن
احلـمى هي "عالمــة طـبـيـعـيـة عـلى أن اجلـسم

يبني احلماية".
أمــا الــعــارض الـثــاني الــذي شــعــرت به بــعـد
اجلـرعـة الـثـانـيـة فـكـانت الـقـشـعـريـرة ووفـقا
ركز السـيطرة عـلى األمراض والوقايـة منها
فإن الشعور بـالقشعريرة - الـشعور بالبرد أو
االرتعاش عـندمـا ال تكون في بـيئـة باردة على
وجه الــتــحـديــد - هــو أحـد اآلثــار اجلــانـبــيـة
األكـثر شـيـوعـا التي يـعـاني مـنهـا األشـخاص

بعد تلقي التطعيم ضد (كوفيد-19).
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اليـختـلف اثنـان على ان جـمعيـة الفـنانـ التـشكـيلـي الـعراقـي التي
تراسهـا خالل مدة تاسـيسها الـى يومنا هـذا عدد من الفـنان الرواد
التشكيلـي الذين اسسوا لهم منـجزا فنيا تخطى احملـلية الى العربية

ية. فالعا
نعم اسـمـاء مـرمـوقـة كـانت محـط فخـر واعـتـزاز لـلـمشـهـد الـتـشـكـيلي
الـعـراقي بـالــتـالي حـرصت تـلك االســمـاء اخـتـيـار اعــضـاء لـهـا اليـقل

الواحـد منهم خـبرة وجتربـة فنـية وعمـلية عن رئـيس اجلمعـية الذي 
اخـتيـاره من قبل االف الـتشـكيـليـ العـراقيـ في بغـداد واحملافـظات
لـيـتـراس اجلـمـعـيـة بـكل امــانـة واهـتـمـام لـتـعـلن اجلـمـعـيـة انـهـا اقـوى
شهد التشكيلي مؤسسة فنية تمتلك اخلبرات الفنية والعملية وتدعم ا

ي. العراقي الداعم للتشكيل العراقي والعربي والعا
والننكر ان اجلمعية التي سمت رئيس واعضاء جمعيتها مؤخرا وبعد
انتـهاء آخر انـتخابـاتها الـكبـيرة التي جـرت مؤخرا واتـسمت بالـنزاهة
هـنية عـزمت ومنذ سـاعتهـا االولى الستالم مهـامها دعم واحليـادية وا
ـشـهد الـتـشـكيـلي من خالل اقـامـة مـعارضـهـا الفـنـيـة داخل وخارج ا
بــغــداد واحملـافــظــات فــضال عن دعم الــفــنــان الـتــشــكــيــلي الــعـراقي
واالهتـمام بـدعم شريـحة الشـباب وتـقدير كـبيـر لرواد الفن الـتشـكيلي
ـقـرات اجلـمعـيـات الـتـشـكـيـلـية في ـعـنـوي  ـالي وا العـراقي والـدعم ا

احملافظات لترتقي للمشهد التشكيلي العراقي.
سـتـوفاة وهـنـا البد لالشـارة الى قـرار رفع الـنصب والـتـمـاثيل غـيـر ا
ــاديـة لــلــشــروط الــفــنــيــة جــيــد وان تــأخــر عــلى الــرغم من الــكــلـف ا
ـوافقـات الـتي صـدرت قبل اجنـازهـا واألهم الـتشـويه الـذي اصاب وا
ــوضـوع بــالــذات وهـنــا البـد من جـنــبــات الـعــاصـمــة لـيـس في هـذا ا
االختيار الـصحيح والدقيق لـتشكيل مـجلس يتالف من خيـرة الفنان
والفـني واصـحاب االخـتصاص تـشرف عـلى تلك النـصب والتـماثيل
عـني قـبل تنـفيذهـا وتثـبيـتهـا في اركان الـعاصـمة بغـداد  وغالـبيـة ا
يـتفق عـلى ان جـمعـية الـتشـكيـليـ العـراقيـ تمـتلك الـعنـاصر الـفنـية
واالدارية وفـنـانـ حـققـوا مـنـجـزات كبـيـرة وتـمـتـلك اجلمـعـيـة خـبرات
نـقـديــة وبـحـثـيــة تـشـارك في تــصـويب الـنـصـب نـعم الـعـودة جلــمـعـيـة
التشكـيلي العـراقي باتخـاذ قرار اختيار النـصب والتماثيل اراه ان

وقـته حـان لـفـرز الـصـواب من اخلـطـأ واالهم احـترام
وتقدير لـلفن التشكـيلي العراقي عنـدما تلتقي آراء
اليختلف عـليها اثـنان في اختيـار االصلح لنصب
او تمـثـال يجـسد شـخصـية او مـعلم عـراقي ليس

في بغداد بل في محافظات العراق كافة  . 

عليك أن تـزور الطبـيب بسبب الدوران الـذى تشعر به
فى رأسك هذه األيام.
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 عـلـيك أن تــلـ فى الــكـثـيــر من األمـور وال تــتـشـبث
برأيك.رقم احلظ .8
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فـاجآت على ـقبـلة ستـحمل لك الـكثيـر من ا  الـفترة ا
هني.  الصعيد العاطفي وا
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ـقـبــلـة ألنك عــلـيك أن حتــافظ عـلى صــحـتك الــفـتــرة ا
ترفض التغذية السليمة.

»dIF «

قبلة بعد تمر بلـحظات سعيدة ومبهجة خالل الفترة ا
توتر.رقم احلظ 9.
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ـقبـلـة بالـشهـرة واسـعة فى مـجال تتـمتع فـي الفـترة ا
عملك رقم احلظ 5.
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 صـبـرك هـو سـر جنـاحك وقـدرتك عـلى اإلبـداع ليس
لها حدود.
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ـارسـة عـلـيك أن جتـتـهـد فى الـوصـول الى اهـدافك.
الرياضة مهمة لك
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ـثـابـرة حــتى حتـقق الـنـجـاح حـاول أن تـسـتـمــر في ا
الذى تستحقه. 
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 تـتـمـيز بـاخلـيـر والـشـهـامـة ولـكن عـيـبك عـدم اتـخاذ
القرارات سريعًا.
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ــشـاكل مع عــنـادك الــشـديــد سـبب فى الــكـثــيـر من ا
شريك احلياة.
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ـهــام الـيـوم وعــلـيك أن تـنــجـزهـا لـديك الــكـثـيــر من ا
سريعًا ليسعد بك مديرك.

 u(«
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اكـتب مــرادف الـكــلـمـات بــشـكل
حروف داخل الـدوائر  لـتحصل
ـــركـــزيـــة عـــلى حـــول الـــدائــرة ا
ـطــلــوبـة:(شــهـد مــولـد الــكــلـمــة ا
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1- روافد

2- يسبحا بقوة

3- وحدة وزن

4- دولة افريقية

5- مصنع

6- غرف مدرسية

7- غير مستورد

8- طرأ عليه التعديل
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فــاعـــلــتــ خــرَّجـــتــا الــكـــثــيــر من
. الفنان

كـــــــــمــا أكــد مــخــاطــبــة اجلــهــات
ــعــنــــــيــة في الــوزارات األخــرى ا
ــبــنــيــ ـــنع الــتــجــاوز عـــلى ا

ـــبــاــــــــني الـــتـــابـــعـــة لــــوزارة وا
الثقافة. 

ورافق الــوزيـــر في جــولـــته وكــيل
دير وزارة الثقافة عماد جاسم وا
ـسـرح الـعـام لـدائـرة الــسـيـنـمـا وا

أحمد حسن موسى.
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تـفقـد قام وزيـر الثـقافـة والسـياحة
واآلثــار حــسن نـاظـم مـســاء األحـد
ــوســيــقــيــة مــعــهــد الــدراســـات ا

سرح.  ومنتدى ا
واطـــَّــلع نــاظـم عــلى الــتــجــاوزات
ـــبــنــيــ وأوعــز الـــتي حلــقت بــا
بـــالــنـــــظـــر في مــتـــطــلــبـــاتــهــمــا
ـــعـــــــــــوقـــات الــــتي تـــعـــتـــري وا
عــــمــــلـــهــــــــــــمــــا وأمـــر بــــإعـــادة
تــأهـيـلــهـمــا لـتـعــودا مـؤســسـتـ
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ـصريـة روجـيـنا ـمثـلـة ا تـمـارس ا
الـتــمــارين الــريــاضــيــة الــقــاســيـة
للـحـفـاظ علـى رشاقـتـهـا وليـاقـتـها
الـبـدنـيـة ونـحـافـتـهـا الـتي حترص
عـــلى أن حتـــافظ عـــلى صـــورتـــهــا

ثالية ا
وشـاركت روجـيـنـا مـتـابعـيـهـا عـبر
حـــســابـــهــا اخلـــاص عــلـى مــواقع
الــتــواصـل اإلجــتــمـــاعي من خالل
خــــاصــــيــــة الــــقـــصـص ونــــشـــرت
مـجمـوعة من الـفـيديـوهات لـها من

داخـل الـــنـــادي الـــريـــاضي تـــقـــوم
بتمارينات قاسية جداً

يـــذكـــر أن روجـــيــــنـــا تـــشـــارك في
رمـــضــــــان هـــذا الـــعــام 2021 من
خالل مـسـلـسل بـنـت السـلـطـان من
بطـولة باسم سـمرة أحمـد مجدي
ســوسن بــدر بــيـومـي فــؤاد نـدى
مــوسى مـحــمـد مــهــران مـحــمـود
حــــجـــازي نــــهـى صــــالح حــــسن
أبــوالـروس أوتــاكــا ومن تــألــيف
ن سـالمـــــة وإخـــــراج أحـــــمــــد أ

شفيق.
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في مثل هـذا اليوم 30 اذار 1977 غيب
ـطــرب عـبــاحلـلــيم حـافظ وفي ــوت ا ا
ذكــرى رحــيــله نــسـتــذكــر في الــســطـور
الـتالـيه زيـارته لـلـعراق فـقـبل نـحو 57

عاما حل بيننا في بغداد الفنان العربي
الكـبير عـبد احلـليم حـافظ مع مجـموعة
من الــفـنــانــيـ الــعـرب من مــصـر بــعـد
التقـارب السيـاسي ب بغـداد والقاهرة
. وقد احتضن الـعراقيون حافـظا وبقية

الفـنانـ بـكل ود وحمـاس  ويتـذكر من
عــاصــر تـلك االيــام  كــيف ان تــلـفــزيـون
بــغــداد نــقل حــفالت هــؤالء الـفــنــانــيـ
مــبــاشـرة وســهــر الـعــراقــيـون مـع الـفن
الــعــربي الـراقـي واالنـاشــيــد الـوطــنــيـة

احلماسية اجمل السهرات واطيبها .
ـــثـــبـــته ان وتـــشـــيـــر وســـائل االعـالم ا
الــراحل عــبــد احلــلــيم حــافظ جــاء إلى
بغداد في منـاسبت األولى مع وفد من
فنـان عـرب إلقامـة حفـلتـ في بغداد
لـــيـــومـي الـــثالثـــاء 9 و اخلـــمـــيس 11
حــزيـران  1964عــلى مــســرح ســيــنــمــا
النـصر. أقـام الـعنـدليب في فـندق بـغداد
الدولي اجلديد حـينهـا واألفخم والكائن

بشارع السعدون .
 ومـقــر اقـامــته صـار (قــبـلـة)  الـفــتـيـات
والـنـسـوة الالئـي اكـتـشـفن ان من يـنـقـر
بلطف عـلى األرواح واألفئـدة ومن يغني
األشــواق واحملــبــة صـار بــيــنــهن حــقـا
كنـا على الرغم من واللقـاء معه أمـرا 
ا أدى إلى غلق مزاحمـة الرجال لـهن 

الشارع مرات عدة.

بــرنـامج الــعـنــدلـيـب في زيـارته األولى
تضـمن تـسجـيل لـقاء مـعه في تـلفـزيون
بـــغـــداد فـــيـــمـــا رافـــقـه في حـــفـــلـــتـــيه
ـوصل عـدد من بـالـعـاصـمـة وثـالـثـة بـا
ـطربـ وجنـوم الـسيـنـما ـطربـات وا ا
أبــرزهـم جنــاة الــصــغــيــرة. غــنى عــبــد
احلليم حـافظ الذي قدمه إلى اجلـمهور
احملـتــشــد في الــصـالــة الــســيـنــمــائــيـة
ـســرحـيـة األحــدث حـيـنـهــا بـبـغـداد وا
ـمثل حـسن يـوسف أغـنـيات عـاطـفـية ا
وحـمـاســيـة تـهـتف لـلــزعـيم جـمـال عـبـد
الناصر والوحدة العربية. وفي السياق
ــوصل ووجـد ذاته جــاءت حـفــلـته في ا
مــطــربـــون ومــلــحـــنــون عـــراقــيــون في
الــزيـارة فـرصــة لـلـقــاء الـنـجـم الـعـربي
طـربة الـلبنـانيـة فائزة األكبـر وقدمت ا
أحمد التي كانت صحبة الوفد ملحنها
األول رضا عـلي إلى عـبد احلـلـيم حافظ
الــذي حتـدث لــلـصــحـافــة بـإعــجـاب عن
القدرات التلحينية لصاحب حلن خيّ ال
تــســـد الـــبـــاب الـــذي أدته فـــائـــزة أيــام
اقــامــتـهــا في بــغـداد وانــطالقــتــهـا إلى

الفضـاء العـربي من هناك.
في العام 1965.

كــانت دار ســيــنــمـا 
النـصـر ومسـرحـها
مــــكـــانــــا لـــزيـــارة
ثـانـيــة إلى بـغـداد
قـدم خاللــهـا عــبـد
احلـــــلــــيـم حــــافظ
حفلة امتزجت في
ألوانـهـا الـغنـائـية
نـعـومــة الـعـاطـفـة
وحــمــاســة األحلــان
الـوطـنــيـة والـقـومـيـة
انـــتــهـت بــلـــقــاء مع
الـــــــــــرئـــــــــــيـس
العـراقي عبد
الــــــــــسـالم

عارف.
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وال تــقـــتــصـــر الـــتــبـــعـــات عــلى
الـعـطس واحــمـرار الـعـيـنـ بل
يـــشــــكل مـــوسـم احلـــســــاســـيـــة
كابـوسا لـلمـصابـ بالـربو كـما
قـد يــؤدي ذلك إلى اخــتالالت في
الــنــوم وفي األداء الــوظــيــفي أو
الدراسي بـحسب الـدراسة التي
نـــشـــرتـــهـــا مـــجـــلـــة (ســـايـــنس

أدفانسز).
 لـــكن لم تــكـن تــتــوافـــر قــبال أي
بيانات اسـتباقيـة لتوقع الوضع
ـدى الــطـويل لألشـخـاص عـلى ا
عـني وكـان نطـاق التـوقعات ا
بشأن مستويات حبوب اللقاح ال

يــتــعـدى يــومــا واحــدا عــلى مـا
أوضح كــارســ ســكــيــوث أحــد
مـعــدي الـدراســة وأسـتــاذ عـلـوم
الــــغالف اجلــــوي في جــــامــــعـــة
ورسـستـر لـوكـالـة فـرانس برس.
وســيــســمح تــطــبــيق الــنــمـوذج
اجلـديـد عـلى نـطـاق واسع عـلى
ــثـال لألشـخـاص الـذين سـبـيل ا
يـــعــــانـــون احلــــســـاســــيـــة بـــأن
يـتــجـنـبــوا أمـاكن مــعـيـنـة أو أن
يـعـرفـوا مـا إذا كـانـوا في حـاجة
لعالج وقائي.وركز الباحثون في
دراستهم  على حبوب اللقاح من
الـفـصــيـلـة الـنـجــيـلـيـة وهي من
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{ ريـو دي جــانــيـرو (أ ف ب) —
ـسيح الفادي) لم يَسلم تـمثال (ا
ــشــرف عـلـى ريـو دي الــضــخم ا
جـانــيـرو من آثـار الــزمن ولـذلك
كـان ال بـد في الـذكـرى الـتـسـعـ
لتشييد هذا الـنصب الذي يُعتبر
ــديــنــة الــرائــعــة) أحــد رمـــوز (ا
الواقعة على الساحل البرازيلي
من إجـراء عمـلـيـة ترمـيم واسـعة
ــسـؤولــة عن ورشـة له.تــصـعـد ا
ـهـنـدسـة كـريـسـتـيـنـا الـتـرمـيـم ا
فـيــنـتــورا الـدرج داخل الـتــمـثـال
الـذي يـعـود تــشـيـيـده إلى الـعـام
ــــشــــهـــد1931  وتـــنــــظــــر إلى ا
اخلارجي من خالل ثقب في أحد
ـبـسـوطتـ في ـسـيح ا ذراعي ا
ـــديـــنـــة الـــتـي تـــشـــكّل اجتـــاه ا
بـشواطـئـهـا وكرنـفـالـها الـشـهـير

قبلة السياحة في البرازيل. 
وتوضح فيـنتورا لـوكالة فرانس
بــرس أن �الـــهـــيــــكل اخلـــارجي
ـــعــــرّض خملــــتـــلـف الـــعــــوامل ا
اجلـــويـــة بـــات يـــعــانـي الــتـــآكل
ـطـر والـبرق بـسـبب الـشـمس وا

وتغيرات درجة احلرارة.�
يقع التـمــــثال اخلـرساني البالغ
طوله 38 متراً عـلى ارتفاع 710
أمـــتـــار فـــوق مـــســـتـــوى ســـطح
الــبـحــر عـلـى تـلــة كـوركــوفـادو
وهـــو يـــســـتــقـــطب عـــادةً نـــحــو
مليوني زائر في السنة. ويحتفل
َـعلَم الشـهيـر بعـيد ميالده هذا ا
الــــــتـــــــســــــعــــــ فـي تــــــشــــــرين

قبل.  األول/أكتوبر ا
وتتـضمن عـمليـة ترمـيم التـمثال
حتــلـيالً مـتــعـمــقـاً حلـال طــبـقـته
اخلارجـيـة التي تـتـكون من آالف
ــثــلــثـــة الــصــغــيــرة األحـــجــار ا
ــقـطـوعــة يـدويــاً. كـذلك تــشـمل ا
ـسـتـخـدم فـحص حـال احلـديـد ا
للـتـسلـيح ومـدى الرطـوبـة التي

تتسلل إلى الهيكل.
أحد الـعمال مـتدلـياً بـاحلبال في
 عــــــــلى2021 آذار/مـــــــارس 24
طلّ ـسـيح الـفادي �ا تـمـثال �ا
عــلى مــديــنــة ريــو دي جــانــيــرو
الـــبـــرازيـــلـــيـــة فـي إطـــار ورشــة

ترميمه 
وســيـلــجـأ فــريق الـتــرمـيم لــهـذا
الــغــرض لــتــقــنـــيــة الــتــصــويــر

الدقيق علـى أن يتولى فريق من
ـتـسـلــقـ الـبـحث عن األقـسـام ا
تـضـررة السـتبـدالـها واألجـزاء ا

أو تصليحها.
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تـسـلـق ويـبدي مـنـسق فـريق ا
ماركـوس سيـدني سروره بـكونه
سـيـحـظى خالل مـهـمـته بـفـرصة
رؤية (منـظر طـبيعي مـختلف كل
يـوم)  يــتـــغــيــر  اعــتــمــاداً عــلى
تــكــوين الــســحب أو الــضـوء أو

دينة. وجود الضباب فوق ا
تـعـود بـدايـة قـصـة الـتـمـثـال إلى
الـــعــام 1921 عـــنـــدمـــا نــظـــمت
الـكنـيـسة الـكـاثولـيـكيـة مـسابـقة
لـــبـــنـــاء نـــصب تـــذكـــاري ديـــني
ـــئـــويــة ــنـــاســـبـــة الــذكـــرى ا
الستقـالل البرازيل (1822). كان
ـــســابـــقــة من الـــفــوز فـي هــذه ا
ــهــنـــدس الــبــرازيــلي نـــصــيب ا
هـيـتـور دا سيـلـفـا كـوسـتـا وهو
خــصص عــشــر ســنــوات إلجنـاز
ـشروع الـضـخم. وتـولى مـهـمة ا
تـنـفـيــذ الـتـمـثـال الـفـرنـسي بـول

الندوفسكي.
ودُشّن الــنــصب في 12 تــشــرين
األول/أكـتــوبـر 1931. وفي عـام
  تـــصـــنــيـــفه مـن اآلثــار1973
الـــتــاريـــخـــيــة وأُدرج في الـــعــام

»UB²ſ≈  UOKLŽ ÊQAÐ ÊbM  w  ÈuŽœ

ÍUA «  U dý Ÿ—«e0

ب عجائب الدنيا السبع 2007
في العالم احلديث. 

واضـطــرت  الـسـلــطـات إلى مـنع
الــــزيـــــارات لــــلــــتـــــمــــثــــال بــــ

آذار/مارس آب/أغسطس 2020
بـسـبب الـــــتـدابـيـر الـهـادفة إلى
احتواء جـائحة كـوفيد-19 وهي
أطول مدة بقي فـيها الـتمثال من

دون زوار.
وســـجـــلت الـــبـــرازيل اجلـــمـــعــة
 وفــــــاة فـي يــــــوم واحـــــد3,650
بــســبب فـيــروس كــورونــا وهـو
رقم قـــيـــاسي جـــديـــد مع خــروج
الـوباء عن الـسـيـطرة فـيـها وهي
أصــــبـــحـت ثـــاني أكــــثـــر الـــدول
ـتـحـدة تـضــررا بـعـد الـواليــات ا
جــراء الـوبــاء مع أكــثـر من 300

ألف وفاة.
واختـير مـوقع كـوركوفـادو حيث
يــرتـفع الــتـمــثـال لـيــكـون نــقـطـة
االنطالق الرمزية حلملة التلقيح
الوطنية في مطلع شباط/فبراير
الــفــائت. وأمــام مـنــظــر يــخـطف
األنفاس لم تـستـطع دولسيـنيرا
دا ســـــيـــــلـــــفـــــا وهي مـن طالئع
ـلـقَّـحــ في احلـمـلـة أن تـمـنع ا
نـفـسـهـا من بـسط ذراعـيـها عـلى
شاكـلة الـتـمثـال الشـهيـر حامـلة

بيدها شهادة التطعيم. 
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ـسؤولة أبرز فـصائل الـنبـاتات ا
عن احلساسية. 

وقال الـباحث (حلـلنـا مسـتويات
تـركّز حـبـوب الـلـقـاح في الغالف
اجلــــــوي فـي مــــــواقـع عــــــدة في
بــريـطـانــيـا وفـرنــسـا وبـلــجـيـكـا
وبـــــلــــــدان أخــــــرى فـي أوروبـــــا
الشمالية). وقارن الباحثون هذه
الـبـيانـات لـسـنـوات مع تـسـجيل
درجــــــات احلــــــرارة وكــــــمــــــيـــــة

تساقطات. ا
ومن بــ مالحــظـات الــبـاحــثـ
كـان تـركـز الــظـواهـر في مـنـاطق

محددة. 
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قضـية هـيبـة الدولـة في الـعراق خـرجت من نطـاقهـا احمللي
الى اجملال االقـليـمي والـدولي وصار أي مـسـؤول يتـحدث
من دون أن يتم سؤاله عن دوره في إقرار تـعليمـات وتنفيذ
قـوانـ السـتـعـادة هـيـبـة الـدولة . فـي الـفـتـرة االخـيـرة بات
ـعروفون لـلنـاس أجمـع يـصرحون منتـهكـو تلك الـهيـبة ا
بـاســتــمـرار عن ضــرورة اعــادتـهــا لـلــبــلـد والــتــمـسك بــهـا

واحلفاظ عليها.
هـيـبـة الـدولـة ال حتـتـاج قـوانـ جـديـدة أو دسـتـوراً جـديداً
حلفـظهـا وانّمـا حتتـاج الى مَن يـلتـزم بالـقانـون ويقـرّ بأنّه
مـهـمــا كـبـر بــنـفـسه ومــسـاعـديه مـن الـداخل واخلـارج لن

يكون أكبر من الدولة.
إنَّ أيّ مـســؤول يـتــصـدر مــنـصــبـاً ســيـاديــاً أو كـبــيـراً في
اختـصـاصه ويـشكـو من وجـود منـتـهـك لـهـيبـة الـدولة وال
ـطـبق عـلى جـمـيع ـواجـهـتـهم بـالـقـانـون الـنـافـذ وا وسـيـلـة 
ـنـصب الـذي الـعـراقـيــ انّـمـا هـو مــسـؤول ال يـسـتــحق ا
وصل اليـه ليـحـقق في االسـاس هـدفاً واحـداً وهـو تـطـبيق

القوان التي حتفظ هيبة الدولة.
مَن الـذي شـق أمـامــنـا هــذا الـطــريق األعــوج الـذي أوصل
الـبـلــد الى مـاهــو عـلــيه من انـتــهـاكـات خــرجت في بـعض
مجاالتها عن السـيطرة وبات اصحاب االنـتهاكات أنفسهم
ـا جند تعـلـو أصـواتـهم شاكـ من كـثـرة االنـتهـاكـات ? ر
جوابـاً واضـحاً عن االسـبـاب في مـانراه أيـنـما نـلـتفت من
إشـاعــة صـيغ الــتـعـمــيم ورفض الــتـخـصــيص الـتـي تـعـني
ـواضـع اخلـلل واالنـتـهـاك بـالـضـرورة رفض الــتـشـخـيص 

ومهادنة اصحاب االنتهاكات.
الـذين سـكـتـوا طـويالً من خـالل مـنـاصـبـهم عـلى خـرق كل
ــا فــيــهـا مــاهــو قــانــوني وتــبــريـر ذلـك بــأســالـيـب شــتى 
ا يـشعرون الـيوم مـن باب اخلوف ـقدسـة ر الشـعارات ا
على الـنـفس  بـدائرة مـخـاطـر تطـور مـسـلسـل االنتـهـاكات
حتيق بـهم وليس من بـاب هيـبة الـدولة. كـما يـرون كل يوم
أن مـنـافـسـ جـدداً انـتـجـتـهم فـتـرة الـثـمـاني عـشـرة سـنـة
االخــيـرة لـن يـرضــوا بــأدوار ثــانــويــة تـابــعــة حــ كــانـوا
صغـاراً وبـاتوا يـتـقـنون الـلـعبـة مـثل الـرعيل الـذي اجـترح
ـسـالك لـذلك حتـولوا الى العـمـلـيـة الـسـياسـيـة عـلى هـذه ا
خطـر جديـد لم يـكن في حسـبان قـصيـري الـنظـر الواقـع
في شرور أعمـالهم اآلن ح اخـتلّت موازينـهم فال مكان
ـصالح تـضيق بهم آمناً لـهم ب الـناس  كـما أنّ سـاحة ا

. نافس بعد كثرة ا
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في هـذه اللـيلـة من شهر آذار قـرَّرتُ اللـجوء مـثل طفل ضائع
يدان ونادي إلى الـباب الشرقي وساحة الطـيران والنصر وا
األدبـاء ومـقـهى حـسن عـجـمي والشـابـنـدر والـزهـاوي وسوق
ـتـنـبي و الـسـراي و مـريـدي والـشـورجـة وشـارع الـرشـيـد وا
الـسعدون وأبـو نؤاس قـرَّرتُ اللجـوء أيضاً إلى مـرقد اإلمام
الـكـاظم ومـزار الــشـيخ عـبـد الـقـادر الـكـيالني ومـقـام خـضـر
الـيــاس عـلى ضــفـة نـهــر دجـلـة ومــازلتُ أسـعى لــلـجـوء إلى
شـارع الـعـبـاس وتل الـزيـنـبـيـة ومـقـام صـاحب الـزمـان ونـهـر
احلُـسينيَّة وصحن اإلمام احلس وأخيه العباس وإلى مرقد
احلــر الــريــاحي وضــفــاف بــحــيــرة الــرزازة بل إنَّ شــغــفي
بـاللجـوء يتصاعـد شوقاً إلى اجلـنوب حيث األهـوار وبسات
الـنخيل وكـورنيش العشَّـار وساحة احلـبوبي ونهر الـديوانية
نــعم أريــد الـلــجــوء هـذه الــلــيـلــة إلى قــبـور أصــدقــائي گـزار
حـنتـوش وعـقيل عـلي وهـادي السـيد وعـبد الـلـطيف الـراشد
وكم أتــمـنَّى أنْ أكـونَ الجـئــاً في حـانـة روافــد دجـلـة في أيـام
الـعـيد بـعـد شهـر رمـضان ولـنْ أتوقَّف عـنـد هذه األمـكـنة بل
أريد اللجوء إلى شارع الدوَّاسة وسوق السرچخانه وكنيسة
بـربارة في قرقـوش وأريد اللـجوء إلى ماء حـمام العـليل حتى
يـزيل صـدأ سنـوات الغـربة من روحي الـالئبـة لعـشرينَ عـاماً
بـ قـطـعـان الـكـناغـر الـتي تـتـقـافـز من صـدري مـثل شـظـايا
الـذكريات التي يصـعب أنْ أجمعها في بوتـقة العمر الراكض
إلى اجملــهـول مــشـتــاق الـلــجـوء إلى قــاعـة حــوار وكـافــتـريـا
ـة وخـرائـب احلـيــدرخــانـة اخلــضــراء في الـوزيــريــة وإلى أزقـَّ
ــلـيــئــة بـالــعــجـائب وفــنـادق الــبــاب الـشــرقي الــرخــيـصــة وا
والـغرائـب مشـتاق أيـضاً أْن أكـونَ الجـئاً في حـديقـتي األمَّة
والـزوراء وحتت نـصب احلريـة وبجـوار جـدارية فـائق حسن
أَتُـرى هـنـاك من يـبـصـرني اآلن وأنـا أهيـمُ في شـوارع البالد
سوس ترى هل هـناك من يسمع صراخي اآلن مـثل رجل 
خـر في نـهر دجـلة أو إلى وقـلـبي يهـفو بـالـلجـوء إلى قـارب 
شـبـكـة صـيـاد في نـهـر الـفـرات نـعم أريـد هـذا الـلـجـوء فـمن
.. أريـد الـلـجـوء إلى نـصـبي اجلـنـدي اجملـهـول ـنـحـنـي إيَّـاهُ
فقـودينَ الذين القبـور لهم أريدُ الـلجوء إلى والـشهيـد وإلى ا
ـتـحف الـبـغـدادي أراجـيح الـعــيـد وجـريـدة طـريق الـشـعب وا
ومـرآبي الـعالوي والنـهـضة وإلى مـحـطة سـكك احلـديد وإلى
أسـرار بـيــوت سـوق الـصـدريـة.. وأريـد الــلـجـوء إلى سـيـنـمـا
الــنـجــوم وأطــلس وسـمــيـرامــيس وبــابل والــنـصــر وروكـسي
ـام وكم أكــون سـعــيـداً لــو يـقــبــلـني جــسـر وغــرنـاطــة واخلـيـَّ
اجلـمهورية الجـئاً حتى أطـعمُ نوارس دجلة حـبَّات قلبي وكم
ـعـلَّق ذراعيـة السـتـقبـالي الجـئاً ـتنـاً لـو فـتح جسـر ا أكـون 
متْ مـراتٍ ومـراتٍ نـعم هـنــاك عـلى أد ضـلـوعه الـتي تــهـشـَّ
أيـهـا األحـبـة أريـد الـلـجـوء إلى مـسـجـد الـكـوفـة وبـيت اإلمـام
عـلي(ع) ومرقد مسلم بن عقـيل والبأس أنْ أكون الجئاً على
سـدَّة الكوت أو فـي سيطـرة نائيـة هناك في قـاطع الشيب أو
الجـئاً في بسات بهرز أو عند ملوية سامراء أو معهد دروع
ـسـرح ــكـتــبـة الـوطــنـيــة وا تـكــريت نـعـم أريـدُ الـلــجـوء إلى ا
سرح.. بل الـوطني وأنقاض مسرح الرشيد ورائحة منتدى ا
أريـدُ اللجوء إلى غرفـة صغيرة في احليـدر خانة حيث رائحة
الـبالد مـا أزكاهـا هنـاك في األزقة الـرطـبة.. ولـكن مهالً أيـها
األحــبـة.. أعــرفُ أنَّ جــمـيـع تـلك األمــكــنـة مــا عــادتْ مـثــلــمـا
تـركتـها.. ولـذا ها أنـا أطلب من الـبالد بأسـرها أنْ تـلجأ إلى
منفاي وأنا بانتظار البالد أنْ جتيء إلى
غـربـتي.. يـالـهـا من أمـنـيـةٍ مـسـتـحـيـلـةٍ
ــســـوس يـــدور في شــوارع لـــكــائـنٍ 
ـعـذَّبــة عـلى الــبالد بال هـدى وروحـهُ ا

وشك الصعود إلى السماء.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

{ ديجـون (فرنـسا) (أ ف ب) —
جنح رهـــبــان ديـــر ســيـــتــو في
جـنـوب شـرق فـرنـسـا في بـضع
ساعات من تصريف نحو طن
عـــــلـى األقل مـن اجلـــــ الـــــذي
تــراكـمت لــديــهم كــمـيــاته غــيـر
ـــبـــاعـــة بــســـبب اجلـــائـــحــة ا
مــحـقــقـ بـذلك ضــعف الـهـدف
الـذي وضـعـوه نـصب أعـيـنـهم.
ـسؤول وكـان األخ جـان كـلـود ا
عـن الـتــسـويـق في الـديــر الـذي

تـأسس عام 1098 قـال لـوكـالـة
فــرانـس بــرس إن (انـــخـــفــاض
ــبـيــعـات وصل إلـى نـحـو 50 ا
ـــئــــة نـــظــــراً إلى إقــــفـــال فـي ا
ــطــاعم و إلـى تـراجـع ارتــيـاد ا
ـتـاجـر). وسـعـياً إلى الـزبـائن ا
باعة تصريـف منتجـاته غيـر ا
قـرر الديـر إطالق (حتـدِ) يتـمثل
في بــــيع طـن من اجلــــ عــــلى
األقـل بـحـلــول صـبــاح الـثالثـاء
عـبـر اإلنـتـرنت من خالل شـركـة

(جـنــوب شــرق فـرنــســا). وقـال
الـــراهب (في الـــعـــادة نـــرفض
الطـلـبات. نـبيع في هـونغ كونغ
وطــوكـيـو ودبي). ويــبـلغ حـجم
مبيعات الدير 1,2 مليون يورو
سـنــويـاً مـقـابل 140 ألف قـالب
. وأضـــــــــاف الــــــــــراهب جـــــــــ
الـسـيسـتـرسي مـازحاً (حـاولـنا
أن نــشـرح لــبـقــراتـنـا الـ 75 أن
عـلــيـنـا خـفض إنـتـاج احلـلـيب
لــكن يـبـدو أنـهــا لم تـفـهم ذلك).

وبـلغ الـفـائض تـالـيـاً نـحو 2,8
طن لدى الرهـبان التسـعة عشر
الـــذين يـــعـــيـــشـــون في صـــمت
ــضــون وقــتـهم فـي الـصالة و
والــعـمل الـيــدوي. ويُـسـجَّل في
الــعـادة حـجـم طـلب كـبــيـر عـلى
هــــــــــــذا اجلـــــــــــ مــن نـــــــــــوع
(روبلوشون) الذي ينتجه الدير
مــنــذ عــام 1925 وهــو فــاز في
يداليـة الفضية العام 2020 با
ـسابـقة الـدولـية في لـيون في ا

(ديـــفــايـن بــوكس)  الـــنــاشـــئــة
ـتـخـصصـة في بـيع مـنـتـجات ا
األديرة عبـر اإلنترنت. وبـحلول
مــــوعـــد إقــــفــــال بــــاب الـــبــــيع
مـنـتـصف لـيل اجلـمـعـة جتاوز
حـــجم الــــطـــلـــبــــيـــات الـــهـــدف
ـــــنـــــشـــــود إذ بـــــلغ 2006,9 ا
كـيــلــوغـرامــات.  وتــراكـمت في
أقــبـيــة الــديــر خالل اجلــائــحـة
( (أربــعــة آالف قــالب مـن اجلـ
ـــعـــتـــاد زيـــادة عن اخملـــزون ا

{ مـوسـكو (أ ف ب)  —مـرت أنثى
فـهد آمور وأشبالها الثالثة وهي
مـن أنـــدر أنــــواع الـــســــنـــوريـــات
الــكـبـيـرة في الــعـالم أمـام عـدسـة
كـامـيـرا مثـبـتة لـتـصـيد مـا يـجري
ــــوقع في أقــــصـى الــــشـــرق فـي ا
الــروسي فــالـتــقــطت لـهــا صـورة
عــائـــلــيــة نــادرة تــتــوج اجلــهــود
ــبـذولـة إلنـقـاذ هـذه احلـيـوانـات ا
ـــهــــددة بـــاالنـــقـــراض. صّـــورت ا
الــــفــــهـــود األربــــعــــة في كــــانـــون
األول/ديـسمبر الفـائت في محمية
طــبــيــعــيــة وطــنــيــة نــشــرت هـذه
الـصور ومشاهد الفيديو اجلمعة
عــلـمــاً أن اسم آمــور الـذي يــطـلق
عـلى هذا الـنوع من الـفهود يـشير
إلـى اسم الـنـهـر الـذي يـتـدفق بـ
. وظـــــهــــرت روســـــيــــا والـــــصــــ
ـرقــطــة في مــقـطع احلــيــوانــات ا
الـــفـــيــديـــو واقــفـــة عـــلى مـــرتــفع
صـخـري يـطل علـى الغـابـة. وبدت
ـــــــا األم فـي وضـع تَـــــــرَصُّــــــــد ر
حليوان آخر وهي تخرج من إطار
الـصورة. وبـقيت األشـبال الـثالثة

تراقبها بهدوء ألكثر من دقيقة.
وقال الناطق باسم محمية �أرض
الـفـهود �الـتي أقـيـمت عام 2012
ـوريـيه الـروسـية في مـنـطـقـة بـر
ــرة األولى إيــفــان راكــوف إنــهـا ا
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خـشــيـة أن يــحــتكّ بـشــهـود أو
ضحايا.

ورفــضت مـحـكـمـة االسـتـئـنـاف
في مـانــيـتـوبــا اجلـمـعــة طـلـبه
معـتبرة أن جبـس بيتـر نيغارد
الـبـالغ 79 عـامـا كـان ضـروريـا
لـإلبــقـــاء عـــلى الـــثــقـــة بــإدارة
الـقضـاء. وأشـارت احملكـمة في
حــكــمــهـــا إلى أن (الــطـــبــيــعــة
الــقــصـوى لـالدعـاءات ومــداهـا
يــظــهـــران صــورة شــخص ذي

ســلــوك إجــرامي مع تــخــطــيط
وتمويل واتساع مقلق).

وكــان مـحــامي بــيــتـر نــيــغـارد
طــــلب في بــــاد األمــــر إطالق
ســـراحه بـــكـــفــالـــة في كـــانــون
الـثـاني/ينـايـر مبـديـا اخلشـية
من إصـابة مـوكـله بـكوفـيد-19
في الـــســجن. لـــكن الــقـــاضــيــة
الـنـاظــرة في الـقـضــيـة رفـضت
احلـجــة إذ لم يُـرصــد حـيــنـهـا
ســــــــوى ســــــــبـع إصــــــــابـــــــات

بــــالــــفــــايــــروس مـن بـــ 500
ســجـ فـي سـجـن مـانــيــتــوبـا
ليـونيـر. ويواجه حيث يـقبـع ا
نـيغـارد تسـعـة اتهـامات بـينـها
االبتـزاز واالجتار بـاجلنس في
حق (اثنتي عشـرة ضحية على
األقل فـي بــلــدان عــدة بـــيــنــهــا
ـتــحـدة وبــهـامـاس الـواليــات ا

وكندا).
ـنـسوبـة إليه وتـعود الـوقائع ا
إلى األعـــوام 1990 إلى 2020

ــتــهم وهي تـــلــحظ اعـــتــمـــاد ا
ن فـيهم وشـركـاء مـفـتـرضـ 
موظفون في مجموعته �القوة
والتزوير واإلكراه إلرغام نساء
وقـاصـرات عـلى إقـامـة عالقـات

جنسية �معهم وفق االدعاء.
وينـفي رجل األعمـال البارز في
ــســجـون في ــوضـة ا مـجــال ا
كــنـــدا مــنــذ مــنــتــصف كــانــون
األول/ديــــــســـــــمــــــبـــــــر هــــــذه

االتهامات.

{ مــونــتــريـال (أ ف ب)  —أمـر
القضاء الكندي باالستمرار في
حــبس رجل األعــمــال الــكــنـدي
ـتـهـم بـارتـكاب بـيـتـر نـيغـارد ا
جـرائم جـنـسـيـة والـذي تـطالب

تحدة بتسلمه. الواليات ا
ـلــيــونـيــر الــنـاشط في وكــان ا
ـوضـة اسـتـأنف قـرارا قـطــاع ا
ســـابــقـــا حملــكـــمــة ويـــنــيـــبــيغ
ـقـاطـعـة مـانـيـتـوبـا الـكـنـديـة
رفــــضت فــــيه إطالق ســــراحه
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يـــتـم تـــصـــويـــر هــــذه األنـــثى مع
أشــبـالــهـا.  وأضـاف فـي تـصـريح
لــوكـالـة فـرانس بـرس �اكــتـشـفـنـا
أنــهــا تــمـكــنت من تــربــيــة أسـرة
مـشيـراً إلى أن عمـر هذه األم التي
أُطـلِق علـيها اسم �لـيو 117 إف�
يـقدر بنحو أربع سـنوات. وتُعتبَر
ـهـاراتـهـا ـعـروفـة  فـهـود آمـور ا
فـي الـتــســلـق أنــدر الــســنــوريـات
الــكـبـيـرة في الــعـالم وهي مـهـددة
بـاالنقراض وفـقًا لالحتاد الدولي
حلـفـظ الـطـبـيـعـة. وفي الـسـنـوات
األخـيرة  أتـاحت اإلجراءات التي
اتــخــذتـهــا الــسـلــطــات الـروســيـة
كـافحة إزالـة الغابات والـصينـية 
والـصيـد اجلائر زيـادة أعداد هذه

احليوانات بشكل كبير.
ويُــقـدّر عـددهــا في الـوقت الـراهن
بـأكـثر من مـئة فـي روسيـا بعـدما
. لـم يكن يتجاوز  35قبل  20عـاماً
ـــســؤول عـن األنــواع واعـــتـــبـــر ا
الـــــنــــادرة فـي الــــفـــــرع الــــروسي
ي لـلطـبـيـعة  في لـلـصـندوق الـعـا
مـنـطقـة أمور ألـيكـسي كوسـتيـريا

أنه (جناح عظيم).
وأوضـح أن إقـــامــــة احملــــمــــيـــات
ـشــتـركــة مع الــصـ واجلــهــود ا
أنـقذت األنـواع من الصيـد اجلائر

.( الذي اختفى اآلن (عملياً

أصدرته منظمة �أوكسفام �سنة
ـــمــــارســـات في2016  بـــشــــأن ا
قطـاع الشـاي أدخلت (لـوجيري)

كافحة االنتهاكات. تغييرات 
وأقـــر مـــديـــرهـــا الـــعـــام غـــرانت
بــــــرامــــــسـن في بــــــيــــــان أن (من
الـواضح أن الــتـطـبــيق لم يـذهب
بعـيـدا) متـعـهدا الـسـير (حـرفـيا)
قدمة من بالتوصـيات اجلديـدة ا
شـركـة خـارجـيـة. وتـزود الـشـركة
الويـة مـاركـات بـريـطـانـيـة عدة ا
بالشاي بينها (ليبتون) و(تتلي)
و(تــــيــــفـــو) و(بي جـي تـــيــــبس)
إضـــافــــة إلى مـــاركـــات كـــثـــيـــرة
. وأكـدت كل الـشـركات لـلمـوزعـ
ـغنـةي أنـهـا تدرس حـالـيـا هذه ا

{ لــــــنــــــدن (أ ف ب)  —تــــــواجه
مجموعة بـريطانية مـالكة لشركة
تــديـر مــزارع لــلـشــاي في مالوي
تـزود مـاركـات إنــكـلـيـزيـة كـبـرى
مالحقـات قضائـية في لـندن على
خـلفـيـة انـتهـاكـات جنـسـيـة بحق

وقع. العامالت في ا
وتــطــالب الــعــامالت بــتــعــويض
مــالي من شــركـة �لــوجـيــري تي
إستـيايتس �التي يعـملن لـديها
ومن الــشـركــة األم الــبـريــطـانــيـة
?�بي جـي اي غــروب لـــيـــمـــتــد�
علـى ما أعـلـنت شـركة �لي داي�

البريطانية للمحام في بيان.
دعيـات أمام احملـكمة وتقاضـي ا
الـعـلـيـا في لـنـدن مـسـؤولـ عدة
فـي مـــــــزارع الـــــــشـــــــاي وجــــــوز
كاداميـا حيث يعـملن في عشر ا
قـــضــايـــا اغــتـــصــاب عـــلى األقل
وانتـهامـات جنـسيـة أخرى. ومن
بـــــــ الـــــــوقــــــائـع الـــــــواردة في
الـدعـاوى قــضـيـة أمّ في سن 39
عـامـا بــدأت تـتـعـرض لــلـتـحـرش
اجلنسي من جانب أحد مديريها
بــعــيــد بــدء عــمــلــهــا في قــطــاف
كادامـيا سنة 2018 في مزرعة ا
في جنـوب مالوي تمـلكـها شـركة
(لـــوجــيـــري). وبــعـــدمـــا رفــضت
تحرش أوقفت الشركة مجاراة ا
راتـبــهـا بـحــســـــــــب شـركـة (لي
. وقـالـت شـركـة داي) لـلــمـحــامـ
احملـــامــ فـي بــيـــانـــهــا �بـــعـــد

أسابيع عدة أخـرى من التحرش
دعـيـة وحـمـلت ـديـر ا اغتـصب ا
مـنه ثم أجنــبت طـفال وُلــد مـيــتـاً
فـي كــــانــــون األول/ديــــســــمــــبـــر
وتــــؤكــــد (لي داي) أن (بي2019
جي آي غـروب) و(لــوجـيـري) تي
إستـايتس �قصّـرا في واجـبهـما
بـحمـايـة مـوظـفـاتهـمـا. وفـيـما لم
تــــرد (بي جـي آي غــــروب) عــــلى
الفـور عـلى أسئـلـة وكالـة فرانس
بـــرس أعـــربت (لـــوجـــيـــري) عن
إثر هذه االتهامات �قلق شديد�
معـلـنة عن إجـراءات تـأديبـية في
حق 25 موظـفا تـوافرت بشـأنهم
أدلــــة دامــــغــــة عن ارتــــكـــابــــهم�
أخــطـاء .�وبــعــد تــقــريــر نــقـدي

{ واشــنــطن (أ ف ب)  —في ظل
اخملـــاوف مـن أن يـــكـــون مـــوسم
احلسـاسيـة هـذا العـام أسوأ من
السنوات السابقة طوّر باحثون
ــوذجــا يـــتــيح لـــلــمــرة األولـى 
حتـديـد مـسـتـوى حـبـوب الـلـقاح
احملـتــمل في اجلـو مــا من شـأنه
ـــســــاعــــدة عــــلى تــــوقـع حـــدة ا

وسم. احلساسية خالل ا
وتصـيب حـاالت احلسـاسـية 10
ـئـة من سـكان ئـة إلى 20 بـا بـا
ــــــيـــــة الــــــعـــــالـم وفق األكــــــاد
األوروبــيــة لــلـحــســاســيــة وعـلم

ناعة السريري.   ا

االتـهـامـات كـمـا أن شـركـات عدة
ـــدت تـــعــاونـــهـــا مع مـــنـــهـــا جـــمّ
(لــــوجــــيــــري) وفق صــــحــــيــــفـــة

ز). (صنداي تا
وقــالـت مــجــمــوعــة يــونــيــلــيــفــر
الــعــمالقــة الــتي تــمــلك مــاركــتي
(لـــيـــبـــتــون) و(بي جي تـــيـــبس)
األحد إنـها تـنـظر إلى أي اعـتداء
عـــلى الـــعـــامالت عـــلى أنه عـــمل
(غيـر مـقـبول). وأكـد نـاطق باسم
اجملـمـوعـة لــوكـالـة فـرانس بـرس
أن يـونـيـلـيـفـر (ستـواصـل العـمل
مع مجمـوعات صـناعيـة وشركاء
ساعدة قـطاع الشاي في مالوي
على حتسـ حياة الـعامالت فيه

وإنهاء العنف اجلنسي).
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