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رجحت خلية األزمـة احلكومية
اعــادة فــرض حــظــر الــتــجــوال
الــشــامل في الــبالد مع تــزايــد
حـــاالت اإلصـــابـــة بـــفـــايـــروس
كــورونـا.وقـال عـضــو اخلـلـيـة 
مــديـــر صــحــة الــرصــافــة عــبــد
الغني الساعـدي في بيان تلقته
(الزمـان) امس ان (هنـاك حاجة
ملـحة الى عودة حـظر الـتجوال
الـــشــامل مـــرة أخــرى مع وضع
ضـوابط أشـد مــنـهـا اعــتـقـاالت
وغــرامـات وإجـراءات قــانـونـيـة
بــحق من يــخــالف ذلك من أجل
ـــصــلــحـــة الــبالد االلـــتــزام به 
ـــــواطن وإعــــــادة احلـــــيـــــاة وا
بـصـورة طبـيـعـية) واضاف ان
(خلية األزمة تدرس إعادة حظر
الــتــجـــوال وهــو مــقــتــرح مــهم
وجيـد في ظل تزايـد االصابات
وينـبـغي تطـبيـقه على األقل في
أواخــــر أيـــام شـــهــــر رمـــضـــان
وبـعـدهـا تـكـون هـنـاك مـراجـعـة
ــوضــوع الــعــيــد) واســتــدرك
الــسـاعــدي انـه (في حــال بــقـاء
األمـــور كــمــا هـي لن نــصل الى
مرحلـة األمان نهائـياً وقد تصل
ــرحـلـة أغــلب الـدول الـى هـذه ا
ويـبقى الـوضع في الـعراق كـما

وهـو وهـذا أمـر ال نـقـبل به ولن
واطن يعاني نرضى أن يبـقى ا
من هـذا الـفـايروس) ولفت الى
ان (هــــــنـــــاك زيــــــادة فـي عـــــدد
االصـابات وهـذا يعـود لـسبـب
أســـاســيـــ األول زيـــادة عــدد
الـفــحـوصـات اخملــتـبــريـة الـتي
جتـــرى مـن خالل مـــخـــتـــبـــرات
عديدة في عموم العراق ودوائر
الـــصـــحـــة والـــســـبب الـــثـــاني
ـواطن هوعـدم التـزام بعض ا
فـي عـــدد مـن مـــنــــاطق بــــغـــداد
بــاحلـظــر اجلــزئي او اجـراءات
الـتبـاعد االجـتمـاعي والوصـايا
الصـحية). واكـدت مديـنة الطب
شـــفـــاء اربـــعـــة مـــصـــابـــ من
ـديــنـة كــورونــا. وقـالـت ادارة ا
في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (اربعة مصاب من فايروس
كـورونــا تـمـاثــلـوا الى الــشـفـاء
بـعدمـا ظهـرت نـتائج الـتحـاليل
اخملــتــبــريــة لـــهم والــتي كــانت
ســـالـــبــة). وكـــشف مـــديـــر عــام
صــحــة بــغــداد الــكــرخ جــاسب
احلـــجــامـي عن قـــيــام مـــصــاب
بـكـورونـا بـنـقل الـفـايـروس إلى
 18 شـــخــــصـــاً من أقــــاربه في
الـعـامريـة. وقـررت خلـيـة االزمة
في مـحـافظـة كـركـوك استـئـناف
الــدوام الـــرســـمي في الـــدوائــر
احلكومية فيما طالبت بدراسة

العـــادة الــــصالة فـي اجلـــوامع
ديرية واحلسينيات. ووجهت ا
العامة لصحة السليمانية طلبا
الى حــكـومــة اقــلـيم كــردســتـان
بـشـأن اعـادة اسـتـئـنـاف الـدوام
في الــدوائـر احلــكــومــيــة.وقـال
مـديـر عـام صـحـة الـسـلـيـمـانـية
صبـاح نصر الـدين في تصريح
امس (قـدمنـا طلـبـا الى حكـومة
االقليم العـادة استئـناف الدوام

ــؤســـســـات احلــكـــومـــيــة فـي ا
ـئة) مـؤكدا ان بـا بـنـسـبة  30 
(االوضاع تتجـه نحو طبـيعتها
شيئا فـشيئا في كـردستان لكن
ــواطــنــ اتــبــاع يــجب عــلـى ا
التعليمات الصحية للوقاية من
االصــــــــــابـــــــــــة فـــــــــــايــــــــــروس
كــورونـا).وافـادت دائــرة صـحـة
محافظة صالح الـدين بتسجيل
إصابة جديـدة المرأة عائدة من

اخلــارج.وقـــال بــيـــان امس انه
( تــســجـــيل اصــابــة جــديــدة
المرأة عائـدة من اخلارج تسكن
مــديــنــة ســامــراء) مــبــيــنــاً ان
ــصــابــة هي شــقــيــقـة ــرأة ا (ا
صاب الذي شُخصت اصابته ا
اول امس) وأضـــــاف ان (عــــدد
صاب بكورونا في احملافظة ا
ارتـــــــفـع الى  7حـــــــاالت). وفي
واسط  ســجــلـت دائــرة صــحـة

احملافظة حالة شفاء جديدة من
منطقة برينج في العزيزية. كما
اعـلـنت دائـرة صـحــة مـحـافـظـة
كـربالءعن شـفـاء طـفـلـة مـصـابة
بــكـــورونــا.وقــالـت الــدائــرة في
بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(طــفــلــة بــعــمــر ســبع ســنــوات
مُـصابـة بُكـورونـا شفـيت تمـاما
مـن الـفــايــروس وغــادرت ردهـة
احلُــمـيَــات احلــيــاة في مــديــنـة
اإلمــام احلـســ عــلــيه الــسالم
الــطـبّــيـة) واضــاف انه ( بـذلك
ُـتـعــافـ من يـرتـفـع إجـمـالـي ا
الــفــيــروس الى  83  مــريــضــاً
ـتبـقـ في الـردهة  19حـالة وا
فــــقط). بـــدوره  اشــــار رئـــيس
خـلـيـة االزمة  مـحـافظ الـنـجف
لـؤي الــيــاســري عـدم تــســجـيل
اصـابـات جديـدة في احملـافـظة.
وشخـصت محـافظـة البـصرة 8
اصــابـات جـديــدة . وقـال دائـرة
صـحة احملـافظـة في بـيان امس
انه ( تــــســـــجــــيل  8 حــــاالت
جــديـــدة بـــكــورونـــا). ووجــهت
الـسلـطات االمـنـية في مـحافـظة
البصرة بتطبيق حظر التجوال
الــكــامل اعــتــبــاراً من الــســاعـة
الـــرابـــعــــة من عـــصـــر بـــدالً من
الــســادسـة مــســاءً. ووفـق نـداء
امني فقد  (التوجيه بانتشار
الـــقـــطـــاعـــات األمـــنـــيـــة كـــافـــة
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ـتحدة االسـبق بطرس بـطرس غالي ان يـقول االم الـعام لال ا
ساحات صرية انـها عملت وفق دوائـر  سـبب جناح اخلارجيـة ا
تـخضع الولـويـات السـيـاسة الـعامـة لـلدولـة مـثل الدائـرة الـعربـية

واالفريقية واالسالمية والدولية.
 وفي مـصـر تـقلـيـد مـتـوارث هو ان الـطـريق الى وزارة اخلـارجـية
ع ـر عبر واشـنطن او نيويـورك ولدى مراجـعة ملـفات اشهر وا
صريـ مثل احـمد مـاهر احمـد عصـمت عبد وزراء اخلـارجيـة ا
اجملـيد عمرو مـوسى احمد ابـو الغيط وغيـرهم جند انهم جـميعا
ـثـلــ لـبالدهم في الـواليـات ـهـنـة وعـمــلـوا  تـدرجـوا في ســلك ا
ـتـحــدة وهـذا الـتـقــلـيـد يــسـري في عـهــد الـسـيــسي ايـضـا وفي ا

السنوات التي سبقتها.
ـعايـيـر اختـيار وفي الـعراق من الـصـعب ايجـاد قـاعدة مـشـتركـة 
وزيـر اخلـارجـيـة اال انه في الـبـدايـة ومـنـذ تـاسـيس دولـة الـعـراق
لكيون ارسـاء تقليـد استمر لعـشر سنوات تـقريبا هو ان حـاول ا
ـلف يـقـوم رئـيـس الـوزراء بـتـولي حـقــيـبـة اخلـارجــيـة كـون هـذا ا
لفات احلـساس اليسمح بارتكاب االخطاء واالجتهادات كسائر ا

االخرى.
ـا اسـتـخـفـاف لـكن في الـعـهـود اجلـمــهـوريـة حـصل ارتـبـاك ور
عـسـكرين ـلف اخلـارجيـة فـتـأرجح االداء تارجح الـعـراق بـ ا
الـشرقي والغـربي وضيـاع بوصـلة موقـعنـا من السيـاسة الـدولية
ـيـة الـثـانـيـة في ازمـة احلـرب الـبـاردة ونـظـام مــابـعـد احلـرب الـعـا
والـعهـد اجلـمهـوري الـذي ميـزته االنـقالبـات واحلروب لـغـاية قـيام

عراق مابعد 2003.
في حــقـــبــة مــابــعــد  2003 تــشــتت اجلــهــد الــدبــلــومــاسي بــ
انـية غـير مـنضـبطـة ودبلـوماسـية شـعبـية مـنفـلتة دبلـوماسـية بـر
ـكــبــلـة ودبــلــومـاســيــة اعالمـيــة مــعـارضــة اضــافـة لــلــرسـمــيــة ا
بـيروقراطيا وسياسيا واخلـاضعة لتقاسم احلصص ب االحزاب
ـنع من بـروز هـوامش جنـاح بـ فـتـرة ـكـونـات لـكن هــذا لم  وا
واخـرى حاول العبادي تـوظيفهـا السيما بعـد النصر على داعش

هدي الكثر من سبب.   وبددها عبد ا
ـهـدي امرا مـخـتـلفـا فـقد غـادر مـنـصبه كـان السـيـد عـادل عبـد ا
تـاركــا الـعـراق في اســوأ حـاالته اقــتـصـاديــا وامـنـيــا ومن حـيث
المح واالجتاهات وهي تدور عالقـاته اخلارجية غير الـواضحة ا
ــصــالح و ـبــاديء وا في فــلك الــشــرق والــغــرب التــمــيــز بــ ا
التـفــصل بــ الــصـديق والــشــريك وبــ الـعــدو واحلــلـيف رغم
ـهدي لـف اخلارجي اال ان عـبد ا تـداخل االمنـي واالقتـصادي بـا
وضع الـبيـض العـراقي في الـسلـة الـصيـنـية مـسـتسـهال الـطريق
عـلى نــفــسه ومـقــربـيـه االمـر الــذي أعـاد الــعـمـل بـتــشـتت اداوت
الـدبـلـومـاسـيـة الـعـراقـيــة بـ الـسـلـطـات واكـتـفى رئـيس الـوزراء
ــقـربــ واخلــضـوع لــرغـبــات االحـزاب بـتــفـضــيل االصــدقـاء وا
مـفضال هذا الـنهج على انـتاج طريق مـهني صارم يـعطي للـماكنة

الدبلوماسية وقودها الكافي للعمل.
نصب رئيس الـوزراء تمكن مصـطفى الكاظمي من وبـعد تكليـفه 
ـالية لـكنه لم يوفق اخـتيار وزراء مـتمكـن لتولي مـلفات االمن وا
ـلف االخـطـر في اخـتـيــار وزيـر قـوي عـلى مـلف اخلــارجـيـة ذلك ا

واالهم.
توقع ان يدفع الـكاظمي بـشخصيـة متمرسـة بالعالقات كـان من ا
ــعــاهــدة الــثـــنــائــيـــة عــارفــة بــبـــواطن الــعالقـــة مع واشــنــطـن وا
االسـتـراتـيـجــيـة مـعـهـا مـطــلـعـة عن قـرب عـلـى مـداخل الـتـحـالف
الـدولي حملـاربـة االرهاب مـجـرب جنـاحهـا في الـتـفاوض مع دول
جـوار الـعـراق واصـدقائه وشـركـائه تـعـرف الـطـريق لـقـطف ثـمار
الـشراكـة والـتعـاون اخلـارجي و الكـاظـمي يعـرف الـطريـق لهـكذا
تقدم في وزارة اخلارجية. يزها من ب  الكادر ا شخصيات و
نـاهيك عن ان الكـاظمي بوصـفه مديرا جلـهاز اخملابـرات الوطني
فـانه يعرف جـيدا ان  مفاتـيح احللول لـلملف االمـني واالقتصادي
تـاتي من اخلــارج وان اصـعب مـهـمـة له هي تــصـنـيف الـشـركـاء
واحلـلـفـاء واالصـدقـاء وحتـديـد مـصـادر الـتـهـديد واعـادة ضـبط
اعـدادات البـوصلـة العـراقـية بـعيـدا عن التـعـابيـر االنشـائيـة التي
يـرددهـا الـكـثـيـرون عـلى ان الـعـراق يـبـتـعـد عن بـؤر الـصـراعـات
ويـنـأى بـنفـسه عـن التـحـالـفـات وهي سـيـاسـة فـضـفـاضـة تشـبه

القاعدة اللغوية التي تقول (سكن تسلم).
زيد من الـصراحة والشجاعة رحلـة تتطلب ا الـكاظمي يدرك ان ا
في كـسـر قاعـدة الـسكـون واجلمـود واخلـروج من طـوق اجملامـلة
قرونـة بخـلق فرص اقتـصاديـة او مصالح وعـبارات التـودد غيـر ا
مـتبـادلة مع دول اخـرى وهو يـدرك ان العـامل اخلارجي سـيكون

نصب. احد اهم و ابرز عوامل قوته وبقائه في ا
لـكن التـوازنـات السـياسـيـة تفـرض علـيه بـخالف مايـرى من حيث
تـقـاسم احلـصص احلـزبـيـة وهــو الـنـهج الـذي اخـتـطـته الـعـمـلـيـة
الـسـيـاسـيـة لـنـفــسـهـا ولم تـتـمـكن من الــتـخـلص مـنه لـذلك امـام
لفات الـكاظمي طريقان االول ان يصر على خياره في من يدير ا
ـالـية وبـذلك يـطـرح من يريـد لـتـولي حقـيـبة االمـنيـة واخلـارجـية وا
اخلـارجـية او يـسـتـسـلم الرادة االحزاب فـي ان تكـون اخلـارجـية
من حـصـة الـتـحالف الـكـردسـتـاني وبـذلك لن يـكـون امامه اال ان
يـطرح من يريـد لوضع يده عـلى الوزارة من خالل دعم رجل قوي
لفات االكثر وثوق لتكلـيفه با من رجـال الدبلوماسية العـراقية ا

خطورة اي يعمل بخيار رجل لوزارة واحدة.

ناطق اخملصـصة لها لفرض با
حــظــر الــتــجــوال اعــتــبــاراً من
الـرابـعة مـسـاءً وتـسهـيل حـركة
األطــبــاء وإلـــغــاء الــتــراخــيص
كــافـة). وكـانت وزارة الــصـحـة
قـد سـجلت  76 اصـابـة جـديدة
وشفاء  41 مصابـاً من كورونا
في الـعــراق مـؤكـدة وفـاة ثالث

مصاب بالفايروس. 
فــيـمـا اعــلـنـت قـيــادة عـمــلـيـات
بغـداد حصيـلة اعداد اخملـالف
لـــتـــطــــبـــيق احلــــظـــر اجلـــزئي
الــوقــائي. وقــالت الــقــيــادة في
بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(الـــقــوات األمـــنـــيــة في قـــيــادة
الــعـمـلـيــات ومـنـذ يـوم 17 آذار
ولــــغــــايــــة ايــــوم امس  وخالل
عـمـلـيـة تـطـبيـق حـظـر الـتـجول
الــوقـــائي  تــتـــمــكن مـن الــقــاء
القـبض على 40568 مخـالـفاً),
واضـــــاف ان (تـــــلـك الـــــقـــــوات
حـجـزت 2634 عـجــلـة ودراجـة
نــاريـــة مـــخــتـــلــفـــة وبـــلغ عــدد
الـغـرامات 98498 غـرامـة كـما
ســهــلت دخـول 90370 عــجــلـة
حــمل حتـمل مـواد غــذائـيـة الى
بــغـداد). وانـتـشـلت قـوة امـنـيـة
جثة غريق في نهر دجلة  ,فيما
البــســات فــتـــحت حتــقــيـــقــا 
احلادث بعد التعرف على هوية
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وجـه مـــجـــلس الـــقـــضـــاء األعـــلى
جـميع احملـاكم التي تـعرض علـيها
ــتـــظــاهــرين قـــضــايــا خــاصـــة بــا
بــإطالق ســراحــهم. وقــال اجملــلس
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس انه
(انـسجاما مع دعـوة رئيس مجلس
الـوزراء مصطفى الـكاظمي بتاريخ
 9 ايـــــار اجلـــــاري وجـه اجملـــــلس
جـميع احملـاكم التي تـعرض علـيها
ــتـــظــاهــرين قـــضــايــا خــاصـــة بــا
بـإطالق سـراحـهـم) مشـيـرا الى ان
اجملــــلس (ســــبـق ان وجه قــــضـــاة
الــتـحــقـيـق بـإطالق ســراح من يـتم
الـقبض عليه عن موضوع التظاهر
بـاعتبار إن التـظاهرات حق مكفول
ــادة  38مـن الــدســتــور ـــوجب ا
بـشـرط أن ال يـقـتـرن بـفـعل مـخـالف
لـلقـانون ضـد مؤسـسات الـدولة أو
ضـد األشـخـاص). وفي هـذا الـشأن
قـال اخلـبيـر القـانوني طـارق حرب
ان الــدســتــور والــقــانــون يــخـوالن
رئــــيس مـــجــــلس الــــوزراء إلـــغـــاء
قــــرارات ســـلـــفـه. واوضح في رأي
تـلقته (الزمان) امس انه (دستورياً
وقــانــونــيــاً لــرئـس الــوزراء إلــغـاء
جــــمـــيـع قـــرارات رئــــيس الـــوزراء
الــسـابق كـمــا فـعل االخـيــر عـنـدمـا
الـغـى قرارات رئـيـس الـوزراء الذي
ســـبــقه اي كـــمــا فـــعل عـــادل عــبــد
ـهدي بإلغائه قرارات سلفه حيدر ا
الـعـبـادي) مـضـيـفـا ان (لـلـكـاظـمي
هـدي وخاصة الـغاء قـرارات عبـد ا
قـرارات الـتعـي في غـير الـدرجات
االدنـى أي بدايـة الـتدرج الـوظـيفي
وخــاصـة الــغــاء قـرارات الــتـعــيـ
بـدرجة مـعاون مديـر فأعـلى خاصة
ـهدي وان جـمـيع من عـينـهم عـبد ا
ان عليهم ال بل لم يـتم موافقة البر
لـم يـوافق عـلـيــهم مـجـلس الـوزراء
خـاصـة). وكـان رئـيـس الـوزراء اقد
دعــا خـالل االجــتــمــاع الــتــشـاوري
لـلـمـجـلس الـوزاري لألمن الـوطـني
الــذي عـقــد امس الى إطالق سـراح
ــــتــــظــــاهــــرين ــــوقــــوفــــ مـن ا ا
بـــالـــتـــنـــســيـق مع الـــقـــضـــاء عــدا
ــتـورطـ بـالــدم الـعـراقي وكـذلك ا
عــدم الـتـسـاهل مع جـرائم اخلـطف

هم إلى ومالحـقة مـرتكبـيها وتـقد
الـــــعــــدالــــة فـــــضال عن حـــــمــــايــــة
ـتظاهرين السلمي ومنع العنف ا
بــكــافـة اشــكـالـه.ونـاشــد مــثـقــفـون
وكـتاب وصـحفـيون رئـيس الوزراء
كــشف مــصــيــر الـكــاتــبــ تــوفـيق
الــتــمــيــمي ومــازن لــطـيـف الـلــذين
مـضى عـلـى اخـتـطافـهـمـا اكـثـر من
دون األعالن عن  تهمة ثـالثة اشهر
او قـيـامـهـمـا بـعـمل يـحـاسب عـلـيه
الـقانون سوى انهما كانا يشاركان
في تـظاهرات سـاحة التـحرير). من
جـــــانــــبه  عـــــلق رئــــيـس ائــــتالف
الوطنية اياد عالوي على اختطاف
الـــشــــيخ عـــلي الـالمي في بـــغـــداد
ومــحـاولــة اغـتــيـال الـنــاشط ازهـر
الـشـمري. وقـال عالوي في تغـريدة
لـه على تويتر ان (اختطاف الالمي
 ومــحــاولـة اغــتــيـال الــشــمـري في
الــنـاصـريــة يـكـشف نــوايـا مـبــيـتـة
ـواصـلة قـمع الـتظـاهـرات وترويع
ـــتــظــاهـــرين من قـــبل مــجـــامــيع ا
ســــلـــطـــويــــة بـــتـــواطـئ االجـــهـــزة
االمـــــنــــــيـــــة). واضـــــاف (وصـــــلت
شــكـاوانـا الى احملـكـمــة اجلـنـائـيـة
الــدولــيـة وســنـواصـل وقـوفــنـا مع
ابـناء شعـبنا حـتى تتحـقق مطالبه

ــئـات من ــشــروعــة). وتـظــاهــر ا ا
احملـتـجـ فوق جـسـر اجلمـهـورية
في بــغــداد لــلــمــطــالـبــة بــتــغــيــيـر
احلـكـومـة وتـوفـيـر اخلـدمـات.وقال
ــــئــــات من شــــهـــــود عــــيــــان ان (ا
ــواطـنــ تــظـاهــروا عـلى جــسـر ا
اجلـمهورية في بـغداد حيث قاموا
بــــاحــــراق االطــــارات ورفع االعالم
الـــــــعــــــراقــــــيــــــة) الفــــتـــ الى ان
ــتــظــاهــرين طــالـبــوا بــتــغــيــيـر (ا
احلـــكــــومـــة احلـــالـــيــــة وتـــوفـــيـــر
اخلــدمـات والـقـضـاء عــلى الـفـسـاد
والــفــاســديـن). وقــام مــتــظــاهـرون
مـحتـجون ليـليـة امس االول بحرق
مـقار لالحزاب في مـحافظة واسط.
ـتظـاهرين واكـد شـهود عـيان ان (ا
اقـتـحـمـوا وأحرقـوا عـدداً من مـقار
األحـزاب في مـديـنـة الكـوت ومـنزل
نـــائب عـن كـــتـــلــة صـــادقـــون). في
غضون ذلك  اعـلنت سرايا السالم
الــبــراءة من تــسـعــة اشــخـاص من
مـن سكـنـة واسط. وبـحسب وثـيـقة
اطـلـعت عـلـيهـا (الـزمـان) امس فأن
ـــركــــزي الــــتـــابع (جــــهـــاز االمـن ا
لــسـرايــا الـسالم اعـلـن الـبـراءة من
تـسـعـة عـنـاصـره كـانـوا تـابعـ له
فـي واسط وعـدم مـسـؤولــيـته عـمـا

يـصـدر منـهم من مخـالفـات شرعـية
أو قـانـونـيـة أو اخالقـية). وفي ذي
قــار افـــاد شــهــود عــيــان بــتــجــدد
الـــتـــظـــاهـــرات.وشـــهــدت عـــدد من
مــحــافــظــات اجلــنــوب تــظــاهــرات
وصــفت بــأنـهــا (تـصــعــيـد جــديـد)
وذلك بــعـد نـيل حـكــومـة الـكـاظـمي
ـان. وقــال الــشــهـود ان ثــقــة الــبــر
الـعشرات من احملتج خرجوا في
حـافـظات اجلـنوبـية مـدن كـبيـرة 
وهـم يـجــوبـون الــشـوارع مــنـددين
ــا اســـمــوه (بــبــقــاء الــفــاســدين
) بـــالــســـلــطـــة وعــدم والـــســارقـــ
مــحـــاســبــتــهـم واســتــمــرار تــردي
ـــعـــيـــشي في الـــواقـع اخلـــدمي وا
الــبالد.وتــشـهــد بـغــداد ونـحـو 14
مــحــافــظــة مــنـذ األول مـن تـشــرين
األول  2019 تـظـاهـرات تـدعـو إلى
إجـراء انـتخـابات مـبكـرة ومحـاربة
الـــفـــســـاد دفــعـت رئــيـس الــوزراء
ــــهــــدي الــــســــابـق عــــادل عــــبــــد ا
لالسـتقـالة اسـتشـهد خـاللهـا نحو
 550شـــخـــصًـــا غـــالـــبـــيـــتـــهم من
ـــتــــظـــاهـــرين فـي أعـــمـــال عـــنف ا
مـرتبطة بحركة االحتجاج حسبما
أفــادت مـفـوضـيــة حـقـوق االنـسـان

احلكومية .
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ـسـتقل تـواصل قـنـاة (الـشرقـيـة) بـايـعـاز من رئيـس مجـمـوعـة اإلعالم ا
تـكـر كل امـرأة عـراقـيــة قـامت بـعـمل تـطـوعي األسـتـاذ سـعـد الــبـزاز 
سرة واستـثنـائي في خدمـة االخرين وعـانت من اجل توفـير الـسالم وا
عـرفـانا ـثـاليـة مع مـبـلغ مالي رأة ا في مـحـيطـهـا االجـتمـاعي بـقالدة ا
بـدورهـا الــسـامي واالنــسـاني حـيـث تـضـاعــفت جـهـودهــا في الـظـروف
ـر بهـا العـراق . وفي احدث حـلقات اديـة التي  الصـحيـة والضـائقـة ا
ثـالية)  تـكر الطـبيـبة الشـابة أمل طالب من مـواليد رأة ا برنـامج (ا
  1991من أهالي مـنطقة الغزالية بالـعاصمة بغداد  والتي تعمل بخط
ــسـتـشــفى احلـلـة الـصـد األول جلـائــحـة كـورونــا في ردهـة الــوبـائـيـة 

اجلراحي.
∑ ’ qO UH² «®
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أمل طالب 
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الــــوجـــــدان من حـــــيث االلـــــتــــزام
والــــــــــــصــــــــــــدق والــــــــــــشـــــــــــرف
الـــــعـــــالـي).وتـــــوفـــــيـت اول امس
األميـرة بـديـعـة في لـنـدن عن عـمر
ئـة عـام وهي آخر أمـيرات ناهـز ا
ـلــكــيــة الــهــاشــمـيــة في األســرة ا
ـلك علي العـراق. والراحـلـة بنت ا
ثاني وآخر ملوك احلجاز وزوجة
الـشــريف حـســ بن األمـيــر عـلي
(أمير مكة) وشقـيقة الوصي على
عرش الـعراق األمـير عـبد االله بن
ــلك عــلي.وهي أيــضًــا شــقــيــقــة ا
ـلك فـيصل لـكـة عـالـيـة وخـالـة ا ا
الثاني آخـر ملوك الـعراق ووالدة
السـيـاسي العـراقي راعي احلـركة
الــدســتــوريــة الـــشــريف عــلي بن
احلـســ وآخــر أمــيــرات األسـرة
لكية الهاشمية العراقية.وبديعة ا
هي الناجـية الوحـيدة من العـائلة
ـالـكـة الــعـراقـيـة بــعـد ثـورة عـام ا
 .1958ولـــــدت في دمــــــشق عـــــام
 1920وعاشت طـفـولـتهـا في مـكة
كرمة ثم انتقلت مع أسرتها إلى ا
الـعــراق. نـشــأت في بـيت والــدهـا
اخملــلـــوع من عــرش احلـــجــاز في
بغداد مع اخـوانها فـشقـيقهـا عبد
اإلله أصبح وصيًـا على عرش ابن
ـلـك فـيــصل الــثــاني بــعـد اخـتـه ا
لـك غازي ابن عـمها مقتـل والده ا

لكة عالية . وزوج اختها ا
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بــعث رئــيس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صــالح بــرقــيـة تــعــزيــة إلى راعي
احلركة الدستـورية الشريف علي
بن احلس بـوفاة والـدته األميرة
لك علي. وقال صالح بديعة بنت ا
في نص الــبــرقــيــة الــتي اطــلــعت
عـلــيـهــا (الـزمــان) امس انه تــلـقى
بـبــالغ احلـزن واألسـى نـبــأ رحـيل
غـفـور لهـا بـإذنه تعـالى األمـيرة ا
بديعة واضاف (وإذ نعرب لكم عن
ـــصـــاب ـــواســـاة بـــهـــذا ا بـــالغ ا
اجلـــلل نـــســـأل الــلـه أن يـــتــقـــبل
ــغــفــور لــهـــا بــأحــسن الــقــبــول ا
ويـــتـــغــــمـــدهـــا بـــواسـع رحـــمـــته
ويـدخــلـهـا فــسـيح جــنـاته ويــلّـهم
ذويها الصبر والسلوان). وأجرى
رئـيس حــكـومـة إقــلـيم كــردسـتـان
مسرور الـبارزاني اتـصاالً هاتـفياً
ـنــاسـبـة رحـيل بـالـشـريـف عـلي 
والـدته. وبـحـسب بــيـان فـقـد عـبّـر
الـبــارزاني عـن عـزائـه ومـواســاته
ـولى عزّ وجلّ لوفـاتـها  سـائالً (ا
أن يـتـغمـدهـا بـواسع رحـمـته وأن
يـسـكـنـهـا فـراديس جـنـانه ويـرزق
أهلـها جـمـيل الصـبـر والسـلوان).
ـــكـــتب كـــمـــا بـــعث ســــكـــرتـــيـــر ا
ـقـراطي الـسـيـاسـي لـلـحـزب الــد
الـــكــردســـتـــاني فـــاضـل مــيـــراني
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لك علي بديعة بنت ا

ـاثـلـة. وخـاطب بـبـرقـيـة تـعـزيـة 
ميـراني فـي برقـيـته الـتي تـلـقـتـها
(امس ) الـــــشـــــريف عـــــلي قـــــائال
(بقلوب مؤمنة بقضاء الله تلقينا
ـغــفـور لـهـا نـبـأ رحـيـل والـدتـكم ا
بــأذن الـلـه ) واضــاف (نـواســيــكم
بهـذا احلدث احملـزن ومن خاللكم
ـــة ونــســـأل الــله االســرة الـــكــر
ة العفـو والغفـران للـراحلة الـكر
ـــآب). وتــابع ان وعــنـــده حــسن ا
(سيـرة والـدتـكم رحـمـها الـله هي
ـــشـــرفــات في ســيـــرة الـــنــســـاء ا
ـطـهـرة وقـد الـدوحـة احملـمـديــة ا
عاشت ورحلت شاهدة على تاريخ
ـوذجا ـعـاصـر فكـانت ا بالدنا ا
يُـــعـــتــــزُ به و يـــبـــقـى عـــزيـــزا في

»UłU−²Š ∫ جسر اجلمهورية يشهد احتجاجات بعد اسابيع من الهدوء بسبب كورونا
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لشهر آيار ولـيس نيسان الذي 
ــــــوعــــــده ولم يــــــعــــــد صــــــرفـه 
تـقـاعـدون يطـلـبـون مسـتـحـقات ا
متأخـرة من الرواتب).وأضاف ان
(الـــــراتب الـــــتـــــقــــاعـــــدي ســــواء
دنـي او العسكري للموظف ا
أصبح يـصـرف لكل شـهـر بدالً من
الـشــهــرين كـمــا كــان مـعــمـوالً في
الــســـنــوات الـــســابـــقــة). واعــرب
مـــــــتـــــــقـــــــاعـــــــدون اول امـس عن
مـاطلة استيـائهم الـشديد جـراء ا
في صـرف رواتـبـهـم رغم تـلـقـيـهم
وعـودا مـتــتـالـيـة بــصـرفـهـا خالل
ـاضـيـة وآخـرهـا كان اول االيـام ا
امس السـبت اذ انـهم ذهبـوا مـنذ
الـــصــبـــاح الـــبــاكـــر الى مـــنـــافــذ
الـصـرف وانـتــظـروا وقـتـا طـويال
رغم صيـامهم لـكنـهم لم يحـصلوا
عــلـى نــتــيـــجــة. وضـــجت مــواقع
ـنـشورات الـتـواصل اول امس بـا
ـنـددة والـغـاضـبة والـتـعـلـيـقـات ا
نـشورات عـلى ضرورة وتركـزت ا
اخلــــروج بـــتــــظــــاهـــرات لــــوضع
احلـــكــــومــــة امـــام االمــــر الـــواقع
ـارسـة ضـغط مـيـداني عـلـيـهـا و
في الــــشـــارع ولــــيس فـي مـــواقع

التواصل.

االلــكـــتــرونـي.وقــال في بـــيــان ان
ــدنــيـ ــتــقــاعــدين ا (بــإمــكـان ا
والــعــســكــريــ تــســلم رواتــبــهم
الـشـهـريـة من اي مـكـان يـوجـدون
فــــيه). الـى ذلك أوضح مــــصــــرف
الــرافــدين امس ان تــأخــر صــرف
ـــتـــقـــاعـــدين كـــان لـــهــذا رواتب ا
الشهر فقط.وقال مصدر في إعالم
ـــصـــرف في تــــصـــريح امس ان ا
(تـأخـيــر صـرف الــراتب كـان فـقط

اليوم الـتالي لتـسلم كتـاب تمويل
ــتــقــاعــدين لــلــمــبــاشـرة رواتب ا
بــــاالســـراع فـي صـــرف الــــرواتب
بــشــكـل عــاجل. وطــمـــأن الــبــيــان
تـقـاعدين بـأن (رواتـبهم مـؤمـنة ا
ايتم تداوله في مواقع وال صحة 
الــتــواصل االجـــتــمــاعي). بــدوره
أعلن مـصـرف الـرافدين مـبـاشرته
ـتقـاعـدين لشـهر بتـوزيع رواتب ا
آيــــــار عن طــــــريق أدوات الــــــدفع

وأكـــــدت فـي بـــــيـــــان انـه ( دفع
ـــدنـــيـــ ـــتــــقـــاعـــدين ا رواتب ا

والعسـكريـ لشهـر ايار اجلاري)
تـقاعدين واضافت انه (بـإمكـان ا
حاملي بطاقـات الدفع اإللكتروني
مـراجـعـة مـنــافـذ الـصـرف لـتـسـلم
رواتــبـــهم). وكــانـت الــهــيـــئــة قــد
اعـلنـت في بـيـان اول امس اكـمال
ــتـعــلـقــة بـالــصـرف اجـراءاتــهـا ا
وقــــالت انـه ســـيـت الــــتــــوجه في

واالشـراف عــلى اتـفــاق الـشــراكـة
بــــ دائــــرة الــــتــــقــــاعــــد ووزارة
االتصاالت لـتأجيـر مكاتب الـبريد
السـتــخــدامــهـا فـي صـرف رواتب
عامالت في تقاعدين وتسهيل ا ا
ــنـــاطق اخملـــتــلـــفــة فـــضالً عن ا
االســـــــتـــــــمـــــــاع إلـى شـــــــكــــــاوى
).  وكـــان مــــجــــلس ــــراجــــعــــ ا
الوزراء قد اصـدر اول امس قرارا
بـالـغــاء الـقـرار 97 لـسـنـة 2020
وخــول اجملـــلس رئـــيـــسه ووزيــر
ــالـيــة صالحــيــة اطالق تــمـويل ا
الرواتب الـتـقـاعديـة. واعـلن وزير
ـالــيـة عــلي عــبـد االمــيـر عالوي ا
ــــــبــــــاشــــــرة بــــــصــــــرف رواتب ا
ـــتــــقـــاعـــديـن. وقـــال عالوي في ا
تـــغــــريـــدة عـــلى مــــوقع تـــويـــتـــر
رصــــدتــــهــــا (الــــزمــــان) امس انه
ـا  اقـراره في اجـتـماع تـنفـيـذا 
مـــــــجـــــــلس الـــــــوزراء ومـن خالل
الــــتـــخــــويل الــــذي اقــــره رئـــيس
ــــالــــيـــة اجملــــلس قــــررت وزارة ا
ـتـقـاعـدين ابـتداء صـرف رواتب ا
صبـاح االحـد).من جـهتـهـا اعـلنت
هـيئـة الـتـقـاعـد ظـهـر امس صرف
ـــدنـــيـــ ـــتــــقـــاعـــدين ا رواتب ا

والـعـســكـريـ لـلــشـهـر اجلـاري .
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فــاجــأ رئــيس الــوزراء مــصـطــفى
الـكـاظــمي امس االحــد مـراجـعي
هيـئة الـتقـاعد ومـوظفـيهـا بزيارة
ــتــابــعـــة قــضــيــة صــرف رواتب
ــــتـــقــــاعـــديـن والـــوقــــوف عـــلى ا
ــشــكالت الــتـي تــعــتــرض عــمل ا
الــدائـرة فــيــمــا اعــلـنت الــهــيــئـة
ــــــبــــــاشــــــرة بــــــصــــــرف رواتب ا
ــتــأخــرة مــنـذ اول ــتــقـاعــدين ا ا
الشـهـر. وبدا الـكاظـمي في مـقطع
فيديـو رصدته (الـزمان) متـوسطا
ـراجعـ الـذين انـهـالـوا عـلـيهم ا
بـــالـــشـــكـــاوى من تـــأخـــر اجنـــاز
مـعـامالتـهم الـتـقـاعـديـة فوعـدهم
خيرا. كما ظهر جالسا على مقعد
مديـر الهـيئة فـي غرفتـه مستـقبال
راجع كما طلب من أخيه عدم ا
الــتــوسط وقــال له خالل اتــصــال
هــاتـفي (إذا تــصــديت ســيـعــتــبـر
انتـحال شـخصـية).  وقـال مصدر
في إعـالم الـــدائــــرة إن (الـــزيـــارة
استـهـدفت اربـعة مـلـفات رئـيـسة
هي االطمئـنان على صرف رواتب
ــتـــقــاعــديـن لــلــشـــهــر اجلــاري ا
ـقــبـلـة وتـأمــ رواتب األشـهــر ا
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ـتـحـدة بـوجـهـة نـظـرنـا الـواليـات ا
ـا في ذلك كيف بـشأن الـتفـاصيل 
ومــتى سـيــجـري الــتـبــادل). وبـعـد
فـترة وجـيزة من الـثورة اإلسـالمية
اإليرانية عام  1979قطعت طهران
وواشـنطن الـعالقات الـدبلومـاسية
بـيـنـهـمـا بـعـدمـا سـيـطـر إيـرانـيـون
مـــتــشــددون عـــلى مــقــر الـــســفــارة
األمـريكـية واحـتجزوا  52أمـريكـيا

دة  444 يوما.  رهائن 
ـصالح وتـتـولى سويـسـرا رعايـة ا
األمــريــكـــيــة مع طــهــران.ونــقل عن
ربــيـعي الـقـول (نـشــعـر بـقـلق عـلى
سـالمــــة وصـــــحـــــة اإليـــــرانـــــيــــ
ـسـجـونـ في أمـريـكـا... ونـحمل ا
أمـريكا مسؤولية سالمة اإليراني

وسـط تــفــشي فـــيــروس كــورونــا).
ولـيس مـن الـواضح بـالـضبـط عدد
األمـريـكـي احملـتـجـزين في إيران
لـكن من بـينـهم باقـر نامـازي وابنه
ســـيـــامـــاك. ويُــحـــتـــجـــز عـــشــرات
اإليـرانيـ في السـجون األمـريكـية
كـــثــيـــر مــنـــهم بــتـــهــمـــة انــتـــهــاك

العقوبات.

كـورونـا. وإيـران هي الدولـة األكـثر
تـضررا بالوباء في الشرق األوسط
تـحدة فـي ح سـجلت الـواليـات ا
أكـبــر عـدد من الـوفـيـات في الـعـالم

بسبب الفايروس.
وقــال ثالثــة مــســؤولـ إيــرانــيـ
ـــــاضـي إن تـــــبــــادال األســـــبـــــوع ا
لـــلــســجــنـــاء بــ الــدولـــتــ قــيــد
اإلعــداد. ويـعـد مـايـكل وايت وهـو
جــــنــــدي ســــابق فـي الــــبــــحــــريـــة
األمــريـكـيـة مـعــتـقل في إيـران مـنـذ
ـرشـحـ احملــتـمـلـ  2018 مـن ا

للتبادل.
 وفـي مـــــنــــــتـــــصـف آذار أفـــــرجت
الـسلطات عنه ألسباب صحية لكنه
ال يـــزال في إيـــران. وقـــال ربـــيــعي
(واشـنــطن عـلى عـلم بـاسـتـعـدادنـا
ونــعــتــقــد أنه لــيس هــنــاك حــاجـة
لــتـوسـط دولـة ثــالـثــة بـ طــهـران
وواشـــــــنــــــطـن مـن أجل تـــــــبــــــادل

السجناء). 
وأضــــاف (لـــكن اذا وافـق اجلـــانب
ــــصـــالح االمــــريـــكـي فـــإن قــــسم ا
اإليــرانــيـــة في واشــنــطن ســيــبــلغ
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ـتحـدث بـاسم احلكـومـة علي قـال ا
ربــيــعي امس إن واشــنـطـن لم تـرد
بـــعــد عـــلى دعـــوة إيــران لـــتــبــادل
الـسـجـنـاء بـ الـبـلـدين مـؤكدا أن
طــهــران مــســتـعــدة إلجــراء تــبـادل
كـامل لـلـسـجـنـاء مع واشـنطن دون
شـروط مـسـبقـة.وإذا مـضت عمـلـية
الـتـبادل قـدما فـسـتكـون واحدة من
حــاالت الـتـعـاون الـقــلـيـلـة جـدا في
الــعـالقــات األمــريــكــيــة اإليــرانــيــة
ــتــوتــرة والــتي أصــبــحت أكــثـر ا
عــــدائـــيـــة مــــنـــذ تـــولـي الـــرئـــيس
األمـــــــريــــــكـي دونـــــــالــــــد تـــــــرامب
مـنـصـبه.ونـقل مـوقع احلـكـومة عن
ربــيـعي قـوله (أبـديــنـا اسـتـعـدادنـا
ـــنـــاقـــشـــة إطالق ســـراح جـــمـــيع
الــسـجـنــاء دون شـروط مـســبـقـة...
لكن األمريكي لم يردوا بعد. يبدو
لـنـا أن األمريـكـي أكـثـر استـعدادا
مـن ذي قـبل إلنــهــاء هــذا الـوضع).
ودعـــــا الــــبـــــلــــدان إلطـالق ســــراح
الـســجـنـاء بـسـبب تـفـشي فـيـروس
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ــصــابـ  247والــشـــفــاء 82 عــدد ا
والوفيات 36 في 22 دولة).  

في غضون ذلك ,قررت وزارة داخلية
إقلـيم كـردستـان فتح مـنـفذ إبـراهيم
اخلــلــيل يــومي اإلثــنــ واخلـمــيس
أســبــوعـيــاً إلتــاحــة فـرصــة الــعـودة
للـعراقـي العـالقـ في تركـيا. وقال
ــقـــراطي الـــنـــائب عن احلـــزب الـــد
الـكـردسـتــاني شـيـروان الـدوبـرداني
في تـصريـح (اطلـعت عـلـيه (الـزمان)
امـس إنه (فـــــاحت وزارة داخـــــلـــــيـــــة
إالقــلـيـم كـردســتـان بــهــدف تـســهـيل
عــودة أهـالي نــيـنــوى الـعـالــقـ في
تـــركــيــا و إبـالغه من قــبـل مــديــر
ديــوان الــوزارة ســامي جالل بــفــتح
مـنفـذ إبـراهـيم اخلـلـيل يـوم خالل
ـــنـــفــذ األســـبـــوع). الفـــتـــا الى ان (ا
سيكون مفـتوحاً من الساعـة الثامنة
صــبــاحــاً وحــتى 12 من مــنــتــصف
الليل خالل يومي اإلثـن واخلميس
من كل أســـبـــوع) ,مـــشـــددا عـــلى ان
(حـــكـــومـــة كـــردســـتـــان ســـتـــتـــخـــذ
ـــــنـــــفــــذ اإلجـــــراءات الالزمـــــة فـي ا

ــنع انـــتــشـــار فــايــروس احلـــدودي 
كورونا ثـم تنقل الـعالـق إلى حدود

محافظة نينوى).
ولـفت  الـدوبـردانـي إلى (احـتـمـالـيـة
حجر العائدين من قبل صحة نينوى
ونــقل أبــنـاء احملــافـظــات الــعـراقــيـة

األخرى إلى محافظاتهم). 
 «—«d  ¡UG «

الى ذلك ,طــــــالب رئـــــــيس جلــــــنــــــة
اخلـدمـات واالعـمــار الـنـيـابـيـة ولـيـد
الـســهالني بـالـغــاء بـعض الـقـرارات
ــتـخــذة حــديـثــاً من وزارة الــنـقل . ا
وقــــال الـــســــهالنـي في بــــيـــان امس
(شـــهـــدت مــــدة تـــســـلــــيم واســـتالم
احلـــقـــائب الــــوزارة بـــ حـــكـــومـــة

تصريف االعـمال واحلكـومة التي 
منحهـا الثقـة تخبطـا وتالعبا ادارياً
له تــداعـيــات كــبـيــرة وبـشــكل يـثــيـر
الــشك ومـن هــذه الــقــرارات عــمــلــيـة
اسـتـغالل وكـيل وزيـر الـنقـل وقيـامه
باصدار امر وزاري باعفاء مدير عام

اخلطوط اجلوية العراقية).
وأضــاف (إذ نــعـد هــذا الــقــرار امـرا

اجلـــديـــد فــور اســـتالم مـــهـــامه هــو
تـســيـيـر رحالت جـويـة اســتـثـنـائـيـة

إلعادتهم). 
ــتـــحــدث بــأسم وزارة بــدوره قـــال ا
اخلارجـية احـمد الـصحـاف في بيان
اطـــلـــعت عـــلــيـه (الــزمـــان) امس انه
ــنـتــشِـرة في (بــجـهــود سـفــاراتــنـا ا
عــمــوم دول الــعــالم وبــدأب عــالٍ من
راسم في قبل خـليـة األزمة ودائـرة ا
مــركــز الـوزارة ومــنــذ بــدء إجـراءات
احلظـر واإلغالق وتـعلـيق الطـيران ,
عمـلنـا عـلى نقل الـعراقـي الـعالـق
في أكـثـر من 22 دولـة وأعــادة نـحـو
16041 مـواطِــنــاً وبـواقع 81 رحـلـة
مـضــيــفـا جــوّيـة و3 رحالت بــرّيـة) ,
(وذلـك بـــالــتـــنـــســـيق مـع اخلـــطــوط
اجلـويـة العـراقـيّـة وسـلطـة الـطـيران
عـنية في ساحات دني واجلهات ا ا
عــمـل الــبـــعـــثــات الـــدبـــلــومـــاســـيــة

والقنصلية).
واكـد الــصـحـاف ان (الــوزارة تـتـابِع
ـصـابـ من بـاهـتـمـام بـالغ أحـوال ا
اجلاليـة العراقيـة أينمـا كانوا وكان
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الـوقـائي علـى االستـمـرار بـتـكـرير
ــصـافي مــعـدالت الــنــفط اخلـام بــا
ـقـدرة بـ 600 احملـلــيـة نـفـســهـا وا
الف برمـيل يومـيا لـضمـان تكوين
ـــشــــتــــقـــات خــــزين كــــبـــيــــر مـن ا
ـسـتودعـات بـغـداد واحملـافـظات
بالرغم من قلة الطلب عليها). وب
ان (الــوزارة اوجــدت هــذا اخلــزين
ايضا لقـرب موسم الصيف وزيادة
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اعـــلــنت وزارة الـــنــفط عـن ايــقــاف
ـادة الـبـنـزين لـلـشـهر اسـتـيـرادها 
اجلــاري بــعـد تــمــكـنــهــا من اعـداد
شتقات. خزين كبير من مختلف ا
 وقـــــال وكــــيـل الــــوزارة لــــشــــؤون
صافي والغـاز  في الوزارة حامد ا
يــــــونـس الـــــــزوبـــــــعـي ان (وزارته
حـرصت خالل مـدة حظـر الـتـجوال

العمارة
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مستهجنا ويضع العديد من عالمات
االســتـفــهــام كـونه امــرا خــارجـا عن
نــطــاق الـــصالحــيـــات الــقــانـــونــيــة
واالداريــــة والـــذي يـــعــــبـــر عن عـــدم
الـتزام مـن اصدر الـقـرار بـالـضوابط
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تمـنيتُ بصدق إن صمماً قد اصاب حـاسة السمع عندي او إن نازلة قد نزلت
على مسامعي فخدشتها بشدة وحفرت اخدوداً عميقاً في طبلة االذن.. عندما
تبـادل ب شاب  لم يسـبقهما اليَ شرف طالـها ذلك التعريض الـشخصي ا

معرفتهما.
أبـديتُ استغرابي وامتعاضي لذلك االستعراض الناشز واطالق ما اليليق من
أل فيما بينهما  فسمعتُ رداً ساويء وااللقاب على ا نيران مدفعية التنابز با
تُ لــهـمـا بــصـلـة غـيــر مـعــقـولٍ ابـدا وبــعـيـدٍ عـن الـتـصــديق من طـرف ثــالث 
الصـداقة  مُـعلِال ولـكنه غـير مُـقنع:-  تـلك هي احكـام الصالت احلـميـمة التي

يانة!  ستويات عليا تسمى ا ترقى 
يـانة هي مـرحلـة متـقدمـة من مراحل الـصداقـة بال ادنى شك  وهي تزداد فـا
بإطـراد كلـما تـن  التي تـفصل بـ صديـق او اكـثر وحـيثـما تـتقـزُم اجلدرانُ
والفـواصلُ في سـقوطـهـا الشـاقـولي وتهـاويـها الـعـمودي عـلى مـستـوى سطح
شهد احلي الذي مرَ امام انظارنا في مستهل هذه السطور  االرض.. ومن ا
ـا شهـدنـا من قوة يتـضح إن هـنـاك اصنـافـاً غيـر حـمـيدة او غـيـر مـفيـدة ابـدا
إتقـاد مشـاعر الـزمالـة والصداقـة وانصـهارهـا في بودقـة العـواطف االنسـانية
زيج الوجداني احملتـدمة  لتصل سـخونتها لـدرجة االشتعـال والتفجـر لذلك ا
ـدمر! وعنـد هذه القمـة والنقـطة احلرجة القـابل لإلنفالق واإلنفالت الـعاطفي ا
نـفلت  تـبدأ مـرحلـة العـد العـكسي وغروب ودة ومارد الـصداقـة ا من جبـل ا

شمس العالقات الوطيدة ب رفاقِ الدربِ وإخوةِ االمسِ القريب.
ـثال ـرتع اخلصب وا ـزدحمـة قد تـمثل ا نـاطق الـشعـبيـة ومحالت الـسكن ا ا
ـيـانة) الـتي تـزدهـر وتـتـرعـرع على زاد الـبـسـاطـة وسِـفر وذج لـظـاهـرة (ا اإل
ـراتع الـعـفـويـة  مـفتـتـحـة مـشـوارَ تـعارفِ ـتـوافـرين بـكـثرة في تـلك ا الـوفـاء ا
اجليـران ومجالسِ الـنساءِ الـلواتي يصـهرنَ التـقاليـدَ واجملامالتِ سـريعاً جداً
في مـراحلِ ومـراجلِ التـعـارفِ والتـقاربِ الـصـاعق  الذي
ســرعـانَ مـايـنـقــلبُ لـلـضـد لـدى اولِ عــثـرةٍ  او مـشـكـلـةٍ
ا الـعداوةُ ـشـاكسـةُ ور تـصادفُ الـطرفـ  فـتطـفو ا
عـلى سـطحِ الـصـفـاءِ والـنـقـاءِ وااليـامِ الـورديـة الـعـابرةِ

عبورَ نسيمِ البرِ والبحر. 
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ــرجع الــديــني طــالب نـــاشــطــون  ا
األعـلى عـلي الـسـيـسـتـاني بـالـتـدخل
من أجل صرف رواتب موظـفي إقليم
كردسـتان مـعـرب عن امـلهم في أن
ــرجــعـــــيــة مــوقــفــاً جــديـاً تـتــخــذ ا
بتوجيه مسـؤولي احلكومة اجلديدة
بــرئـاســة مـصــطـفى الــكـاظــمي بـحل

اخلالفات.
ياحي وقال احمللل السياسي هيثم ا
في تـــصــريح امس  إن ( احلـــكــومــة
اجلديدة ستواجه صعوبات جسيمة
ومــنــهــا الــتــحــديــات االقــتــصــاديــة
واخلالفات بـ األحـزاب السـياسـية
شاكل العالقة ب إقليم كردستان وا
ـركــز وصـرف الـرواتب) مــضـيـفـا وا
أنه (عــــلـى الــــكـــــاظــــمـي أن يــــراعي
ـرحـلة وهـي أصعب من مـتطـلـبـات ا
سـابـقـاتـهــا حـيث سـيـواجه مـسـألـة
حتـــقــــيق الــــتـــوازن فـي الـــعـالقـــات
اخلـــارجــيـــة بــ إيـــران والــواليــات
ــتـحـدة األمــريـكــيـة وبــنـاء عالقـات ا
إيـجـابــيـة مع اجلـمـيـع لـضـمـان عـدم
عــمل اجلــمـيـع ضـده إلســقــاطه كــمـا

أسقطوا من قبله).
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ـيـاحـي عن اسـفه لـصـدور  واعـرب ا
قـرار إيــقــاف صـرف رواتب مــوظـفي
اإلقـلـيم من األمــانـة الـعـامـة لـرئـاسـة
الــوزراء الــســـابــقــة واشــار إلى أنه
ـسـؤول الـتقى بـبـعض اجلـهات وا
في اإلقليم وحتـدث في بغداد مع من
يــؤيـد إقـامــة دعـاوى قــضـائــيـة ضـد
االقـــلـــيم ومـــنـــهـم الـــنـــائب يـــوسف
رحـلة الكالبي وغـيـره اكد لـهم إن (ا
احلــالـــيــة غــيـــر مــنـــاســبـــة لــزيــادة
الصعوبات بل ال بد من تـذليلها عبر
إرســـال الـــوفـــود; ومع ذلـك وجـــدنــا
صـعـوبـات من قـبل بـغـداد واجلـهات

والــطـــاقــات الــشـــبــابـــيــة الـــكــرديــة
وإرســـالـــهـــا إلـى بـــغـــداد لــــتـــشـــكل
مــــجــــمــــوعـــــات ضــــغط داخـل تــــلك
ـــــؤســــســــات ســــواء الــــوزارات أم ا
ـانيـة وكـذلك تـشـكيل الـقيـادات الـبـر
هـــيـــئـــة مـــســـتــــشـــارين من بـــغـــداد
واحملافـظات اجلنـوبيـة داخل رئاسة
.( اإلقـلـيم لـبـنـاء جـسـر بـ الـطـرفـ
وفي ما يـتعـلق بقـدرة الكاظـمي على
حل اخلالفـــات قــال أنه (لــيس لــدى
الـكـاظـمي مـشاكـل مع اإلقـليـم وليس
ـتعصب وأنا لديه النفـس الطائفي ا
سعـيد بفـكره الـليبـرالي والعـلماني)
واضاف (سوف نلتـقي به قريباً جداً
ـواضـيع  ونـتـحـدث مــعه عن هـذه ا
ال  ســيــمـا ان هــنــالك جلــان بـيــنــنـا

كقيادات شبابية وسياسية). 
من جـــــهــــــة اخـــــرى دعـــــا اجملـــــلس
الـسيـاسي االعـلى ومـصـالح االحتاد
الوطني الـكردستـاني رئيس الوزراء
اجلديد مصطـفى الكاظمي الى ابرام
اتفاق سياسي واقتصادي جديد ب
بـغــداد  واربـيل عـبــر الـتـعـاون حلل
ركز واالقليم شكالت العالقـة ب ا ا
ـواد الدستـورية بـعيدا عن وتنـفيذ ا

الرؤى السلطوية الضيقة.
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 وقال اجمللس في رسالة وجهها الى
الكاظـمي تلـقت(الزمان) نـصها امس
ـان العـراقي صـادق بـأغـلـبـية ( الـبـر
نسبية عليكم وعلى اغلبية الوزراء
رئيسا للحكومة وحكومة جديدة في
العـراق. وإن انتخـاب هذه الـكابـينة
ي واقــــلـــيــــمي جـــاء فـي ظـــرف عــــا

وداخلي صعب).
مـوضحـا انه ( مـا عـدا مخـاطـر وباء
ــســتــمــرة هــنــاك االزمــة كــورونـــا ا
ــالـــيــة اخلـــانــقـــة والــتـــجــاذبــات ا
الــســيــاسـيــة الــدولـيــة واالقــلـيــمــيـة

الكل يـعرفني بعيـدا عن السياسة لكـنني أؤمن مثلما يـؤمن كل مظلوم أن (بعد
الـعسـر يسـر) كنت وال زلت أؤمن بـأن الشـعب الـعراقي سـيرزقه الـله يومـا ما
رجل يــعـيـد هــيـبـته بــ األ رجل قـاضي قـوي يــنـصـفـه ويـعـيـد قــوت شـعـبه
وحـقوقه التي سرقت حتت وضح الـنهار رجل شهم يـعيد كرامـة ضحية جالد
استـبـاح شـرفهـا وراء الـقضـبـان رجل مؤمـن ير الـنـفوس الـتي أريـقت دماء
أبنـاءها ظـلـما صـحفي بـارع يكـشف زيف الصـحف الصـفراء مـثقف عـضوي
يبـني صـروحا لـلـثقـافـة وينـسف (الـراء) الـتي انتـصـفت كلـمـة (حرب) لـيـعيش
الـعراقـي في حب دائم بـعـدما عـاش ب مـطـارق احلروب وسـندان احلـصار
ــنح الـفـالح مـنــجـلـه لـيــنـسـج لألرض ثـوب عــرســهـا األخــضـر رجل ســامق 
تـتـوسـطه احلـنـطـة شـامـخـات السـنـابل ....رجل حـديـدي يـفـتح لـلـعـمـال أبواب
صـانع الـتي أكـلهـا الـصـدأ وعشـشت في مـكـائنـهـا خيـوط الـعـناكب ...رجل ا
مسـتـقل يرفـض أن ينـتمي حلـزب أو طـائفـة ...رجل قـيادي فـاق كل الـتوقـعات
أرسلـه الله لـيكـحل به عيـون أمهـات الشـهداء إلحقـاق احلق وفـضح القـتلة ...
لنـفرح جـمـيعـا لقـد بدأ الـعراق بـحـلة جـديدة.. شـرفنـا هـو ان نتـكاتف ونـخيط
جراح الـوطن وهي تـنزف اثـر طـعنـات إخـوتنـا وغدر بـعض جـيرانـنـا وخنـاجر
ـان) ...ونعمل بــ الغـرباء ....لـنعـاهد أنـفسنـا ان نضـمده بــ (الـنظـافة من اال
ـضي بــ (تـفـاءلـوا بـاخلـيـر جتـدوه) ...ونـؤمن بــ (ال حتـزن ان الـله مـعـنـا ) و
(النـجاة في الصدق) قـوتنا تكـاتفنا في خطـبة هور العـمارة لقلـعة اربيل ومهر
وصل نـهر الغـراف لعـذراء االنبار (حـديثة) وعـزتنـا زواج سد ا
لعـشار البصرة  الـلللللـلله كم جميل لو تـصافحت منارة
جـــامع ام الـــطــبـــول مع جـــرس كـــنــيـــســـة أم األحــزان

وتعانقت أزهار الكرخ مع سنابل الرصافة.
 لنـفرح جـميعـا... لنمـرح جميـعا ....لبـدء العراق بـعهد

جديد .

ـنـفـذة بـيـد ان انـتـشـار ـيــة ا الـعـا
جـــائــحـــة كــورونـــا حــال دون ذلك
منوهـا بأن (الـوزارة بانتـظار ازالة
احلــظـر اجلــوي لـيــتـســنى وصـول
فــــريق تــــشـــغـــيــــله).  واضـــاف ان
(مـصــفى الـشـعـيـبـة يــشـهـد حـالـيـا
اضـــافــة وحـــدة ازمــرة الـى جــانب
عملـية بـناء وحدات  Fcc لتحويل
النفط الثقيل الى منتجات خفيفة)
مـوضحـا ان (اجنـازهـا اضـافة الى
ادخـــال مـــصـــفى كـــربـالء لــلـــعـــمل
ـئة والبـالـغة نـسب اجنازه 86 با
سيمكـنان الوزارة من تـأم حاجة
ـشـتـقـات كـما الـبالد من مـخـتـلف ا

ونوعا). 
وعن مــصـافي الــصـمـود (بــيـجي)
افـــــاد وكـــــيـل الـــــوزارة لـــــشـــــؤون
ـــصـــافي والـــغــاز بـــان مـــصــفى ا
صالح الدين 1يعـمل حـاليـا بـشكل
طبـيـعي وبطــــــــاقـة تكـريـرية تـبلغ
70 الف بــرمـيل يــومــيـا ومــصـفى
صالح الدين 2 سيدخـل الى العمل
نهاية العام احلالي وبذات الطاقة
الــتـكـريــريـة امـا مــصـفى الــشـمـال
والذي كـانت طاقتـه تبلغ 140 الف
برمـيل يومـيا فـان مالكات الوزارة
تــزيل مـا  تـدمــيـره مــنه لـتــقـيـيم
حـالـته ومعـرفـة مـتـطلـبـات تـاهـيله
الســـيــــمـــا ان عـــصـــابـــات (داعش)
دمــرته بــشــكل مــعــقــد طـال مــواقع

حيوية منه.

ـشتـقـات لـلـمـحـطات الـطـلب عـلى ا
الــكــهــربــائــيــة اضــافـة الـى زيـادة
الطلب على مادة الـبنزين).  منوها
بأن (تهيئة اخلزين اسهمت بشكل
كبير في تقليل حجم االستيرادات
مــؤكـــدا ايـــقـــاف اســـتـــيـــراد مــادة
الـبــنـزين لـلـشــهـر اجلـاري  والـتي
كانت تبلغ يوميا ثمانية الى عشرة
مالي لتـر) منوهـا بأن وزارته قد
تـــــــســــــــتـــــــورد
الــــــــبــــــــنــــــــزين
احملـــــسن فـــــقط
فــي حـــــــــــــــــــــال
احلــــــاجــــــة له".
واكــد الـزوبــعي
ان (عـــمـــلـــيـــات
الـــــتــــــطــــــويـــــر
واضـــــــــــافـــــــــــة
الـــوحــــدات الى
ـــــــــــصــــــــــافـي ا
مـــســـتـــمـــرة اذ
شـــهــد مـــصــفى
الــدورة اضــافـة
وحــــــدة ازمـــــرة
لتحسـ نوعية
البـنزين مـبيـنا
انــه كــــــــــــــــــــــان
يفـتـرض ان يتم
تــشـغــيــلــهـا من
قـبل مــخـتـصـ
بــــــالــــــشــــــركـــــة
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اطلق مغتربون عـراقيون عالقون في
ــغـرب وتــونس نـداءات اســتـغــاثـة ا
العـــادتـــهم الى الــــبالد بـــعـــد نـــفـــاذ

أموالهم. 
غـتربون احلكـومة اجلديدة وناشد ا
بــأن (تــأخــذ عــلى عـــاتــقــهــا مــهــمــة
إعادتهم من خالل تخصيص رحالت
اســتـثــنـائــيــة الن هـنــاك الـعــديـد من
الــعــراقــيـ فـي اخلـارج يــنــتــظـرون
ارجاعهم بعد انقطاع حركة الطيران
بـــ الـــدول اثـــر تـــفـــشـي فـــايــروس

كورونا).
الفتـ الى ان (هـناك 35 عـراقيـا في
ــغـرب و30 آخــرين في تــونس قــد ا
أنـفـقوا كل أمـوالـهم بـعـد أن تـأخروا
في الـعـودة بـسـبب أالزمـة الـراهـنة ,
ومن واجب احلكومة أن تعيدهم إلى
كن كوننا الـــــــــوطن بأسرع وقت 
طـالـبــــــنـا في وقت سـابق بـأعـادتـنا
لــــــكن لـم جنـــــد آذانــــــا صـــــاغــــــيـــــة
نـاشداتـنا) ,مشدديـن على (ضرورة
أن يـكــون أول شيء يــنـجــزه الـوزيـر
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منفذ ابراهيم اخلليل على احلدود التركية العراقية

ستورد تقف في منفذ حدودي ½qI∫ رتل من صهاريج نقل الوقد ا

الـرافـضة لـلـتـعـاون مع اإلقـليـم) على
حد قوله .

ومـــضى بــالــقــول (حتـــركــنــا بــشــكل
شخـصي أنا ومن مـعي نحـو مكتب 
السيسـتاني واآلن نعد طلـباً رسمياً
ه الــيه يــؤكــد  مــقــولـة قــطع لــتــقــد
األعـنــاق وال قـطـع األرزاق ونـحن في
شـهـر رمـضـان والـشـعب الـكـردي هو
جــزء من الــشـعـب الـعــراقي) مــشـددا
عـلى انه (ال يـجوز أن تـقـوم اجلـهات
عـاقبـته حلل مشـاكلـها السـياسـيـة 

خاصة وأننا على أبواب العيد).
 واوضح أنه ( بـرغـم الـتـشــديـد عـلى
وجـوب فـصل الـدين عن الـدولـة لكن
وجــود الـســيــسـتــاني ضــروري جـداً
ــشــاكل) حلل مــثل هــذه األزمــات وا
مرجحاً أنه (بـعد إكمال هـذه الوثيقة
وإرسالهـا إلى السيـستاني ان يـتخذ
ثـليه  أحـمد قراراً جـدياً ويـوصي 
ــهــدي الـكــربالئي الــصــافي وعـبــد ا
بتوجيه رسالـة إلى احلكومة بصرف

الرواتب). 
ـيـاحي إقـليم كـوردسـتان إلى ودعا ا
أن (يـــشــكـل  جلــانـــاً من الــكـــفــاءات

Issue 6659 Monday 11/5/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6659  االثن 18 من رمضان 1441 هـ 11 من أيار (مايو) 2020م

drsalkhazragy@yahoo.com

wł—e)« ÕU³

œuŽu «
{ ال توفر الوعود خبزاً والبطون اجلائعة ال آذان لها.
{ السياسي مَتجَر وعود وغالباً ما يبيعها باجلملة!!

{ ركائـز الوعود الواعـدة ثالث: الواقعـية إمكانـية التنـفيذ استـعداد الواعد
.. وإالّ غدت كمواعيد عُرقُوب. واعد وا

{ الشعارات وعود السّاسة واحلُكم هو الفيصل.
ا الوعد ذِمّة. .. إ { أبطأ الناس وعداً أكثرهم جِداً وجدية

{ اإلنتخابات سوق وعود الساسة والسلطة محكّها.
.. والـسّــاسـة ـؤدجلــون { اإلنـقالبــيـون الــثـوريــون ا

.. يتشابهون بوعودهم!!  بتدئون ا
{ وعود (احلُكّام) كوعود (العُشّاق)!!

بغداد
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إذا كانت هـناك نية حـقيقيـة في االرتقاء بقـطاع التعـليم العالي البـد من تغيير
الكـثير من القيادات اجلامعية بأخرى قادرة على التغيير قادرة على االرتقاء
ويجب أن يـكـون اختـيـار األكفـأ واألصـلح من خالل مـعايـيـر حقـيـقيـة يـضعـها
خبـراء في التـعلـيم العـالي وأن تشـكل جلـنة من اخلـبراء ايـضاً تـختـار األكفأ

عايير.   ن تنطبق عليه ا
كثـيـر من القـيـادات اجلامـعـية  اخـتـيارهـا وفق أسس غـير صـحـيحـة وتمت
كـلف قبل تكـليفه بل أن مقـابلة شـكليـة غير حـقيقـية بحـيث أننـا كنا نـعرف ا
ــقـابـلـة الـتي ـنـصب الـفالنـي مـحـسـوم له ومـا ا بـعــضـهم يـصـرح بـأن أمــر ا
ا كـلف لـديه قـدرة قيـاديـة  ستـجـري إال شـرعنـة الخـتيـاره ولألسف لـو كـان ا
اعتـرضنا او كتبنا حرفاً واحداً بل بالعكس  تغييب او جتاهل أو (تسقيط)

األكفأ لفسح اجملال لألقل كفاءة في القيادة واإلدارة.
إن األسـتاذ الـبارع في مـجال تـخصـصه ليس بـالضـرورة أن يكـون قيـاديا أو
إداريا نـاجـحـا.  الـقيـادة كـاريـزما ولـيس بـالـضـرورة أن يكـون اجلـمـيع قابال

كلف أن يفهم فلسفة التعليم العالي للتطوير اإلداري . ويجب على ا
نأمـل من معـالي الـوزيـر احملتـرم أن يـنظـر إلى مـوضـوع القـيـادات اجلامـعـية

همة ناصب ا ويعيد النظر في من كلف بهذه ا
كن االرتـقاء بـالتـعلـيم العالـي مع وجود قيـادات غيـر قادرة عـلى تنـفيذ إذ ال 

خطة تطوير التعليم العالي

اخلطيرة التي أثقلت كاهل الكابينة
احلـكومـيـة) ِوتابـع انه (منـذ تـعرض
  كـــــان االحتــــاد الــــعـــــراق لالزمـــــة
الــوطــنـي يــســيــر دومــاً  عــلى نــهج
الـرئــيس مـام جالل واليــزال بـحـيث
يكون الـكرد واالحتاد الـوطني جزءاًـ
شاكل وفق اساس التوازن من حل ا
ـكونـات العـراقيـة وب بـغداد ب ا
واقـلـيم كـردسـتـان) مـضـيـفـا انه (من
ــعـلــوم انه عــدا مـشــكـلــة االرهـاب ا
ــهـزومـة فـإن وفـلــول قـوات صـدام ا
عــدم االلــتــزام بـالــدســتــور الــعـراقي
الدائم وصوالً إلى اسـتخدام رواتب
ـمـاطـلة مـوظـفي اقـليـم كردسـتـان وا
ـادة 140 من الـدسـتور في تـنـفـيـذ ا

ـتنـازع عـلـيـها ـنـاطق ا ـتـعـلقـة بـا ا
كـــورقـــة ضـــغط من قـــبل حـــكـــومــات
بـــغــداد تــمـــثل جــزءاً اســـاســيــاً من
شـاكل الـعالـقـة ب بـغـداد واربيل) ا
ـــواد ورإى انه (لــــو  تــــنــــفــــيــــذ ا
الـــدســـتــــوريـــة بـــعــــيـــدا عن الـــرؤى
ـكون او الـسلـطـويـة الضـيـقـة لهـذا ا
كـون لـكان بـإمـكان الـعراق أن ذلك ا
ــالـــيــة يـــحـــمي نـــفــسـه من األزمـــة ا
ـرغوب بهما) بحسب والفساد غير ا
الـبـيان الـذي لـفت الى انـه (يقـع على
عاتق الـكـاظمي واحلـكـومة الـعراقـية
اجلديدة مسؤوليـة كبيرة وحساسة)
مشـددا على انه (لن يـتحـقق النـجاح
مـــا لم يـــتــعـــاون اجلـــمــيع ولـم يــتم

اســتـــرضــاء الــشــارع اجلــمــاهــيــري
احملتج). 

ومضى الـبيـان قـاثال (أما مـا يتـعلق
بالـقوى الـكردستـانيـة فيـجب علـينا
شـاكل اجلانبـية ونوحد أن نهديء ا
ـشاكل الـصف الكـردي بـإجتـاه حل ا
فـي بـــغـــداد وفق اسس الـــدســـتـــور
العراقي واتفاق سياسي واقتصادي
جديـد عـلى أمل أن تفـتح بـوابة في
ـطـالب كـردســتـان أيـضــاًـ لـتـأمــ ا
األسـاســيـة لـلــنـاس وفي مـقــدمـتـهـا
تــوفــيـر الــرواتب ومــشــاكل الــسـوق
ــشـــاريع) مـــؤكــدا  ان والـــعــمـل وا
(الوضع يـتطـلب التـسامح وسـياسة

مسؤولة جديدة).

الـزمـنـيــة والـصالحـيـات الـتـقـديـريـة
لــلـوزيــر اجلـديــد وكـان االجــدر عـلى
الوكيل انتظار استالم الوزير مهامه
قـبل اصــدار قـرار االعـفــاء) عـلى حـد

قوله. 
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بنــاءً على تـوجيه وزيـر العـمل عادل
الركابي وبإشراف مباشر من رئيس
هـــــيـــــئــــــة رعـــــايـــــة ذوي اإلعـــــاقـــــة
واالحـــتـــيــاجـــات اخلـــاصــة عـــصــام
عـبـداللـطـيف الـتـمـيمي تـعـلن هـيـئة
ذوي االعاقـة واالحتـياجـات اخلاصة
ــتـفـرغ لــشـهـر ـعـ ا صـرف راتـب ا
نــــــيــــــســـــــــان ضـــــــمن عــــــام 2020
للـمـستـلـم سـابقـا عن طـريق الدفع
االلكتروني وعبـر مصارف الرافدين
والـرشـيـد واشـور ابـتـداء من الـيوم
ــوافق 11 ايــــار اجلـــاري االثــنـــ ا
وذلك مــــراعــــاة لــــلــــظــــرف احلــــالي
وتخـفيـفـا عن كاهل األشـخاص ذوي

اإلعاقة.  
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كــمــا وجه رئــيس الــهــيــئــة بــصـرف
لحق بعـد الدفعة بأيـام قليلة وذلك ا
إلجـراءات تـدقـيـقـيـة داعـيـاً اجلـمـيع
الـى تــفـــهم ظــرف حـــظــر الـــتــجــوال
ـــعـــمـــول به لــلـــحـــد من فـــايــروس ا
كـورونـا وتـأثـيـره عـلى سـيـر العـمل.
ووزَّعــت وزارة الـــعــــمل والــــشـــؤون
االجـتــمـاعــيـة 50 سـلـة غــذائـيـة بـ
العوائـل الفقـيرة في مـحافظـة بغداد
بالتعاون مع شركة احلرية للخدمات

االمنية. 

وجـاءت هذه اخلـطـوة ضـمن مـبادرة
الـوزارة االنـسـانـيـة بـتـوزيع مـلـيـون
ســلــة غــذائــيــة وتــقــد مــســاعـدات
واطن معدومي الدخل عينية ب ا
في بــــغـــــداد وبــــاقـي احملــــافــــظــــات
ـسـاعـدتـهم في تـخـطي هـذه االزمـة.
وعـــقــد مــديــر عــام دائـــرة الــتــقــاعــد
والـــضــمـــان االجـــتــمـــاعي في وزارة
الـعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة رائـد
نـاقشـة الية جبـار باهض اجـتماعـاً 
ـواطن عن طريق اجناز معامالت ا
ــعـــلــومـــاتــيــة اعــتـــمــاد الــبـــرامج ا
احلديثة.  ونقل بيـان تلقته (الزمان)
دير العام خالل اجتماعه امس عن ا
ــثل مــكــتب الــوزيـر بــحــضـور مع 
مـديـري أقـســام جـبـايـة االشـتـراكـات
ـعلـومـات وصـندوق وتـكـنولـوجـيـا ا
الضمان االجتماعي قوله ان (اعتماد
نـظـام الـكـتـروني مـتـطـور يـعـد قـفـزة
نـوعــيـة في ســرعـة اجنــاز مـعـامالت
ـــواطــنـــ ويــضـــمن تــقـــلــيل زخم ا
راجـعات في الـوقت ذاته وستـكون ا
ســابـقـة بــتـقــلـيص اجــراءات الـعـمل
ـثـل مـكــتب الــروتــيــنــيــة). واشــار 
الــوزيـر الى (امــكـانــيــة تـدريب مالك
ـعـلـومـات وفق قـسم تــكـنـولـوجـيــا ا
تـطورة وتـقد اللـغات الـبرمـجيـة ا

الدعم التقني).
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ـعــهـد الـتـقــني نـيـنـوى/ في أقـام ا
اجلـامعة الـتقـنيـة الشـمالـية ورشة
عمل الـكتـرونيـة عن دور التـسويق
اإللـكـتـروني في حتـقـيق الـسـيـاحة

الرقمية. وقال بـيان تلقته (الزمان)
امس ان (الـورشــة تـهـدف الى فـهم
االجتـاه اجلديـد للـتـسويق الـرقمي
والــســيـــاحــة الــرقــمـــيــة وحتــلــيل
أهـمــيـتـهـا فـي صـنـاعـة الــسـيـاحـة

ـطـلوب وحتـديـد بـعض إجـراءات ا
اتــخــاذهــا فـي ظل أزمــة فــايــروس

كورونا).
وتنـاولت الورشة اهـمية الـتسويق
الــرقــمي(اإللـــكــتــروني) في خــدمــة

الــــزبـــائـن وقـــدرتـه عــــلى إعــــطـــاء
مـعـلـومات كـبـيـرة عـن السـلـعـة من
خـالل االنـــــتـــــرنت ومـــــســـــاعـــــدة
نـظمات الـسيـاحية عـلى الدخول ا
في االســـواق الــدولــيــة بــســهــولــة

بدون صعوبات.
وأكــــــــدت الـــــــــورشــــــــة ضــــــــرورة
تــنــشــــــــــيـط الــتــســويق الــرقــمي
لـصـالح الـسيـاحـة الرقـمـية لـتـكون

مرئية لدى الزبائن.
ونظم قسم اإلسـتراتيجـية في كلية
العلوم السياسية بجامعة النهرين
نـدوة عـلــمـيـة عن إمـكــانـيـة الـعـمل
اجلـماعي لـتحـقـيق اآلمن اإلقلـيمي
في الـــشـــرق األوسط.. الـــشـــروط..

ستقبل. الفرص.. آفاق ا
وتهـدف الورشة إلى إيـجاد صـيغة
عـمل وفق رؤيـة مـشـتـركـة ب دول
ـنـطـقـة تـخــتص بـآلـيـات حتـقـيق ا
ــنـطــقـة عـلى األمن اإلقـلــيـمي في ا
غــــرار حتــــالـف الــــشــــرق األوسط
وأهـميـة تعـزيـز اآلمن اإلقلـيمي في

الشرق األوسط.
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(الـنـدوة تضـمنـت تقـد مـجمـوعة
بـحوث تـناولت األمـن اإلقلـيمي في
الشرق األوسط ب حـتميات األمن

تلقيت ان احـد مشتركي الفـيسبوك نقل
غربـية موضوعا عن صحيفـة االخبار ا
احـــتل مــعـــظم الـــصــحـــفــة االولى وفي
ـهـنة: صـفـحـت في الـداخل بـعـنوان (ا
اولهم ـغـرب) مع صـور 8  حـاقـد عـلى ا
مـحمـد حسـن هـيكل وانـا من ضمـنهم
وهـذا غريـب  فنـا لم احـقد عـلى اي بـلد
ــغـرب بل اســتــطـيع عـربـي وخـاصــة ا
ـغـرب واحـترم اهل الـقـول انـني احب ا
ـا اكــثــر من الــكــثـيــرين من ــغــرب ر ا
غـاربة. ال احـقد وال ارى سـببـا للـحقد ا
وضوع الذي وال افهم الهدف من هذا ا
يحتل  3صفحـات من ضمنهـا الصفحة

االولى.
لـم استـطع قـراءة مـا كـتـبته الـصـحـيـفة
عـني في داخل صـفـحـاتهـا لـكـني عرفت
ــلك من الـــعــنــوان اشــارة الـى هــديــة ا
محـمد اخلـامس لي بعـد زيارته لـلعراق

عام 1960.
فــمــا هــو احلــقــد? لــقــد رافــقت جاللــته
ولـقـاءاته مع الـزعيـم عبـد الـكـر قاسم
وعـند مـغادرته تـلقـيت هديـة منه سـاعة
ـغرب الفاطمي يد وصلتـني من سفير ا
بن سـلـيـمـان وهـو شـخـصـيـة مـحـتـرمه
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كانـت تربـطني به عالقـات صداقـة طول
عمله في العراق. 

ـشــكــلــة الـتـي حـدثت ا
وتـتـعـلق بـتـلك الـسـاعة
ان ذلــك كـــــــــــــــــــــان فــي
الـــســـنــــوات االولى من
عـمـلي الـصـحفـي وكنت
حــريـصــا عـلـى االلـتـزام
ـهــنــة وكـنت بـقــواعــد ا
اتــــــصــــــور ان قــــــبــــــول
الـصـحـفي هـديـة من اية
جــــهــــة يــــتــــعــــارض مع

هنة. اخالقيات ا
وكــمــا كــتــبت في حــيــنه
واعــتــمــدت الــصــحــيــفــة
غربية عليه في اتهامي ا
ـغـرب فـقد بـاحلـقد عـلى ا
قلت  عـند تسـلمي الـهدية
" لم أكـن عـــــــــلـى درايـــــــــة
بـالـبـروتـوكول والـتـقـالـيد
الـدبـلـومـاسـيـة وتـصـورت
لك أنـني لو قـبـلت هديـة ا
فـإنــني أكــون قــد اقــتـرفت
جـرما  وأن ذلك يـتـعارض

مع التقاليد الصحفية. 
لم أ لــيـــلــتــهــا وكــنت في حــيــرة من
لك وفي نفس أمري فأنا ال أريد هدية ا
الـوقت ال أعـرف كـيف أعيـد الـهـدية إلى

السفير.
ـغرب نـفـسـهـا عـلى وجـاء اإلنـقـاذ مـن ا
طريقة (مصائب قوم عند قوم فوائد)!!
ــصــيـبــة الــزلــزال الــذي ضـرب كــانت ا
ـغـربيـة في تـلك الفـترة مـديـنة أغـادير ا
وشــرد ســـكــانــهــا ونــظــمت في انــحــاء
نكوبي العالم حمالت جلمع التبرعات 
اغــاديـر ورأيت أن هـذه فــرصـة ذهـبـيـة
للـتخلص مـن الساعـة الهديـة وجلست
ــغــربي أكـــتب رســالــة إلى الـــســفــيــر ا

الفاطمي بن سـليمان تتـضمن الشكر
ـلك عـلـى هـديـته واإلشـارة جلاللــة ا
إلى نــكـــبــة أغــاديـــر راجــيـــا قــبــول
الساعـة الثميـنة مساهـمة في حملة
الـتـبـرعـات إلغـاثـة مـنـكـوبي الزالزل

غربية.  دينة ا في تلك ا
بـعثت الـرسالـة والـهديـة (السـاعة)
ــوظـفــ إلى الـســفـارة مع أحـد ا
وشـعـرت بـراحـة تـامـة مـثل مـجرم

ة!!   يتخلص من أداة اجلر
وفـــيـــمـــا بـــعـــد ذكـــرت مـــا حــدث
لـلدبلـوماسـي الـعراقـي فـقالوا
لي أن مــا فــعــلــته كــان خـطــأ في
الـعـرف الـدبلـومـاسي والـقـوان
العراقية إذ ال يجوز رفض هدية
ـــلـك وأن الـــقـــانــون الـــضـــيف ا
الــعـراقي الـنـافــذ آنـذاك يـقـضي
بــقــبـــول الــهــديــة وإبالغ وزيــر

الـداخـليـة إذا كانت قـيـمة الـهـدية تـزيد
عـلى 20 ديــنـارا (نــحـو 60 دوالرا) !!
وهو الـذي يقرر أن أحـتفظ بالـهدية أو
تــســـلم إلى خــزيــنـــة الــدولــة وفي كل
األحـــوال ال يـــجــــوز مـــطـــلـــقـــا إعـــادة
الــهــديــة."هــذا مـا كــتــبــته نــصــا وهـو
منشور في كتابي الذي اصدرته مجلة
دبي الثقـافية عام 2012 بعنوان (من
اوراق صحفي عراقي) الصفحة  67
ــلك احلــسن واذكــر انـنـي في عــهـد ا
غـرب عـدة مرات مـنـها الـثـاني زرت ا
لـتـغطـيـة اخبـار الـقمم الـعـربيـة التي
انــعـــقـــدت هــنـــاك كـــمــا شـــاركت في
اجتمـاعات ندوة احلـوار ب وكاالت
االنـباء الـعربـيـة ووكاالت االنـباء في
امـريكا الـالتينـية بـصفـتي مسـتشار
فـي احتـاد وكـاالت االنـبــاء الـعـربـيـة
(فـانا) ولي اصـدقاء في وكـالة انـباء

ورصـدنـا عـدداً من الـذيـن يـعـمـلون
بـــوســـائـل االعالم كـــصــــحـــفـــيـــ
ــارس ومـــصــورين ومـــخــرجـــ 
ركـوب الـدراجـة الـهوائـيـة لـلـذهاب
الى مــكــان عــمـــله ومن بــ الــذين
اعــتـادوا عـلى اســتـخـدام الـدراجـة
(الـبــايـسـكل) زمــيـلـنــا عـادل غـالب
الـذي اسـتـمـر بـالـدوام الـيـومي في
مــقـر اجلـريـدة واســتـخـدم دراجـته
لـــلــحـــضــور من مـــنــطـــقــة ســـكــنه
الــزعــفــرانـي الى شــارع الــنــضــال
الــبــتــاويــ مــكــان عــمــلـه ويــقـول
ـتعـة كبـيرة خـاصة ان احـسست 
ـركبات حظـر التجـوال منع مرور ا
بل حـــظـــر اســـتـــخـــام الـــبـــاصــات
والــكـيــات لــلـحــد من تــفــشي وبـاء
الـكـورونـا فـاقـوم بـارتـداء كـمـامتي
وقـــفـــازاتي وانـــطـــلق صـــبـــاح في
شـــوارع بــغـــداد الصل بــكـل يــســر
وســرعــة وقــد تــمــتــعت جــدا وهي
الـطـريـقـة االمنـة والـسـهلـة والـغـير

مـكــلـفـة لـلــوصـول الى مـقــر عـمـلي
ويـقيـنا رصـدت عـدداً الباس به من
ـــواطــــنـــ ومن كال اجلـــنـــســـ ا
ومــخـتــلف االعـمــار يـســتـخــدمـون
الـدراجــة الـهــوائـيـة  الــتي صـارت
ــواطـــنــ صـــديــقـــة لـــغــالـــبــيـــة ا
لــلــنـــخــلص مـن حــظــر الـــتــجــوال
ـارسـة وسـرعـة الـوصـول واالهم 

التمارين الرياضية مجانا).
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ــــواطن ولـــيـــد واخـــيــــرا يـــقـــول ا
صطيفـان صاحب محل للـموبليات
(بــــعــــد مــــشــــاهــــداتي لــــعــــدد من
ـــواطــنـــ وهم يـــســـتـــخـــدمــون ا
الــــدرجـــات الــــهـــوائــــيـــة وتــــركـــو
ــتـلــكـون مــركـبــاتـهم ورغـم انـهم 
مـركبـات خاصـة وحـديثـة وفضـلوا
اسـتـخدام الـبايـسـكل بسـبب حـظر
الــتــجـوال ارى ان غــالــبــيــة الـدول
ومنـها الـص تسـتخـدم الدراجات
الــهــوائــيــة وحــتى الــســيــاســيــ
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حــدث ايـام حــظــر الـتــجــوال الـذي
فـرض على بـغـداد واحملافـظات من
ركـبات بـكافة انـواعها استـخدام ا
لــشــمــولــهــا بــاحلــظــر االمــر الـذي
انــتـعــشت فـيـه ظـاهــرة اسـتــخـدام
الدراجـات الهوائـية (البـايسكالت)
واطـنون  الـتي بدأ يـستـخـدمهـا ا
من كال اجلنس ومختلف االعمار
االمر الذي يـعيد بـالذاكرة الى ايام
احلــصــار في تــســعــيــنــات الــقــرن
ــنــصــرم كــذلك يــعــيــد بــالــذاكـرة ا
عــنـدمــا اطـلــقت قــنـاة (الــشـرقــيـة)
حملـتها الـكبرى (دوسـلها) واهدت
خاللـهـا االف الـدراجـات الـهـوائـيـة
واطـن تشـجيعـا إلستخدام الى ا
الـدراجة الـهوائـيـة خالل تنـقالتهم
والـذهاب الى دوائـرهم ومـدارسهم
ــا حتــمـــله من فــوائــد وزيــارتـــهم 
وعلى راسـها الـرياضـة والتـخلص
من الوزن الزائد والتمتع باالجواء
الطبيعية والهواء النقي بعيداً عن
خـلـفات الـوقود لـوثـة  االجـواء ا
كـــالــبــانـــزين والــكـــاز اضــافــة الى
حــمــايــتــهم مـن مـخــاطــر الــطــريق
وسهـولة التـخلص من االختـناقات
ـــروريــة وبــذلـك حــقــقـت جتــربــة ا
(الـشـرقـيـة) جنـاحـا مـازال الـبعض
تعه يستـخدم الدراجـة الهوائـية 
وفائدة  والـيوم وبعـد اعالن حظر
ركبات التجوال ومنها استخدام ا
اخلاصـة والعامـة للتـخلص واحلد
من الــوبـاء الـذي تـفـشى في عـمـوم
الـعـراق وبالـتـالي صـارت الـدراجة
الـهوائـية رفـيقـة كبـار السن مـثلـما
هي صــــديـــقـه لـــلــــشـــبــــاب من كال
اجلـنـسـ لـيـنـتـقـلـوا بكـل سـهـولة
ويسر . (الـزمان) استـطلعت بعض
ـواطـنـ الـذين اسـتـخـدمـوا اراء ا
الــدراجــة الــهــوائـيــة اثــنــاء حــظـر
ـواطن جــاسم عــزيـز الـتــجــوال . ا

79 عـامـا مـتـقـاعـد قـال (حـقـا انـني
اشـعر بـسعـادة تامـة وانا اسـتع
بـدراجـة احـد احـفــادي لـلـسـيـر في
شــوارع مــنــطــقــتــنــا اخلــالــيــة من
ـركــبـات بـســبب حـظـر الــتـجـوال ا
وشعـرت براحـة نفـسيـة بل شعرت
بــاحلــيـويــة وانــا امــارس ريــاضـة
مــهـــمه وحــفــزنـي االمــر وبــعــد ان
خـاصمـني حفـيدي النـني استـخدم
دراجـــته ســـارعـت لـــشـــراء دراجــة
خــاصــة بي وبــدات اســتــخــدمــهــا
واذهب لـلــســوق بـهــدف الـتــسـوق
ـتعه كنت واسيـر القضي اوقـاتا 
فــقــدتــهـــا اثــنــاء احلـــظــر) وقــالت
ــيس (انــا ام لــثالت ــواطـنــة ام  ا
بنات من مختـلف االعمار واجبرت
عــلى شـراء دراجــات هـوائــيـة لـهن
ورغم انني كنت مـترددة الستخدام
بـنـاتي الـدراجـة الـهـوائـيـة بـسـبب
العـادات والتـقالـيد لـكني تـشجعت
عـــنــدمــا شــاهــدت اكـــثــر من فــتــاة
تـسـتـخـدم الدراجـة بـشـكل طـبـيعي
وبدون اية مضايـقة فاشتريت لهن
الـدراجة واالن يـسـتخـدمـونهـا بكل
حرية ومتعه واسـتفدن من خسارة
بــعض الــوزن الــزائـد اضــافــة الى
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وقال علي فريد 25 عاما يقول (لقد
ادمــنت عــلى اســتــخــدام الــدراجــة
الـهـوائــيـة بل انــني تـركت مــركـبـة
والـــدي الــتي كـــنت اســتـــخــدمــهــا
ـنزلـية تـطـلبـات ا لـتـلبـيـة بعـض ا
وتـركـتــهـا بـسـبب حــظـر الـتـجـوال
وبـدات اسـتخـدم دراجـتي فـوجدت
ـتـعـة والـفـائـدة والـريـاضة فـيـهـا ا
الـتـي امـارسـهـا بـشـكل يـومي وانـا
عـــلى دراجــــتي وبــــدات اذهب الى
عـامل االهلية بكل عملي في احد ا
يسر وسـهولة وانا اتمـتع برحلتي
اليـوميـة وعلى دراجـتي الهـوائية)

راكـز علـيا يـستـخدمـون الدراجة
ـا فـيـهــا من فـائـدة لــلـتـخـلص من
ــروريــة واالجــواء االخــتــنــاقــات ا
الــفــاســـدة بــســبب احــتــراق مــادة
البنزين وجدو ان الراجة الهوائية
لـها اهـميـة للـتخـلص من االمراض
واخـــتــزال الـــوقت لـــلـــوصــول الى
اعــمـالــهم ارى ان الـدولــة يـجب ان
تــــشــــجع وتــــدعـم وتــــثــــقف عــــلى
استخـدام الدراجة الـهوائية مـثلما
شـجـعــهـا ودعـمـهــا االسـتـاذ سـعـد
الـبزاز بـحـملـة كـبرى والـوقت حان
لــنـــشــجـع اســتـــخــدام الـــدراجــات
ركـبات النـها الـهوائـية بـديال عن ا
حتـمل فـوائـد كـبـرى سـيـجـدهـا من
يــســتــخــدم الــدراجــة مــهــمــة جــدا
واتـمنى ان تـخـصص امـانة بـغداد
ـسـتــخـدم الـدراجـة طـرقـا خــاصـة 
الهـوائيـة وان كان هـذا صعـبا النه
ـركـبـاتــنـا الـشـخـصـيـة غـيـر طـرق 
مــتـوفــرة وغـيــر صــاحلـة ولــكـنــهـا

امـــنــــيـــات نــــتـــمــــنـــاهــــا الوالدنـــا
واحـــفـــادنــــا). من جـــهــــته يـــقـــول
الـدكــتـور هالل طــارق اخـتــصـاص
الباطنية ان (ركوب الدراجة بشكل
مـــتـــواصل يــــســـاعـــد عـــلى اذابـــة
الشـحوم وتنـشيط الدورة الـدموية
ـــســـاعـــدة عــــلى عـــدم ارتـــفـــاع وا
الـــضـــغط لـــلـــمـــرضى بـــالـــضـــغط
ويـســاعـد كل اعـضـاء اجلـسم عـلى
الـــنــشــاط واحلـــيــويــة ويـــقــلل من
اصـــــــــابــــــــتـــــــــهـم مـن االمــــــــراض
ــسـتــعــصـيــة اضــافه الى فــقـدان ا
الوزن الزائد بـدون حمية او ادوية
واالهم انه يــخـــلص مــســتــخــدمي
الدراجات من تناول ادوية الضغط
والـسكر ويـبعـدهم عن الـتفكـير من
تـناول االطـعمـة باسـتـــثـناء تـناول
ـــيــاه الــصـــاحلــة لـــلــشــرب وهي ا
ــا نــفــــــــتــقــدهـا حتــمل فــائــدة ر
الـــيـــوم بـــســـبب اجلـــلـــوس وعــدم

احلركة).
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ومـتــبـنــيـات االداء اجلــمـاعي بــعـد
جـائـحـة كـورونـا واألمن اإلقـلـيـمي
في الــــــشـــــرق األوسط الــــــكـــــوابح
والــفـرص فــضال عن بـحـث تـنـاول
ـكافحة اإلرهاب التعـاون اإلقليمي 
بـــعــد انـــهــيـــار داعش في الـــشــرق
األوسط وشـمـال أفــريـقـيــا وآلـيـات
الــــعــــمل اجلــــمــــاعي فـي الــــشـــرق
األوسط التـحالـفات اإلستـراتيـجية
ـــوذجــــاً وحتـــالـــفــــات الـــشـــرق ا
األوسط االستـراتيـجي ميـسا رؤية
مـســتـقــبـلـيــة ومـرتـكــزات الـقـدرات
االقـليـمـية لـتحـقـيق اآلمن اإلقلـيمي

في الشرق األوسط). 
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واوصت الــنـدوة (بــضـرورة حتـرك
العـراق ضمن الـبيئـة العـربية وفي
إطار جامعة الدول الـعربية لتفعيل
ـشـتـرك الــتـعـاون الـعـربي األمـني ا
ســيــمــا وان اإلرهــاب الزال يــشــكل
ـنطقة تهديـدا حقيـقيا ألغلب دول ا

ية). في ظل التحديات العا
ونــظــمت جـامــعــة الـكــرخ لــلـعــلـوم
مـحـاضــرة إلـكـتـرونــيـة عن الـزالزل
وأســبــاب حـــدوثــهــا حتت عــنــوان
(الــزالزل كــوارث طـبــيــعــيــة حتـفظ

لكوكب األرض توازنه).

وتــــضـــمـــنت احملـــاضـــرة (دراســـة
الصفائح الزالزلـية الرئيسية وهي
الـصـفـائح الـصـلـبـة الـكبـيـرة الـتي
تـشـمل صـفـيـحـة اوراسـيـا الـقـارية
وصفيحة احمليط الهادي احمليطية
والــصــفــائـح الــقــاريــة احملــيــطــيـة
ـشـتـمـلـة عـلى صـفـيـحـة أفـريـقـيا ا
وصــفــيــحــة أمـــريــكــا وصــفــيــحــة
ــتـجــمـد اجلـنــوبي والــصـفــيـحـة ا
الهنديـة-األستراليـة اما الصفائح
الصلبة الصغيرة تشمل الصفيحة
العربيـة وصفيحة نـازكا وصفيحة
بـحـر الفـلـبـ وصفـيـحة الـكـاريبي

وَصفيحة جنوب شرق آسيا).
وشمـلت (شرح األحـزمة واألنـشطة
الــزالزلــيــة وعالقــتـهــا بــاألنــشــطـة
البـركانـية ومـناطق انزالق وزحف
ـوجــات الـسـطــحـيـة الـصــفـائح وا
بــأنـواعــهـا مــوجــة لـوف ومــوجـة
رالي والهـزات الرئـيسـية والـهزات

الالحقة والتوابع).
وتــــــــطــــــــرقـت احملــــــــاضــــــــرة الى
(اإلجــراءات االحــتــرازيــة الــواجب
اتــخــاذهــا أثــنــاء حــدوث الــزلــزال
وبعد حـدوثه من أجل تفادي اآلثار
الــنــاجتــة من الـزالزل الــرئــيــســيـة

والهزات التابعة لها).

ـغـربـوكـدت افـقـد وظـيـفـتي في وكـالـة ا
االنـبـاء الـعـراقـيـة بـسـبب خـبـرمـحـاولة
لك انقالب الصخيـرات في عيد ميالد ا
احلـسن الـثـاني النـي ذكـرت في خـلـفـية
اخلــبــر اشــارة الـى تــنــامي قــوة وزيــر
الــداخـلــيـة اجلـنــرال بـوفــقـيــر وهـو مـا

حتقق ونال جزاءه بعد سنوات.
وانـا االن في الـسـادسـة والـثـمـانـ من
دة  64عاما العمـر وبعد عـمل صحفي 
اذكــر ذلك لـــيس ردا عــلى الــصــحــيــفــة
غـربـيـة فـانـا اعـرف نـفـسي ويـعـرفني ا
ـغرب كم احب االصدقـاء في الـعراق وا
ـغرب ونـاسهـا ومدنـها وخـاصة فاس ا
والدار الـبيضـاء والرباط وطـنجة وهي
مــدن زرتـهـا واقـمت فـيـهـا ولي ذكـريـات

كن ان تنسى. واصدقاء ال 

ÊUC — —U² « b³Ž

أربيل

qOÐ—√Ë œ«bGÐ 5Ð ‚UHðù« …—Ëd{

wLOL² « ‘d(« œULŽ

بغداد

w UF « rOKF² « w  —U‡L¦²Ýù«

اضية (17 عاما بعد عام 2003) في استخدام دة ا عـدم جناح االدارة طوال ا
الـنـفط ثـروة حتـقق الـهـدف االساس مـن استـغالل عـائـدات هـذا الـنـفط في تـولـيد
الـنمـو في الـقطـاعات غـير الـنفـطـية وعـلى نحـو ال يرتـبط مـباشـرة بهـذه العـوائد 
بـالـنـتيـجـة عـدم جنـاح هـذه االدارة وعـجـزها جـعل من عـمـلـيـة الـتـخـطيـط في هذا
القـطاع عـمليـة صعـبة  ومن ثم لم يـعطى دور لـلقـطاعـات االخرى مـثل الزراعة 
الصناعة  التجارة  التعليم  الصحة  واخلدمات  و... الخ  التي تمتاز بأنها
ـا يسـاعـد في امتـصـاص البـطـالة  ذات كـثـافة في اسـتـخدام االيـدي الـعـاملـة 
ستمرة فاجئة وا السيمـا وان السوق النفطية وكما هو معروف تتميـز بتقلباتها ا
نتـيجة التذبذب في االسعار ب احل واالخـر  لذلك يجب اعطاء دور للقطاعات
االخــرى  ومـنــهــا مــثالً االســتــثــمـــار في الــتــعــلـيـم الـعــالـي الـذي يُــعَــدْ من أهم
االستـثمارات التي تـولد عائـداً فردياً وإجـتماعـياً يفـوق العائـد االقتصادي  ومن
ثُمَ فــانه وعن طــريق االطالع عــلى جتــارب الــدول جنــد أن االســتــثــمـار فـي هـذا
القـطـاع أثـبت بأنه يـسـتطـيع قـيادة عـمـلـية انـتـقالـيـة اقتـصـادية واجـتـماعـيـة تؤمن
احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة  فـضالً عن أنـه أثـبت اسـتـطـاعـته إطالق امـكـانـات الـنـمـو
ا يـعزز تـمتع مـؤسسـات احلكـومة بالـسيـادة والشـفافـية  لذلك االقتـصادي  و
سـتدام يـعد االسـتـثمــار في التـعلـيم الـعالي الـقطـاع االقدر عـلى حتـقيق الـنمـو ا
وحتـفـيـز الـقـطـاعـات اخملـتـلـفـة االخـرى  إذ يـرى االقـتـصـاديـون ان هـنـاك عالقـة
مـتـبادلـة بـ االستـثمــار في الـتعـلـيم الـعالي والـقـطاعـات االخرى مـثل الـزراعة 
الصـناعة  الـتجارة  الـتعلـيم  الصـحة  واخلدمـات  و... الخ  فالعـراق اليوم
تلك الـقابلية العاليـة على التنويع بوجود االراضي الشـاسعة الصاحلة للزراعة
ـكن اسـتـثمـارهـا في الـقـطـاع الـزراعي بـشـقيه الـنـبـاتي واحلـيـواني  والـقـطاع
ـا يـتمـتع به هـذا الـقطـاع من قـدرة على خـلق مـنصـات حـقيـقـية الـصـناعي وذلك 
ستدام  بوصفه محركاً فاعالً للنمو االقتصادي  وخير للنمو  وحتقيق النمو ا
مثـال على ذلك االسـتثـمـار في الصـناعـات التـحويـلـيـة في الـغذاء  لـذلك جند أن
ـتـبـادلـة بـ االسـتثـمــار في الـتـعـليـم العـالي والـقـطـاعـات االخرى هـذه الـعالقة ا
واءمة بـ ب التـخصصـات واخملرجات الـتعلـيميـة واحتيـاجات هذه تستـوجب ا
القـطاعات (احـتياجـات سوق العـمل)  وخصوصـًا االستـثمار في مـجال التـعليم
ـوازنـة بـ الـتــخـصـصـات واخملـرجـات الــتـعـلـيـمـيـة ـهـني) لـتـحــقـيق ا الـتـقـنـي (ا

احتـياجات سوق الـعمل بالـشكل الذي يحـد أو يوقف هجرة
الـعـقــول الـعـلـمـيــة الى اخلـارج لـلـبــحث عن فـرص الـعـمل
الية  ومن وبالـنتيجـة يُعَدْ ذلك هدراً للـموارد البشـرية وا
ثم يـؤدي الى اختالالت هـيكـليـة في االقتـصاد الـعراقي 
ــكـن االســتــفـــادة من جتـــارب بــعض الـــدول في هــذا و
اجملــال ســيــمــا تــلك الــتي تــتــمــاثل ظــروفــهــا وســمــاتــهـا

االقتصادية مع العراق. وللحديث بقية...

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6659 Monday 11/5/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6659  االثن  18 من رمضان 1441 هـ 11 من أيار (مايو) 2020م

 W³ UF « ¡uÝ

r OLÝ ÕU$

النجف

تقلبة ب أحضان هدي( العفو عادل) ختم مسيرة حياته السوداء ا عاطل عـبد ا
األحزاب اخملـتلـفة وأخـيـراً مسـيرته في رئـاسة الـوزراء الـتي تُعـد أسوأ فـترة في
نصب تقـاعدين قبل يوم واحـد من تركه ا تأريخ الـعراق ختمـها بإيقـاف رواتب ا
ــتــقــاعـديـن الـتي بــحـجــة واهــيه وهــو يــعـلـم جـيــداً إن هــذه األمــوال هي أمـوال ا
إستقـطعت منهم طوال حياتهم الـوظيفية (وتسمى التوقـيفات التقاعدية) ووضعت
في صنـدوق خاص سُمـي صندوق الـتقاعـد  يُدفع مـنه للمـوظف بعـد إحالته الى
التـقاعد وال يحق ألي كائن من كان أن يوقفها أويتحكم بها أو يأخذ منها  ولكن
عـاطل أوقـفـهـا وختم حـيـاته في رئـاسـة الـوزراء بـهـذا الفـعل الـشـنـيع وعـمـله هذا

تنطبق عليه هذه (السالوفه).
ـضايف والـنـاس كاعـدة اخملبل رفع (فد يـوم مـخبل نص سـتاو دخـل إلى أحد ا
َهَبول ضيف الكاعدين صـاحوا عليه وِلكْ شسويت ا دشداشـته ونكَّسْ بنص ا
َـهَبول كلـهم تسـكتون لـو أسوي األنـكس كلـوله أكو بـعد أنـكس  شال عـصاته ا
ضـيف وراحت عـلى الكـاعـدين٠٠٠ ) رباط وضرب الـنـكاسـة  تـطشـرت بـنص ا
هـدي سوالفه كـلهن نكـسات لكن خـتم وظيفـة كرئيس وزراء السـالفة عادل عـبد ا

باألنكس ٠٠٠٠
نــتــمــنى عــلى رئــيــــس الــوزراء اجلــديــد مــنــعه  مع كل جــوقــته الــفــاســدة وكل

زمـرالـفــسـاد في الـسـنـوات الــسـابـقـة من الــسـفـر والـهـروب إلى
خـارج الـعــراق من خالل أربـيـل الـتي أصـبــحت احلـصن
ن يـهـربون احلـصـ لكـل اجملـرمـ والفـاســــــــديـن 
هم ـالذ اآلمن في أربيل  وتـقد من بـغداد فـيجــدون  ا
ـا إقتـرفوه من للـمحـاكمـة ليـنــــــالـوا جزاءهم الـعادل 
ظـلم جتـاه الـشــــــــعب الـعـراقي ( سَـوّد الـله وجـوهـكم
ــســتـــقــبل وشــذاذ ـــاضي واحلــاضـــــر وا يــاعــارات ا

اآلفاق)٠

الـوصـول الى تـفاهـمـات مـؤقـتـة او اتـفـاقـيات مـوقـعـة حتت تـأثـيـر الـقـوة واحلـاجة
شكالت وال يؤدي الى حل دائم النه لطـرف ما في أي مشكلـة او ازمة ال يحل ا
مـا ان تـعـود االمـور الى مـسـارهـا الـصـحـيح وظـرفـهـا الـطـبـيـعي او زوال ادوات
الضـغط وعوامل الضعف والوهن حـتى يعود النزاع مجـدداً حاضرا في القلوب

يدان. شاعر والوجدان قبل ان يتأزم ويتجدد الصراع في ا وا
لذلك فـاالزمة او مسـلسل االزمات بـ بغـداد واربيل تأخـذ شكل اخملطط الـبياني
ـتوسط او الذي يـتـصاعـد الى اعـلى حاالت الـصـراع او ينـخـفض الى ما فـوق ا
اقل مـنه قـلـيالً حـسب الظـروف واالحـوال الـتي تـمر بـهـا الـعـاصمـة بـغـداد وهوى
وافـكـار وقـوة وطـمـوح واحالم احلـاكم فـيـهــا والـتي قـد تـلـتـقي قـلـيال مع مـطـالب

اربيل في ظرف زماني محدد وليس دائم.
ـا لم يـفـهم الـطرفـان ان وجـود كل مـنـهـما في لـذلك لم يـنـعم الـعـراق بالـسالم طـا
كـان الذي هو فـيه هو وجـود دائم حتكـمه قوانـ الطـبيـعة واجلـغرافـيا وحـكمة ا
اخلالق العـظيم(َوجَعَـلْنَاكُمْ شُعُـوبًا وَقَبَائِلَ لِـتَعَارَفُـوا)× وليس لتتـخاصموا وتـقتلوا

بعضكم بعض.
وغرافي واصل ولسـنا بصدد احلـديث في التاريخ او اجلـغرافيا او الـتغييـر الد
ـذهبي الى ـدينـة او تـلك او حـجم الـوجود الـقـومي او الـديـني او ا سـكـان هـذه ا
نـاطقي وصـوالً حتى الى الـتقـسيـمـات الفـرعيـة كالـتواجـد القـبلـي والعـشائـري وا
الـعـنوان الـعـائلـي واللـقب الـشخـصي والـشـارع واحلي او احمللـة الـتي جاء مـنـها

هذا الشخص او ذاك.
كل هـذه الـتفـرعـات الصـغـيرة هي سـبب كل هـذه اخلالفات والـتـجاذبـات الـكبـيرة
التي تـتصاعد وتخف والتي كانت سبباً لنـشوب حروب ومعارك مهلكة استنزفت
الـبـلد واهـله واسـتـخـدمت فـيـها كل انـواع االسـلـحـة حـتى الـكيـمـيـاويـة وحتـالفت
اطـراف الـصـراع مع كل الـقـوى االقلـيـمـيـة والـدوليـة اسـودهـا وابـيـضهـا ومن كل
االلوان لـكن لم تُفلح اي منهما ان تقلع او تـنهي اآلخر فظل احلال كما هو عليه
تـضرر الـلجـوء الى القـضاء او كمـا يقـال يبـقى احلال عـلى ما هـو علـيه وعـلى ا

وليس الى السالح.
الـيوم تـبـذل جهـود كـبيـرة وواضـحة لـلـتوصل الى حـلـول للـمـشكالت الـقـائمـة ب
بغـداد واربيل وهذه اجلهود ليست حصراً على حكـومة االقليم بل تقابلها جهود
ومحاوالت مـن احلكومـة االحتاديـة وقوى سـياسيـة ومجـتمـعية عـراقيـة لكـنها مع
ـوجــود عـلى االرض وعـدم تــطـبـيـق الـدسـتـور االسف تـصـطــدم دائـمـا بــالـواقع ا

. برمة ب الطرف والقانون واالتفاقات ا
ـلـفات  من هـنـا تصـبح احلـاجـة كـبيـرة وشـديـدة لـكال الطـرفـ بـضـرورة انهـاء ا
الـعالـقـة بـيـنـهمـا مـنـذ سـنوت فـتـأجـيل االتـفـاق يضـر بـاجلـمـيع واالوضـاع التي
تـعـصف بـالعـالم من جـراء جـائحـة كـورونـا واالنخـفـاض احلاد فـي اسعـار الـنفط
والـواقع الــذي افـرزته الـتــظـاهـرات الــعـراقـيــة من شـهـرأكــتـبـور2019 واالخـطـار
احملدقـة بالعراق من جـراء معاوة تنـظيم داعش وعملـياته االرهابيـة خصوصا في
تنـازع علـيها كـل تلك الظـروف الى جانب الـظروف اخلاصـة بالـطرف نـاطق ا ا

واللذان يعانيان كليهما من ازمات ومشكالت.
سؤولية الوطنية واالنسانية نحو الشعب العراقي ان تطبيق الدستور والشعور با
الـذي ملّ الـصــراعـات واحلــروب والـوعـود واالتــفــــــاقــات الـسـابــقـة ومــسـاعـدة

الطـرف لبعضهما على جتاوز هذه الظروف العصيبة
وتـنـــــــظــيم احلـيـاة الـسـيـاســيـة واالقـتـــــصـاديـة عـلى
ــــشـاركـة والتـعاون ــــقـراطيـة والـعدالـة وا أسس الد
هـو طريـق السالم واالســـــتـقـرار والـذي ال يـتـحقق اال
ــكــنـة بــحــلـول دســتــوريــة وقــانـونــــــيــة صــحــيـحــة و

التطبـــــيق.

الصفحة االولى

وضوع داخل اجلريدة ا
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تـرتب بذمتك بـالتـكافل والتـضامن مع الـكفيل اعاله وعن بالـنظر لـعدم قـيامك بتـسديـد مبلغ الـدين ا
مـنوح لك والـبالغ (١١٥٠٠٠٠) ديـنار (ملـيون ومـائة وخـمسـون الف  دينـار) عدا الـفوائد (السـلفـة) ا
ادة الـثالـثة من قـانون حتـصيل الـديون لـزم بـدفعه الى مـصرفـنا واسـتنـادا الى ا ـصـاريف وا وا
ادة الـثانـية من الـقانون اعاله ـوجب ا ـمنـوحة لـنا  احلـكومـية رقم ٥٦ لـسنة ١٩٧٧ ولـلصالحـية ا
ـتـرتبـة عـليه خالل عـشـرة ايام ـشار الـيه اعاله مع الـفـوائد ا نـنذركم بـوجـوب تسـديـد مبـلغ الـدين ا
اعـتبارا من اليـوم التالي لتبـلغكم باالنـذار وبعكسه فـسوف تتخذ االجـراءات القانونـية الالزمة وفقا
ـذكور وذلـك بوضع اشـارة احلجـز الـتنـفيـذي على ـادة اخلـامسـة الفـقرة (١) مـن القـانون ا الحـكام ا

نقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين وقد اعذر من انذر.. نقولة والغير ا اموالكم ا
مع التقدير
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ترتب بذمتك بالتكافل والتضامن مع الكفيل اعاله وعن (التسهيالت) بالنظر لعدم قيامك بتـسديد مبلغ الدين ا
لزم بدفعه صاريف وا منوح لك والبالغ (٧٥٠٠٠٠) دينار (سبعمائة وخمسون الف  دينار) عدا الفوائد وا ا
ادة الثالثـة من قانون حتصيل الديـون احلكومية رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ للصالحية الى مصرفنا واستـنادا الى ا
شار اليه اعاله مع ادة الثانيـة من القانون اعاله ننـذركم بوجوب تسديد مـبلغ الدين ا وجب ا منوحة لنـا  ا
ـتـرتبـة عـليه خـالل عشـرة ايـام اعتـبـارا من اليـوم الـتالي لـتـبلـغـكم باالنـذار وبـعكـسه فـسوف تـتـخذ الـفـوائد ا
ذكـور وذلك بوضع اشارة ادة اخلـامسـة الفقـرة (١) من القانـون ا االجراءات القـانونـية الالزمة وفـقا الحـكام ا
تـرتب بذمتـكم وقد اعذر من بـلغ الدين ا ـنقولـة استحـصاال  نـقولة والـغير ا احلجز الـتنفـيذي على امـوالكم ا

انذر..
مع التقدير
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تـرتب بذمتك بـالتكـافل والتضـامن مع الكـفيل اعاله وعن (التـسهيالت) بالنـظر لعـدم قيامك بـتسديـد مبلـغ الدين ا
ـمنوح لك والبالغ (٤٩٧٠٤٤٤) دينـار (اربعة مليون وتـسعمائة وسبـعون الف واربعمائة واربـعة واربعون دينار) ا
ادة الـثالـثـة من قانـون حتـصيل الـديون ـلزمـ بـدفعه الى مـصرفـنـا واستـنـادا الى ا صـاريف وا عـدا الـفوائـد وا
ادة الثانيـة من القانون اعـاله ننذركم بوجوب ـوجب ا منـوحة لنا  احلكـومية رقم  ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ للصالحـية ا
تـرتبة علـيه خالل عشرة ايام اعـتبارا من اليـوم التالي لتـبلغكم شار اليه اعاله مع الـفوائد ا تسديـد مبلغ الديـن ا
ـادة اخلامسـة الفقـرة (١) من القانون باالنذار وبـعكسه فـسوف تتـخذ االجراءات الـقانونيـة الالزمة وفقـا الحكام ا
ترتب بلغ الدين ا نـقولة استحصاال  نقولة والغير ا ذكور وذلك بوضع اشارة احلجز التنفيـذي على اموالكم ا ا

بذمتكم وقد اعذر من انذر..
مع التقدير



اإللـه اوالـــتـــغـــيـــرات الـــفـــيـــزيـــائـــيــة
ومن هذه االوبئة التي فتكت للطبيعة
بــاالنـــســان هي مـــرحــلـــة الــطـــاعــون
وت االسود او كما يـسمى بـا الدمُّـلي
حـــيث أنـــهـــا قـــضت عـــلى اكـــثــر من
نـــصف الـــبـــشــريـه في غـــضــون اربع
سنـوات مدن وقـرى حتولت الى مدن
ــوت تــخـــيم فــوق اشـــبــاح رائــحـه ا
البيـوت اجلثث موزعه فـي الطرقات
ولم يـجـدي نفـعـاً اي تـبصـر بـشري ال
تــطـهــيـر مــدن وال حــتى عـزل وحــجـر
صــحـي وال كــذلك صــلــوات ودعـوات
الــكـهــنه والــقـســيــسـ بل كــان هـذا
الـتجـمع والـتجـمـهر في الـكـنائس من
رض حـيث يقول مسـببـات انتشـار ا
الــفــيـلــســوف الـبــريــطـانـي "بـرتــرانـد
راسل" حــيـنــمـا يــنـتــشـر وبــاء مـا في
اوربــا في الـــقــرون الــوســطى يــهــرع
رجــال الـــدين الى دعــوة الـــنــاس الى
لـيل نهار دور الصـلوات لألسـتغـفار 
كمحاولة لدفع غـضب الرب والنتيجة
كـمـا يقـول "راسل" هي انـتـشار واسع
وكـبـيـر لـلـمـرض في ارجـاء اجلـمـهور
وبـذلـك يـكـشف "راسل" عن احملــتـشـد 
احـد اسـبـاب انـتـشـار الـوبـاء بـسـرعة
ــــؤسف ان نالحظ مـــخـــيـــفـــة ومن ا
بـعض رجـال الـدين يـفـكـرون بـعـقـلـية
الــــقـــرون الــــوســـطـى ..... الـــشــــاعـــر
والــــكــــاتب اإليــــطــــالي "جــــيـــوفــــاني
بـــــــوكـــــــاتـــــــشـــــــيـــــــو "فـي كـــــــتـــــــابه
(DECAMERON) يــــــــــــــــــــــصــف
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بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان

bONý ÊUL¦ł n¹d&

 ÊU ½ú  rÒ R*« w{U*«

األنسان: يـعرف االنـسان بأنه هـو العاقل
الــوحـــيــد بـــ الــكـــائــنـــات عــلى االرض
ويتـمـييـز االنسـان عن بـاقي احليـوانات
عـلى االرض بـأمـتـالكه دمـاغـاً قـادراً عـلى

التفكير . 
وايــضـــا اســتـــخــدامـه الــلـــغــة والـــنــطق
والــتــفــكــيــر الــذاتي الــداخــلي  وأيــجـاد
ـشـاكل الـتي حـلـول لــلـعـقـبـات وجـمــيع ا
تلك دماغا بأختصـار انه  يتعرض لهـا 

عالي التطور .
ـقـدمـة من تـعـريف االنـسـان  بـعـد هـذه ا
أود أعرض عـليكم اهـتمـام الشـعوب على
جـمـيع الـدول والـشـعـوب تهـتم أبـنـائـهـا 
بأبنـائها اال الـعراق  واضرب مـثال على
ذلك اجلندي االسرائيـلي (جلعاد شاليط)
ـسـتمـيـت السرائـيل وتـتـذكـرون الـدفـاع ا
الرجاع رفات اجلندي االسرائيلي وكانت
ضـجة اعالمـيـة والـتنـازالت االسـرائيـلـية
وكم اعطوا حتى اعادوا اجلـثمان وأمثلة
ـــيـــة االولى كـــثـــيـــرة مـن احلـــرب الـــعــــا
ـية الثانـية وحتى االحداث واحلرب العا
غـيـر احلـربيـة أحـداث تـصـادم الـقـطارات
في مـصـر واحـتــراقـهـاوانـصـهـار اجلـثث
واختـالطهـا اصبـحت ضـجـة ومظـاهرات
واســتــقــالــة وزيــر الــنـــقل لــدولــة مــصــر
ومـابــرحـوا من مـكــان احلـادث اال اخـذوا

نتيجة (دي أي أي). 
ـلفت لـلـنظـر بـأن في بـلدنـا الـعراق كم وا
مـن ارواح زهـــقت فـي حـــروب عـــبــــثـــيـــة
وحــــروب دفـــــاع عن الــــوطن والــــعــــرض

قـدسـات  اذكر مـنهـا احلرب واالرض وا
مع اســــرائــــيل عـــام 1948 وعـــام 1967
وعام  1973واحلرب الداخلية ضد الكرد
 واحلــرب الـعــراقــيـة االيــرانـيــة وحـرب
الــكـــويت عــام 1991 واذكـــر لــكم قـــصــة
محـزنة حـاضرا باحـداثهـا أثنـاء القصف
االمريكي عـلى جميع االهـداف العسـكرية
ـدنيـة والـبـنى الـتـحتـيه ومن ـنـشـت ا وا
اهـدافــهم احـدى الـقــواعـد اجلـويه واحـد
االهداف كان ملجأ يوغسالفي مصمم من
سـبـع طـبـقـات مـن الـكـونـكــريت والـتـراب
وفي داخلها غـرفة محـصنة تسع الى 50
شــخــصــاً وبـــتــهــويــة صــحـــيــة وفــيــهــا
مرشـحـات مصـممـة خصـيـصا لـلضـربات
الـكـيـمـاويـة وغـيـرهـا  لـكن الـطـائـرات لم
تــســتـطــيع تـدمــيــر الـهــدف اال بـعــد ايـام
ضـرب بـصـواريـخ خـاصـة مـوجـهـة وراح
ضــحـيــتـهـا الــعـديــد من اخـوانـه شـهـداء
رحمـهم الـله برحـمتـة  ولم يـستـطع احد
الــوصـــول الـــيـــهم وبـــعـــد اكــثـــر من 10
ـضروبـة الى سـنـوات بُـيـعت الـبـنـايـات ا
ـسـلح مـقــاولـ السـتــفـاده من احلـديــد ا
داخل هـذه الـبـنـايـات مـقـابل ثـمن ظـهرت
اجلثامـ الطاهـرة ووقفنـا عليـها هياكل
عــظــمـيــة داخل بــدالتـهـم الـتي لـم تـتــأثـر
ونقود في جـيوبـهم وواوراقهم ووضعت
هـذه الهـيـاكل العـظـميـة في تـابوت كـبـير
ـشـيـع و تـشيـيـعـهم وانـا من ضمن ا
وبـــقــربي ضـــابط كــبـــيــر لم يــنـــقــطع من

البكاء… 

من كلّ عامٍ 
قبل أن ينتهي نيسان بليلة  

تُمارسُ غربتي طقوساً 
ال أحد يقوى عليها غيري 

وال ترتقي إلى محرابها إال ابتهاالتي..
إنّهُ هالل تدلى من السّماءِ  

إلى أرضِ حشاشتي 
َ جسورا للرثاء.. عليّ ترتيبُ القراب

لم يكن يومي غريباً … يبدو أنه
كباقي األحزانِ  
تؤذن فيه قصائدي
حيّ على الدموع 

آذنُ يقتلها التكرار ..   ا
قبل أن أعلّمَ األحفادَ الصلواتِ

يسألوني عن صورتكَ  ..
قالوا … 

جتاوبنا يا [ جدو ]… 

كان  ا
عيناي تتابعان حديثَ القدر

عن كثبٍ فهو فزع بال خوفٍ 
نْ أسرى بكَ طوبى 

إلى األرواحِ التي تـضجُّ بـزغبِ اخلـلودِ

أنتَ واسع ترافقُ عُشبَ اجلنان  
بينما ينتابني الضيقُ في السعي 

وتِ  ألنه فيك وإليك  وراء ا
وعندك يختنق الصوت .. 

عادةً الشوقُ من طرفٍ واحد 
يحثُ على القدومِ 

ما أحصدُ منك إال حنطةَ الفراق ..
مسكينة روحي  غريبة  

ال لها غير احلن 
مفاتيحُ السكوتِ 

أحيانا قاسية في فتحِ أبواب األلم  
كانت رغبتي الذهاب إلى هناك 

قد يعيقُ الوصولَ إكمالُ اجلواز 
وتعثّرُ اجمليءَ خطوطُ الكفِ ..

ما بقي عندي 
واساة   غير أنفاسي تنفثُ ترتيـــلةَ ا
حتــجــرت ضـــحــكــاتي بـــاتت ســرادقــاً

للتمني
أقولُ عند الشدائد

ماذا لو كبرنا سويةً 
ألصبحتَ لي  عموداً عند التعب 

أو قامـوسـاً ألجـدَ فـيكَ أبـجـديـةَ الـفرح
بسمتي جرح ال يبكي 
قابرِ ثواب  بل غناء ا

عندما يثقبُ صدركَ الدهرُ ..
لم يعد لي أخوة في الدنيا
الوقتُ الكاذبُ ينقّطُ فيّ

ثم في اليمِ رماني  
أنا بانتظارِ سيارتك
أو قطعةٍ من قميصك

كي أرتـــد بـــصــيـــراً وأكـــتبُ لكَ أجـــملَ
وصية  

تباً حلادثٍ لم يذهب أثره
تقوّسَ ظهري … 

احـدودب قــلـبـي  وحـظي لـم يـســتـقم..
b - البصرة Uš …d¼e « b³Ž
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عـالم الـتـاريـخـية حـيـنـمـا اقف أمـام ا
وعــجـائب الـدنـيــا الـسـبع من إالهـرام
العظيمه وقصور البتراء التي شيدت
وحــــفـــرت داخل اجلـــبـــال واالعـــمـــدة
الـشـامـخه لـقــلـعـة بـعـلـبك الـرومـانـيـة
ال يـنـتــابـني شـعـور بــضـعف وعـجـزه
ــا ظل احلـجـر بـعــظـمـتـه وقـوته و!ال 
حــيــاً يــتـكــلم بــلــسـان مــاكــانـوه وهم
هذا الـضعف والـعجـز نلـحظه امـوات
اليوم رغم التقدم احلضاري والتطور
نـــرى هــــذه احلـــاله الــــتـــكــــنـــلـــوجـي
الـهـسـتــيـريه من اخلــوف والـهـلع من
فـعن اي فــيـروس ال يـرى اال بــاجملـهـر
عـــظــمـــة يـــتــحـــدثـــون عن اي تـــفــوق
ومـركـزية الـيـوم يصل بـنـا احلال الى
درجه ان الــدول الــعــظــمى تــتـنــاهش
ال بل تــسـرق وتــتـكــالب عـلـى كـمــامـة
كل شحنـات كمامـات بعضـها البعض
مـعالم احلـضارة سـواء كانت عـلمـية
او او ثـــــقــــــافــــــيـــــة  او ديــــــنــــــيــــــة 
نراهـا تسـقط أمام رغـبة تـكنـولوجـيـة
ا يـفضح حب البـقاء الـتي ال تقـاوم 
ويعري حـقيقه هذا احلـيوان الناطق
هــذا االنــســـان  الــذي يـــطـــلق عـــلــيـه
االنـــســان لـــيس اال نـــوع خــبـــيث من
الـــكـــائــنـــات الـــتي اجـــادت الـــنـــفــاق
وهم الــتــفــوق وأنه وصــنــاعه الــوهم
افـــضل اخملــــلـــوقــــات وانه فـي قـــمـــة
الـسـلـسـلة الـتـطـورية وكـثـيـر من هذه
الـتي سـرعان ما االباطـيل واالكاذيب 
تــنـهـار كل مـئه ســنه امـام امـا غـضب
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من فـضل الـلـه تـعـالى ان جـعل لـنـا الـصـدقـة عـمـلًـا صـاحلـا
يبـارك فيه للمتـصدق في حياته الدنـيا  واجراً وثواباً خصه

بفضل كبير في احلياة األخرى .
هي من األعـمال التي جاء ذكرها كثـيرا في كتاب الله تعالى
ـا جاء ـصـطـفى صل الـله عـلـيه وسـلم  ور وفي احـاديث ا
في عظـيم أجـرها وثـوابهـا ان ذكرت في آيـة بيـنة في الـقران
ـوت  فقال لتـب للـناس وصـفا قـاطعـا دليل عـاقبتـها بـعد ا

تعالى :
(ربـي لـــوال أجـــلــــتـــنـي الى اجل قــــريب فـــأصــــدّق وأكن من

.( الصاحل
تعـفف ن هـو قادر إلخـراجها الـى ا فالـصدقة هـنا مـوجبة 
والـفـقـراء واألقـربـ  وهي ال تـعـدل في قيـمـتـهـا واخـراجـها
ال والتي هي ركن واجب من االركان التي مـثل الزكاة في ا

بني عليها اإلسالم .
ة ووقعـها في األجر وهنـا وددت ان اقرب معـنى اآلية الكـر
ا لم تـكن محـددة وثـابتـة في احلول واحلـساب والثـواب طـا
يت يرجع الى ربه بالدعاء والطلب الى ان يؤخر األجل ال فـا
لـشيء فـي الدنـيـا عـز عـلـيه تـركه او زيـادة فـي الـعمـر يـبـغي
مشـاركتها في فـضل او اجر ولكن فـقط للصدقـة وهذا بيان
للـناس لألخذ بـها والعـمل عليـها في حيـاتهم الدنـيا  فرجاء
ـا أشـار الله يت وطـلـبه فارق كـبـير عن احلـي ودنيـاه ولر ا
تعـالى في موقع اخر انه سبحانه يربي الصدقة بقيمتها الى
يـت بعـد اجله ال أضعـاف اليعـلم مـبلـغـها اال هـو  فـيراهـا ا

كما يراها احلي وهو ينعم في الدنيا بأمواله .
ـا يـضـعهـا الـله سـبـحانـه وتعـالى في مـواضع الـرحـمة ولـر
والغـفـران والـتجـاوز عن الـسيـئـات فهـي تدفع من احلي الى
من يسـتحقـها بال وجوب او فرض مـثلمـا باقي الفروض في
ـال من دافع النـفس الـبشـرية وان ال عقـيـدة الدين فـأنفـاق ا
ترتـقي الى شيء من فضل الـله ونعـمه ولكنـها دلـيل احسان
احلي وتــفـــضــله الى مـن ســواه تــقـــربًــا الى الـــله ورجــاء له

باألجر والثواب.
تقـبل الله منـكم اخواتي واخوانـي اعمالكم وصـلواتكم ورفع
ــان واألجـــر والــثــواب بـــتــقــواكـم وإحــســانـــكم درجــات اإل

وجعلني واياكم من احملسن .
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ولم يـنفع اي دواء الـذي ال لـبس فـيه 
مع هـذا الطـاعون حيث كـان اجلـميع
ـوتـون في الـيـوم الـثـالث من ظـهور
الـعالمـات السـالـفة الـذكـر ويروي لـنا
"بوكاتـشيو "مشهـد فعالً مروع لدرجه
ان الـرعب نـفــسه سـيـنــهـار امـام هـذا
ــــوت الـــــذي ال مــــفــــر مــــنه يــــقــــول ا
"بـوكـاتـشـيو" كـانت هـنـاك جـثـة لرجل
بـائس ما جـراء الـطاعـون فـكان هـناك
خـنـزيـران يـتـشـمـمـان بـاجلـثـة وبـدئـا

اعراض هذا الـوباء حيث يـقول كانت
ـرض لـدى الـذكـور تــظـهـر مع بـدايه ا
فـي بـواطن واالنــاث عــلى حــدً سـواء 
االفـخـاذ او حتت اآلبـاط دمامـل يصل
حـجــمـهــا احـيـانــاً الى حـجـم تـفـاحه
وبعضها اآلخـر الى حجم بيضة وفي
غضـون وقت قصـير جداً تـنتـشر هذه
الــــدمـــامل في كـــافـه أنـــحـــاء اجلـــسم
او وسرعان ما تتحول الى بقع سود 
ـوت الـوشيك دالله على ا بـنفـسـجـيه 
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حدث ذات مرة  انها كانت تبلغ من
العمر ثمانية عشر عاماً تقريباً 

ومثـل الكـثـيـر من الـفـتـيـات نـشأت
في بـــيت تـــمـــلـــؤه الــضـــغـــوطــات
شاكل وغـالباً مـاكانت تعـاني من ا
بـ والـديـهـا سـبـبت لـهـا فـراغ في

داخلها  ..
 ونتيجة لذلك ترسخت لديها فكرة
الــــزواج كـــــانت تــــظـن بــــأنه احلل
الــــوحـــــيــــد لـــــلــــهـــــروب من هــــذه
الــضــغــوطــات وإمـالء الــفــراغ هـو
الزواج .. وفـي يوم من األيـام تقدم
وكما ذكرت لها شاب للزواج منها 
بأنـهـا كانت تُـريـد الزواج عـلى اية

حال  ..
وفي يـوم  زفـافـهـا كـانت تتـخـلـلـها
السعـادة بأعـتقـادها سـوف تعيش
حـيــاة مـثـالــيـة ومـلــيـئـة بــاحلـريـة

والسعادة ..
وهنـا كانت الصـدمة !! قبل الزواج
كـانـت تـعـاني الــضـغـوطــات وبـعـد
عـاناة  اكبر من الزواج أصـبحت ا
ضــغـــوطــات وخــيـــانــة وتـــعــنــيف
واهــمـال  وهــجــران  وبـعــد مـرور
خــمـــســـة أعـــوام تــقـــريـــبـــاً قــررت
األنــفــصــال عن زوجــهــا .. وعـادت
الـفـتــاة إمـرأة و  أم لـطــفـلـتـ الى
الــبـيت الـذي هــربت مـنه وبـدالً من
انــهــا كــانت تــفــكــر كـيـف تـخــلص
نــفــســـهــا أصــبـــحت تــفـــكــر كــيف
تـخـلص نـفسـهـا وطفـلـتيـهـا وكيف
ســـتـــعـــيش طـــفـــلــتـــاهـــا الـــلـــتــان

اعتبـرتهما كـسران لها .....لكن لم
رأة والطـفلت تنـته قصة هـذه  ا
بـعـد ... يـوم بـعـد يـوم شـهـر بـعد
شــهــر ســنــة بــعــد ســنــة تــعــيش
الـــــيــــأس ذاته واخملـــــاوف الــــتي
جتــعــلـهــا ضـعــيــفـة  تــقـدم لــهـا
الكـثـير من الـرجال لـكـنهـا ترفض
تـرفض أن يـكـون الـزواج خـيـبـة
لطفـلتيها  بـعد فترة  من الزمان
في مـكـانً مـا كانـت تصـادف رجل
كــانـا يــتــبـادالن الــنــظــرات لـوقت
طويـل  في يـوم من األيـام اعـترف

بـحـبه لـهـا لـكن كـانت تـتـهـرب مـنه
من حــبه من شــعــورهـا اثــبت لــهـا
بأنه سوف يحبهـا ويحب طفلتيها
اكـــثــــر كـــانـت تـــرفض خــــوفـــاً من
الوقوع في اخلـطأ ذاته لكن الرجل
لم يـسـتـسـلم ....بـعـد مـرور سـبـعـة
ـرأة أعــوام تــقــريــبـاً تــســتــيــقـظ ا
بـتـحـضـيـر الـفـطـور لـهـا وألوالدها
ولــزوجـــهــا .. نــعم انـــهــا تــزوجت

وعاشت حياة جميلة جداً .
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كـما بتـمـزيق مالبـسـهـا بـأسـنـانـهـما 
وبــعـــد بــعض هي عـــاده اخلــنـــازيــر 
التـشنجات كـما لو انـهما تـناوال سماً
قاتالً سقطا ارضـاً ميت فوق اجلثة
ويختم "بوكاتـشيو" كالمه حيث يقول
كم من الــرجــال الـشــجــعـان تــنــاولـوا
الــفـــطــور مـع عــائـالتــهم وابـــنـــائــهم
لــيـتــعــشــوا في الــلــيــله الــثــانـيــة مع

اجدادهم وأسالفهم
ان هــذا الـوبــاء الــذي دمــر الــعالقـات

االنسانيه كلها لدرجه انه بلغ الرعب
مـــداه عــنـــدمــا تـــخــلـى االب عن ابــنه
وهـجـرت الـزوجه زوجـهـا واالخ اخاه
ـصيـرهم االسود تاركـيهم لـوحدهم و
احملتوم وهذه تعتـبر وثيقه تاريخية
ـرحـله عـصـيـبه من مـراحل تـاريـخـنا
وهـنـاك شــبه كـبـيـر بـيـنـهـا الـبـشـري 
وبـ مــا نـعـيــشه الـيـوم من انــتـشـار
جـائـحـه كـورونــا شـبه لــيس فـقط في
رض بل االعـراض وسـرعه انـتـشـار ا
يتخطى ذلك حيث ان كل االوبئه التي
مــرت في تـــاريخ الـــبــشـــريــة مـــثــلت
منعطفات تـاريخيه في حياه االنسان
كن رصده في والعـالم نعم هذا مـا 
كل الـتجـارب التي مـرت بهـا البـشريه
في أبان هذه االوبـئه حيث ان احلياه
لم تـــعــد كـــمـــا هي حـــيث ســـنــشـــهــد
حتـــوالت ســيــاســيـــة واقــتــصــاديــة
ــا بــدأت ارهـاصــاتــهـا وديــنـيــة ور
بالـظهور فـنشـاهد حتالـفات سيـاسية
ـا بـدايـة انـهـيـار الـنـظام تـسـقط ور
الــرأسـمـالي عـلى شــكـله احلـالي امـا
على الصعيد الديني فأن هناك حتوالً
كـبـيــراً وسـيـسـلـك اجتـاهـ امـا رده
ســلــفـيـه لـلــدين بــسـبـب عـجــز الــعـلم
والـتـطــور والـتـكـنـلــوجـيـة عن ايـجـاد
حــلــول لــهـذه اجلــائــحــة او الــعـكس
مــــوجه ارتــــداد جـــمــــاعي عـن الـــدين
اورائـيات بـسبب عـجـز الغـيبـيـات وا

على دفع هذا الوباء.
d¼uł s - الديوانية Š
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بـعد ان كانت الص مصدرا لـنشر فايروس كورونا الذي
بـات وبــاء ازهق الـعــديـد من االرواح فــضال عن الــتـدهـور

االقتصادي احلاد نتيجة تفشي الوباء.
بـاتت الص عـلى ابواب هـزم الفايـروس لكن داخل بـلدها
فـقط ومن اجل تـعويض اخلـسـائر الـتي تـكبـلت بـها خالل
ـهم الـعـودة بـقـوة لالنـتـاج ـاضـيـة سـيـكـون مـن ا الـفـتـرة ا
ا تغـيير تـوقفـة ور ـصانع وااليادي الـعامـلة ا وتشـغيل ا
الــنــهج االنـتــاجي بــاالســتـفــادة من تــفـشـي كـورونــا الـذي

نتصر في النهاية. صدرته لبقية دول العالم لكونها ا
وتـزويد الدول باخلبرات والكمامات واالدوية الصينية التي
ــيـة فـمن ســتـكـون مــنـافـســاً حـقــيـقـيــاً في االسـواق الــعـا
واطن على شراء تلك االدوية التي الـطبيعي ان يحرص ا
ـصـابـة الــشـديـدة بـالـصـ تـمـكـنت من شـفــاء احلـاالت ا

ـتـوسـطـة في الـدول فـكـيف بـبـقـيـة احلـاالت الـبـسـيـطـة او ا
ـتــطـلـبـات ـعـقـمــات وغـيـرهــا من ا االخــرى اضـافـة الـى ا
ـا قـد تـقدم الـرئيـسـيـة لتـخـطي الـوباء اسـوة بـالـص ور
ـسـتـفـيـات عـلى ارسـال اخلـبـراء والـدعم الــطـبي او بـنـاء ا
الـسـريعـة حـول الـعالـم كمـا حـدث في الـصـ وقت انذالع

ناقوس اخلطر.
وال نـنـسى في الـنـهـايـة ابـراز الـعـضالت وزرع الـثـقـة لدى
الـشـعـوب الـتي كـانت تـرفض الـضـغـوط بـابـرام اتـفـاقـيـات
تضرر الرئيسي طويـلة االمد مع الص قد يكون الفـقير ا
مـنها في حالة عـجز الدولة عن سداد تـلك الديون والفوائد
تـرتبة عليها وبـالتالي تنفيذ الـعقوبات التي قد تشكل من ا

اخلطورة ما تشكل.
وفي الـعراق قد يتجاوز هذه احملنة بعد عودة الصناعة في
الـص االمر الذي من شأنه ان يحـد من انخفاض اسعار
ـيا وبالـتالي الـعــــــودة لدائـرة حبال االتـفاقية البـترول عا
الصـينـية الـعراقـية والتي تـشهـد دفعـاً ومسـاندة من بعض
ـؤثـرة عــلى الـقـرار الــعـراقي كـايــران او بـارتـفـاع الـدول ا
بـعض االصـوات  حلـ الـتـمـكـن من تـمـريـر االتـفـاقـيـة في
ـوازنة احلـاليـة لعام 2020 او الـقادمـة لكن مـاذا لو عاد ا
الـعالم يقهـر امام تفشي فـايروس من نوع جديـد مبتكر او
ـتـوقعـة وارتـفاع اسـعار غـير ذلك وعـادت اخلـسائـر غـير ا
الـعملة الصعبة والذهب الـى جانب انخفاض اسعار النفط

وازنة العراق. نفذ الوحيد  ا
حيـنها ستكون االتفاقية قد مررت بالفعل واضحى العراق
كـما هو عليه اليوم عاجزا عن سداد الدين الذي سيضاف
علقـة وكل ذلك في النهاية لن يدفع ـزيد من الديون ا الى ا

ضريبته غير الشعب العراقي.

بغداد
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تـعلمنا ودرسـنا وندرس اكثر عن الـوقاية خير من العالج
ولـكن البـعض اليـفهم مـعـنى تلك الـكـلمـات وجتـاهل شيـئاً
قولة خطأ اسـمه احلذر او الوقاية وبعض الناس فـهموا ا
وبـداوا يــحــاربـون او يــصـدون او يــتــاجـرون مع األطــبـاء
شـاكل والـصـحه بـصـورة عـامه وكـذلك يـتـعـمـدون خلـق ا
ـشاجـرات مع قـوى األمن الداخـلي وهم يـقومـون بأداء وا
عـمـلهـم بشـكل صـحـيح أصـبح احلظـر يـشـكل خـطرا في
بـعض البيوت بسبب اجللوس لفترات طويله أمام بعضهم
الـبعض وهذا سـبب مشاكل زوجي بـسبب تدخل األزواج
وهـناك أمور كـثيرة يـجب التـحدث عنـها منـها اإلفراط في
الـسـمـنة والـنـظـام الـغـذائي الـغيـر مـتـوازن واخـيـرا بعض
الـشباب قاموا بـخرق احلظر وهذا مـخالف للقانون واالن
قـد جتـاوزنا بـعض احملـنـة والسـيـطـرة على الـوبـاء الـقاتل
وباءاً وفايروسا ال يرى بالع اجملرده كل الدول حتطمت
من الـنـاحــيـة االقـتـصــاديـة ولـكن شـعــبـنـا ودولـتــنـا تـبـقى
صـامتة مهمـا حصل لقد مـرت علينا مـحن وحروب كثيرة

كان هدفنا... 

بنفسِ األنّةِ ونفسِ الركوع ..
ْ قريرَ الع  جبار× … 

لقد علمّت أجيالًا
 حكايةَ احتراقِ القمر

ثخنةُ بالغروب … لن تنساكَ النجومُ ا
جبار…

عشتَ في بالي بال موت 
كفهرة  ولم تستغرب الشهبُ ا

عــنـــدمــا تــســـقط الـــثــريــا فـي حــلــزونِ
األحزان ..

شاعرَ   أيقنتُ أنّكَ أحييت ا
بال نومٍ 

تتفجرُ الينابيعُ شالالتٍ من نحيب… 
تدبّ عالنيةً …
ب الضلوع 

لتد سريرةَ األشجان 
على لساني اسمُكَ يلهو 

ويـلــعبُ … مــلك
ـــــــالـــــــيك من 

الطفولةِ 
رغــــــــــــــــــــــــم أن
الـــــــشـــــــاهــــــدةَ
أمست خـرساء

 
نــشـفَ ريــقـــهــا
في صــبــاحــاتِ

النّجف 
مــن نـــــــــــــــــــطـقِ
حروفكَ األربعة

..
ال يـــهـــمـــني إن
طــالَ أو قــصــرَ

عمري
أنــــــــا قـــــــارورة

فارغة 
ال أشـــــــــــكــــــــــو
مغصَ الفراغ 
ـــا الــعـــطــر طــا

لك
ـــــنــــيـــــني ال تــــعْ
مكائدُ الزمان 
وال فــــــــداحــــــــةُ

 ÎUÐUN  vI³²Ý
باقٍ وتبقى مُهابا أيها الوطنُ
مهما تكالبتِ األيام واحملنُ

لن تنتهي ودمُ الفرسان منسفك
على ثراك وفينا يعصف الزمنُ
مهما أقاموا سدوداً في مدائننا

وحطموا اجملد واستعدت بنا اإلحنُ

لسوف تبقى مُهابا رغم ما عملوا
وسوف يجلد في أوزارهِ العفنُ

على رُباك ستزهو راية شمخت 
على ثراك وعنا يرحل الكفنُ

وت مشتعال  باقٍ ويقدح فينا ا
لح في أحداقنا الشجنُ ويزرع ا

ويشرخ العطش احملرور قامتنا 
ُ وتقدح اجلوع في أضالعنا الف
جئنا مع البرق ميالداً لقافلةٍ
تحنُ واآلن عُدنا وجئنا ليس 
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الــنـفط واســعـاره بــانـحــدار غـيـر
مــــتــــوقع اطـالقــــا وهــــو عــــصب
احلـيــاة بـالـنـســبـة لـنـا بــاعـتـبـار
اقــتـــصـــادنـــا-وحـــيــد اجلـــانب-
يعـتمـد عـلى ما نـبيـعه من الـنفط
رغم ان حصـتنا ال تـعدو اكثر من
ـئة من الـوارد والكـثير من 25 با
الـشـعب ال يــعـلم مـا فـعل -نـوري
الـكي وحـسـ الشـهـرسـتاني- ا
بــــانــــهـم بــــاعــــوا احلــــقــــول الى
الـشـركـات - جولـة الـتـراخيص -
ســـيـــئـــة الــــصـــيت-واالن تـــبـــرز
ــأســاة وحتــاول الـســلــطـة االن ا
لــلــتــفــاوض مع الــشــركــات عــلى
تــنـزيل - نــســبــة من - تــكــالـيف
االنــتــاج - وتــتــوسل بــهــا لــيس
ا - لغرض منفعـة للعراقي وا
ــة الــتي لــطـــمس مــعــالـم اجلــر
ارتـــكـــبت بـــحـق شــعـب الـــعــراق
ومـــصـــدر قـــوته -ال نـــدري مـــاذا
عــمـــلت هــذه الـــســلـــطــة لـــتالفي
الــــدمـــار الــــشـــامـل لالقــــتـــصـــاد
الــعــراقي ومــاذا تــفــكــر وهي من
ـــاســـات بــاعـــمــالـــهــا صـــنــعت ا
وبـذخها ونـهبـها بالـتاكـيد سوف
ـالي ال تـفــكــر بـايــقـاف الــنــزف ا
ــســـتــمــر لـــلــرئــاســـات الــثالث ا
ــــلـــــيــــارات وهل ســـــتــــوقف بــــا
صرفيات-فنـدق الرشيد ومطعمه

هــمس في أذنـي قــال الأبــكي عــلى الــذين
استشـهدوا من قـبل ابكي عـلى نفسي اذا

كان مصيري مثلهم .
وفي ايـــامــــنـــا هـــذه  وكــــثـــرة االمـــطـــار
والـــســيــول جــرفت جــثـــمــان شــهــيــد من
ـاضـي وهـو ( عــبـد ثــمــانـيــنـات الــقــرن ا
االمـير جـبـار اجلادري ) مـن محـافـظة ذي

قار  قضاء الفجر 
واقــول لــكم كم رفــات لــشـهــداء عــراقــيـ

فـقــدوا بـهــذه احلـروب النـقــول مـئـات بل
آالف يعلم مصيرها اال الله 

ـفقـودينا اذا النـكون مـثل الدول نـهتم 
وأبـــنـــاؤنــا الـــذين قـــضــوا  هل الـــدولــة
عـاجزة  ام االنـسـان الـعراقـي اصبح في
دوامة اليعرف مـصيره ومصـيره أبنائه 

ام جالدة قلب?
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ـلـيارات الـتي تـصرف ام تـوقف ا
عـلى الــسـفــارات والـقــنـصــلـيـات
خــــارج الــــعــــراق ام ســــتــــعــــالج
ـــوظـــفي الـــرواتب-الـــفـــلـــكـــيه- 
والـعـاملـ في الـرئاسـات الثالث
ة - رفحاء وايقاف رواتب اجلر
- ام تــعــالج وضع بــيع الــعــمــلـة
والــتي يــشــرف عــلـــيــهــا-الــبــنك
ـــركــزي- وعــلى مـن تــبــيع وكم ا
يـــذهـب جلـــيـــوب الــــســـاسه وكم
يـخرج بـصورة او بـاخرى الى--
ايـران-- ال اعـتـقـد انـهم يـفـكـرون
ـا قـد يـفـكـرون ـا ذكـر ابــدا وا
ـتـقـاعد ـوظف او ا كـيف نـؤذي ا
بــاســـتــقــطـــاع نــسب او االدخــار
االجـــــبـــــاري او زيـــــادة االجـــــور
ــــاء واســــعـــــار اخلـــــدمــــات كـــــا
والكهرباء او رفع النفايات -ايها
ـتــسـلـطـون- لــقـد دمـر الـبالد ا
وهـو االن عـلى حـافـة االنـهـيـار -
كــفى نــهــبـا وكــفى ارقــام فــلــكـيه
لــلــرواتب وكــفى الكــثــر من راتب
لـبــعض االمـعـات واعــادة الـنـظـر
بجـديـة ومن قـبل جلنـة-مـستـقـلة
وسريـعـة-لهـيـكلـة اجـهزة الـدولة
ـالي والـفـرهود وايـقـاف الـنزف ا
والــســرقــات والــســيل ات ال ريب

فيه
eLŠ rÝU… - احللة



بــغـداد-(أ ف ب)  –عــلى نــحــو مــفــاجئ
وجد جنم الـكرة العـراقيـة والقائـد السابق
ـنــتـخب أســود الـرافــدين عــدنـان درجـال
نــفـسه يــبـدّل قــمـيص الــريـاضــة بـقــمـيص
الـسـياسـة عـقب تـسـمـيته وزيـراً لـلـشـباب
والـريـاضـة في احلـكومـة الـتي نـالت الـثـقة
ـاضـي ء في خــطــوة أبـعــد من األربــعــا ا
ــعـــروف إلى رئــاســـة االحتــاد طـــمــوحـه ا
دافع الـعـراقي لـكـرة الـقـدم.بـدأ درجـال ا
الـصــلـب ذو الـقــامــة الــطــويــلــة مــسـيــرته
الكـروية في صفوف نـادي الزوراء العريق
في الـــعــام 1979 لـــثالثـــة مــواسـم قــبل
االنتـقال الى نـادي الطلـبة ومـنه في العام
 1984إلـى فــريـق الــرشـــيــد الـــذي كــان
يـرعــاه عــدي صـدام حــسـ حــيث أنـهى
مـســيـرته كالعب بـعــد خـمس سـنـوات.في
ـنـتخب الـعام 1992 عـيّن درجال مـدربـا 
بالده قـبل أن يواصل مـشـواره التـدريبي
في قــطـــر مــنـــذ الــعــام 1995 مع أنــديــة
الـوكـرة والـشـمـال والـسـد والـعربـي حتى
اعـتـزاله في الـعـام 2014 مـتـفـرغـاً لـعـالم
الـتـجـارة والـتـحـلـيل الـريـاضي في قـنـوات
تلـفـزيونـيـة عدة.بـعد 25 عـاماً من مـغادرة
الـــعــراق عــاد درجــال لـــلــمــرة األولى في
الـعام 2018 طـامحـاً إلى مـنصب رئـاسة
االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم.لـكن االحتاد
حــيـنــهـا اعــتـبــر أن األوراق الـتي قــدمـهـا
درجــال خلــوض االنــتــخــابـات “مــزورة.”
ومرر رئـيس االحتاد عـبد اخلـالق مـسعود
قـراراً شـكــلـيـاً اعــتـبـره صــادرا من جلـنـة
االنــضــبــاط يــفــيـــد بــحــرمــان درجــال من
ـشـاركـة في االنتـخـابـات ومزاولـة الـعمل ا
اإلداري فـي مــجـــال كـــرة الـــقــدم خلـــمس
سـنـوات.بـادر حـيـنـهـا الـوزيـر احلـالي إلى

تقـد دعـوى قضـائـية أفـضت إلى صدور
أحكـام بالسجن بحق مسؤول رياضي

ودعـوى أخـرى ضـد مـسـعـود ونـائـبه عـلي
جـبـار متـهمـا إياهـمـا بالـتالعب في النـظام
األســاسـي لالحتــاد فــاضــطــر الــطــرفـان
لــلـتــوصل إلى تـســويـة قــضت بــاسـتــقـالـة
االحتاد.بـعد االسـتقالـة أعلن درجـال نيته
الـــتـــرشح إلى مـــنـــصب رئـــاســـة االحتــاد
مـــجـــدداً قــبـل أن تــتـم تــســـمـــيـــته وزيــراً
لــلـشــبـاب والــريــاضـة في حــكـومــة رئـيس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي.ويـأتي تـسلم
درجـال مـهــمـته اجلـديــدة في وقت تـشـهـد
الــوزارة خالفــات حــادة مــسـتــحــكــمـة مع
ـبيـة مـنـذ تشـكـيلـهـا في الـعام الـلجـنـة األو

 .2004
وأثارت تـسمية درجـال جدالً كبيراً إذ أنه
الــشـيــعي الـذي طــرح اسـمه من “حتـالف
الــقـوى ”الـســنـيــة. وبـالــتـالي صــار مـحل
مـشـادات بـ مـسـؤولي الـطـائـفـة قـبل أن
ـان مـحـمـد احلـلـبـوسي يـفض رئـيس الـبـر
الـنـزاع بـالـقــول في تـغـريـدة عــبـر حـسـابه
عـــلى “تـــويـــتــر ”أورد فـــيــهـــا إن درجــال

“خارج كل احلسابات الطائفية.
وأرفق احلـلـبـوسي تـغـريـدته بـفـيـديـو ألحد
األهــداف الــشــهــيــرة لــدرجــال في مــرمى
ـؤهلة كوريـا اجلنـوبيـة خالل التـصفـيات ا
ـــبـــيــة فـي الـــعــام الى دورة األلـــعـــاب األو
1982. وكان الـكاظـمي قد اقـترح أسـماء
عدة لشغل وزارة الشباب والرياضة لكنه
اصـطـدم بـرفض بـعض الـكـتل الـسـيـاسـية
وخـــاصـــة الــــشـــيـــعـــيـــة.لــــكن في زواريب
الـسـيـاسـة والـصـفـقـات قـد يـكـون درجال
وزيراً أبـعد من الـرياضـة نفـسهـا.فالالعب
الـدولي الــسـابق الـذي يــؤخـذ عـلــيه الـيـوم

قــربـه من نــظــام صــدام حــســ كــان قـد
اسـتـغل ذلك الـقـرب لـنسج عالقـات مـتـيـنة
في اخللـيج عـمومـاً وفي قطـر خصـوصاً
إذ تـشـيــر مـصـادر إلـى قـربه من الـعــائـلـة
احلاكـمـة وبـعض األمراء الـذي يـشـاركونه

جتارته.
وبـالـتـالي فـإن سـنّـة الـعـراق الـذين يرون
فـي دول اخلــلــيج وإن وجــدت الــقــطــيــعـة
اليـوم مع قطر سـنداً للـطائفـة في التوازن
مع الــدعم اإليــراني لــلـشــيـعــة يــعـتــبـرون
درجـال بــابـاً ذهــبــيـاً عــلى تــلك الـدول في

إطار سياسة االنفتاح اإلقليمي.
وفي آخـر ظهور له خالل مـؤتمـر صحافي
ــاضي في مــنــتـــصف شــبـــاط/فــبــرايـــر ا
العـاصمـة بغـداد تناول فـيه مـستقـبل كرة
الـقـدم في الـعـراق قـال درجال “نـريـد أن
يــكــون الــريــاضــيـون جــزءاً مـن مــنــظــومـة
االصـالح في الــــــبـــــلـــــد.”والقى تــــعــــيـــ
“صــخــرة الــدفــاع ”وزيــراً تــرحــيــبـاً من

األوساط الرياضية.
فــقــد اعـتــبـر الــقــائـد الــسـابق لــلــمـنــتـخب
الــــعـــراقـي يـــونـس مــــحـــمــــود أن درجـــال
ــديــر الـتــنـفــيـذي “اخـتــيــار مـوفق.”أمـا ا
بية العـراقية جزائر السهالني للـجنة األو
فأشار إلى أن “درجـال سيعمـل قريبا من
الـريــاضـيـ (…) وهــذا سـيـمــكـنه من حل
شـاكل في الوسط الـرياضي الكـثيـر من ا
وإعــــادة االســـتـــقــــرار إلـــيه.”في االجتـــاه
نــــــفـــــــسـه ذهـب اإلعالمـي الـــــــريـــــــاضي
اخملـضـرم غـازي شايـه قائالً إن “درجـال
األكـــثــــر درايــــة بـــكـل مــــفـــاصـل الـــعــــمل
الــريــاضي (…) ســبــواجه مـشــاكل مــالــيـة
بـســبب الـوضع االقـتـصـادي الـصـعب في

البلد لكنه سيحاول حتقيق شيء.
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يـــتــــعـــلـق بـــعـــدم الــــقـــدرة عــــلى دفع
ــتـبــقــيـة من مـســتــحــقـاه الالعــبــ ا
العـقـود إضـافة الـى الرواتب وتـهـيـئة
الالعب   واستئـناف الدوري يحتاج
الى مدة شهر  في  استعادة الالعب
للياقة البدنية  ما يجعل من انطالقته
 قــدتـــكــون نــهـــايــة حــزيـــران الــقــادم
ويـحـتـاج الى فـتـرة أكـثـر من شـهـرين
لالنــــتــــهــــاء من الــــدوري  وهــــو  مـــا
ـوسم يـجــعـلـهــا وجـهــا لـوجه إمــام ا
القـادمـة  وهـو ما يـزيـد من مـعانـاتـها
امام  مـضاعـفـة الصـرف امام انـتداب
العــبـــ جــدد  وإقــامـــة مــعـــســكــرات
تــدريــبــيــة وغــيـــرهــا من مــتــعــلــقــات
الــتـــحــضـــيــر لـــلــدوري  وكـــان نــفس
الـسـيــنـاريـو ســيـتــكـرر  رغم طـبــيـعـة
الدوري احلـالي  الـذي يـضـمن الـبـقاء
جلميع الفرق ويخلوا من تهم عناصر
ـنـافـسـة فـيــمـا يـخص الـبـقـاء  إمـام ا
ـنافـسة تراجع رغـبة عـدد من الـفرق ا

تأثير اللجـنة التطبـيعية في ان  تقدم
مــا لـديــهــا امــام  في أسـس واضــحـة
فيـما يـتـعلق بـنـظام االحتـاد والـهيـئة
العامة  والبحث عن سـبل تصحيحية
الك الــعـــامل في فــيـــمــا يـــتــعـــلق بـــا
اجلمهـورية وحتديـدها بدقـة  بحسب
الــفـــائـــدة  ومــا اشـــيع حـــول حتــايل
البعض من اجل احلصول على مرتب
في  وقت اســـتـــمـــر االحتــاد يـــشـــكــو
اإلفالس وهنـا مـجـددا تظـهـر احلـاجة
الى   متطـلبـات  عمل واضحـة وقوية

وأشخاص يؤدون عملهم كما يجب.
…dJ « Í—Ëœ 

نعود للدوري الذي تـتجه رغبة جميع
الــفــرق الى إلــغــائه وسط حــســابــات
تتـعـلق بـعـملـهـا وألنـهـا تعـاني مـالـيا
وإداريــا وفـــنـــيـــا وتـــمــر فـي أوضــاع
صعـبـة مـسـتـمـرة من اكـثر مـن موسم
مـا جــعـلـهــا عـدم الــتـفــكـيــر بـالـدوري
واالنتهاء منه ألسباب كثيرة منها  ما

ارهـقت مـيـزانـيـاتهـا جـراء طـول وقت
الـدوري الــغــيـر مــســوغ  والن األمـور
بقيت حتت سـيطرة االحتـاد الذي اكد
عجزه من دورة ألخـرى في   التصرف
بالـطـريـقـة التي تـؤمن دوريـا  مـقـبوال
نطقة ا يحصل في دول ا أسوة 

 ونــتــمـــنى عــلـى جلــنــة بـــيــنــيــان ان
ــطـلـوبــة بـعـد تـتـصــرف بـالـطــريـقـة ا
اإلخــفــاقـــات الــتي  واجـــهت الــدوري
بسـبب عـدم االهـتمـام به والن األنـدية
لم تــأخــذ دورهـا او تــضع فـي جـدول
إعمالها  أسبقيات وضوابط للحد من
 الـتـراجع الـذي  يـتـعـرض له الـدوري

طلوب. بسبب غياب العمل  ا
ومـهم ان تـضع جلـنـة بـنيـان ضـوابط
عمل فيـما يتـعلق بـانتخـابات االحتاد
ـهـمـة األسـاسيـة  لـتـحـقـيق   مـكـتب ا
قادر على إدارة  اللعبة الكبر مؤسسة
ريــاضــيــة والن كــرة الــقــدم اخــتــزلت
ريـاضـة  الـعـراق وهـنـا حتـديـد يـكون
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أعلـنت  الـلـجـنة  الـتـطـبيـعـيـة الحتاد
كــرة الـــقـــدم  االســتـــمــرار بـــتـــأجــيل
ـمـتـاز بكـرة الـقدم مسـابـقـة الدوري ا
لغـايـة الـثـاني والـعـشـرين من الـشـهر
ــشــتـرك مع اجلـاري فـي االجـتــمــاع ا
وزيــر الــريــاضـــة والــشــبــاب عــدنــان
ــوقــفــيـة درجــال  الــذي نـتــمــنـى له ا
والـنـجــاح في مـهــمـته وتــأديـة الـدور
الريـاضي والشـبابي عـبر اإلعالن عن
برامج عمل تعكس   عمله  االحترافي
والـفـتـرة الـطـويــلـة الـتي قـضـاهـا في
قـطــر احـد أفــضل واهم  دول الــعـرب
سـتـويات في الريـاضـة على جـمـيع ا
وخــبـرتـه  الـريــاضــيــة كــنـجـم كـروي

المع.
يـعــلم درجــال ســيـكــون امــام أصـعب
ــثــله الــشــبـاب نــســبـة ـا  وزارة 
عــالـــيــة من ســـكــان   الـــعــراق
واإلنـــــــصـــــــات الى صـــــــوت
الـريــاضــيـ والــشــبـاب في
تـــــوجـــــيـه عـــــمـل األنـــــديـــــة
الريـاضـيـة ومراكـز الـشـباب
ـتــعـثـرة اخلــربـة    وواقع ا
الـــوزارة نـــفـــسـه من حـــيث
ـوظـفـ ونـزاهـة مـوجـود ا
الـــعـــامـــلــــ وكـــفـــاءاتـــهم
وطبيعة  العمل الذي مهم
ـ ان يــقـاد مـن االكــاد
ولــيـس من الـــطـــارئــ
عــــــلـى الــــــريــــــاضــــــة
واألمــــــل فــــــي ان
يــــــــــنــــــــــجـح
درجــــــــــــــال
لــلــريــاضـة
الــعـــراقــيــة
وليـس لـكرة
القدم وحدها
 ولــيـس امــام

درجـــــال اال الــــعـــــمـل  وعـــــكس قـــــيم
الرياضة والشباب.

WOFO³D² « WM−K «

وكان درجـال قد الـتـقى بفـرق الدوري
مـتاز والـلـجنـة الـتطـبيـعـية  لـبحث ا
ــــمـــتــــاز  وحتـــديـــد واقع الـــدوري  ا
مـصــيـره ودراسـة الــوضع مع خــلـيـة
األزمــة  وعـــلى ضـــوء ذلك ســـيـــحــدد
القرار في وقت ان اللجـنة التطـبيعية
تــركت األمــر   لــلــمــســتــجــدات الــتي
يشهدها البلد وما تقرره خلية األزمة
إزاء انتشار  فيـروس كورونا بحسب
رئـيس  الـلــجـنـة ايــاد بـنـيــان بـعـدمـا
اتـفـقـت جـمـيع  الــفـرق   عــلى  إلـغـاء
الـبـطـولـة   لكـن كـان  كـان  رايـا  اخر
لـلـجـنـة الـتـطـبــيـعـيـة   مـؤكـد يـتـعـلق
بـتــفـعـيـل الـنـشــاط الـكــروي وحتـديـد
ــشــاركــة بــبــطــوالت أســيـا الــفـرق  ا
واألنـديـة الــعـربــيـة  وأســبـاب أخـرى
ا  يتعلق بعمل الـلجنة نفسها في ر
معـاجلـة الـواقع الـكـروي والـتـأسيس
لـــعــمـل أكــثـــر أهـــمــيـــة والـــتــهـــيـــئــة
لالنـتـخــابـات الـقـادة ووضــعـهـا عـلى
الطريق الـصحيح وان تـكون  اللـجنة
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اكد النـجم الدولي الـسابق احـمد راضي أن الـهيـئة الـتطبـيعـية لالحتـاد العـراقي لكـرة القدم
أبعـدت اجلميع وقـربت األصدقـاء.وقال راضي في تـصريح صحـفي إن الهـيئـة التطـبيـعية لم

فاصل. تختلف عن سابقتها فهي أبعدت اجلميع وقربت األصدقاء في جميع ا
وأضاف لألسف في جـميع مفاصل العراق ومن بينها كرة القدم هناك سياسية الثأر فح

تأتي ادارة جديدة تستبعد جميع السابق هذا االمر خطأ كبير.
قبلة وكذلك وأوضح راضي سأتـخلى عن العواطف خالل ترشحي النتخابـات احتاد الكرة ا
سيتم تـأسيس قاعدة تتسع للجميع فليس كل أعـضاء االحتاد السابق سيئ بالعكس كان

يضم اشخاص جيدين ايضاً.
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ــصـــور الــريــاضي جنم عــبــدالــله ولــد ا
لـقب جنم حـلبوص حـلبـوص اجلنـابي ا
فـي مـديــنــة سـامــراء في االول من تــمـوز
1963م وعـاش وترعرع فيهـا منذ نعومه
اظـــفـــاره .اكــمل الـــدراســـة االبــتـــدائـــيــة
ــتـوسـطــة في سـامـراء ثـم الـتـحق في وا
اعــداديـة ســامـراء الـصــنـاعــيـة وبــعـدهـا
التحق باخلدمة العسكرية ليتسرح منها
سنة 1988م مـارس مهنة التصوير التي
هي مــهـنـته األم الـتي عــشـقـهـا وبـذل من
اجـــلــهــا الـــكــثـــيــر مــنـــذ ســنه 1979م -
2014م حــــيـث عــــمل فـي جل مــــجــــاالت
الـــتـــصـــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافي كـــاجملــال
الـــصـــحـــفي والـــتـــوثـــيق والـــســـيـــاحي

والــريـاضي وبــذل لـهــذا االخـيـر الــقـسط
االكـبـر من االهتـمـام والتـوثـيق حيث انه
جـــال في مالعب الـــعــراق والــتــقط اروع
الــلــقـطــات الــتي اذهل بــهــا الـكــثــيـر من

صورين . الناس وا
ومـحله القـبس للتـصوير هو خـير شاهد

على ذلك .
رافـق الــــراحـل جنم حــــلـــــبــــوص نــــادي
ســامــراء وكــان مــصــوره اخلــاص الــذي
رافــقـه في الــداخل واخلــارج ورحل مــعه
الى الـعـديـد من الـبلـدان مـنـها االردن في
ـتحدة سنه 2001م واالمـارات العـربية ا
2013م .امــا عن حـبـه االبـدي لــلـقــيـثـارة
اخلــضــراء نــادي الــشــرطــة وتــعــلــقه به
فـحديثة يـطول النه النادي الـوحيد الذي

والـعـديـد من االلـقـاب فـي فـتـرة الـتـسـعـيـنـيـات
االمر الذي يحتم على ادارة النادي رد الدين له
وهـــو مـــرحب بـه في اي مـــنـــصب ســـواء كـــان

اداريا او فنيا.
واوضـح نــــــائب رئــــــيـس الــــــنــــــادي أن اكـــــرم
ــتــواجـد حــالــيـا فـي اسـتــرالــيـا عــمـانــوئــيل ا
بامـكانه الـتـواجد في اروقـة النـادي واالختـيار
الــعـمـل الـذي يــلــيق بــاســــــــــمـه كـنــجم ادخل
الـفـرحة عـلى جـمـهـور الـصـقـور في مـنـاسـبات

عديدة.

ÊULK « ÂUA¼
صور الراحل جنم حلبوص ا

W{U¹d «Ë »U³A « …œUO  ÕU$ dÝ WO «d²Šù«Ë WOK;« …d³)«

Y¹dð∫ وزير الشباب يلتقي احتاد الكرة ويطلب التريث في الغاء الدوري

ÊU e « ≠œ«bGÐ

اكد نـائب رئـيس الـهيـئـة االداريـة لنـادي الـقوة
اجلوية العميد ولـيد الزيدي بان ابواب النادي
مفتوحة لـلنجم السابق اكـرم عمانوئيل وحتت

اي منصب.
وقــال الـــزيــدي فـي بــيـــان صــحـــفي أن الالعب
الـسـابـق اكـرم عـمـانــوئـيل قـدم لـكــرة الـصـقـور
الكثير وافـرح جمهوره وساهم بـشكل كبير في
احــراز لـقـب الـدوري مــرتــ وبــطـولــة الــكـاس
مرتـ وكـاس الـسوبـر وبـطولـة انـديـة النـخـبة

لقطة من احدى مباريات عماد محمد في مسيرته االحترافية

عل اللقب مـا يجـعل من الدعوة قـائمة
إللغائه وتـرك األندية تـستعد لـلموسم
الـقـادم بـحـريـة اكـبـر وتـركـز عـلى ذلك
وحتـدد مالمـح الـطــريق بــانـتــظـار ان
ـوسم الـقـادم بـشـكل تـأتي مـسـابـقـة ا
أفـضل وتـمـثل فـرصـة لـتنـظـيم أفـضل
ومـشــاركـة جــديـة لــلــفـرق الــتي تـأمل
بــذلـك  وان   يــكـــون الـــدوري بـــشــكل
شكلة اخرمن حيث استغالل الـوقت ا
الــتـي لم جتــد لـــهـــا حل مع  تـــعــاقب
اإلدارات قـبل ان تــعـجــز ولـهــذت تـهم
قبل ان يتولى  إدارة سمات االحتاد ا
األمـور بـشـكـل يـجـنب الــفـرق مـشـاكل
البطوالت السـابقة التي سيـطر عليها
ضــعف الــتـنــظــيم ألبـل أضـرت اغــلب
الفـرق الـتي  تـخـطط وتـرصـد األموال
لـفـتــرة مـحـددة قــبل ان جتـد نـفــسـهـا
تلعب لضعف الـفترة وجتبر على ذلك

   وتدخل في وضع معقد.
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وهنـا البدمـن مراجـعة   مـوقف الـفرق
في ســلم الــتــرتــيب ألــفــرقي لــلـدوري
هـدد بـاإللـغـاء اكـثـر من االسـتـئـناف ا
ــلل  الـذي تــمـر به وسط  الـعــجـز  وا
إدارات األنــديـة  الــتـي ذهـبـت ســويـة
بطلب إلغاء البطولة   التي يتصدرها
الـنـفط  بـعـدمـا لـعب خـمس مـبـاريـات
فـاز بثـالث وتـعادل فـي اثـن وسـجل
ستـة أهداف وتـلقى واحـدا  وبرصـيد
احد عشر نـقطة  وتـعد مشاركـة مهمة
ــني الـنــفس في ان لـلــفــريق الــذي  
يــحــقق الــلــقـب امــام وضع هــجــومي
ودفاعي مقبول  ومن دون خسارة من
خالل االعـــتــــمـــاد عـــلى مــــجـــمـــوعـــة
هجـوميـة  وقـد  يكـون مـوقف للـذكرى
اذا مــا ألـغــيـت الـبــطــولــة كــمــا انــهـا

مشاركة حتسب ليحيى علوان.
اما اجلوية  هـو األخر استـمر  بشكل
واضح بـعـد مــا  لـعب أربع مــبـاريـات
حـــقق الـــفـــوز فـي ثالث وتـــعـــادل في
ــبــاراة االنــتــظـار واحــدة   وتـأثــر  
ــيــنــاء مــا اثـر عــلى والــتـعــادل  مع ا
ـوقف حــيث الــوصــافـة وهــو األخـر ا
يـتـمـتع بـإمـكـانـات هـجومـيـة األفـضل
بـتـســجـيل سـبــعـة أهـداف  ودفــاعـيـة
نافـسة  لكن الـتوجه نحو عاليـة في ا
إلـغــاء الــبـطــولــة وخـالف الــوسط كل
التـوقـعـات كونه اكـثـر الـفرق حتـمـسا
لـلــمــشـاركــة في الــدوري لـكــنه خــسـر
يـناء واحلدود  وتغلب مبارات من ا
في الــثالث األخـرى  وبــرصــيــد تـسع
نــقـــاط وفي مـــوقف مـــقـــبـــول  ولــعب
وقع النـجف اربع مـبـاريات مـنـحـته ا
الـــرابع بـــثـــمـــاني نـــقـــاط مـن الـــفــوز
ثـلـهمـا  وظـهر نـارتـ والتـعـامل 

مهاجما  بتسجيله خمسة أهداف.
 وخاض  الزوراء ثالث مباريات حقق
الفوز على الطالب والـكهرباء وتعادل
مع األمـــانـــة  وهــــو األخـــر تـــاثـــر في
االنتظار ليتراجع خامسا بسبع نقاط
وفي تـراجع هـجـومي مـسـجال هـدف
دون تـلــقي أهــداف  وحل الــطالب في
وقع الـسـادس بعـدمـا لعـبـوا خمس ا
مباريـات حققـوا الفوز مـرت وتعادل
وخسارت  وجمـعوا سبع نقاط وفي

قوة هجومية  وتراجع في الدفاع.
ـيــنــاء اربع مــبــاريــات حـقق ولـعـب ا
الــفـــوز مـــرتـــ وتـــعــادل فـي واحــدة
وخــسـر مــثــلــهــا وظــهــر مـتــوازن في
الدفـاع والهـجوم وتأثـر في  االنـتظار
وجمع سـبع نـقاط في مـشـاركة  تـبدو
مقـبـولـة من األنـصـار  وحـقق احلدود

الفوز مرت كما خسر مثلهما  وجمع
ســـتـــة  نـــقـــاط  وتـــلـــقى ابـــريل ثالث
خـسارات مـن خـمس مـبـاريات وجـمع
ست نـــقـــاط مـن الـــفـــوز مـــرتـــ وفي
مــشـــاركــة خـــرجت عن رغـــبــة اإلدارة
واألنـــصـــار بـــسـب عـــجـــز الـــنـــتـــائج
ــوقف بـــعــد وتــدارك الـــصــنـــاعـــات ا
اهـــتــزاز  نـــتـــائـــجه بـــخــســـارة ثالث
مـبــاريـات قــبل ان يــتـمــكن من الــفـوز
مرت وجمع ست نقاط  مسجال ستة
أهــداف  واكـثــر فــريـق تـلــقـى أهـداف
بـعــدمـا اهــتـزت شـبــاكه احــدى عـشـر

مرة.
ـتخم بالـنجوم  ولم يختـبر الشـرطة ا
كمـا يـجب ويـبـدو  االنتـظـار سـببه له
ـنـافـسة   قـبـل ان يلـعب مـشـكلـه في ا
ثالث مباريات فاز  في واحدة وتعادل
مـرتـ وسجـل سـبـعة أهـداف وتـلـقى
خـمــسـة أهــداف وجـمـع خـمس نــقـاط
وشارك متأثرا في نتائج دوري إبطال
أســيـــا اخملــيـــبــة  ولـــعب فــريـق نــفط
اجلـنــوب خـمس مــبـاريــات جنح مـرة
واحــدة وتـــعــادل أيـــضــا في مـــبــاراة
وخـسر ثـالث وله هـدف وعـلـيه أربـعة
أهـداف وجـمع اربـع نـقـاط ومــشـاركـة
بـعــيـدة عـن تـوقــعـات اإلدارة لألمــانـة
الـذي اسـتـعـد  أكـثـر الـفـرق لـلـبـطـولة
التي تـعـثر مـنـذ الـبدايـة عـندمـا تـلقى
خسارتـ  من  الوسط  ومن الـشرطة
وتــعــادل في الــبــقـــــيــة  وجــمع ثالث
نـــقــــاط من خــــمس مــــبــــاريـــات وحل
ــوقع مـا قــبل األخـيـر الـكـهــربـاء في ا
وجـمع نـقـطـتـ من تـعـاجـلـ وثالث
هزائم  فيمـا احتل  نفط مـيسان  اخر
الـــتـــســــلـــسل بـــدون نــــقـــاط من أربع

مباريات.
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عند اهتمام الـفيفا الذي حـدد مهمتها
وان تـكـون قـادرة عـلـى  قـيـادة الـعـمل
خالل فـتــرة  الــعـمل الــتي التــزيـد عن
ســتــة أشـــهــر  مــا  يـــفــرض عــلـــيــهــا
الــتـصــرف بــالــطــريــقـة الــصــحــيــحـة
واإلســهــام في تــدارك األخــطــاء الــتي
تركتـها اإلدارات السـابقة الـتي عملت
بــسـيــاقــات عــمل مــتــشــابه من حــيث
ــوسم   حــصــرا تــنــفــيــذ  بــطــوالت ا
ـمــتـاز الـذي الزال الـدوري ا
نتظرة بعيد عن احلالة ا
من حـــــــيث  إقـــــــامــــــته
بتوقيتات ثابتة قبل ان
 يــــــــدخـل فـي أوقــــــــات
طـويـلـة تــصـيب الـفـرق
ــلل   لم والالعــبــ بـــا
تراع ظـروف الفرق
امـام  عـمــلـيـة
الـــصـــرف
الـــــتي

لم يــعــد الــيــوم الالعب الــدولي الــســابق عــدنــان درجــال ذلك الالعب
(الثـمانيني ) الذي كنـا نشجعه ونصـفق له وتسحبنـا العاطفة اليه النه
ـنتخب الـوطني او يدافـع بقوة في قـلب الدفاع عن يرتـدي ( فانيـلة ) ا
ية او يسـجل لنا هدفا في هذا العب الـعا اسم العـراق ومنتخبه في ا
ـرمى او ذاك رغم ان اجلمـهـور الـعراقي لـن ينـسى هـدفه الـقاتل في ا

بية ... مرمى كوريا اجلنوبية في تصفيات لوس اجنلوس األو
أقـول أصــبح درجـال الـيـوم وزيـرا من ضــمن احلـكـومـة ومـسـؤوال عن

قطاع مهم في العراق اال وهو الشباب والرياضة ..
نعـم نحبه ونشجعه ونـتمنى له النجاح  ,ولـكن علينا ان ال ننظر للرجل
بعد الـيوم بانه ذلك النجم الـكبير في سمـاء الكرة العراقيـة لنلتقط معه
الصـور التذكارية فقط ألنه ( إبن الزوراء ) او ألنه مثل منتخب العراق
ذات يوم ..تـلك مرحـلة انتـهت وأصبـحت تاريـخا نعـتز به كالعب كـبير

واداري ومدرب محترف ..
اليـوم يجب عـلى االعالم الريـاضي ان ينـظر الى الـرجل بنـظرة أخرى
ثل في التـعامل معه بـحوار او مؤتـمر صحـفي او لقاء حـصري بانه 
جزء من سـياسة بـلد لهـا مسؤولـياتـها وعلـيه واجبات وله حـقوق يجب
ان تؤدي باحملصلة الى حماية الشباب وانتعاش الرياضة في البلد

زايدات ونـتخلص من عقدة يجب ان نـتخلى عن العـاطفة ونبتـعد عن ا
الكـراهيـة واالحقـاد او ( التـنابـز ) باأللـقاب ألجل الـتسقـيط او أهداف

أقل ما يقال عنها ( اإلبتزاز ) !!!
من اخلـطــأ ان تـكـون هــنـا أو هـنــاك ( دعـوات ) شـتـى قـبـيل أو بــعـيـد
إعالن الـكـابـيـنة احلـكـومـيـة لـرئيـس الوزراء مـصـطـفى الـكـاظمـي لدعم
فالن وجتــــاهل فـالن من الـــوزراء بــــكل الـــوزارات ولــــيس الــــشـــبـــاب

والرياضة فقط !
علـينا ان نـعمل ونـؤمن وننـظر لـلجمـيع من نقـطة شـروع واحدة والذي
يفـوز نبـارك له وندعمه ونـراقب عمـله ان كان جـيدا نعـضده وان خرج
عن ( الـسـكـة ) نـعـاجله ونـعطـي احللـول لـتـصـحـيـحه ألنـنـا هـنـا نـعمل

للعراق وليس لالشخاص
وعـنـدما تـمـنح وزارة الشـبـاب والريـاضـة لنـجم كـبيـر بـكرة الـقـدم مثل
الـكـابـ عدنـان درجـال يـجب عـليـنـا جـميـعـا كـإعالم ريـاضي ان نقف
معه ونـدعمه ولـكن يجب ان الننـسى الدور الـرقابي لالعالم وعلـينا ان
ال جنـامـله بل نـشـيـد به عـنـد الـنجـاح ونـنـتـقـده في االخـطـاء ألنـنـا هـنا
ـنــتــخب الــوطـنـي هـذا زمن النــشـجـع ( الالعب ) مــدافـــع الــزوراء وا

مضى ..
الـيـوم نـحن أمـام عـدنـان درجـال ( الـوزيـر ) الـذي نـتـرقب جنـاحه وإن
حتقق هـذا الـنجـاح ( بـإن الله ) فـهـو مكـسب لإلعالم الـريـاضي ككل
وإن فـشل ( ال سمح الـله ) عـلـينـا ان نـدعمه في
إيـجـاد احلـلــول ألنه من وسـطــنـا الـريـاضي
يجتاج لنا كإعالمي ونحتاجه كوزير

لـنـقـف مع درجـال ( الـوزيــر ) ألجل خـيـر
شــبـــاب الــعــراق وريــاضـــته ... ومن الــله

التوفيق .. الستم معي ..?

كــان يـسـتــحـوذ عـلـى قـلـبه وعــقـله وكـان
الــلـون االخــضـر شيء اليــقـدر بــثـمن في
حـياته حتى انه كان يـسأل عن حبه لهذا
الـنــادي كـان يـجـيب بـقـوله بـاوع هـذا يـا

لون? وكان يقصد لون الوريد .
عــمل في الـعـديـد من الـصـحف واجملالت
ووكـاالت االخبـار منـها جريـدة القـادسية
ومـجلة الف بـاء ووكالة االخـبار وجريدة
الـبعث الـرياضي حـيث كان له فـيهـا لقاء
اسـبـوعـيـاً عـنـوانه ( جنم عـلى الـهاتف )
يـــلـــتـــقي فـــيـه ابــرز الـالعـــبـــ ووجــوه
ريــاضـيـة وكـان مـن ابـرز الـذين حـاورهم
احــمــد راضـي و نــشــأت اكــرم ووحــمـزة
هـادي وباسم قاسم و سعد قيس و خالد
مـحمد صبار و عالء كاظم... وغيرهم من

جنــــوم الـــريــــاضـــة .انـه احـــد اعــــضـــاء
اجلـمعية العراقية للتصوير واشترك في
جل مـعـارضهـا ومـهرجـانـاتهـا الـداخلـية
ــمــثـلــ في مــديــنــة ســامـراء مع احــد ا

صور ناظم عطا . زميله ا
وامـــــام كـل هـــــذه االجنـــــازات واالبــــداع
ــتـواصل اال انه كـان يــعـاني من مـرض ا
الــسـكــري و ضـغط الــدم حـتى اشــتـد به
االلـم وعظم عـلـيه البـالء فابـتاله الـله عز
ـرض العـجز الكـلوي الـذي اقعده وجل 
ـــرض يـــشـــتــد حـــتى الـــفـــراش وبـــقي ا
اصـابته جـلطة دمـاغية الـتي كانت سبب
وفـاته رحـمه الـله في يـوم االحـد الـتاسع
مـن اذار ســنــة 2014 م فـي مــســتـــشــفى

تكريت التعليمي .

  …bLF « —«uA  wNMð WKýU  WIH

p U e « w

 `z«uK « d

كــسـر عــمـاد مــحـمـد لــوائح االحتـاد
الــدولي بــعـدمــا جتـاهل رفض إدارة
شاركة مع منتخب بالده في نـاديه ا
بــطــولــة خــلــيــجي 20 بــحــجــة عــدم

إدراجها في األجندة الدولية.
وكـــان االحتــاد الــعــراقـي قــد خــاطب

شاركة مـسئولي الـزمالك لـلسمـاح 
عـمـاد مـحـمـد في كـأس اخلـلـيج لـكن
مـجلس القلعة البيضاء رفض بسبب

انقطاع الالعب عن التدريبات.
وتـقـدم الـزمالك بـشـكـوى ضد الالعب
ــصــري لـــدى االحتــادين الــدولي وا
لـلتأكيد على انـقطاعه عن التدريبات

وانـتظـامه في معسـكر مـنتخب بالده
لـلـمشـاركة في بـطـولة لـيست مـدرجة

ضمن األجندة الدولية.
شـكـوى الـزمالك دفـعت عـماد مـحـمد
لــلــمــطـــالــبــة بــالــرحــيل خالل فــتــرة
االنـتقـاالت الشـتوية مـؤكدًا صـعوبة
اسـتـمـراره في مـصـر بـسـبب مـشاكل

عائلية.
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دخـل عماد مـحمـد في أزمة كـبرى مع
إدارة الـزمـالك بعـدما تـمسك مـجلس
األبــيض بــاحلــصــول عــلـى مــلــيـون
يـورو للموافقة عـلى إعارته لبوشهر

اإليراني.
ــــبـــــلغ الــــذي وعـــــرض الالعـب رد ا
حـصل علـيه عند الـتعاقـد مع الزمالك
(250 ألف دوالر) نظير إتمام اإلعارة

لصفوف بوشهر.
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حذر عماد محمد الالعب العراقي
مـن خوض جتـارب احـتـرافيـة بـنادي
ـسـتقـبل رافـضًـا فـكرة الـزمـالك في ا

صر مرة أخرى. العودة 
وأكـد عماد محمد عقب رحيله لنادي
بـوشـهـر رفضه الـتـام لـفكـرة الـعودة

لـلزمالك مـهما كلـفه األمر وهو ما 
بــالـفــعل حـيـث عـاد الرتـداء قــمـيص
نـاديه الـسابق سـباهـان أصفـهان مع

بداية موسم 2011-2012.
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تـــســقـط الــعـــديــد من األنـــديــة داخل
وخـــارج مــصــر فـي فخ الــصـــفــقــات
الـفـاشلـة بإهـدار الكـثيـر من األموال
ــردود جلـــلب العــبـــ ال يــقـــدمــون ا

نتظر. ا
ويــعـد تــعـاقــد الـزمــالك مع الــعـراقي
عـماد مـحمـد صيف  2010 قـادمًا من
ســـبــاهــان أصــفـــهــان من بــ أبــرز
الـصـفـقات الـفـاشلـة في تـاريخ الـكرة

صرية. ا
وضـمن سـلسـلة أمـوال مـهدرة يـسرد
تــفــاصــيل مــوسم عــمــاد مــحـمــد مع

الزمالك على النحو التالي:
W¾OÝ W¹«bÐ 

بدأ عماد محمد موسمه مع الزمالك
حتت الـقـيادة الـفنـيـة للـمدرب حـسام
حــــسن الــــذي اســـــــــــتــــبــــعـــده من
ـشـاركـة مع الـفـريق فـي الكـثـيـر من ا

باريات. ا
وخالل 6 أشــــهـــر قـــضــــاهـــا الالعب
الـــعـــراقي فـي الــزمـــالـك لم يـــشــارك
ســوى في مـبـاراتــ فـقط أمـام إنـبي
ــقــاولــون الــعــرب وهــو مــا أثــار وا

غضب عماد محمد.
وانـقـطع الالعـب عن تـدريـبـات فريـقه
ـبـاريات ـشـاركـة في ا بـسـبب عـدم ا
وأغــلق هــاتــفـه لــيـفــشـل مــســئــولـو

الزمالك في التواصل معه.

عدنان
درجال 
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مدير عام صحة بابل يترأس حفل التكر
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الـتـدريـسـيـة في جـامــعـة سـبـهـا الـلـيـبـيـة حتـاضـر في ورشـة
تــعـريــفـيـة خلــدمـات مــنـصـة أريــد عـبــر بـرنــامج زوم صـبـاح

اخلميس  14ايار اجلاري.
 Íbý— ‰öł

اخملــرج االردني يــقــدم بــرنــامج احلــكـواتـي ضـمـن الـبــرامج
الـثـقـافـيـة الــتي اطـلـقـتـهـا مــحـافـظـة الـزرقـاء عــبـر مـنـصـتـهـا

اإللكترونية ويتحدث فيه عن أخالقيات الشهر الفضيل.

w³ſe « ‰«u½

ـطربـة الـلبـنـانيـة حتـدثت عن تـفاصـيل حتـضيـرات ألـبومـها ا
اجلديد مـشيرةً الى  أنهـا حاولت العمل عـلى ألبومها خالل
ــزيـد من الـعـمل من أجل فـتـرة احلـظــر لـكن اليـزال هـنـاك ا

األلبوم الذي لم تنجز منه سوى 4 أغنيات فقط.
ÊULKÝ bL×  ‰œUŽ

ـعـلـومـات في كـلـيـة بـغـداد لـلـعـلوم مـديـر قـسم تـكـنـولـوجيـا ا
االقتـصاديـة اجلامـعـة حاضـر في ورشة الـكـترونـية اقـامتـها
ـسـتمـر وخـدمـة اجملـتمع اضـي شعـبـة الـتعـلـيم ا اخلـمـيس ا
بـعـنـوان(طـرق الـتـقـلـيل من مـحـاوالت الـغش في االخـتـبارات

االلكترونية على منصة غوغل كالس روم).
d Uý w½U¼

ـاضيـة دعاءً دينـياً بـعنوان صـري اطلق اجلـمعة  ا ـطرب ا ا
(بطـلب رضـاك) ونشـر مقـطعـا من العـمل عـبر صـفحـته على
أحد مواقع الـتواصل اإلجتماعي.وسيكون هذا الدعاء ضمن

ألبوم ديني يطرحه بعنوان (بطلب رضاك). 
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عـمـيد كـلـيـة اإلدارة واالقـتصـاد بـجـامـعة الـفـلـوجـة  اعلن ان
الكليـة تقيم ندوة الكترونيـة بعنوان (اسهام القدرات اإلدارية
وذجا  عـلى منصة في التكـيف مع األزمات أزمة كـورونا  ا

كوكل كالس روم) في العشرين من الشهر اجلاري.
U O ≈

طـربة الـلـبنـانيـة شـاركت في احلمـلة الـتي  إطالقـها عـبر ا
ــكـافــحـة الــعـنف واإلبــتـزاز مـواقع الــتـواصـل اإلجـتــمـاعي 
ـارس ضـد الـنـسـاء والـفـتـيـات.ووجـهت اإللـكـتـروني الـذي 
إليسا حـديثها إلى النـساء قائلة (االبـتزاز من أكبر اجلرائم
وضوع كن تـتعرضلـها أي صبـية والسكـوت عن ها اللي 

ة كمان). جر

تـشــعـر بــاالعـتــزاز والـفــخـر ال تـســتـســلم وال تـرضخ
نطق. لشروط ال تناسبك ناقش 
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فـتـرة مـنـاسـبـة لـلـمــصـاحلـة وتـرتـيب االوضـاع .حـكم
عقلك وسيطر علي نفسك .

Ê«eO*«

شاكل بـاالنحسار تـدريجيا  تبدأ موجـة السلبـيات وا
.اخرج للترفية عن نفسك.
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تتـعقـد األمور وتـطـرأ بلـبلـة حاذر الـقـطيـعة والـدعاوى
القانونية.رقم احلظ.8
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كــثـف حتــركــاتك وحتــالــفــاتـك واجلــا الي الــواقــعــيــة
نطق اذا اردت النجاح. وا

¡«“u'«

يوم ـعاكـسـات الشـرسـة احـذر من اخلصـم القـوى وا
السغد االربعاء.
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فترة مـطمئنـة وترغب في لفت االنـظار بتـبديد االجواء
السلبية.رقم احلظ .,2
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قـد تتـعرض لـضغوط شـديدة تـصل حلد اإلسـتفزاز .
حتقق اهدافا مهمة.
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 نـاقش بـهـدوء وثـبـات. تـشــتـد الـضـغـوط هـذه الـفـتـرة
الجتازف بسالمتك.
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إندفـاعك و تـهـورك قد يـجـعلك تـخـسـر الكـثـير. راعى
ظرفك الصحى والشخصى.
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كن حريصـا علي كل كلمة او موقف تتخذة ابحث عن
التوافق .
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 تـشـعـر بـالـقلـق والتـعب واالرهـاق .نـظم وقـتك تـفـاديا
للتقصير او االهمال

 u(«
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طـلـوبة: شـاعر عـربي معـاصر الكـلمـة ا
من  9أحرف

شعر  –حكم  –قيم
لست ياصاحبي وصيا على الناس
فاعنهم ما استطعت حيث استعانوك

ولتعش ولتدع سواك يعيشون
ما احتكرت السداد بالعقل لكن

كل عن نفسه مسؤول
واال فكل عون فضول 

وقل انت ما ترى وليقولوا
لك عقل ولالنام عقول
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ـرحــوم) تـألـيف قـصــة. في حـلــقـة (ا
(مــوفق مــســعــود) وأخــراج (ســامــر
حـكـمت) تــتـنـاول شـخـصـيـة (مـراد)
الـذي يــعـمل رئـيس قــسم اخلـدمـات
غيـر سـعيـد مع زوجـته التـي ال تفـكر
اال بـالـطـعـام ويـقـيم عالقـة مع فـتـاة
جـــمــــيـــلــــة (فـــاتـن) قـــامت بــــالـــدور
(ســوالف) يـــتــفق مــعــهــا ان يــكــون
زواجـهمـا بـالسـر ويـرتب مع مـديره
في الــوزارة ان يــعــمل له ايــفــاد الى
الـــصـــ عـــلـى ان يـــذهب بـــدال عـــنه
موظف آخر باستـخدام جواز سفره!
ويدفع له رشـوة راتبه ومـخصـصات
الـسـفـر وعــنـدمـا يـتـزوج (مـراد) من
حبيـبته (فـاتن) بينـما كانت الـطائرة
في رحــلـتـهــا من بـغــداد الى الـصـ
ـوت جـمـيع تـتـعـرض الـى حـادث و
ـا فيهم مـراد ضمن الوفد الركاب 

ــراد كـل قــضـــايــا وفـــورا تـــلــصـق 
الـفـسـاد بـالـوزارة وكـذلك االشـاعـات
تـصل الى اتـهــامه بـتـمـويل االرهـاب
ونقص مفـردات البـطاقة الـتمويـنية
وتـنــتـشـر صـوره في الــفـضـائـيـات 
فــتـقــرر زوجـتـه الـذهــاب الى اهـلــهـا
وهـو يــخـرج من شـقــته الى صـاحب
احملـل ويــلـــقى الـــقــبـض عــلـــيه وفي
مـقـابـلــة تـلـفـزيـونـيـة يـقـول مـراد مع
االسف نـحن في بـلـد (فـاسـده عايش

وفقيره مرحوم)
في حـلـقـة (هـارمـوني) تـأليـف (مازن
شـخـصـيـة طه)  يـلـعب ايـاد راضي 
االعـالمي الـــنــــاقـــد (عــــاصم جـــواد)
مـتــزوج من (نـسـرين) قــامت بـالـدور
زيـنـة الـدلـيـمي ويـتـحـدث عـاصم في
بــرنــامج (حــوار عن الــدرامــا) وكـان
كالم راضي  فـيه تـشـخـيص صـائب

الضـابط العراقـي شكر وزيـر الدفاع
جمـعة عناد عـلى ثقته به واعادته الى
مـــــنـــــصـب مـــــديـــــر صـــــنـف االعالم
ـعـنـوي ومــتـحـدثـا بـأسم والـتــوجـيه ا

وزارة الدفاع.
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عن تراجع الدراما في العراق فيقول
(اشـعــر بـالـيـأس واالحــبـاط ويـلـقي
الـــلــوم عـــلى الــعـــامــلــ فـي مــجــال
الدرامـا وينتـقد الفـضائـيات وطمع
ـسـك في كالمه الزمـة ) و ـنــتـجــ ا
ـصطـلح (هـارمـوني) ويـكـررها في
كل مــقـابـلــة تـلـفـزيــونـيـة مــهـمـا كـان
تــخـصـصــهـا ! حــلـقـات (ابــو نـظـام)

و(تـعـهد خـطي) مـن اقوى
احلــلـقــات بــيـنــمــا حـلــقـة
(تسـليك الـباللـيع) لم تكن

بنفس االيقاع. 
يـــشــكـل حــضـــور الـــنــجم
(أيــــــــــــــاد راضـي) فـي كـل
مــوسم ظــاهـرة تــســتـحق
الــدراســـة والــنــقــد فــهــو
يـسـتـخـدم في هـذا الـعـمل
(السخرية) الهادفة لرصد

الظواهر السلبية في اجملتمع وكذلك
تقـصيـر اجلهـات احلكـوميـة وعيوب
الـعـملـيـة الـسيـاسـيـة  والـدعوة الى
الــعــودة الى الــتــســامـح والــتــعـاون
والتكافل وتـطبيق القـانون وااللتزام
بالـنظـام وحتس مـستـوى معـيشة
ـــشـــاكـــلــهم الـــنـــاس واالحـــســاس 
االقتصادية واالجتماعية والصحية.

الفجر:03:34
الظهر:12:06
غرب:06:54 ا
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قال النـبي محـمد صلى الـله علـيه وسلم(من صـام رمضان
انـا واحتسـابا غـفر له ما تـقدم من ذنبه ,ومن قام وقامه ا
ــانـا واحـتـسـابـا غـفــر له مـا تـقـدم من ذنـبه) لـيـلـة الـقـدر ا

W¹u³½ Y¹œUŠ√

إعادة فـرش الـسـجاد قـبل كل صالة كـما
يتم تعقيمه قبل الصالة وبعدها مباشرة
ثم يرفع وجترى عملية تغيير واستبدال
السجـاد بشـكل مستـمر.  وبحـسب وكالة
األنباء السـعودية راعت الرئـاسة العامة

خالل فـرش الـسـجـاد للـصالة
اإلجــراءات االحـتــرازيــة الـتي
أوصت بها اجلهات الصحية
كـما طـبـقت مسـافـات التـبـاعد
.حـيث يـتم فرش صـلـ بـ ا
صف من السجاد مع مراعاة
ـــــســــــافـــــات بــــــ األفـــــراد ا
والصفوف فـيما توجد داخل
ـســجــد احلـرام 3 مــكـبــريــة ا
أجـهزة تـعـقـيم يـدويـة جتري
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تــقـــوم الــرئــاســة الــعــامــة
ـسـجـد احلرام لـشـؤون ا
ــســجـــد الــنــبــوي في وا
الــــســــعــــوديــــة بــــغــــسل
ـــســـجــد ـــكـــبــريـــة داخل ا ا
احلرام 7 مرات يـومـيا بـ 1200 لتر
من مــواد الـتـنـظــيف والـتـطــهـيـر. وتـأتي
عملية تكثيف الغسيل والتعقيم في إطار
اإلجــراءات االحـتــرازيـة الــتي اتــخـذتــهـا
ـنـع وصـول فـايـروس الـرئــاسـة الـعــامـة 

سجد احلرام. كورونا إلى ا
ويتم قـبل عمـليـات الغـسيل رش 20 لترا
بـيدات الـصديـقة لـلبـيئـة يومـيا ثم من ا
القيـام بعمـليات الـغسيل والتـــــعقيم ثم

تعـبئتـها بـشكل مـستمـر على مـدار اليوم
بـحـوالي 15 لــتـرا يــومـيــا.ويــتم تـلــمـيع
ـــصــاحف 3 مــرات وتـــعــقــيـم دوالــيب ا
عطرات بعد ورش أكثر من 15 لترا من ا

الغسيل وقبل كل صالة.
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اللـهم اغـفـر لي وعـافـني واعف عـني واهدنـي الى صراطك
. ستقيم وارحمني يا أرحم الراحم برحمتك أستع ا
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بغداد
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بـدايــة ان احلـديث عن احلــكـومــات في اإلسالم جـاء ضــمن رغـبــتي بـأن
ـعـلـومات الـتي أجـدهـا تثـقـيـفيـة أكـثر من اضع ب يـدي الـقـار بعض ا
ـا يجب ان قـال ليس (وجـهة نـظري)  عـنى أدق ان ا كونـها مـلزمـة  .و
ـقـال عن ـا يـتـحـدث ا تـكـون عـلـيه احلـكــومـات في عـصـرنـا احلـالـي. وا
طـبـيـعـة احلـكـومـات الـتـي دعـا إلـيـهـا اإلسالم. ومن اجلـديـر ان نـقـول ان
دنية احلكومة ألتي دعا إليها اإلسالم هي باألصل حكومات تقترب من ا

أكثر منها إلى اإلسالمية على خالف مايعتقد الكثيرين  
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ن تستمد احلكومة االسالمية سلطانها ?
رجع الـسيـد حسـ إسـماعـيل الصـدر  :ان احلكـومة اإلسالمـية يقـول ا

تستمد سلطانها من الشعب ال من الله .
ألن الشعب هو الذي اختارها .

فتـسـلـمت الـسـلطـة بـنـاءا عـلى هـذا االختـيـار ولـوال  اخـتيـار الـشـعب لـها
مانالت هذه السلطة .

ا يسأل سآئل من اين جاء الشعب بهذه السلطة? ور
حصل الشعب على هذه السلطة من ألله فالبشر خلفاء ألله في أرضه  .
قال تعالى (وعـد ألله الذين آمـنوا منكـم وعملوا الـصاحلات ليـستخـلفنهم

في األرض كما استخلف الذين من قبلهم) سورة النور اية 55
قال تعالى (هو الذي جعلكم خالئف في االرض) سورة فاطر اية 39
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هل سلطة احلاكم الذي اختاره الشعب مطلقة  ? .

اثلها احلكومة اإلسالميـة ليست دكتـاتورية أو فاشيـة أو شيوعية أو مـا
من النظم االستـبدادية ألن هذه الـنظم تتنـافى مع الشورى التي هي ركن

من أركان احلكومة اإلسالمية  .
يـقــول الــسـيــد مــوسى الــصـدر:لــيس في اإلسالم مــايــسـمـى عـنــد قـوم(
ـعـنى آخـر اليوجـد شيء اسـمه( بـالسـلـطـة الـديـنـيـة) بـوجه من الـوجـوه 
ـسلـم الهـو مهبط الـوحي والمن حقه سلطـة مطـلقـة ) . واخللـيفة عـند ا

االستئثار بالتفسير  .
ـعـنـى أكـثـر فـاخلــلـيــفـة (الــرئـيس) حــاكم مـدني مـن جـمـيـع الـوجــوه  . 

وضوحا فإن احلاكم أو الرئيس في اإلسالم ليس له سلطان الهي
وإذا كان هنـاك من يقول بـأن احلاكم ينـفذ أحـكام ألله سـبحانه فـاالجابة
سـلم واخلطـاب فيهـا للمسـلم جـميعا هي ان األحكام إلزام جلـميع ا

ولم تنزل على شخص احلاكم حصرا  .
وخــتـــامــا  .. فـــإن احلــكـــومــات في اإلسـالم تــشــتـــرك بــأجـــزاء وبــعض
ــقـراطــيــة ولــكن لـيـس بـجــمــيع جــوانب مــصــطـلح ــشـتــركــات مع الــد ا
قـراطيـة فيهـا مثل ـقراطـية فـهنـاك بعض الـثوابت ألـتي المجـال للـد الد

يراث واحملرمات في الزواج وغيرها من الثوابت . ا
صـدر الـعـام × مـوسـوعة أضـواء عـلى الـديـانات ×ا
عـتقـدات - ألـسيـد حـس إسـمـاعيل الـصدر  - وا

اجمللد السابع  × الصفحات:
(18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9)

رمضانيات تثقيفية
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واثــــبت وجــــودا قـــويــــا في مــــجـــال
الـكـوميـديـا مع اني كـنت ارغب ان ال
يــتـرك نــهـائــيـا االدوار اجلــادة فـهـو
عـقدة ايضا ـركبة وا يجيد االدوار ا
ودوره في مسـلسل (احلب واحلرب)

يؤكد هذا الرأي.
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وكـلــمـا كـانت هـنــاك نـصـوص قـويـة
ورصـيــنـة تـظــهـر امـكــانـيـات راضي
بالغ ويتألق اما النص الـضعيف وا
فــيه فال يـغــطي ذلك الـعــيب مــوهـبـة
اياد راضي ان لم تـنسـحب السـلبـية
عــلى اداء راضـي الــذي يــعــتــمــد في
ــوسـم عــلى كــتــاب نــصــوص هــذا ا
لـكون رؤيـة فنـية في كـتابة شبـاب 
ـــواضـــيع الـــدرامـــيـــة. مـــســـلـــسل ا
(كـمــامـات وطن) الــذي يـعــرض عـلى
قنـاة (الشـرقيـة)  في كل حلـقة تـقدم
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الدراما في الـتلـفزيون تـختلف عـنها
ـسرح  فـالتـلفـزيون في السـينـما وا
جـهـاز خـطـيـر ال يـوجـد فـيه مـعـايـير
واســــالـــيـب تــــنـــظـم الــــعالقــــة بـــ
ـمـثل كمـا هـو مـوجود اجلـمهـور وا
ـــســرح والــســـيــنــمــا ألن رواد في ا
ـسـرح والـســيـنـمـا يـتـخـذون قـرارا ا
يــتــطــلب مــنــهـم جتــهــيــز انــفــســهم
لــــلـــذهـــاب الى مـــثـل هـــذه االمـــاكن
ــشــاهـد الـى تـلك وحــيــنـمــا يــدخل ا
االمــاكن لــيس من الــســهـولــة انــهـاء
وجــود الــعــمل كــمـا يــفــعل مــشــاهـد
ـــكــنـــهم تــرك الــتــلـــفــزيـــون حــيث 
الـــعـــرض بـــضــغـــطـــة زر من جـــهــاز
و بـالـتـأكـيـد ان الـنـجم ايـاد الـتـحـكم
راضي يــعي مــا نــقــوله فــهــو فــنـان
شـامل استـعـراضي وجنم كـومـيدي
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ثلة سنّاً البريطانية لتصبح أكبر 
تـتصـدّر الـغالف.عن الـتغـيـرات التي
طـــرأت عـــلى شـــكــلـــهـــا أشــارت في
حـوارهــا مع رئـيـس حتـريــر اجملـلـة
جــيـلــز بــرانــدريث إلى أنــهـا ال زالت
ـازحـة أضـافت تـتـمـتع بـاألنـاقـة و
أنـها بـاتت تـشبـه هراً هـرمـاً. أما في
مـا يــتـعـلّق بــفـكـرة الـتـقــاعـد فـقـالت
جليلز: (ال تقل هذه الكلمة... ال تقلها
ـنـزل لــيس هـنــا... اغـسل في هــذا ا
فــمك فــوراً عــنــد قــولــهــا). وظــهــرت
ــعـــطف تــرنش من خــامــة ديــنش 
األورغـــانـــزا احلــــريـــريــــة الـــورديـــة
والـزهــري. وفي الـصــور الـداخــلـيـة

تـــرتــــدي ســـتـــرة
أرماني بـريـفيه
مـن احلــــــــريـــــــر

ي. الكر
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فاجـأت جنمـة سـلسـلة جـيمس بـوند
البريطانـية جودي دينش متـابعيها
بـالـظـهـور عـلى غالف مـجـلـة (فـوك)
قبل  من النسخة في عدد حزيران ا

ـبـلـغ الـكـبـير هـذه تـسـتـحـقـهـا أمي  وا
عوزين ونحن في سأوزعه ب الناس ا

.( شهر كر
مـشيـراً (أبنـتي الـطبـيـبة أمل عـملت في
مستـشفى األمام الصـادق بعد تـخرجها
طـبـيـبـة مـقـيمـة دوريـة في بـابل ومن ثم
عمـلت في مـستـشـفى احللـة اجلراحي 
ـصـابـ بـوبـاء كـورونا واألن تـعـالج ا
والـيـوم أنـا فـخـور ببـنـتي الـتي هي من
ضـمن  اجليش األبـيض  الـذين يـحارب
الوباء ,وأخيـراً : أقـول لكـم أن والدتـها
كانت تـشجـعهـا بعمـلهـا كطبـيبـة تعالج
ـرضى  لكنهـا التعلم ان أبـنتنا عموم ا
ـصاب بـفايروس بتـماس مبـاشر مع ا
كــورونــا ..لــكــني من مــكــان االحــتــفــال
بـــتـــكــر أبـــنـــتي إتـــصـــلت بـــزوجــتي
ألخبرها احلقيقة .. وهي تفاجأت بعمل
أبـنــتـهـا بـردهـة الـعـزل .لـكـنـهـا تـداركت
وقف وأصـبحت عـلى يقـ أن ابنـتها ا
طبيـبة شجاعـة وتستحق الـتكر الذي
منحة لها األستـاذ الغيور سعد البزاز).
وضم كـادر (الـشرقـيـة) في حـلقـة تـكر

الطـبيـبة امل في (األعـداد : عمـر هادي,
مدير الـتصوير التقـد : تاميال سنـان 
صـور : سرمد بـليبل ا : عمر اجلـابري 
اخملرج ونتاج : حسام الدين محمود ا
ـتابـعة : سـعدون : عبـدالـوهاب مـعد وا

اجلابري).

النعـلم انهـا تعـمل بردهـة العـزل .ويوم
الــتـكـر صــبـاحــاً طـرق بـاب داري في
منطقة زيونة في بغداد بعض من كادر
عمل الـبـرنامج  بـعد  اخـذهم العـنوان
من ابنـتي أمل ورقم هـاتفي  مع الـعلم
انـهم لم يـخـبـروهـا بـذهـابـهم لـبـيـتـنا 
ـدينـة احلـلة وطـلبـوا مـني ان ارافقـهم 
لـغــرض حـضــوري تـقــلـيــد أبــنـتي أمل
ــثــالـيــة  واحلــمــد لـله ــرأة ا بـقالدة ا
وصـلـنـا لقـاعـة احلـفل في دائـرة صـحة
بــابل  وارى  أبـــنــتي الـــطــبـــيــبــة أمل
تتوسط نـخبة من كـبار األطبـاء ومعهم
ــديـر الــعـام لــلـدائــرة  وهـنــاك كـانت ا
ـوسـيقي لـلـشـرطة وهي فـرقة اجلـوق ا
ـوسـيـقى واألحلـان الوطـنـية  تـعزف ا
إبتـهاجـاً بهـذا احلفل الـذي  كرمت فـية

ابنتي الدكتورة أمل ).
مؤكداً (صـعودي على مـنصة االحـتفال
كــان مـــفــاجـــأة لــبــنـــتي  بــكـت فــرحــاً
وقبلتني بعد إنـقطاع عنا  أكثر من 40
صـاب بـجائـحة يومـاً  وهي تعـالج ا
كورونا).الفتاً أن (كادر الشرقية العامل
بـالـقـاعـة طـلب مـني أن أقـلـد بـنـتي أمل
ـثـالـية  وبـعـد تـقـلـيدي ـرأة ا بـقالدة ا
البنتي بهذا الوسام الذهبي  قام مدير
عـام الــصـحـة بــتـســلـيم مــبـلغ خــمـسـة
مالي دينار هدية الـقناة أيضاً البنتي
 والــتي قــالت أمـام احلــضــور الـقالدة
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تــواصل قــنـاة (الــشـرقـيــة) بـايــعـاز من
ـــســـتــقل رئـــيس مــجـــمـــوعــة اإلعالم ا
تـكـر كل امرأة األسـتـاذ سعـد الـبـزاز 
عــــراقــــيــــة قـــــامت بــــعــــمـل تــــطــــوعي
واستـثنـائي في خدمـة االخرين وعانت
ــســرة في مـن اجل تــوفــيــر الــسالم وا
ـرأة مـحــيــطــهـا االجــتــمــاعي بــقالدة ا
ثـاليـة مع مبـلغ مالي,عرفـانا بـدورها ا
الــسـامي واالنـســاني حـيث تــضـاعـفت
جـــهـــودهـــا في الـــظــروف الـــصـــحـــيــة
ر بها العراق اديـة التي  والضائقة ا
.وفي أيام احملن والشدائـد تبرز حاالت
مـتــمـيـزة ونـادرة سـيـسـجـلـهـا الـتـأريخ
بــأحــرف ذهــبــيـــة كــمــا هــو احلــال مع
طبيـبة شابـة من أهالي مـحلة الـغزالية
بـالعـاصـمة بـغـداد  والتي تـعـمل بخط
الــصــــــــد األول جلــائــحـة كــورونـا في
ــســتـشــفـى احلــلـة ردهــة الــوبــائــيــة 

اجلراحي .
انــهـا الـطـبـيـبــة الـشـابـة أمل طـالب من
موالـيد 1991 عمـلت في مـديـنة احلـلة
كـطـبــيـبـة مــقـيـمــة دوريـة مـنــذ الـشـهـر
نـصرم  وتـطوعت العـاشـر من العـام ا
ـرضى ــعــاجلــة ا لـلــعــمل اإلنــسـاني 
صـاب بـفايـروس كورونـا اخلطـير  ا
ـــصــابــ لــكي تـــزرع األمل بــقـــلــوب ا

رض القاتل. وجتعلهم يتغلبون على ا

(الزمان) الـتقت طـالب في موقع عمـلها
وأثــنـاء إضـاءة طـاقم قـنــاة (الـشـرقـيـة)
ـثالـية ) رأة ا هـا بـقالدة (ا حـفل تكـر
بـدع التي أوعـزبـها راعي األبـداع وا

األستاذ سعد البزاز.
ــــكـــرمـــة  أمـل لـ (الـــزمـــان) وبـــيــــنت ا
(شعرت بـفرحة التـوصف عندمـا علمت
ديـنة أن كـادر فضـائـية الـشـرقيـة جـاء 
ي بـهـذه احلــلـة لـغــرض تـوثـيق تــكـر
الــقـالدة الــتي زيــنت صــدري  الــقالدة
هي وسام رائع مـن رجل كبـير (الـبزاز)
حــفـظــة الـبــاري عـز وجل  احلــمـد لـله
قـلـدت بهـذا الـوسـام (الـقالدة) وبدوري
ـميز لكافة زمالئي اهدي هذا التكر ا
من اجلــيش األبـيـض  ونـحن هــنـا في
ردهة العزل نقـاتل عدوا مجهوال اليرى
بـالــعـ اجملـردة أنه فــايـروس كـورونـا

!( اللع
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حاربة وباء واوضحت طالب (عملت 
الكــــات كــــورونـــــا انــــا وزمـالئي مـن ا
جال الطبية والتمريـضية والعامل 
اخلـــدمــــات وغـــيـــرهـم  ألجل الـــدفـــاع
وحمـاية 28 مريـضا من اطـفال ونـساء
ختـلف األعمار  وبأذن الله ورجال و
سـنـنـتـصـر على الـوبـاء بـهـمـة وزارتـنا
ودائـرتـنا والـكـوادر الـصحـيـة كـافة في
ــرضى ــســتـــشــفى  وايــضـــاً عــلى ا ا

الراقدين في ردهة العزل االلتزام بطرق
الـــوقـــايــــة من الـــوبـــاء  واالســـتـــمـــاع
لـــتــــوجــــيـــهــــات األطــــبـــاء والــــكـــوادر
الـتـمريـضـية لـغـرض الـتغـلب عـلى هذه
اجلـائــحــة). مـشــيــرة (عـنــدي أصــدقـاء
وصـديــقــات واطــفــال مـصــابــون بــهـذا
الـفايـروس  انـا لم افارقـهم أبـداً أتفـقد
أحـوالـهم طـوال سـاعـات الـيـوم  اتـابع
ــصــابــ مــنــذ اكــثــر من 40 يــومــاً). ا
مـوضـحـة (عـنـد تـطـوعي بـالـعـمل بـخط
كان أهلي اليعلمون بأني تقدم  الصد ا
. لكني كنت صاب الفعلي اعمل مع ا
ستشفى يتطلب أطمئنهم بأن عملـي با
مـني العـمل لـيالً ونـهاراً  فـقط أخـبرت
احـدى أخــواتي وبـعـدهــا أخـبـرت اخي
ـصـابـ بـوباء ـعـاجلـة ا بـأني أعـمل 
كورونـا  وخوفـاً من تأثـر والدي وأمي
صاب عند سماعـهما خبر عـملي مع ا
 وخـوفـا عـلى مشـاعـر إسـرتي وقـلـقهم
من ســـمـــاع خـــبـــر عــمـــلـي مع الـــنــاس
)  واضــافت (الــوالــد كــبــيـر ــصــابــ ا
بـالــسن وعـســكـري مــتـقــاعـد والــوالـدة
تعـاني من الضغط  لـكني عـلى إتصال
مستمر مـعهما لكي أسـعدهم باإلتصال
عـبـر اجلـوال والـكـامـيـرا فـيه   واحلـمد
لله) .مـستـذكرة (واجـهت صعـوبات في
حـيــاتي الـدراسـيـة في جــامـعـة تـكـريت
خالل األحداث الـتي مارسـها الدواعش

مع ابــنـاء الـشــعب الـعــراقي  وأخـيـراً
أقــــاتل فــــايـــروس كــــورونـــا الــــلـــعـــ

والقضاء عليه قريب بأذن الله ) .
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من جـانـبـة قـال مـديـر عـام صـحة بـابل
الــطـبــيب مـحــمـد هــاشم لـ(الـزمـان) ان
ـتازة (الـتـفـاتة قـنـاة الـشرقـيـة كـانت 
جتـاة الـطـبـيـبـة أمل طـالب  والـتـكر
ـثالـية هـو تكـر لكـافة رأة ا بقـالدة ا
كـــوادرنـــا الــــصـــحـــيـــة الـــتي حتـــارب
فايـروس كورونـا  والدكـتورة أمل هي
اسم عــلى مــســمى). مــضــيــفــا (أبــارك
هـا الكـبير للـطبـيبـة البـارعة أمل تكـر
من لــدن مـــؤسس مــجــمـــوعــة قــنــوات
الشرقية األستاذ الفاضل سعد البزاز 
كم وفقكم الـله على عـمل اخلير وتـكر
ـثالية  بهذه الـقالدة الذهبيـة للمرأة ا
الكات الطـبية لـلمضي سيحـفز كافـة ا

بعملهم اإلنساني) .
من جهته  قال والد الطبيبة أمل(يعجز
الــلـسـان عن تــقـد الـشـكــر والـعـرفـان
لــكـافـة كـوادر قــنـوات الـشــرقـيـة وعـلى
رأســهم األسـتـاذ الـكـبــيـر سـعـد الـبـزاز
عــلى رعــايـتــة لــلــمـتــمــيــزين واأليــتـام
ـتـعفـفة  ـرضى والـعوائل ا والـناس ا
وفـــقـه الـــله خلـــدمــــة أبـــنـــاء الـــشـــعب
) مـوضـحـاً(عـمـلت أبـنـتي مع الـطـيــبـ
ـصـابــ بـوبـاء كـورونـا وانـا وامـهـا ا

رضى الوبائية ثالية في ردهة ا رأة ا أمل طالب مع والدهاا
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{ لــــنـــدن - وكــــاالت - احــــتـــفل
آرتشي ماونـتبـاتن-وندسور ابن
األمير البريطاني هاري وزوجته
األمـريـكـيـة مـيـغـان بـعـيد مـيالده
ــاضـي ونــشــر األول األربــعـــاء ا
ــنــاسـبــة مــقـطع والــداه بــهـذه ا

فــيـــديــو لــوالــدتـه وهي تــقــرأ له
ــقـطع الــذي نُـشـر حـكــايـة.وفي ا
عــلى صــفــحــة مـنــظــمــة انــقـذوا
األطفال اخليـرية على إنـستغرام
الـذي كـان تـقــرأ مـيـغـان آلرتــشي
يـرتـدى مالبس بـيـضـاء بـسـيـطة
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ـــــــهن مـن بــــــ ا
الـتي عـادة ما تـقـتـصر

عـــلى الـــرجــال مـــهــنـــة ابــو
ـصـريـة دالل الــطـبل  اال ان الـسـيـدة ا
عبد القادر ( 46عاما) اعتدت منذ عام
 2016وفي كـل رمــــضــــان ان تــــوقظ
الصـائمـ في بعض احـياء الـقاهرة
لتناول السحور في مهنة كان يعمل
فيها شقيقها محمد الراحل  ووفاء
ـهمـة التي لـذكراه اسـتـكمـلت دالل ا
كــان يــتـخــذهــا لـنــفــسه وأصــبـحت
تـوقظ الـنـاس بـصـوتـهـا وطـبـلـتـها.

{ بــاريس  –وكـــاالت - تــقــيم
وضة للرجال باريس أسبوع ا
عــبــر مــنــصــة افــتــراضـيــة في
الـفتـرة من التـاسع إلى الـثالث
ـــــقـــــبل عـــــشـــــر مـن تــــمـــــوز ا
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من قـطـعـة واحـدة وهـو يضـحك
فضلة (بطة! أرنب!). أحد كتبه ا
ـقــطع في عـطـلـة وصـوّر هـاري ا
اضـية ويـظهر نهـاية األسبـوع ا
صـوت ضحـكـاته وتـشـجـيعه من
وراء الـكـامـيـرا. وترتـيب آرتـشي
هــو الــســابع في واليــة الــعــرش
ــلــكــة وهــو ثــامـن ابن ألحــفــاد ا
إلــيــزابــيث مــلـــكــة بــريــطــانــيــا.
ويـحـمل والـداه الـلـذان أصـبـحا
يـا منذ شخـصيـات مشـهورة عـا
حفل زفـافـهمـا الـذي حضـره عدد
ــشـاهــيـر في 2018 كــبـيــر من ا
رســــمــــيــــا لــــقــــبي دوق ودوقــــة
سـاسـكس لـكن ابـنـهـمـا ال يحـمل
لــقــبـــا.وتــعــيش األســرة اآلن في
لــوس اجنــلـيـس بـعــدمــا تــنـحى
هــاري ومــيـجــان عن مــهـامــهــمـا
لكيـة في نهاية آذار لـبدء حياة ا

مهنية جديدة.
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{ كــيــيـف - وكــاالت - يــتــجــول
مـيخـايـلـو بيـنـتـشوك في حـديـقة
احلــــيـــوان الـــتي غـــاب عـــنـــهـــا
ــــــداعـــــــبــــــة بـــــــعض الـــــــزوار 
احلــيــوانـات وإعــطــاء بـعــضــهـا
اآلخــر قـــطــعــة من الـــطــعــام.ولم
يُسمح ألي زائر بـدخول احلديقة

منـذ آذار ح فـرضت الـسلـطات
األوكرانية إجـراءات العزل العام
في أنحـاء البالد الحـتواء تـفشي
ستجد.ويقول فايروس كورونا ا
بيـنتـشوك إن (احلـيوانـات التي
ولـدت بـاحلـديـقـة واعـتـادت عـلى
رؤيـة الـنـاس صارت تـعـاني من

الـــــــــــوحـــــــــــدة). وأضــــــــــاف فـي
تـــصــريح(أن بـــعض حـــيــوانــات
إنسان الغاب أصبح يبكي داخل

احلظائر).
وقال (كـانت احليـوانات... تـهرع
إليّ عــــنــــدمـــا أمــــشـي بـــجــــانب
حظائـرها. إنهـا تمد أعـناقها من
ــوجــودة في خالل الــفـــتــحــات ا
السـياج لـتـرى من الذي سـيأتي
وكــأنــهــا تــطــلب مــنـك االقــتـراب
وتـــــقــــــد بـــــعـض الــــــطـــــعـــــام
لـهـا).وأضـاف إن (احلـيـوانات ال
تفهم ما يجري مع تغير الوضع.
لــــقـــد كـــانـت عـــلى مــــا يـــرام في
السابق وكانت تستمتع بوجود
الـــنــاس).وقـــال بــيـــنــتـــشــوك إن
(حـــديـــقـــة احلـــيـــوان فـي قـــريــة
ـيـديف الـتي تـبـعـد نـحو 40 د
كـيـلـومـتـرا عن كـيـيف أصـبـحت
اآلن في أمس احلـــاجــة لألمــوال
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{ تـيــنـيس  –وكـاالت - ذكـرت
مـجـلـة رولـيـنج سـتـون أن رائد
مـــوســـيـــقى (الـــروك آنـــد رول)
لــيـتل ريـتـشــارد تـوفي الـسـبت

عن عمر ناهز 87 عاما.
ــوســـيــقي وأثـــر ريــتـــشـــارد ا

كـنـها تـغطـيـة فواتـير وبالـكـاد 
اخلـدمـات الالزمـة لـلـحـفـاظ عـلى
نـاسبـة للـحيـوانات). الظـروف ا
واضــطــر حــراس احلــديــقــة إلى
تــــعــــديـل الــــنــــظـــــام الــــغــــذائي
للحيوانات. ويـتم تغذية عشرات
األسـود والـنـمـور بـالـدجـاج بـدال
من حلم اخلنـزير أو الـبقـر باهظ
الــثــمن. أمـا بــالــنـســبــة لـلــقـرود
وإنسـان الـغاب فـقـد خلـت قائـمة
ـاجنـو واألنـانـاس الـطـعــام من ا

وأصبح يُقدم بدال منها التفاح.
وحث بــيـنــتـشــوك الـنــاس (عـلى
الـتــبـرع لــدعم حـديـقــة احلـيـوان
الـتـي تـضم 400 حــيـوان مــنــهـا
فـقمـة وأحـد أفـراس النـهـر وعدد
مـن الـــــزرافـــــات). ومن أصل 70
موظـفـا أبـقت احلديـقـة على 20
مــنـــهم فــقط وبـــاحلــد األدنى من

رواتبهم.

ــغـــني في عـــدد كــبـــيــر من وا
ـــوســـيــــقـــيـــ الــــذين فـــاقت ا
شــهــرتــهم شــهــرته في نــهــايـة

طاف.  ا
وأكـــد جنــلـه داني بــيـــنــيـــمــان
وفـاته لــرولـيــنج سـتــون لـكـنه

‰Ë— b½¬ „Ëd « bz«— VÒOG¹  u*«

 œ—UA²¹— q²O
قـــال إن ســـبـب الـــوفــــاة غـــيـــر
مـعـروف. وقـال تـشـارلـز جـلـ

وقع عازف اجليتار في فرقته 
(تي.إم.زد) اخملــتـص بــأخـــبــار
ــشـاهــيــر إن (ريـتــشــارد كـان ا
مريضا منذ شهرين وإنه توفي
في مــنـــزله بــواليــة تــيــنــيــسي
األمريكية محاطا بأخيه وأخته
ــــوقع وابــــنه). وقــــال جــــلـــ 
(تــي.إم.زد) إنـه حتــــــــــــــدث مـع
ريـــتــشــارد في 27 آذار وطــلب
ـغـني أن يـزوره لـكـنه لم مـنه ا
يــتــمــكن من ذلك بــســبـب وبـاء
فــيــروس كــورونــا. وأضـاف أن
ـــثــابــة األب ريـــتــشـــارد كــان 
له.واشــــتـــهــــر ريـــتــــشـــارد في
اخلمسينـات وأوائل الستينات
بــأغــانـي أداهــا مــنــهــا (تــوتي

فروتي) و(لوجن تال سالي).

وقـال مــتـحــدث بـاسـم الـزوجـ
الـلـذيـن تـخـلـيـا عن صــفـحـتـهـمـا
على إنستغرام وأيضا عالمتهما
التـجـارية (سـاسـكس رويال) في
إطــــار اتـــفـــاق االنــــســـحـــاب من
لـكيـة إنهـما اخـتارا مهـامهـمـا ا
نــشــر الـفــيــديــو اخلـاص بــعــيـد
مــــيالد آرتـــشـي عـــلى صــــفـــحـــة
ــؤســســة اخلــيــريــة لــتــسـلــيط ا
الـضــوء عـلى حـمـلـتــهـا الـرامـيـة
ــتـــضــررين من لــدعـم األطــفــال ا
جـائـحـة فـيـروس كـورونـا.ونـشـر
الكة رسائل أعضاء من العائلة ا
وصــورا عــلى مــواقع الــتــواصل
ـناسـبة.وقال االجتـماعي بـهذه ا
قـصـر كـيـنـزجنـتـون مـقـر األمـير
ولـــيــام عــلـى تــويــتــر (نـــتــمــنى
آلرتـشي عـيـد مـيالد أول سـعـيـدا

جدا اليوم!).
الـى ذلك أطــــلــــقـت كــــيت دوقــــة

ـــاضي كـــمــــبـــردج اخلـــمـــيس ا
مـــشــــروع صــــور (لــــتــــشـــجــــيع
الـبـريـطـانـيـ عـلى تـقـد صور
حلـيـاتهم الـيـومـيـة ومـا يـقوم به
ـساعـدون واألبـطال لـتـسـجيل ا
حملـة لبـريـطـانيـا في ظل اإلغالق
بسـبب فيـروس كورونـا).ويهدف
ــشــروع الــذي يـديــره كــالــيـري ا
لندن الوطني للصور إلى توثيق
روح اجلــمــهــور ومــزاجه أثــنــاء
ــســـتــمـــر مـــنــذ ســـتــة اإلغـالق ا
أســـابــــيع والـــذي خــــضع خالله
الـــنـــاس لـــقــيـــود مـــشـــددة عــلى
احلــركــة والــتــجــمــعــات..وقــالت
كيت التي تـرعى الكـاليري وهي
أيـضا مـصـورة فـوتوغـرافـية إن
ــشـــروع يـــســـعـى لــتـــســـجـــيل ا
(الـصـمـود والـشـجـاعـة والعـطف
الـــذي يـــبـــديه الـــنـــاس فـي هــذه

األوقات غير العادية).

وأضــافت في بــيــان (أدهــشــتــنـا
ـــذهــلـــة الــتي بـــعض الـــصــور ا
رأينـاها والـتي تعـطيـنا حملة عن
جتــــارب وقــــصص الــــنــــاس في

أرجاء البالد).
ومــضت تــقــول (بــعض الــصــور
احلـزيــنـة لـلــغـايـة الــتي تـعـرض
ـأساة اإلنـسـانـية الـنـاجـمة عن ا
هذه اجلائحـة وتلك الصور التي
تـعـرض ألناس يـجـتـمـعـون لدعم
الــــــنـــــــاس األكــــــثــــــر عــــــرضــــــة
لــــــلــــــخــــــطــــــر).وقــــــال قــــــصـــــر
ــشـروع كــيــنــســيـنــجــتــون إن (ا
مـــفـــتـــوح لــتـــقـــد الـــصــور من
الــبــريــطــانــيــ من كـل األعــمـار
والقـدرات وسـيتم اخـتـيار 100
ـــشـــاعــر صـــورة عـــلى أســـاس ا
والـتـجـربـة الـتي تـنـقـلـهـا ولـيس
على أساس جودتها لتعرض في

معرض رقمي).
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الــتــذاكــر الـتي طــرحــهــا لــيـوم
االفـتـتــاح.وذكـر مـوقع فــلـيـجي
اإللــــكــــتــــروني أن (الــــتــــذاكــــر
ـطـروحة عـبـره لـيوم  11أيار ا
(أول أيــــام اســـتـــئــــنـــاف عـــمل
ـديــنـة) ويـوم  16أيـار (الـذي ا
يـــوافق بـــدء عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة
األســبـوع يــوم الـســبت) نـفـدت
فــي غــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــون ثـالث
دقائق.وأغلقت مديـنة شنغهاي
ديــزني النـــد أبــوابـــهــا في 25
كـــــانـــــون الـــــثـــــاني مـع إغالق
األمـــاكـن الـــعـــامـــة في أنـــحـــاء
الــصــ امــتــثــاال لـتــعــلــيــمـات
الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي.وفي آذار
أعـــــادت ديــــزنـي فــــتـح بــــعض
أمـاكن الــتـســوق والـطــعـام في
ـدينة موقـعها بـشنغـهاي لكن ا
الــتـرفـيــهـيــة الـرئــيـسـيــة ظـلت
مــغــلــقــة.وقــال بــوب تــشــابــيك
الـرئـيس الـتـنــفـيـذي جملـمـوعـة
ديـزني إن (احلكـومة الـصـينـية
طـلـبت من الـشـركـة أال تـتـجاوز
ـئة نسـبة زوار احلـديقة  30با
من طـاقـتـهـا االسـتـيـعـابـية أي
نحو 24 ألف زائر تقريـبا عند

إعادة فتحها).

بــــســـــبب تــــفـــــشي فــــايــــروس
كـورونا.ونـفـدت تذاكـر الـدخول
حـــتى 14 أيـــار عــــبـــر خـــدمـــة
احلـــجــز عــلـى اإلنــتــرنـت.كــمــا
نفـدت تذاكـر الدخـول في عطـلة
نهايـة األسبوع يومي  16و17

مايو أيار.
وأكـد مـوقعـا فـلـيجي ومـيـتوان
حلــجــز الــتــذاكــر أيــضــا نــفــاد

شــنـــغـــهــاي  –وكـــاالت - ذكــر
ـــديـــنــة ــوقـع اإللـــكـــتــرونـي  ا
شنغهاي ديزني الند الترفيهية
بـــالــصــ أن الــتـــذاكــر نــفــدت
ـاضية حلجز سريعـا اجلمعة ا
الــــــــدخــــــــول فـي أوائـل أيـــــــام
ــديـنـة الـتي اسـتـئــنـاف عـمل ا
تـفـتح أبــوابـهـا الــيـوم االثـنـ
بــعـــد إغالق دام ثـالثــة أشـــهــر
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(بـيـلـبــورد) أنـهـا سـتـسـتـعـرض
مهارتها في الطهي عبر برنامج
مع شيف رئيسي لـكل حلقة.ومن
ــــــقـــــرر أن يــــــكـــــون ا
مـــــشــــروع غــــومــــيــــز
اجلــــــــديـــــــــد الــــــــذي
ســــتـــســـتــــعـــرض من
خالله مــهــاراتــهــا في
الطهـي مكوّن من 10

حلقات.
وقــــررت غـــومــــيـــز أن
تـــــــــخـــــــــوض هـــــــــذه
الـــتـــجــربـــة بـــعــد أن
قـــضـت الـــكـــثـــيـــر من
ــــطـــبخ الـــوقـت في ا
خالل فـــتـــرة احلـــجــر
ـــــــنــــــــزلي ضــــــــمن ا
اإلجراءات اإلحترازية
لــــتـــفــــشي فــــايـــروس

كورونا.

ــرة لـيـست ـهــنـيـة لــكن هـذه ا ا
وسيقي والغناء. جال ا

وكـشــفت غـومـيـز بــحـسب مـوقع

{ لــوس اجنــلـوس  –وكـاالت -
تخوض الـنجمـة سيلـينا غـوميز
جتـربـة جـديـدة لـهـا في حـيـاتـهـا
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وقال االحتاد الـفرنسي لألزياء
ــوضـــة في بــيــان الــراقـــيــة وا
(ســــيـــــــــــــــتم تـــنــــظـــيم هـــذا

احلــدث عـبــر مــنـصــة خــاصـة.
ســــتـــعــــرض كل دار أزيــــاء من
خـالل فـــــيـــــلم/تـــــســـــــــــجـــــيل

إبداعي).
ـــاضي قــال وفـي أواخــر آذار ا

منظـمون (إنهم اضـطروا إللغاء
ـــوضــــة لـــلــــرجـــال أســـبــــوع ا
وأســابـيع أخـرى لــلـمـوضـة في
بـاريس بسـبب تـفشي فـايروس

كورونا).

مـثلما تشغلني منذ وقت ظاهرة التسمم الذي اصاب منظومة
الـرأي الـعـام الـعـراقي  يـشغـلـني ايـضـا افـتـقاد  الـبالد الى
ـكـاشفـات احلـاسمـة عن الـفسـاد   فـقد بـات هـذا االفتـقاد ا
ــوقف اال من مـكــاشــفـة جــزئـيــة جـريــئـة لــلـســيـاسي ســيـد ا
ـشاكس  مشـعان اجلـبوري الذي كـانت تربطـني معه عالقة ا
عـمل فـي مـجـلـة الف بـاء قـبل اكــثـر من خـمس وثالثـ سـنـة
كـان محرر حتقيقات نشطا جدا يلتقط مواضيع على درجة
من االهـمية وقد دارت بيننا حوارات متقطعة  وكان مشغوال
بـأفـكـاره  وفي الـغـالب يـجـد في رأيه االفـضـلـيـة ثم تـقـطـعت
بـينـنـا السـبل الى ما بـعد عـام الـف وثالثـة  فوجـدته صانع
اعـاصيـر متمـيزا  تـكتـسحه احيـانا  وتـكتـسح خصومه في

احيان اخرى 
  اسـتطرادا  لـدى مشـعان في الوقت احلـاضر فائض قـيمة
ـعارك التي خاضـها  لذا ال اعتـقد انني اشغل االن ولو من ا
ذرة واحـدة فـي ذاكـرته الـتـاريــخـيـة اال اذا كـان يــتـقـاسم مع
تجدد  الفيلسوف اليوناني سقراط  موهبة االتقاد الذهني ا
وعـلى اي حال  اراه  شـخصـية انـتزاعـية خالفـية بـامتـياز 
وصـانع مـفـاتـيح مـتـمـرس ولكن ألقـفـال لـيـست بـيـده  ولـهذا
اصــطــدمت مــكــاشــفــاتـه عن الــفــســاد  بــدشم الــكــومــيــديــا
ـثـيـرة لـلـغم  بل والـلـطم والـسـخـريـة الـسـيـاسـيـة الـعـراقـيـة ا

وشراء الوقت .
 ان افـتـقـاد العـراق الى شـجـاعـة االعتـراف  اسـاسه الـعمل
بـثـقافـة الـضـميـمـة والتـسـتـر وصنـاعـة االغـطيـة الـثـقيـلـة لذلك
هـناك العديد من   الذين ينامـون في اوجار غنائمهم وايديهم

على الزناد الطالق نار الويل والثبور على من يتهمهم 
هي حـالـة تـمـرس  منـقـطـعـة الـنظـيـر لـثـقـافة االنـكـار وابـتـكار
ـزيد من البـدع للرد بـالشتـيمة وتخـوين االخرين  واالبسط ا

التشويه الذي يتعلق بالذمة االجتماعية . في ذلك  
ال يـعقل اصال ان الـفاسـدين السيـاسيـ واالداري هم فقط
الـذين تفتـح لهم هيـأة النزاهـة ملفـات  بعضه  تـرحليه الى
وبــضـعـه االخـر مــازال عــلى طـاوالت كــتــمـان وال الــقـضــاء 
تـعرف اسـباب مـراوحتـها هنـاك  وليس مـنطـقيـا ايضا ان ال
تـواظب هيـاة النـزاهة علـى اصدار تقـارير فـصلـية على االقل
عــمــا وضــعـت الــيــد عــلــيه  ومــا احــالـــته الى احملــاكم وعن

الهارب 
 هي نـكسة  واضحة لـلفضيلـة ان ال تشهد السـاحة العراقية
حـالة واحدة لفـاسد انتفض على فـساده  وذهب الى القضاء
واعـترف بـالسرقـات التي ارتـكبهـا تخـليصـا لنـفسه من وطأة
الـضـمـيـر عـلى غرار مـا فـعـله سـاسـة واداريـون اكل شـرفهم
بل ان بــعـضـهم انـتـحـر عـلى الـفـســاد فـأبـو االسـتـسالم له  
ـلـقب غــرار رئـيس كــوريـا اجلـنــوبـيــة االسـبق رومــو هـيــون ا
بـالسيد الـنظيف  ووزير الـزارعة في احلكومـة اليابانـية لعام
2007 توشيكاتسو ماتسوكا الذي شنق نفسه منتحرا هو
االخـــر بـــعــــد ان طـــاردته فـــضــــائح الـــفـــســــاد  واخـــرين لم
يـسـتـطـيـعـوا هــضم فـضـائـحـهم   فـلـجـأوا الى االسـتـقـالـة 
ووضـعـوا انـفـسـهم  حتت تـصـرف الـقـضـاء بـجـدارة حـيـتـان

هالها اصطياد اسماك صغيرة تأكل من فتات الفساد
اخلالصة  لدي  هي بخمس خالصات:

v :- هل تـستـطيع هـيأة النـزاهة ان تـصدر بـيانا واضح Ëô«

ـفردات تـقول فيه ان كل الـذين  يعـملون  االن في  الـساحة ا
الـسـيـاسيـة  الـعـراقـية اشـراف انـقـيـاء نظـيـفي االيـدي ابـرياء
براء الذئب من دم يوسف واذا كانت لديها عكس ذلك فلماذا

ستور   تتأخر في الكشف عن ا
¦WO½U :- هل تـستطيع احزاب وهيئات ومؤسسات سياسية «

ان تــقـدم ولــو نــصف مـبــرر عــلى االحــتـفــاظ بـفــاســدين بـ
صـفوفها  واين ذهب مقترح  التلويح به قبل ثالث سنوات
 لتاسيس  معهد او مؤسسة تعليمية لتعزيز ثقافة النزاهة .
ـاذا ال يتم اعداد محـضر حقوقي صـريح يشير  -: W¦ U¦? « 

الى الـعـجــز اجلـزئي في ثـقـافـة ردع الـفـسـاد  ال تـقـولـوا ان
الـقــضـاء يـواصل مـرافـعــاته في شـأن ذلك  فـهــذه مـسـؤلـيـته
االعـتيادية التي ينبغي له االضطالع  بها  انا اسأل هنا عن
 الـتـوقـيـتـات هل تـغـطي احلـاجـة  اذا اخـذنـا بـعـ الواقـع ما
اشـار اليه بهيج طبارة  وزير العـدل اللبناني االسبق الرئيس
كـافحة الفـساد ( الفسـاد ال ينتظر احلـالي للمنـظمة العـربية 
احـدا).  لـقد  تـمتـع الفـساد في الـعـراق بحـيـوية سن الـرشد
مـنذ وقت مبكر  خاصة مع وجود قـوة ناعمة ذكية  ساندة له
 تـــعــرف  لـــيس فـــقط مـن  اين تــؤكـل الــكـــتف  بـل وكــيف
تـسحق الـعـظام  وله مـحامـون متـمرسـون بارعـون في صنع
والئم شـهية يـسيل لهـا لعاب غلـمان السـياسة وعـجائزها مع
الحقـته  اعـني هـياة الـنـزاهة  عـدم وجـود جدارة حـاسـمـة 
ـؤشـرات  الـسائـدة  تـفـيـد ان اهـلـيتـهـا مـازال تـراوح عـند فـا
مـستـوى خبـرة مضـمد مـسعف بـينـما احلـاالت تتـطلب اطـباء

عاجلة هذه التقرح  جراح متمرس 
ـسوغ الـذي يتـيح للـفسـاد ان يتـقدم  او ?WFÐ«d :- مـاهو ا «

ـاذا لم يـتـأسس صـندوق يـتـراجع عـلى قـائـمـة االولـويـات  و
ركزي سيادي عراقي ضمن وظيفة البنك ا

ـاذا تفتـقر البالد حـتى االن الى الردع الوقائي  -:W U?)«

طلقـة  والى  احتساب وتثبيت الكلفة الـقائم على الشفافية ا
ــعــقــولـة  لــلــرئــاســات الـثالث ــالــيـة ا ا
وادارات احملـافـظات وتـرشيـد الـبطـالة
ــقـــنــعـــة من حــراســات وحـــاشــيــات ا
طـائــفـيـة ومـنــاطـقـيـة  و(امــنـاء) تـذاكـر

احلصص.
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