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طبعة العراق 
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حــذر اخلـــبــيــر االقــتــصــادي عــبــد
ــنــذري من عــدم حتـمل احلــســ ا
االقــتـصــاد الـعــراقي الـلــجـوء الى
قـروض داخـلـيـة وخـارجـيـة طـائـلـة
ألنـها ذات فـوائد عـاليـة اليتـحمـلها
وال ســــيــــمــــا انه مــــثــــقل بــــديـــون
ــنـذري  في وتــعــويـضــات. وقــال ا
مــــعــــرض اجــــابـــــته عــــلى ســــؤال
لـ(الـزمـان) بـشـأن امـكـانـيـة اصـدار
سـنـدات سـيـاديـة اسـوة بـالـواليات
ـديـونـية ـتـحـدة االمـريـكـيـة ان (ا ا
الية األمـريكية باتت خـارج االطر ا
واالقـتـصـاديـة خاصـة بـعـد الـركود
الــذي اصــاب االقــتــصــاد نــتــيــجـة
انــتـشـار وبـاء كـرونـا في الـواليـات
ـتحدة وبقية دول العالم فلم جتد ا
ـديـونـيـة أمـريــكـا غـيـر الـتـوسع بـا
حـالً إلعـادة إنــعـاش مــؤســسـاتــهـا
االقــتـصــاديـة والـشــركـات واألفـراد
ـتـاثـرين سـلـبـا بـاالزمـة) مـشـيـرا ا
الـى ان (الـقـائـمـ عــلى االقـتـصـاد

االمريكي يخططون القتراض ثالثة
تـــريــــلـــيـــونـــات دوالر من دائـــنـــ
مـحلـي وخـارجيـ إلعادة حتريك
عـجلـة االقتصـاد). وتابع (لو دقـقنا
ــبـلغ لــوجـدنـا انـه يـصـعب بــهـذا ا
جــمــعه خـاصــة من الــدول األخـرى
ألنـهـا هي األخـرى تـعـاني مـن أزمة
الـوبـاء الذي شل اقـتصـاداتـها كـما
ان هـذا الـدين سـيفـاقم حـجم الدين
األمـريكي الى نسبة عالية) مشيرا
الـى ان (امريكا قـد تواجه مصاعب
في تسديد فوائدها واقيامها خالل
الــسـنــوات الــقـادمــة وال سـيــمـا أن
الــدين احلــالي وصل إلى اكــثـر من
ـا تــخـفض 23 تــرلـيــون دوالر ور
مــؤسـسـات الـتـصــنـيف االئـتـمـاني
تحدة الءة االئـتمانية للواليات ا ا
درجــة اقل مع نــظـرة مــسـتــقـبــلـيـة
نذري الى انه (في سلبية). ولفت ا
كـل األحـــوال فـــإن إدارة الــــرئـــيس
االمـــريــكي دونــالـــد تــرامب اخــذت
الــــضـــوء األخــــضــــر من مــــجـــلس
الـنـواب لـطبـع ترلـيـونـ وثلـثـمـئة

مــــلـــيــــار دوالر خـــارج ســــيـــاقـــات
اإلصــــدار الــــنــــقـــدي وسـط ذهـــول
الــعــالم وسـكــوت صــنـدوق الــنــقـد
الـــدولي والـــبـــنك الـــدولي الـــلــذين
يــقــودان الـــســيــاســتــ الــنــقــديــة
ـالـية فـي العـالم). ومـضى قائال وا
(امـا نـحن فـي الـعراق فـإن الـوضع
يــخـتــلف والنــسـتــطـيع االقــتـراض
بــهــكـذا مــبـالـغ خـيــالـيــة لــسـبــبـ
اولــهـمــا صــعـوبــة احلـصــول عـلى
هـكذا مـبالغ ثـم تعـذر تسـديدها الن
اقـتـصـادنـا يـعـتـمـد علـى النـفط في
دعـم موازنته وسط تدهور أسعاره
وضـبـابـية مـسـتـقبـله) مـشـيرا الى
أن (الـتـصـنـيف االئـتـمـاني لـلـعراق
ضـعـيف وهـذا يعـني انـنا نـقـترض
بـفوائد عالية اليتحـملها اقتصادنا
خـــــاصـــــة وانه مـــــثـــــقـل بـــــديــــون
وتــعــويــضــات ومــطــلــوب تــمــويل
مــوزانـيـة لم تـقـر لــهـذا الـعـام حلـد
ستـقيلة االن ولم تـضع احلكومـة ا
ـالـيـة ـواجـهــة األزمـة ا ايــة خـطـة 
الـتي دخـلت بـيـوت العـراقـي دون

اسـتئـذان). واعلـنت وزارة اخلزانة
األمــريــكـيــة مــؤخــرا إنـهــا تــخـطط
القـتـراض نـحـو ثالثـة تـريـلـيـونـات
دوالر فـي الـربع الــثــاني من الــعـام
اجلـاري وهـو مـا يزيـد عن خـمـسة
ـــســـتـــوى الــقـــيـــاسي أضـــعـــاف ا
الـسابق لالقتراض الفـصلي بينما
تـنـفق احلكـومة االحتـاديـة بوتـيرة
مــحــمـــومــة لــتــخــفــيف تــداعــيــات
ـستجد.وأضافت فـيروس كورونا ا
الـوزارة في بـيان أنـهـا (ستـقـترض
 2.999 تـريليـون دوالر في األشهر
الــثالثــة مـن  نــيــسـان إلـى نــهــايـة
حـزيران) وهو أيضا رقم أعلى من
ـــســـتـــوى الــــقـــيـــاسي الـــســـابق ا
لالقتراض لسنة مالية كاملة البالغ
ـسـجل في  1.8تــريـلـيــون دوالر وا
ـــــســــــتـــــوى اجلـــــديـــــد  2009 وا
ـسـتهـدف يعـادل أكثـر من خمـسة ا
أضـعــاف الـرقم الـقـيـاسي الـسـابق
ـسـجل في لـالقتـراض الـفـصـلي وا
الــنـصف الــثـاني من  2008 أثــنـاء
ية.وقال مسؤول الية العا األزمة ا

ـا بــارز بـالــوزارة ان (هـذا أكــبـر 
نــفـعـلـه في الـعـادة فـي عـام كـامل).
وبـلغ صـافي االقـتـراض في الـسـنة
ــالـيـة الـسـابـقـة  1.28 تــريـلـيـون ا
دوالر.وقـالت اخلـزانة إنـها (تـتوقع
اقـــتــراض  677 مـــلـــيــار دوالر في
األشـهر الثالثة من تموز إلى نهاية
ايـلـول). وكـانت قـد اقـتـرضت 477
مـلـيـار دوالر عـبر أسـواق االئـتـمان
فـي األشــهـــر الـــثـالثــة مـن كـــانــون
الـثاني إلى نهـاية آذار. وفي شباط
ــــاضي  قـــالت اخلــــزانـــة إنـــهـــا ا
ســـتــعـــلن عن تـــفـــاصــيل ســـنــدات
جـديدة مـقتـرحة ألجل  20عـاما في
أيـــــــــــــار . الـى ذلـك وجــه وزيــــــــــــر
الــتــخــطــيط اجلــديــد خــالــد بــتــال
ـتـابـعة بـتـأسـيس مـجـلس يعـنى 
تــشــغــيل الــشـبــاب الــعــاطــلـ عن
الــــعــــمل. وقــــال مــــصــــدر مـــطــــلع
لـ(الـزمـان) امس ان (بتـال اُعلن عن
تأسيس "مـجلس التنمية العراقي"
ــتــابـــعــة عــمل مــشــروع تــشــغــيل
عاجلات اإلدارية الـشباب وتقد ا
ـالـية) مـوضـحا ان والـقـانـونيـة وا
(هــذا الــقــرار يـأتـي ضـمـن اخلـطط
الـسـريعـة لـتنـفـيذ مـطالـب الشـباب
الــعــراقي). ولــفت الى ان(تــأسـيس
هـــذا اجملــلس يــعــد اول الــقــرارات
الـتي يتـخذهـا الوزيـر اجلديد). من
جهة اخرى اكد خبير اقتصادي ان
عـمـلـيـة حذف األصـفـار من الـعـمـلة
الـتي تلجأ اليها بعض الدول ليس
لـها  انـعكاسـات مالـية واقتـصادية
ســلـبـيـة ولـيس لـهــا تـأثـيـر بـحـجم
الــــــتــــــضــــــخم واوضـح ان حـــــذف
االصـــــفــــار مــــجــــرد اجـــــراء فــــني
يـستهـدف تسهـيل مهمـة التحاسب
ـدفـوعـات ال غـيـر. مـيرا وتـسـويـة ا
الى انـهـا تـكـون ذات تـأثـيـر نـفسي
ايـجابي. وقال محـمود القيسي في
رأي تــــلــــقـــتـه (الـــزمــــان) امس انه
(يـــــطــــرح الــــبــــعـض  بــــان حــــذف
األصـفـار من العـملـة له انـعكـاسات
مـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة وتـــأثـــيـــر
بــالـتـضــخم وهـذا لـيس صــحـيـحًـا
ـــطـــلـق) مـــوضـــحـــا ان (حــذف بـــا
االصـــــفــــار مــــجــــرد اجـــــراء فــــني
يـستهـدف تسهـيل مهمـة التحاسب
ـــدفـــوعــات ال غـــيــر). وتـــســـويــة ا
واضـــــاف الـــــقـــــيــــسـي ان (حــــذف
االصـفار ال يغير من الكـتلة النقدية

ــا ان كل ورقــة نــقــديــة الــبــتــة طــا
سـتـقـابـلـهـا ورقـة او عـمـلـة مـوازية
مـحـذوفـة االصـفار لـذلك لـو حـذفـنا
أصـفارا ثالثـة من العـملـة العـراقية
ـا فـان عـرض الـنـقـد ال يـتـغـيـر  طـا
أصـــبــحت وحــدة الـــدفع اجلــديــدة
حتـل محل الـسـابـقـة) الفـتا الى انه
(لـهــذا الـسـبب تـلـجـا بـعض الـدول
لـلــحـذف لـتـسـهـيل الـتـحـاسب وقـد
تـستهدف الـتأثير الـنفسي الذي ما
يــلـبث ان يـزول خـاصـة الـدول ذات
الـــتـــضــخم الـــعـــالي مـــثل ايــران).
وبـحـسب القـيسي فـإن (العـراق لو
ازال ثـالثة أصفار ومعـدل تضخمه
اقـل من الـــــواحــــد فــــإنـه لالسف ال
يـتــغـيـر الـتـضـخم ابـدا ) مـوضـحـا
ــــســـالــــة حــــســـاب تــــكـــلــــفـــة ان(ا
االسـتــبـدال وسـرعـته النـهـا عـالـيـة
فـــأنت تـــســتـــبـــدل مــا يـــقــارب 50
تــرلــيــون ديـنــار بــأوراق جــديـدة).
ـان اإليــراني مــؤخـرا ووافـق الـبــر
عــــلى مــــشـــروع قــــانـــون يــــســـمح
لـلحـكومة بـحذف أربعـة أصفار من
الـريـال وذلك عـقب تـراجع حاد في
قــيـمـة الـعـمــلـة بـسـبـب الـعـقـوبـات

األمريكية.
شـروع ستـتغـير عـملة ـوجب ا و
إيـــران الــوطــنـــيــة من الـــريــال إلى
الــتــومـان والــذي يــسـاوي عــشـرة
آالف ريــال. وقـالت وكــالـة الـطــلـبـة
اإليـرانـيـة لألنـبـاء ان(قـانـون حذف
أربـعة أصـفار من الـعمـلة الـوطنـية
ــشــرعـون). يــحــتـاج وافـق عـلــيه ا
مـشـروع القـانون مـوافقـة هيـئة من
رجـــــال الـــــديـن تـــــتـــــولـى فـــــحص
الــــــقـــــوانــــــ قـــــبـل أن تـــــصــــــبح
سـاريـة.وقـال الـتـلـفـزيـون الـرسـمي
ـركـزي إنـه سـيـكــون أمـام الــبـنـك ا
اإليـراني عـامـان (لـتـمـهـيـد الـطريق
لــتـغــيــيـر الــعـمــلــة إلى الـتــومـان).
وفـكرة حذف أربعة أصفار متداولة
مـنذ  2008 لـكنـها ازدادت إحلـاحا
بـــعـــد  2018 عـــنــــدمـــا انـــســـحب
الــرئـيس األمـريــكي دونـالـد تـرامب
ــبـــرم في مـن االتــفـــاق الـــنـــووي ا
 2015 وأعــاد فــرض عـقــوبـات إذ
ئة من فـقد الـريال أكـثر من  60 بـا
قـيـمته. واوقـدت الـعمـلة الـضـعيـفة
ـــــرتــــفـع شــــرارة والـــــتـــــضــــخـم ا
احـتـجـاجـات مـتقـطـعـة مـنـذ أواخر
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حــذر وزيــر الــصــحــة والــبــيــئـة
حـسن مـحـمـد الـتـمـيمـي من بؤر
وبائية قابلة لالمتداد واالنتشار
ـنـاطق في الـعراق  في مـعـظم ا
مـرجــحــا اعــادة تـطــبــيق حــظـر
ـناطـقطي التـجوال الـشامل او ا
ـواطـنـ من خـطـورة حلـمـايـة ا
تفشي الفايروس. وقال التميمي
في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس
ـدة (لـقــد سـعت الــوزارة خالل ا
ــــاضـــيـــة وبـــشـــكـل مـــبـــكـــر و ا
استـبـاقي ادراكا مـنـها خلـطورة
تــفــشي الــوبـــاء بــالــتــعــاون مع
الــوزارات واجلـهــات الــرسـمــيـة
نظمات الدولية واالقليمية و وا
الدول الصديقة التخاذ اجراءات
ة لدفع احترازية و حازمة و مؤ
تــلك اخملـاطـر الــكـبـيـرة شــعـبـنـا
يـرافــقــهـا جــهــود مـتــواصــلـة و
ســـعي حــثــيث مـن قــبل مالكــات
الصـحـة اليقـاف سلـسلـة انتـقال
الوباء) مضيفا (لذا نؤشر بدقة
و نــــحــــذر من خــــطــــورة بــــقـــاء
الـوضع الـراهن لـنـسب االصـابة
في مــنـاطق عـدة بــالـعـراق الـتي
بـاتت تـشـكل بـؤر وبـائـيـة قـابـلة
لالمـتداد واالنـتشـار الى مـناطق
اخـــرى نــاجتــة عن عــدم الــتــزام
ــــنــــاطق اغــــلب ســــكــــان تــــلك ا
بـتــعـلــيــمـات احلــظــر اجلـزئي)
واشــــــار الـى ان (اســــــتــــــمـــــرار
ــعــدالت احلـالــيـة االصــابــات بـا
يدفعـنا الى دراسة خـيارات عدة
مــنــهــا اعــادة تــطــبــيق احلــظــر
الــشـــامل أو احلـــظـــر الـــصــحي
واطـن من نـاطـقي حلمـايـة ا ا
مـخـاطـر تفـشي الـوبـاء و تـقـليل
االثــار الــكـارثــيـة عــلى صــحـة و
حيـاة اهـلنـا في الـعراق) وحذر
ـرحـلـة الـتـمـيـمي من (خـطـورة ا
احلــالــيــة واســتــمــرار تــصــاعـد
مــــــعـــــدالت االصـــــابــــــة في دول
اجلــوار مـا يــتــطـلب ذلك الــتـزام
ـواطـنــ بـتـعــلـيـمــات احلـظـر ا
الـــصـــحي والســـيـــمـــا من خالل
لـبس الـكـمـامات بـشـكل دائم في
الشارع واماكن العمل واالمتناع
بـــــشــــــكل كـــــامـل عن حـــــضـــــور
التجمعات االجتـماعية والدينية
والــثــقــافــيــة وعـدم اخلــروج من
ـــــنـــــزل اال لالحـــــتـــــيـــــاجـــــات ا

الـضـروريـة الهـمـيـتـهـا في كـسـر
سلـسـلة انـتقـال الوبـاء). وقررت
اللجنة العليا للصحة والسالمة
الــوطــنــيــة بــرئــاسـة مــصــطــفى
الــــكـــاظــــمي ان الــــتــــجـــوال من
الــسـاعـة اخلــامـســة عـصـرا الى
اخلامسـة فجراً مع فـرض حظرا
لــلـتــجــوال الــشــامل خـالل عــيـد
الـــفـــطــر و مـــضـــاعــفـــة جـــهــود
الـتــوعـيـة الـصــحـيـة في وسـائل
اإلعالم كافـة وكذلك وضع وزارة
الــنـــقل شـــروطــا لـــسالمـــة نــقل
ــواطــنـــ في وســائـط الــنــقل ا
الـداخـلـي ومـحـاسـبـة اخملـالـفـ

بـالتـنـسـيق مع وزارة الداخـلـية.
وسجلت الوزارة امس االول 88
إصــابــة جـــديــدة بـــكــورونــا في
الــبالد فــيــمـا أكــدت تــمـاثل 32
حـــالـــة لـــلـــشـــفـــاء.وأضـــافت أن
(االصــابـــات تــوزعت بــواقع 22
في الرصافة و 37 في الكرخ و7
في مــــــديـــــنـــــة الـــــطب و 11في
مــــيــــســــان و 8 فـي الــــبــــصـــرة
وواحدة فـي ديالى وحـالـت في
ذي قـار) واشــارت الى ان ( 32
حــالــة  شــفـــاءهــا من الــوبــاء
كـــــــانـت بــــــــواقع  5 في كـل من
الــــرصــــافــــة ومــــديــــنــــة الــــطب
والــــبــــصـــرة  و 13في الــــكــــرخ
وحــالـــة واحــدة في كــربالء و 3
في دهــوك) مــؤكـــدة (تــســجــيل
حــالـتـي وفـاة في بــغـداد الــكـرخ
والــرصــافــة  وان أن مــجــمــوع
اإلصابـات بلغ 2767 ومجـموع
الــوفــيــات بــلغ 109 في مــا بــلغ
مــــجــــمــــوع حـــــاالت الــــشــــفــــاء
1734والــراقــدين الــكــلي 924).
واعـلنت مـديـنة الـطب في بـغداد
عن شــفــاء اربــعـة مــصــابـ من

كورونـا.وقالت الـدائرة في بـيان
ــرضى ان (بـــهــذا يــكـــون عــدد ا
الــلـذين تـمـاثـلــو لـلـشـفـاء 105).
واصـــدر مــحــافظ نـــيــنــوى جنم
اجلبـوري عـددا من التـوجيـهات
بشأن حـظر التـجوال باحملـافظة
ــــتــــحــــدث واغـالقــــهــــا.وقـــــال ا
الرسمي باسم خلية االزمة عدي
العبادي في بيان تلقته (الزمان)
امـس ان ( اجلــــــــــبــــــــــوري وجه
بـاسـتــمـرار تــطـبــيق تــوصـيـات
خـليـة االزمـة في احملافـظـة التي
تـــنـص عـــلى ان يــــكـــون حـــظـــر
الــتــجــوال جــزئـي من الــســاعــة
الـسـابـعـة مسـاء لـغـايـة الـسـاعة
الــسـادســة صـبــاحـا عــدا يـومي
اجلـمعـة والـسـبت يكـون احلـظر

فيهما شامال).
 ومـدد اقــلــيم كــردســتــان حــظـر
الـتــجـوال الى 18 آيـار اجلـاري
ضــــمـن اجــــراءات مـــــفــــروضــــة
لــــــلــــــوقــــــايــــــة مـن فــــــايـــــروس
كــورونـــا.واكــدت دائـــرة صــحــة
الـــنــــجـف مــــغـــادرة  27 وافـــداً
ومالمـسـاً احلجـر الـصـحي بـعد
انتهاء مدة احلجر وأخذ عينات
الـفحص والـتـأكـد من سالمـتهم.
وفي كــــربالء  أعـــــلــــنت دائــــرة
صحـة احملـافظـة  تمـاثُل حالـت
مُصابتـ بكورونا للـشفاء التام
ُـتــعـافـ من لــيـرتـفع إجــمـالي ا
الــفــايـروس الى  85 حــالـة. في
غــضــون ذلك  ربــطـت مــنــظــمــة
ــيــة في الــعـراق الـصــحــة الــعـا
تـخــفـيف قـيــود احلـظـر اجلـزئي
وفــتح االغالق الـتــام  بـتــنـاقص
سـجلة يومياً أعداد اإلصابات ا
ـــــواطـــــنــــ ومـــــدى الـــــتــــزام ا

بتـعلـيمـات التـباعـد االجتـماعي.
وأودى فـــــــايــــــروس كــــــورونــــــا
سـتـجدّ بـأكـثر من  280الف و ا
 693 شخـصـاً حول الـعالم مـنذ
ظهر في الص في كانون األوّل
ـاضـي.وسـجـلت رسـمــيـاً أكـثـر ا
من  4 مالي و  70الف و 660
إصــــــــابـــــــــة في  195بــــــــلــــــــداً
ومنطـقة.وال تعـكس اإلحصاءات
إلّــا جــزءاً من الــعــدد احلــقـيــقي
لـإلصـــابــــات إذ إن دوالً عـــدة ال
جتــــري فـــــحـــــوصـــــا لـــــكـــــشف
الـفـايـروس إال لـلـحـاالت األخـطر
ومـن بـــ هــذه احلـــاالت أُعـــلن
تعافي مليون و  354 الف ومئة

مصاب على األقلّ.
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اجلـمـهـوريـة) مـوضـحـا ان (رئيس
اجلـــمــــهـــوريـــة ســــبق وان اصـــدر
ــرسـوم اجلـمـهــوري الـذي يـحـمل ا
ــتــضـمن الــرقم  1  لــسـنـة 2020 ا
هدي قـبول استقـالة حكومـة عبد ا
وبـالـتالي فـالـعبـارة التي وردت في
االمـــر اســـتـــنــــاداً لـــلـــصالحـــيـــات
الــدسـتـوريـة ... بـاحــالـة احلـكـومـة
الى الـتقاعد دستوريا اليقوم عليها
دلـــــيـل وال اجـــــتـــــهــــــاد في مـــــورد
الــنــصــوص). وتــابع الــركــابي انه
(من الــنـاحـيـة الـقـانـونـيـة  نـرى ان
ـادة  /14 أوال من قـانون الـتقـاعد ا
وحد رقم  9 لسنة   2014 نصت ا
عـــلـى  انه يـــحـــال الـى الـــتـــقـــاعـــد
ـرسـوم جمـهوري ـع  ـوظف ا ا
بـالـكـيـفـيـة الـتي  تـعـيـيـنه فـيـهـا
هـدي قد  تـعيـينه ـا ان عبـد ا و
ـرســوم اجلـمــهـوري ذي ــوجب ا
الـــرقم  15 لـــســـنـــة 2019 يـــكـــون
الـقرار او االمر الديـواني الصحيح
لـلـحـكومـة الـسابـقـة هـو االستـقـالة
ولـــيس الـــتــقـــاعـــد) مــضـــيـــفــا ان
ـــادتـــ  13و 37 مـن قــــــانـــــون (ا
نع ـوحـد اكـدتا انـه ال  الـتـقـاعـد ا
ـــوظف او فـــصــلـه او تــركه عـــزل ا
اخلــدمـة اواالسـتـقــالـة او االقـصـاء
من الــوظــيــفــة او فــسخ الــعــقـد او

االســــتــــغـــنــــاء عن خــــدمــــاته  من
اســتـحــقـاقـه احلـقــوق الـتــقـاعــديـة
ومـــنــهم رئـــيس الــوزراء والــوزراء
ـسـتـقيـلـون من اعـضاء احلـكـومة ا
ـسـتـقيـلـة  فكـان االجـدى بـرئيس ا
الـوزراء  انـهـاء اعمـالـهم او اصدار
االمــر الــديـواني بــاالنــفـكــاك وعـدم
احــالــتــهم  عــلـى الــتــقــاعـد). ورأى
الـركـابي انه (من االفضل بـالـنسـبة
ستقـيلة  انهاء اعمالها لـلحكومة ا

وعـدم احالتهـا على التقـاعد وتمتع
تـقاعدين) داعيا الـوزراء بحقوق ا
رئـــيس الــوزراء الـى (تــصــويب او
ـذكـور تـصــحـيح االمـر الـديـواني ا
كــــونه غــــيـــر ســــلـــيـم دســـتــــوريـــا
وقـانـونـيـا). ورأى اخلبـيـر بـالـشأن
الـــســيـــاسي نـــاصــر الـــكـــنــاني ان
االجـــدر بــرئــيس مـــجــلس الــوزراء
تـشكيل جلنـة حتقيقيـة لفتح جميع
ـتـعـلـقـة بـعـمل احلـكـومة ـلـفـات ا ا

الـــســابـــقـــة بـــدل احــالـــتـــهـــا عــلى
الـتقـاعد.وقـال الكـناني في تـصريح
امس  انـه (وفـقــا لـقــانـون اخلــدمـة
ـسـتـقـيـلـة ـدنـيـة فـان احلـكـومـة ا ا
التــسـتــحق راتــبـا تــقــاعـديــا وهـو
احلـال نـفـسه بـالرواتـب التـقـاعـدية
لـلـحكـومات الـسـابقـة مـنذ تـأسيس
اجلــمــعــيـة الــوطــنــيــة الى الــيـوم)
ـسـتـقـيـلة واضـاف ان (احلـكـومـة ا
اجــبـرت عــلى االســتـقــالـة نــتـيــجـة

ــطــالــبــات لــلــضــغـط الــشــعــبي وا
بـاسـتـقـالـتهـا او اقـالـتـهـا بـالـتالي
فـــــانه كــــان االجـــــدر اصــــدار امــــر
ديـواني بـتـشـكـيل جلـنـة حتـقـيـقـية
ـستـويات لـفتح جـميع عـلى اعلى ا
ـتـعـلـقـة بـعـمل احلـكـومة ـلـفـات ا ا
ــسـتــقــيـلــة ولـيس احــالــتـهم الى ا
ـادة  37 من الــتــقـاعــد).يـذكــر ان ا
قــانــون الــتــقــاعــد عــاجلت تــقــاعـد
الـدرجات اخلاصـة كما يأتي (اوال-
ـادة  21من اســتـثـنـاء من احـكـام ا
هـــذا الــقــانـــون يــحــتـــسب الــراتب
الــتــقــاعـدي لــرئــيس اجلــمــهــوريـة
ورئــيس مــجــلس الــنــواب ورئـيس
مـجـلس الـوزراء ونوابـهم وأعـضاء
مــجـلس الـنـواب والـوزراء ومن هم
بـدرجـتـهم وأعـضـاء مـجلـس احلكم
ومـــنـــاوبــيـــهم وأعـــضـــاء اجملــلس
ـؤقت ورئـيس واعـضـاء الــوطـني ا
اجلــــمـــعــــيـــة الــــوطـــنــــيـــة ووكالء
الــــوزارات ومـن بــــدرجــــتـــــهم ومن
يــــــتـــــقــــــاضـى راتب وكــــــيل وزارة
ـسـتشـارين واصـحاب الـدرجات وا
اخلــاصــة ومن بــدرجــة مــديــر عــام
ومن يـتـقـاضى راتـب مديـر عـام في
حـاالت التقاعد والـوفاة واإلستقالة
ــوافـقـة اجلــهـات اخملـتــصـة كـمـا
ئة من اخر راتب يأتي:  25 ومـن ا

اومــكــافــاة او أجـر واخملــصــصـات
الـتي تفـاضاهـا في اخلدمـة.تضاف
ــئــة من اخــر راتب نــســبــة 2.5 بــا
اومـكافاة او اجر واخملصصات عن
كل سـنـة مـن سـنوات اخلـدمـة عـلى
ــــئــــة ان ال يـــــزيــــد عـــــلى  80 بـــــا
مـنهـما.ثـانيـا- تسـري احكـام البـند
ــادة عــلى الــقــضـاة اوال من هــذه ا
واعـضاء االدعـاء العام في احملـكمة
اجلـنائـية العـراقية الـعليـا احملال
الى الـتــقـاعـد.ثـالـثـا- لـلـمـشـمـولـ
بــاحـكـام الــبـنـدين اوال وثــانـيـا من
ن كانـوا موظـف في ـادة  هـذه ا
الـــدولـــة الـــعــــودة الى وظـــائـــفـــهم
األصـلية وتـعتبر االسـتقالة مـلغية
ـذكـورة وحتـتــسب مـدة خـدمـتـهم ا
اعـاله ألغـراض الــعالوة والـتــرفـيع
والـترقية والتقـاعد وتلتزم اجلهات
اخملـــتـــصـــة بـــتـــوفـــيـــر الـــدرجــات
ــــطـــلــــوبـــة ولــــهم اخلـــيــــار بـــ ا
احلـصـول على الـرواتب التـقاعـدية
احملــــددة في الـــبــــنـــد اوال او راتب
عاد اليها.رابعا- تسري الـوظيفة ا
احـكام البنـدين اوال وثانيا من هذه
ــادة عـلى احملــالـ الى الـتــقـاعـد ا
قــبـل نــفــاذ هــذا الـــقــانــون والــذين
شـــغــلـــوا مــنـــاصـــبــهم بـــعــد /9/4
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اثـار قرار احـالة احلكـومة السـابقة
عـلى الـتقـاعـد والتـمـتع بامـتـيازاته
مــوجــة اســتـيــاء شــعــبي تــمــثـلت
ـنـشـورات وتـعـلـيـقـات في مـواقع
الــتـواصل االجــتـمــاعي فـيــمـا اكـد
خـــبـــيــر قـــانـــوني وجـــود اشـــكــال
دســـتــوري وقـــانـــوني في الـــقــرار.
وتـضـمـنت وثـيـقـة حـصـلت عـلـيـهـا
(الـزمان) امس  امرا ديوانيا يحمل
الــرقم  1 بــتــوقــيع رئــيس الـوزراء
اجلـديد مـصطـفى الكـاظمي يـقضي
ـهـدي بــاحـالـة ســلـفه عــادل عـبــد ا
وحـكومته على التقاعد مؤرخة في
الــسـابع من الــشـهــر اجلـاري وهـو
يــوم  تــســـلم احلــكــومــة اجلــديــدة
مــسـؤولــيــاتـهــا. وتــلـقت (الــزمـان)
تـعليـقات من ناشـط ومخـتصي
ــــهـــدي جــــاء فـــيــــهــــا ان (عـــبــــد ا
وحــكــومــتـه قــدمــوا اســتــقــالــة من
مـناصـبـهم وبالـتالي وبـكل حيـادية
يـــجب ان يـــتــمـــتــعـــوا بــاحلـــقــوق
الـتـقاعـدية الـتي يسـتـحقـونهـا قبل
ـناصب الـوزارية وليس تـسنـمهم ا
ـشـار الـيـهـا في االمـر بـدرجــاتـهم ا
الــديـواني واال فـان افــضل وظـيـفـة
في الـــعـــالم تـــتـــمـــثل فـي ان اكــون

ـدة يــوم واحـد وزيــرا في الـعــراق 
واقـدم اســتـقـالـة في الـيـوم الـثـاني
التـمتع بحقوق خرافية). ودعا آخر
الى (ايــجــاد مــعـاجلــة تــشـريــعــيـة
مـنصـفة لـتقـن رواتب جـيوش من
الــــــرؤســـــاء والـــــوزراء والــــــوكالء
ـستـشـارين وغـيرهم) والـنـواب وا
مـــشــــيـــرا الى انـه (ال يـــوجـــد نص
دســتــوري يـعــالج  إلى مــاذا يـؤول
ستـقيلة مـصير أعـضاء احلكومـة ا
ـــقـــالــــة بـــأمـــر الــــشـــعب عـــفــــوا ا
نحـوا أي امتياز ـفروض أن ال وا
النــهم مـرفــوضـون بـأمــر الـشـعب).
ورأى ثـــالـث ان (الـــتـــقـــاعـــد يـــعـــد
امــتـيــازا واحـتــضـانــا اجـتــمـاعــيـا
مــحـتــرمـا) وتـابـع ان (مـنح هـؤالء
ة  كبرى فمنهم راتـبا تقاعديا جر
لـم يـــبق  فـي وزارته او مـــنــــصـــبه
ســوى سـنــة او اشـهــر !!. وهـو في
بـحـبـوحـة وهـنـاك من أفـنى حـيـاته
وشـبابة سنـ طويلة تـكون هديته
الـوقوف عـلى أبواب هيـئة التـقاعد
يـتـوسل بـهـذا وذاك من اجل إكـمال
مـعــامـلـته لــلـحـصـول عــلى فـلـسـ
فــأين الـعـدالـة ?) ورأى ان (من بـ
ـــســــائل الـــتي يــــجب أن تـــراجع ا
ـــنح رواتب مــــســـألـــة االســــراف 
تـقـاعـديـة عـاليـة جـدا لـهـذه األعداد

ــتــراكــمـة مـن أعــضـاء الــكــبــيــرة ا
احلـكـومة وأعـضاء دورات مـجالس
الـــنـــواب ومـــجـــالس احملـــافـــظــات
وغـيرها) مضيفـا ان (تمنح حكومة
مــسـتــقــيـلــة نـفــســهـا اســتــحـقــاقـا
تـقاعديا فـهذا يعد مـخالفة قـانونية
صـريــحـة). وفي الـشـأن نـفـسه قـال
اخلـبـيـر الـقـانـوني هـاتف الـركـابي
فـي بـيـان امـس ان (رئـيس الـوزراء
فـاجأنـا ح اصـدر االمر الـديواني
تضمن رقم  1 في 7 ايار اجلاري ا
احـــالــة  رئـــيس الـــوزراء الـــســابق
واعـضـاء حـكـومتـه من الوزراء الى
الــتـقـاعـد) مــتـسـائال ان (مــا يـثـيـر
االســتــغـراب هــو كـيـف يـكــون هـذا
ــــســـتــــشـــارين االمــــر مع وجـــود ا
الـــقـــانــونـــيـــ في مـــكــتـب رئــيس
ـوجب الــوزراء?). ولـفت الى انه (
احـكام الدستور فإن رئيس الوزراء
ــلك ايــة صـالحــيــة دســتــوريـة ال 
تــمــنـحه احلـق بـاحــالــة احلـكــومـة
الـسابقة الى التـقاعد  وصالحيات
رئـيس احلكومة واضحة وصريحة
ادة  78من الدستور وقد حددتها ا
 واجلـهة الـوحيـدة التي تـملك هذا
االخــــــــتــــــــصـــــــــاص هي رئـــــــــيس
اجلـمهورية استـنادا للمادة  73من
راسيم تعلقة باصدار ا الـدستور ا
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UI¡∫ رئيس الوزراء خالل لقائه سفراء دول االحتاد االوربي لدى بغداد امس

d¼UEð…∫ موظفو دوائر احلكومية في السليمانية في تظاهرة حاشدة احتجاجا على الفساد

{ طـــــهــــــران (أ ف ب) - أعـــــلن
اجلــيش اإليـراني امس االثــنـ
أن  19 شـــخــــصـــا قـــتــــلـــوا في
احلـادث الـذي تـعـرّضت سـفـيـنة
حـربـيـة فيـه لضـربـة صـاروخـية
صـــديـــقــة خـالل تـــدريــبـــات في
خليج عمان.وجاء في بيان على
مــوقـع اجلـيـش أنه (بــعــد ظــهـر
األحــد وخالل تــدريــبــات كــانت
تــقــوم بــهـــا عــدة ســفن تــابــعــة
لسالح البحرية في مياه جاسك
وشـابــاهــار تـعــرّضت ســفـيــنـة
الـدعم اخلفـيـفة كـنـارك حلادث)
مضـيفـا أن (عدد الـشهـداء جرّاء
هذا احلادث بلغ  19كما أصيب

 15بـــــجــــروح".وأضــــاف أنه 
ســحب الـســفـيــنـة إلى الــشـاطئ
إلجراء حتـقيـقات تقـنيـة) داعيا
الناس إلى جتنّب التكهّنات إلى
حـــــ صـــــدور مــــــعـــــلـــــومـــــات
جديدة.وذكرت وكـالة تسنيم في
تــغـريـدة بـالـلـغـة اإلنـكـلـيـزيـة أن
كنـارك ضربت بـصاروخ أطـلقته
سـفيـنة حـربـية إيـرانيـة أخرى).
وقــالت إن (الـســفـيـنــة تـعـرّضت

لـنـيـران صـديـقـة بـعـدمـا أطـلـقت
فـرقاطـة جـمـاران من فئـة مـوجة
صـــاروخـــا عـن طـــريق اخلـــطـــأ
خـالل تـــدريـب حي عــــلى إطالق
النار في منطقة جاسك في مياه

اخلليج).
ـرشد وأثـارت تغـريـدة نـشرهـا ا
األعـلـى اإليـراني عـلي خــامـنـئي
في ذكـرى مــولـد اإلمـام احلـسن
تـــكـــهـــنـــات فـي وســـائل اإلعالم
بـشــأن إمـكــانـيــة عـودة طــهـران
إلظـهــار مــرونــة مــجــددا حــيـال
واشـــنــطن.وكــتب خــامــنــئي في
"أعـــتـــقـــد أن اإلمـــام تـــغـــريـــدته
احلـــــــسن اجملــــــتــــــبـى أشــــــجع
شــخـــصــيــة في تــاريخ اإلسالم.
فـقـد استـعـد أن يضـحي بـنـفسه
ـقرب وباسـمه ب أصـحابه ا

صلحة احلقيقية وجنح ألجل ا
للسلم حلماـة اإلسالم واحلفاظ
عــلى الـقــرآن وتـوجــيه األجـيـال
الـالحــقــة".  وقـــال مــوقع (يــران
إنترناشيـونال) إن خامنئي ذكر
بـــذلك جــــزءا من خـــطــــابه قـــبل
خمـسة عـقود حـول صلح اإلمام

رشد اإليراني قد احلسن كان ا
استشهد به عام  2013 للسماح
بإجـراء مفـاوضات مع الـواليات
ـتـحـدة وهـو مـا عـبـر عـنه في ا
ــرونـة الــبـطــولـيـة). حــيـنه بـ (ا
وذكـر خـامـنـئي ألول مـرة يوم 5
ايـلول 2013 خالل اجـتـماع مع
رئـــــيس وأعـــــضــــــاء مـــــجـــــلس
ـــــرونـــــة وفن اخلـــــبـــــراء أن (ا
ــنـاورة الــبـطــولـيـة فـي جـمـيع ا
اجملــاالت الـــســيــاســيـــة مــهــمــة
مـطلـوبـة ومقـبـولة) ولـكن (هذه
ــــــنـــــاورة ال تـــــعـــــني جتـــــاوز ا
اخلـطـوط احلـمـراء أو التـراجع
عن االستـراتيـجيـات األساسـية
ثل العـليا). أو عدم االهـتمام بـا
وكـان خامـنئـي قد أشـار في عام
ــفـاوضـات  2014 وفي بــدايـة ا
الـنـوويـة الـتي أدت إلى االتـفاق
النـووي إلى خطـابه عام 1973
والـكــتـاب الـذي كــتـبه عن صـلح
اإلمــام احلـسن وأثــار سـيــاسـة
ــرونــة الـبــطــولـيــة قـائال: (إن ا
رونـة ضروريـة جدا في بعض ا

واقف). ا

بــدورهــا  نــفـت حــركــة الــبــشــائـر
الـشـبـابيـة وقـوفـها خـلف الـدعوات
لـلـتظـاهرات الـتي انـطلـقت في عدد
مـن احملافـظات.وذكـرت احلـركة في
بـــــيـــــان امـس ان (بـــــعض مـــــواقع
وســـائـل الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
تـداولت نـبأ وقـوف حركـة الـبشـائر
الـــــشــــبـــــابــــيـــــة خــــلـف الــــدعــــوة
لــلــتــظــاهــرات) وأضــاف أن (هــذه
ـــعـــلـــومـــات ال صـــحــة لـــهـــا مع ا
ـواطـن احـتـرامـنـا الـكـامل حلق ا
في حــريــة الــتــعــبــيــر والــتــظــاهـر
ــطــالــبــة بــاحلــقــوق الــســلـــمي وا
ــشـروعـة  ومــنـهـجــنـا هـو رفض ا
اسـتـغالل التـظاهـرات وتـسيـيسـها

واالستقواء بالشارع). 
واسـتنـكر ائتالف دولـة القـانون ما
اشــــيع بـــشــــأن وقـــوف جــــمـــهـــور
االئـتالف خـلف التـظـاهرات داعـيا
ــؤسـســات االعالمــيـة ومــنـصـات ا
الـتواصل االجتمـاعي الى التعاطي
سمومة التي بـحزم مع الدعايات ا
ال تــريــد لــلــعــراق ان يــســتــقــر وال
لــــــلــــــعــــــراقي ان يــــــعــــــيـش االمن

والهـــدوء.

ـــديــريــة إنـه (قــوة من الـــشــرطــة ا
تــوجــهت الى مــقــر احلــزب والـقت
الـقبض على من فـيه و غلقته وذلك
لـلتـحقق من مالبسـات إطالق النار
الــــذي أدى إلـى إصـــابــــة عــــدد من
ـتـظـاهرين) واضـافت ان ( الـقوة ا
ضـبـطت اسـلـحـة وأعـتـدة مـتـنـوعة

قر).  داخل ا

اسـتـشـهـد اثـر مـصـادمـات حـصلت
بـ مـحـتـجـ وحـمـايـة مـقـر سـيد
يــوسف وسط احملــافــظـة اســفـرت
عـن مـقـتل شـخص واصـابـة اربـعـة
اخــرين بـجـروح). واغــلـقت شـرطـة
الـــبــصـــرة مــقـــر حــزب (ثـــأر الــله)
والــقـبض عــلى من فــيه إثـر إطالق
نـار أدى إلصابـة متظـاهرين.وقالت

 افـاد مصدر امني باستشهاد أحد
مــنــتــظــاهــري احملــافــظــة مــتــأثـرا
ـصدر في تـصريح بـجـراحه.وقال ا
امـس إن (احــد جـرحـى تــظــاهـرات
الـبصـرة استـشهد مـتأثـرا بجراحه
وهـو من سـكـنة قـضـاء شط الـعرب
ـنـطقـة اجلزيـرة ويبـلغ من العـمر
تظاهر  20 سنة) ولـفت الى ان (ا

الـى اجــراء اإلصـالحــات وحتـــديــد
ـبـكـرة.واكـد مــوعـد لالنـتـخـابــات ا
شـــهــود عــيــان ان (الـــعــشــرات من
ـواطن نظمـوا تظاهروا حاشدة ا
قــرب فــلــكــة الــتــربــيــة في كــربالء
وسـط انـــتـــشــــار كـــثـــيـف لـــقـــوات
مـكافحـة الشعب) واشاروا الى ان
ـتظـاهرين رفعـوا الفتات ورددوا (ا
هـتـافـات طالـبـوا خاللـها احلـكـومة
تورط بقتل حاسبة ا اجلـديدة 
ــهم لــلــقــضـاء ــواطــنــ وتــقــد ا
والـشـروع بـاإلصالحـات فضال عن
انية حتديد موعد اإلنتخابات البر
ــبـكـرة). واضـرم مــتـظـاهـرون في ا
الــديـوانــيـة الـنــار امـام مــقـر حـزب
الـدعوة في مركز احملافظة.واوضح
شــــــهــــــود عـــــيــــــان ان (عــــــددا من
ــتـــظــاهــرين اقــدمــوا عــلى حــرق ا
اطـارات امام مـقر حـزب الدعوة في
مــركــز الـديــوانــيـة  لـم يـســفـر عن
احلاق اية اضرار مادية او خسائر
بــشـريـة). وفي ذي قـار  اسـتـشـهـد
ــدني ازهـــر الــشـــمــري الـــنــاشـط ا
مــتــأثــرا بــجــراحه بــعــد مــحــاولــة
اغـتياله امـس االول . وفي البصرة
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جتــددت االحــتـجــاجـات في بــغـداد
واحملـافـظات اجلـنـوبـية لـلـمطـالـبة
ـتـظـاهـرين بـالـقـصـاص من قـتـلـة ا
والـشروع بـاالصالحـات ومحـاسبة
الـــــفــــاســــديـن وحتــــديـــــد مــــوعــــد
لـالنــتــخــابـات  فــيــمــا اســتــشــهـد
نـــاشــطــان في ذي قـــار والــبــصــرة
مـتـأثريـن بجـراحـهمـا . فـفي بابل 
هــــدد احملــــتــــجــــون االســــتــــمـــرار
طالب بـالتظاهرات حلـ حتقيق ا
ـــشــروعـــة. وقــال شـــهــود عـــيــان ا
ــــئـــات من لـ(الــــزمــــان) امس ان (ا
ــواطـنــ تــظـاهــروا امـام مــبـنى ا
احلــــكــــومــــة احملــــلــــيــــة في بــــابل
لـلـمـطـالبـة بـاقـالـة احملـافظ احلالي
واخــــتــــيـــار شــــخص بــــعـــيــــد عن
االحـــــــزاب الدارة احملــــــافـــــــظــــــة)
ـتـظـاهـرين هـددوا واضــافـوا ان (ا
بـاالسـتـمـرار في التـظـاهـرات حل
شـلـروعة). وفي ـطالـب ا حتـقـيق ا
كـــــربالء  خـــــرج الــــعـــــشــــرات من
واطن لدعوة احلكومة اجلديدة ا
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إصــابـات دقـيـقـة وكــبـيـرة في صـفـوف
العدو وتدمير أربع مضافات). 

قتل عنصرين من وافاد مصدر أمني 
داعش فـي كمـ شـمال شـرق بـعقـوبة.
صـدر إن  (قوة امـنيـة مشـتركة وقـال ا
تــمــكـنـت من قـتـل اثـنــ من مــســلـحي
داعش بـكـمـ قـرب مـنـطـقـة عـ لـيـلـة
شـمـال شـرق بـعـقـوبة) ,مـشـيرا الى أن
(احـدهما قناص) وأضـاف أن (العملية
جــرت وفق مــعــلــومــات اســتــخــبــاريـة

دقيقة).
من جـهـة اخرى قـررت محـكـمة حتـقيق
الـكرخ اسـتقـدام وزير الـزراعة الـسابق
علومـات التي صرح بها خالل بـشأن ا

لقاء مع إحدى الفضائيات.
وقــال بــيــان جملــلس الــقــضــاء االعــلى
تـــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان (أمـــــر
االسـتقدام بحق الـوزير السابق صالح
احلـسـنـي صـدر وفـقـا لـلـمادة 211 من
الـــقــانـــون بــعـــد ثــبـــوت عــدم فـــبــركــة
مـعلومـات اللقاء وصـدورها عنه خالفا
ـا ادعاه عـند حضـوره أمام احملـكمة).
وحـضر احلسيني في وقت سابق امام
قـاضي احملكمة للتحقيق بشأن ما جاء
فـي  تصريـحه عن تـخصيـص مبلغ 90
مـلـيـون دوالر من مـزاد العـمـلـة لـغرض
اسـتيـراد مواد غـير ضـرورية. وأعربت
الــنـائــبـة عــالـيــة نـصــيف عن شــكـرهـا
وإشــادتـهــا بـجـهــود الـقــضـاء وهــيـئـة
الـنـزاهـة في فـسخ عـقـد مـحـطـة بـيجي
واســتـرجـاع مـبـلغ 500 مـلـيـون دوالر.

وقــــالت نـــصــــيف في بــــيـــان امس انه
(سـبق وأن كـشـفـنـا عن أكـبـر فـضـيـحة
فــســـاد قــامت بــهــا جـــهــات عــلــيــا في
الـوزارة تـتـضـمن الـتـعـاقـد مع ائـتالف
ـانـيـة وأوراسـكوم شـركـة سـيـمـنس األ
ــصـريـة عــلى تـأهــيل مـحـطــة بـيـجي ا
بلغ مـليار و300 مـليون الـكهـربائيـة 
ـــــهـــــمـــــة من دوالر رغـم أن األجـــــزاء ا
احملــطـة كــالـتـوربــيـنــات مـوجـودة ولم
و حـذرنا تـتـضـرر أثـنـاء دخـول داعـش
من مــحـاولـة إخــفـاء األدلـة بــشـأن هـذا
دراء الـعـقـد وإلـصـاق الـتـهـمـة بـأحـد ا

 .( العام
مـن جــهــة اخـرى  ,افــاد شــهـود
عــــيــــان بــــأن حــــريــــقــــا انــــدلع
ـحاصـيل زراعيـة في محـافظة
ديــالـى وتــعــرض فــرق االطــفـاء
الطـالق نــــــــار ادى الصــــــــابــــــــة
.وقـال الــشــهـود في مــنــتـســبــ
تـصـريح امس ان (حـريقـا اندلع
قدادية في مـحاصيـل زراعية بـا
فـي ديالى) ,واضـافـوا انـه (عـند
ــدني مـــبــاشــرة فــرق الـــدفــاع ا
بــعـمــلــيـات االخــمـاد تــعـرضت
االـى اطالق نـار مـن مـجــهــولـ
ـــــا ادى الـى اصـــــابـــــة احـــــد
ـنتسـب باطالقات في مـنطقة ا

البطن). 
ـزوروعـات وتــتـعــرض حـقــول ا
فـي محـافـظـات عـدة الى حرائق
ــهــنــيـة لـم تـتــوصـل اجلــهــات ا

مـــنــتـــســبـــ في لـــواء الــرد الـــســريع
بانفجار عبوة ناسفة باحملافظة ذاتها.
وقــتـلـت قـوة أمــنـيــة ارهـابــيـ أثــنـ
ضـمن قـاطع محـافظـة كركـوك.وتمـكنت
قــوة من مـفـارز هـنـدســة مـيـدان قـيـادة
عــمـلـيـات اجلــزيـرة خالل واجب بـحث
وتـفتيش عن مخلفات داعش االرهابية
في مـــعــســكــر خــالـــد بن الــولــيــد بــ

قــضــاءي عــنــة وراوة من تــفــجــيـر 45
عبوة ناسفة دون حادث يذكر.

ونـفذت هـيئـة احلشد عـملـية امـنية في
وصل.  ناحية النمرود با

وذكـرت الهيئة في بيـان تلقته (الزمان)
امـس إن (الــفـوج األول فـي الــلـواء 30
الـتـابع لـقـيـادة عـمـلـيـات احملـافظـة في
احلـشـد نـفـذ عـمـليـة أمـنـيـة في نـاحـية
ناطق الـنمرود  ,اسـفرت عن تـفتـيش ا
الـواقـعـة عـلى ضـفـاف دجـلـة).واعـلـنت
قـيـادة قاطـع عمـلـيات سـامـراء للـحـشد
عن دك أربـع مضـافـات تـابـعـة لـتـنـظيم
داعـش بـقـذائف الــهـاون في مـنــطـقـتي

حويجة مسيرة وحويجة جلوب. 
واوضـح الــــبــــيــــان ان (مــــعــــلــــومـــات
اسـتخـباراتـية وردت إلى قـيادة الـلواء
 313أفـــادت بــوجــود اربع مــضــافــات
فــيـهــا عـنــاصـر مـن تـنــظـيم داعش في
مـنــطـقـتي حـويـجـة مـسـيـرة وحـويـجـة
جـلـوب) ,وأضــاف أن (أبـطـال اإلسـنـاد
ـدفعي والصاروخـي واالختصاصات ا
الـسـانـدة أمـطـروا أمـاكن وجـود الـعدو
ـا أسـفـر عن وقـوع بـقـنـابـر الـهـاون 

 a¹—«uB UÐ VO M « WOŠU½ ·«bN²Ýù jD  ◊U³Š≈

W¾¹dł  «—«dIÐ t²¹ôË sÒýb¹ ¡«—“u « fOz—

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

 شــــكـل مــــحـــــافظ ذي قـــــار نــــاظم
الــوائــلي جلـنــة فــنـيــة لــلـتــحــقـيق

تلكئة باحملافظة. شاريع ا با
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه
( تـــشــــكـــيـل جلـــنــــة فـــنــــيـــة من
مــهــنــدســ ومــخـتــصــ لــلــقــيـام
بــالــتـــحــقـــيق في اســـبــاب تـــلــكــؤ
ـــشـــاريـع في احملـــافـــظـــة والـــتي ا
انعكست سلبا على واقع اخلدمات
ــقــدمــة لـــلــمــواطــنـــ من ابــنــاء ا
احملـــافــظــة حـــيث تــضم الـــلــجــنــة
ــثـلــ عن الــدوائـر الــتــحـقــيـقــة 
ـشـاريع اخلــدمـيـة لــتـحــديـد تـلـك ا
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حــتى االن الى اجلـهـة الـتي تـقف وراء
تــلك االعــمــال الــتي تــضــر بــأقــتــصـاد
الــــبالد. وأخـــمـــدت قــــوة من احلـــشـــد
الــشــعــبـي حــريــقــا نــشب في نــاحــيــة
الـــبـــغـــدادي فـي قـــضـــاء هـــيت غـــربي
مــحـافــظــة االنـبــار. وذكـر بــيـان العالم
احلـشد اطـلعت علـيه (الزمان) امس ان
(قـــوة من الـــفـــوج الــثـــانـي بــنـــاحـــيــة
الـبـغـدادي لـلحـشـد جنـحت بـاالشـتراك
مع الــقــوات األمــنــيـة بــإخــمــاد حـريق
أنـدلع في الـناحـية نـتيـجة سـقوط أحد
أسالك الـضغط الـعالي جراء الـعاصفة
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ـعـروف ( الـدكـتـور عـبـدالـرزاق ـصـري ا يـقـول الـفـقـيه الـدسـتـوري ورجل الـقـانـون ا
السنـهوري) ان اول دولة مـدنية في الـعالم   ارساء قـواعدها  هي دولـة (ابي بكر

الصديق ) التي يسميها الدكتور محمد علي الصالبي ب ( الدولة الصديقية) ..
وهذه القنـاعة لدى السنهوري جاءت استنادا الى الطريقة التي  بهااختيار احلاكم
بـاديء التي ارسـاهـا او دعا الـيهـا ابوبـكر - اخلـليـفة ابي بـكـر - اوال  واالسس وا
في كلمته الـشهيرة ثـانيا  التي القـاها على احلاضـرين في سقيفة بـني ساعدة عند

انتخابه والتي جاء فيها :-
وان اسـأت فـقـومـوني فـإن احـسـنت فـاعـيـنـوني  "لـقـد ولـيت عـلـيـكم ولـست بـخـيـركـم
الصدق امانة والكذب خيانة ان العهد الذي بيني وبينكم كتاب الله وسنة رسوله.."
ـقـتـضـبـة في الـفـاظـهـاولـكن الـعـمـيقـة في هـذه الـعـبـارات اخملـتـصـرة في كـلـمـاتهـا وا
دالالتهـا  والرصـينة في مـعانـيهـا ومحتـواها  لـو اضفنـا اليـها شـكل وصيغـة عمـلية
فانها االخـتيار( الـبيعة) بـتلك الطريـقة الشفـافة والواضـحة التي جرت في الـسقيفـة 
فهوم ـدنية بـا باديء االسـاسية الـتي تبنى   عـليهـا الدولة ا تـتضمن وتـنطوي عـلى ا

عاصر.. احلديث وا
فمن عـملـية االخـتيـار (الـبيـعة) ومـضمـون العـبارات الـواردة في الـكلـمة نـستـطيع ان

نستنبط مايلي :-
يـتم من قـبل اوال /ان انـتـخـاب احلـاكم - رئـيس الـدولـة - وكـذلك الـنـخـبـة احلـاكمـة 
صطلح ثلهم ( اهل احلل والعقد   احملكومـ - الشعب - مباشرة اومن قبل من 

عاصر .. صطلح احلديث وا ان با الفقه السياسي االسالمي ) والبر
ثـانـيـا/ ان الـعالقـة ب احلـاكم واحملـكـوم - الـسـلطـة والـشـعب - تـبـنى عـلى اساس
احملـاسـبـة  الـتي يـتـضـمن الـثـواب والـعـقـاب - الـتثـبـيـت والعـزل - مـن جهـة وكـذلك
من جهـة ثانـية . بـحيث يـستطـيع كل فرد من ضمـان حريـة الرأي والـتعـبيـر للشـعب 
افراد الشـعب - الرعية - او من ينوب عنهم  ان يعبر عن قناعاته ورأيه في احلاكم

او السلطة وبيان موقفه منه  سلبا وايجابا..
ثالثـا / ان تعامل احلاكم -الـسلطة-  مع احملـكوم - الشـعب - يكون على اساس
ـواقف او الـتـعـاطي مع ثـروات ( الـصـدق واالمـانـة ) سـواء في اتـخـاذ الـقـرارات وا

البالد وعائداته االقتصادية ومجاالت الصرف .
صطلح احلديث ب ( الشفافية ) . وهذا ما يسمى با

تتمثل في وجود دنية  رابعا / ان مـرجعـة احلكم والعمل السياسي  وادارة الدولة ا
( دستور) يتـضمن مباديء عامة وقوانـ تفصيلية تـنظم العالقة ب جميع االطراف

ؤسسات  و توزيع الواجبات واحلقوق. وحتدد شكل الدولة وتب كيفية ادارة ا
وقد جتـلى ذلك بـوضوح فـي عبـارة ( ان العـهـد الذي بـيني وبـيـنكم كـتـاب الله وسـنة

رسوله ) التي وردت في كلمة (ابي بكر).
وهذه نـستـدل منـها ضـرورة وجود مرجـعيـة للـحكم - الـدستور - شـخصـها ابـوبكر

بكتاب الله  وسنة رسوله.. لدولته 
ـفاهيم الـواردة في الكلـمة او البالغ قتـضب للعـبارات وا اذن نـستـنتج من الشـرح ا
ان الـدولة التي ارادها خـليفة رسول الـله  للمسـلم  هي بحـق دولة مدنية ذكور  ا
قائمه عـلى مباديء راسخـة واسس متقـدمة نسبـيا . وذلك على خـطى دولة الرسول(
ـسلـمـ والـيـهود ـكـونـات ( ا ـديـنـة الـتي جمـعت كل ا ص) الـتي بـنـيت وفق وثـيقـة ا

شرك ) . وا
كل مـا ذكـرنـاه جـعل (الـدكـتـور عـبـدالـرزاق الـسنـهـوري)  وآخـرين 
ــعــاصـرة بل ــدنــيـة ا يــقــارنـون بــ تــلــــك الـدولــة والــدولـة ا
يـعـتبـرون تـلك الـدولة اول دولـة مـدنيـة في الـتـاريخ مع االخذ
بـنـظـر االعـتـبـارالـفـارق الـزمـني الـشـاسع و الـتـطـور الـهـائل
الـذي شـهـدته مـجـاالت احلـيـاة اخملتـلـفـة واسـالـيب  الـعـمل

واالدارة.

W∫ حكومة مصطفى الكاظمي في جلستها االولى Kł
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 بـدأ رئـيس مـجـلس الـوزراء اجلـديد
مــصـــطــفى الــكــاظــمي مــســؤولــيــته
بـاتـخـاذ عـدد من الـقـرارات اجلـديـدة
كـمــا اسـفـر اول اجــتـمـاع حلــكـومـته

اعن قرارات مهمة. 
واجمل الكاظمي تلك القرارات خالل
كلـمة الـقاهـا عقب االجـتمـاع بإطالق
ــتــقــاعـديـن واحلـرص عــلى رواتب ا
عدم تأخيرها وتشكيل جلنة قانونية
عــلـــيـــا لــتـــقـــصي احلـــقـــائق في كل
األحداث الـتي حصلـت منذ األول من
تــــشــــرين األول عــــام 2019 وحــــتى
ــعــتــقــلــ الــيـــوم وإطالق ســراح ا
الــــذين شـــاركـــوا في الـــتـــظـــاهـــرات
بـاسـتثـنـاء من تـورط بـالـدم الـعراقي
وتـشـكيل خـلـيـة أزمـة من اخملـتـص
في الـشــؤون اخلـارجـيــة والـعالقـات
الدولية إلجراء مباحثات مع اجلانب
ـــــراجــــعـــــة االتـــــفــــاق األمـــــريــــكـي 
ــا اإلســـتــراتــيــجي بـــ الــبــلــدين 
يـــحـــمي وحــــدة وســـيـــادة الـــعـــراق
وتشكيل جلنة من اخلـبراء للتنسيق
ـعنـية لتـذليل العـقبات مع اجلهات ا
أمام إجـراء انتـخابـات مبـكرة نـزيهة
وعــادلـة واعــادة الــفـريـق أول الـركن
عــبــد الـوهــاب الــسـاعــدي وتــرقــيـته
رئــيــســا جلــهـاز مــكــافــحــة اإلرهـاب
ـقبلـة سيكون ـرحلة ا والتوجه في ا
لـلمـحـافـظات لـوضع رجـال اصـحاب
ـسـؤولـيـة قـدرة عـالـيـة عـلى حتـمل ا
وتقد االفضل إلدارة محافظاتهم. 
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ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
الكاظـمي قوله خالل اجلـلسة االولى
جملـلس الوزراء اجلـديـد الـتي عـقدت
عصر السبت ترحيبه بأعضاء فريقه
احلكـومي  داعيـا اياهم الى (الـعمل
اجلاد في خدمة شعبهم).واضاف إن
(قيمة عـملنا هي حتـقيق النجاح في
الوضع الصـعب وحتويل األزمة الى

فرصة وأمل).
وعن مــوضـوع االنــتــخـابــات أكـد أن
(من أولـويـات هـذه احلـكـومـة تـأمـ
ظـــروف آمـــنـــة وســــلـــيـــمـــة إلجـــراء
االنـتـخـابــات ونـحن داعـمـون لـعـمل
ــســـتــقـــلــة ـــفــوضـــيــة الـــعــلـــيـــا ا ا
لالنــتــخـابــات وهي شــريك حــقــيـقي
لـلـحـكومـة لـلـوصـول الى انـتـخـابات

شـتت).  من جـهته دعـا الـنائب عن ا
تيار احلكـمة علي البـديري احلكومة
اجلـديـدة الى إيــقـاف جـمـيع األوامـر
اإلداريـــة الــــصـــادرة خالل الـــشـــهـــر
األخـيـر من عـمر احلـكـومـة الـسـابـقة
ــتـعـلــقـة بــالـتـنــقالت ومن بـيــنـهـا ا
ــــديــــرين أوامــــر نــــقل لــــعــــدد مـن ا

 . العام
وقــــال الـــبـــديـــري فـي تـــصـــريح إن
(أوامـر إداريـة صـدرت خالل الـشـهـر
األخـيـر من عـمر احلـكـومـة الـسـابـقة
تــضــمــنت عــمــلــيــات نـقـل لـعــدد من
ديـرين الـعامـ داخل الوزارات أو ا
مـابــ وزارة وأخـرى وكــانت خـارج
الضوابط أو الصـالحيات القـانونية
وكان بعض مـنها ألسـباب شخـصية
أو لـتــصـفـيـة حــسـابـات بـ أطـراف
ــصــالح ســـيــاســيــة أو حــزبـــيــة أو 
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وأضـاف أن (تـلك الـقـرارات واألوامر
غــيــر قــانــونــيــة أو مــهــنــيــة وعــلى
احلـــكــومـــة اجلـــديـــدة ورئـــيـــســـهــا
الـــكـــاظـــمـي إلـــغـــاء جــــمـــيع أوامـــر
الـتــنـقالت الـتي جــرت خالل الـشـهـر
األخـير من عـمـر احلكـومـة السـابـقة
ـعـرفة ودراسـتـهـا بـشـكل تـفـصـيـلي 
الدوافع احلقـيقية خـلفها ومـحاسبة
كل مـن تــورط بــاســتــغـالل مــنــصــبه
ـصــالح حـزبـيـة أو شــخـصـيـة). من
جــهــة اخـرى تــلــقى الــكـاظــمي امس
نـاسـبة سـيال جديـدا من الـتـهانـي 
تسنـمه مهـام منصـبه رئيـسا جمللس

الوزراء. 
وتـمنـى رئيس اجلـمـهـوريـة الـسابق
فؤاد معصوم للكاظمي خالل اتصال
هاتفي اجراه معه أن (تتكلل جهوده
وإعـــضـــاء تـــشـــكــــيـــلـــته الـــوزاريـــة
ــســـؤولــيــة لالزمــات بـــالــتــصــدي 
الية والـصحية التي االقتصاديـة وا
تتـهدد الـبالد) معـربا عن أمـله بقدرة
الكـاظـمي وحكـومـته علـى (التـعاطي
سـؤوليـة وطنـية وحـرص أكيد مع
لـفات العـالقـة برغم كل الـتعـقيدات ا
والــصـــعــوبــات احملــيــطــة بــالــداخل
الــعــراقي والــســاحــتـ األقــلــيــمــيـة
والـدولـيـة).من جـانـبه أكـد الـكاظـمي
(عـــزمـه عـــلى أن تـــكـــون حـــكـــومـــته
حـكومـة حـلول ومـعـاجلات مـسـؤولة

لـكل الــتـحـديـات الـقــائـمـة والـعـبـور
بـــالـــعــراق وشـــعـــبه الى بـــر األمــان

والسالم).  
وتـلـقى الـكــاظـمي بـرقـيـة تـهـنـئـة من
رئيس دولة فـلسطـ محمـود عباس
أكد خاللهـا (قدرة احلكـومة اجلديدة
عــلى جتـاوز الــتــحـديــات الـراهــنـة)
مـــعــربـــا عن (اعــتـــزازه بــالـــعالقــات
األخــويـة والـتــأريـخــيـة الــتي جتـمع
). كـما البـلديـن والشـعبـ الشـقيـق
تلـقى رئيس مـجلس الـوزراء اتصاال
هاتـفيـا من نظـيره الـلبـناني حـسان
ديـاب اعـرب خالله عن (تـطـلـعه الى
مزيـد من التقـدم واإلزدهار لـلعالقات
الـــتي تــربـط الــبــلـــدين والــشـــعــبــ
) فــيــمــا اكــد الــكـاظــمي الـشــقــيــقــ
(حـــرصه عـــلى تـــطـــويـــر الــعـالقــات
الثـنائيـة وامنيـاته للـشعب اللـبناني

باخلير والسالم).
وبعث رئيس دولـة االمارات  خلـيفة
بن زايــد آل نـهـيــان بـبـرقــيـة تـهــنـئـة
اثلة للكاظمي تـمنى فيها (للعراق
زيـد من وشـعـبه اخلـيـر والـرخـاء وا
الـــتـــقـــدم واإلزدهـــار لـــلـــعالقـــات بن

.( البلدين الشقيق
ووجـه الــــرئـــــيس اإليـــــراني حـــــسن
روحــاني رســالـة لــلـكــاظــمي وأعـرب
فـيــهـا عن امــله  بـ(تـعـزيــز وتـرسـيخ

الـعالقـات بـ الـبـلـدين عـلى الـصـعد
كــافـة وفي اطــار مـصــالح الـشــعـبـ
وارســــاء الـــسـالم واالســـتــــقـــرار في
ـنــطـقـة) كـمـا بـعث مــسـتـشـار قـائـد ا
الثـورة اإلسالميـة االيرانـية لـلشؤون
الــدولــيـة عــلي أكــبــر واليـتي بــرقــيـة
تــهـنــئـة الى الــكـاظــمي هــنـأه فــيـهـا
وتــشـــكـــيــلـــته الـــوزاريـــة والـــشــعب
العراقي بتشكيل احلكومة اجلديدة.
ـكـتبه وكـان الـكاظـمي قـد اسـتـقـبل 
في الـــقــصـــر احلـــكــومـي الــســـفـــيــر
اإليـراني لـدى بـغـداد إيـرج مـسـجدي
وأكـد له (حـرص الــعـراق عـلى إقـامـة
أفـــضل الــعالقـــات مع اجلــمـــهــوريــة
ـا اإلسالمـيـة وجـمـيع دول اجلـوار 
يــخـدم مــصـالـح الـشــعـبــ اجلـارين
ـــنـــطـــقــة) واألمـن االســتـــقـــرار في ا
مــشــددا عــلى أن (الــعــراق لن يــكـون
ـرا أو مــقـرا لالرهــاب أو مـنـطــلـقـا
لالعــتــداء عــلى أيــة دولــة أو ســاحـة
لتصفية احلـسابات). من جهته تقدم
مسجدي بـالتهنـئة للكـاظمي  معربا
عن (تـطـلع بـالده لـتـطـويـر الـعالقـات
الــثــنــائــيــة وتــعــزيــز الــتــعــاون بـ

البلدين في جميع اجملاالت). 
ـكـتـبه في كـمـا اسـتـقــبل الـكـاظـمي 
الـقـصـر احلــكـومي سـفـيـر الـواليـات
تـحدة األمـريكيـة ماثـيو تـولر وأكد ا

يـادين والنـهوض بـها في جمـيع ا
نحو االفضل. 
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من جــهــة اخــرى اعــلــنـت مــديــريـة
دنـي في محـافظـة ذي قار الدفـاع ا
عن تــعــفــيــر اكــثــر من 400 مـوقع
يـــضم دوائـــر رســــمـــيـــة واحـــيـــاء
ومحالت وذلـك ضمن جـهـودها في
تـدارك انــتـشـار فــايـروس كـورونـا
مـــقـــابل ذلـك تـــســـتـــمـــر اجلـــهـــات
الرقابيـة الساندة خلـلية االزمة في
تـشـديـد الـرقـابـة ورصـد اخملـالـفات
ضمـن اطار الـرفع اجلـزئي والـكلي

حلظر التجوال في احملافظة. 

عـلى صـعـيـد مـتـصل اعـلـنت دائـرة
صـحـة احملـافـظـة عن الـعمـل بقـسم
الـباطـنـيـة في مـستـشـفى  احلـس
التعـليـمي في الناصـرية الستـقبال
ـرضى بـعـد 40 يـوم من حتـويـله ا
الـى مــشـــفى خــاص لـــلــمـــصــابــ
بـــفــايـــروس كــورونـــا. وقــال عـــبــد
احلس اجلـابري مديـر عام صحة
احملـافـظـة انه (قـررت اعـادة العـمل
ــسـتــشـفى احلــسـ الــتـعـلــيـمي
حــيث  افـتـتــاح قـسم الــبـاطــنـيـة
ـرضى والــتــحـضــيـر ألســتـقــبــال ا
ستشفى) للمباشرة بباقي اقسام ا
وكــــانت الــــدائـــرة قــــد خــــصـــصت

ونسبة اجنازهـا واسباب تأخرها)
واكـد البـيـان ان (اللـجـنة سـتـتولى
قـصرين حتديـد اسبـاب آلتـلكـؤ وا
ـــــقــــــاولـــــ مـن الـــــشــــــركــــــات وا
ـشـرفـ واحـالـتـهم ـهـنـدســ ا وا

الى اجلهات الرقابية).
واشــار الى (وجــود الــعـشــرات من
ـتــلــكــئـة في قــطــاعـات ــشــاريع ا ا
اء الصـحة والـتربـية واجملـاري وا
والبـلـديـات). وكان مـحـافظ ذي قار
قـد تـعــهـد بـالـعـمـل عـلى الـنـهـوض
باحملـافظة مـنذ الـيوم االول لـتسلم
مـنصـبه في جـمـيع الـقـطـاعات  من
خالل تصـعيـد اجلهـود وتكـريسـها
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احــبــطـت قــوات الــلـواء 26 بــاحلــشــد
الـشـعـبي مـخـطـطـا السـتـهـداف نـاحـية
الـنـخـيب بـالـصـواريخ. وقـالت مـديـرية
احلـــشــد الــشـــعــبي في بـــيــان تـــلــقــته
(الزمان) امس إنه (بناءً على معلومات
اســتـخــبـاريـة دقــيـقــة تـوجــهت مـفـرزة
قـتالـية مع الفـريق التـكتيـكي للواء 26
سؤولـية بعمق بـاحلشد خـارج قاطع ا
25 كــيــلــومــتــرا شــرق وادي قــذف في
صـــحــراء االنـــبـــار لــلـــســيـــطـــرة عــلى
مـجـمــوعـة مـقـذوفـات مـهـيـئـة لـعـمـلـيـة
تـعـرض حتـتـوي عـلى سـتـة  صـواريخ
مـع دراجــة نـــاريـــة الـــتي كـــانـت تـــعــد
السـتـهـداف نـاحـيـة الـنـخـيب) ,مـشـيـرا
الـى  (تــدمــيــر الــصـــواريخ بــعــد فــرار

الدواعش). 
ونـــفـــذت قــــوة من احلـــشـــد عـــمـــلـــيـــة
اسـتــبـاقـيـة في بـاديـة الـنـجف. واردف
الـــبــيــان ان (قــوة مـن االســتــخــبــارات
وفـوج الـقـوات اخلـاصـة لـلـواء الـثـاني
في احلـشـد شـرعـا امس االول بعـمـلـية
ارسة أمـنية مشتركة في اسـتباقية و
عــمق الــصـحــراء والـشــريط احلـدودي
ـثـنى).وأعـلن الـفــاصل بـ الـنـجف وا
قــائـد قــاطع الــشـمــال لـلــحـشــد يـلــمـاز
شـهـاب النـجار الـقبض عـلى ثالثة من
قــادة داعش في كـركـوك  ,مـن دون ذكر
مــــزيـــد من الــــتـــفـــاصــــيل عن احـــداث
الـــعــمــلــيـــة االمــنــيــة. واصـــيب ثالثــة
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ــيـــداني وجــنــاحي ــســـتــشــفى ا ا
الـطـوار واحلـشـد الشـعـبي داخل
مــسـتــشـفى احلــسـ بــسـعـة 120
ســـريــر  حلــجــر مـــرضى كــورونــا.
وبدات شـبـكة احلـمايـة االجـتمـاعة
يداني لتحديث ـسح ا باحملافظة ا
ــســتــفــيــدين مـن ابــنـاء بــيــانــات ا
احملــافـــظـــة. وقــال مـــديـــر شــبـــكــة
احلـمـايـة فـي تـصـريح ان (مالكـات
ــسح الــدائــرة بــاشــرت بــأعــمــال ا
ــــيـــدانـي من خالل 80 بــــاحــــثـــا ا
ـــسح يـــشـــاركـــون في عــــمـــلـــيـــة ا
للـمسـتـفيـدين والبـالغ عددهم 150

الف مستفيد). ناظم الوائلي

نــزيـــهــة وعــادلـــة). ونــاقش اجملــلس
آلـيـات عمـله واألوضـاع االقـتـصـادية
والـصـحـيــة واتـخـذ الـقـرارات اآلتـيـة
تخويل رئيس مجلس الوزراء ووزير
ــــالــــيــــة صـالحــــيــــة اطالق رواتب ا
ــتـــقــاعــدين وإلــغــاء قــرار مــجــلس ا
الوزراء السابق رقم 97 لسنة 2020
بـشـأن ايـقــاف الـتـمـويل  الى جـانب
ـــوافــــقـــة عـــلـى مـــشــــروع قـــانـــون ا
االقتراض احمللي واخلارجي لتمويل
ـالي لـعـام 2020 واحـالـته الـعـجــز ا
الى مجـلس النـواب استـنادا ألحـكام

واد الدستورية .  ا
ومن الـقـرارات االخـرى قـيـام وزارتي
النقل والـثقافـة بإعادة الـتفاوض مع
مــديـري الـفــنـادق لــغـرض تــخـفـيض
اسـعــار الـغـرف في الـفــنـادق ويـكـون
اإلطعام على عاتق ومسؤولية وزارة
الــصـحــة إلســتـيــعـاب الــعــائـدين من
اخلـــارج لــغـــرض حـــجــزهم فـي تــلك
الفـنادق والـطلب من مـجلس الـنواب
اســتـكــمــال الـتــصـويـت عـلى قــانـون
االنــتــخــابــات اجلـديــد وارســاله الى
رئـاسـة اجلـمــهـوريـة لـغـرض ادخـاله
حيز الـتنـفيذ بـعد نشـره في اجلريدة
الـرسمـيـة وتقـد الـدعم اللـوجـستي
ـتـاحـة وتـوفــيـر جـمــيع االمـكـانــات ا
ــســتــقــلــة لــلــمــفــوضــيـــة الــعــلــيــا ا
ـكـنـها مـن اجراء ـا  لالنـتـخـابـات 
االنــتـخـابــات بـعــد حتـديـد مــوعـدهـا
مــطـالــبــا  الـوزارات واجلــهـات غــيـر
ــرتـــبــطـــة بــوزارة بـــالــتـــعــاون مع ا
مـــفــوضــيـــة االنــتــخـــابــات من خالل
ـالكـات الــبــشـريــة لــلـقــيـام تــوفــيـر ا
بالـعملـية االنتـخابـية وتعـديل قانون
ـــا يــــؤدي إلى تـــنــــظـــيم األحــــزاب 
الوضع القانوني لعمل األحزاب على
ــقــراطـيــة تــضـمن أسس وطــنــيـة د
الــتــعــدديــة الــسـيــاســيــة والــتــحـول
قـراطي.وفي هذا الـشأن اشادت الد
رئيـسة حـركة إرادة حـنان الـفتالوي
بـــقــرارات اجلـــلـــســة األولـى جملــلس

الوزراء .
وقـــالت فـي تـــغــريـــدة إن (اجلـــلـــســة
حمـلت رسائل إيـجابـية وتـنظـيمـية).
واضـــــافـت أن أهم تـــــلك الـــــرســـــائل
(الـــعــمل عـــلى إجــراء االنــتـــخــابــات
ــبــكــرة الــنــزيــهــة والــعــادلــة الــتي ا
ـشــهـد الـسـيـاسي سـتـعــيـد تـرتـيب ا

له (ضرورة الـتعاون والـتنـسيق ب
الــبـلــدين في اجملـاالت االقــتـصــاديـة
واألمــــنــــيــــة ومــــواجــــهــــة االرهـــاب
والـتـحـضيـر لـلـحـوار اإلسـتـراتـيجي
ب البلديـن والعمل على حفظ األمن
نطقة وإبعادها عن واالستقرار في ا
اخملاطر) مـشيـرا إلى أن (العراق لن
يـكون سـاحـة لتـصـفـيات احلـسـابات
واالعــتــداء عــلى أيــة دولــة جــارة او

صديقة).
من جـهته هـنـأ تولـر  رئـيس الوزراء
ــنـاسـبــة نـيل حـكــومـته الــثـقـة في
مــجــلس الــنــواب واكــد (اســتــعــداد
بـالده لـــدعـم الــــعـــراق فـي اجملـــاالت
كافة خـصوصا اجلـانب االقتصادي
ومواجـهة جـائحة كـورونا). الى ذلك
تــلــقـى الــكـاظــمـي تــهــاني الــســفــيـر
التركي لـدى بغداد فـاحت يلدز  الذي
أكــد (رغـبــة بالده بـتــوســيع عالقـات
الـــتـــعـــاون الـــثــــنـــائي).بـــدوره اكـــد
الـــكــاظــمي خـالل اســتــقــبـــاله يــلــدز
(حــــرص الــــعـــراق عــــلـى تــــطــــويـــر
العالقات مع اجلارة تركيا في جميع

اجملاالت).
وجرى خالل الـلـقاء (بـحث الـقضـايا
ــشــتــرك وأهــمــيــة ذات االهــتـــمــام ا
تعزيز التعاون االقتصادي ومكافحة

االرهاب) .
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ــشـرقـة الــروحـيـة والــنـفـســيـة والـقــيـمـة كـان بـود االنــسـان أن يـكــتب عن اجلـوانب ا
ـبـارك الـذي أطل عـليـنـا مـنذ األخالقـيـة الـكامـنـة في فـريـضة صـوم شـهـر رمـضان ا
شاركة في تلك بضعة أيام. لكن أبى البعض في اخلليج العربي اال أن يحرفنا عن ا
ـهمـة احملببـة الى النـفس واالنخـراط في أجواء رمـضان الـعابـقة بـسمـو الروح فوق ا
ماحكـات والصراعات الغريزية التي تمأل حياة الـعرب في اللحظة التي يعيشونها. ا
ـارسة ظاهرة سـياسية – نهك مصـرون على دفعه في  فالبـعض في هذا اخلليـج ا
ثـقـافـيـة مـحـيـرة لـلـعـقل وبـاعـثـة عـلى االسـتـغـراب تـتـلـخص في تـراجع كـارثي في

االلتزامات القومية والدينية واالنسانية جتاه الشعب العربي الفلسطيني.
وللتـذكير وباخـتصار شـديد بدأت الـظاهرة بـغض النظـر عن زيارات بعض األفراد
واجلـمــاعـات لـلـكــيـان الـصـهــيـوني ومـصـافــحـة بـحـرارة أيــادي كل أنـواع اجملـرمـ

الصهايـنة من الذين استباحـوا وقتلوا ودمروا احلـياة الفلسطـينية عبـر سبع سنة.
ثم أعـقـبت ذلك قـيـام الـبـعض بـخـطـوات تنـسـيـقـيـة تـطـبـيعـيـة تـعـاونـيـة مع مـؤسـسات
ـدني االسـتــخـبــارات الـصـهــيـونـيــة ومع اشـكـال مـن مـؤسـســات احلـكم واجملــتـمع ا
الـصهيـونيـة. ثم توالت أنواع من الـدعوات الـرسميـة جلهـات صهيـونيـة رسميـة وغير
رسمية لـلمشاركة في مؤتمرات دولية تقام هنا أو هناك وليقوم أولئك الصهاينة بعد
عـالم الـسيـاحـية من أجل الـتـأكيـد بـأن ظاهـرة التـطـبيع ذلك بـزيـارات علـنـية لـشـتى ا
أصـبحت نـشاطـا اعتـياديـا في هذا اجلـزء من الوطن الـعربي. وعـندمـا تبـاهى رئيس
سؤولـ لم يصدر وزراء الكيـان الصهـيوني اجملرم بـأنه على اتـصال دائم ببـعض ا
ا استوجب طرح ألف سؤال وسؤال عما وراء ذلك وعما اذا كان تكـذيب رسمي 
بـعض اخلـلـيج الـعربي قـد أصـبح يـقوم بـالـوكـالة حتت الـضـغط واالبـتزاز لـتـحـقيق
رغـبـات جـهات اسـتـعـمـاريـة خـارجـيـة أبـرزهـا الـلـوبي الـصـهيـونـي في نـظام احلـكم
األمـيـركي وهـو الـلـوبي ايـاه الـذي ادعى بـأنه يـعـد لـتـقـد مـقـتـرح (صـفـقـة الـقـرن)
ا فيها جهات خليجية. لم يكتف ذاك البعض وهو في بالتنـسيق مع جهات عربية 
لك شـرعية حق اتخـاذ قرارات مثل خطوات ثل أقليـة محدودة وال جميع األحـوال 
الـتطـبيع تلك بـذاك التخـبط العـبثي في اجلانب الـسيـاسي من قضيـة العرب األولى
ـا انـتـقل أخـيـرا لـيـهيـئ الوعي قـضـيـة الصـراع الـوجـودي الـعـربي الـصـهيـوني وا
الشـعبي الـعربي لـقبـول التطـبيع والـتعـايش مع الكـيان الصـهيـوني من خالل الثـقافة
االعالمـيـة. وهـكـذا ومع بـدايـة هـذا الـشـهـر الـفـضـيل فـوجـئـنـا بـعرض مـسـلـسالت
ضـللـة غيـر مقـنعـة بأهـدافها رمـضانـية مـثيـرة للـجدل مـليـئة باألخـطاء الـتاريـخيـة ا
ـعلـنة تـتنـاول جانـبا من جـوانب تاريخ الـصراع الـعربي  –الـصهيـوني بشـكل فيه ا
سلـسالت ومنتجوهـا والقائمـون بتمثيل الكثيـر من الشبهات. وسـواء أقصد كاتـبو ا
أدوارها الـتـنـاغم مع بعض االدعـاءات الـصـهيـونـيـة أم لم يقـصـدوا فـإنهم يـطـرحون
ية موضوع االدعاء الصهيوني الكاذب بأن موضوعا مـحببا للقوى الصهيونية الـعا
الـيـهـود الـعـرب كـانـوا مـضـطـهـدين وبـأنـهم بـالـتـالي اضـطـروا لـلـهـجـرة الـى الـكـيان
هاجرين الصهيـوني حلماية أنفسهم وبـأنه مثلما قبل الـكيان الصهيوني اسـتقبال ا
الـيـهـود الـعـرب فـعـلى الــعـرب أن يـشـجـعـوا الـشـعب الـفـلـسـطـيـني عـلى تـرك وطـنـهم
للـصـهـايـنة والـعـيش في الـبالد الـعربـيـة الـتي يـختـارونـهـا.هكـذا يـريـد الصـهـايـنة أن
وضوع الفلسطيني تختلط األوراق وأن يقتنع االنسان العربي في أعماق وعيه بأن ا
لـيس أكثر مـن صفقـة تبـادل وينسـى أن الوجود الـصهـيوني في فـلسطـ هو هـجمة
استـعـماريـة مبـنـية عـلى أسـاطيـر ديـنيـة خرافـيـة الحتالل أرض شـعب عـربي عاش
فـيهـا عبـر آالف السـن بل ولـلتـوسع التـدريجي القـامة دولة »اسـرائيل «الـتوراتـية
ـطـالـب في اآلونـة األخــيـرة حق الــيـهـود مـن الـنـيـل الى الـفــرات مـضـافــا الى تـلـك ا

للرجوع الى شبه اجلزيرة العربية السترجاع مافقدوه عند قيام احلكم االسالمي.
ـسـلـسالت في هـذه اللـحـظـة الـتي تـتكـالب فـيـهـا كل قـوى الـشر في ان عـرض تـلك ا
وضـوع الـفلـسـطيـني بـرمته الـعـالم بـقيـادة نـظام احلـكم األمـيركي احلـالي النـهـاء ا
ـقدس في سـرقة دعي بـحقه ا واخلضـوع التـام لـلمـنطق الـصهـيوني االسـتـعمـاري ا
ـثلـوها أم لم أرض فلـسطـ العـربـية هـو خروج تـام قصـد كتـابـها ومـخرجـوها و
يقصدوا عن االلتزامات العروبية والدينية واالنسانية جتاه شعب فلسط العربي.
ـطلـوب هو تقـد اعتـذار الخوة لـكم اعتـقدوا عـبر الـسنـ بأن اخـوانهم وأخـواتهم ا
في العروبـة والدين سيكونون لهم احلصن احلص الذي سيساندهم في استرجاع
أرضـهم اذا بـهم يـبتـلـون بـخـطـوات مـتـنـاميـة تـطـبـيـعـيـة تـطـعنـهم في
الظهـر. هل نتجنى? اسألـوا الشيخ والعجـوز واألرملة واليتيم
واألسـيـر الـفـلـسـطـيــني فـلـعل دمـوعـهم وزفـراتـهم تـنـيـر ألق
ـطـبــعـ الـقــاسـيـة. وتــذكـروا في هـذا الـعـدالــة في قـلــوب ا
يزان الذي الشـهر الفضيل بأن هناك رب احلق والقسط وا

يراقب ويسجل.

الـترابية التي اجتاحت احملافظة امس
االول).  

ـدني حــريـقـا وكــافـحت فــرق الـدفــاع ا
انــدلـع داخل عــمــارة ســكــنــيــة شــرقي
. بــغــداد فـيــمـا  انــقـاذ  15مــواطــنـاً
وذكـــر بـــيــان امـس ان (رجــال الـــدفــاع
ـدنـي تمـكـنـوا مـن انـقاذ 15 مـواطـنـاً ا
داخل عـمارة سكـنيه التـهمتهـا النيران
في شارع الفالح ضمن مدينة الصدر),
الفــــتــــا الـى ان (احلــــريق لـم يــــســــبب
خــسـائـر بـشـريــة سـوى اضـرار بـثالث

محال جتارية).
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بغداد

ـولودة بدمشق في هي االميرة بـديعة ا
ـــلـك فـــيـــصل االول يـــوم دار عـــمـــهـــا ا
1920/3/20 عــنــدمـــا كــان مــلــكــاً عــلى
سـوريـا قـبل دخول الـفـرنـسيـ والـدها
لـك حـسـ ملـك الـعرب ـلك عـلي بـن ا ا
وقائد الثورة العربية سنة 1916 وكان
ـــلك او الـــشـــريف ابـــوهـــا أسن أوالد ا
ـلك عــبـد الــله مـلك االردن حـســ من ا
ـلـك فـيــصل االول الــســابق واسن مـن ا
مـلـك الـعـراق الـسـابق وأسن من االمـيـر
ــلك فــيـصل االول زيــد ومن هـنــا فــأن ا
ـلك ــلك غـازي ابن عــمـهــا وا عـمــهـا وا
فــيــصل الــثــاني ابن ابـن عــمــهـا وزوج
ــلك عـلي ــلـكــة عـالـيــة ابـنـة ا أخــتـهـا ا
لك وأختـها االخـرى عبـدية الـتي ربت ا
فـيـصل الـثـاني بـعـد وفـاة والـدته سـنـة
1950 وحــتى بـلـوغه سـن الـرشـد سـنـة
1953 وأخــــوهــــا االمـــيــــر عــــبــــد االله
ـلك الـوصي عــلى الــعـرش مــنـذ وفــاة ا
ـلك فـيـصل الـثـاني غـازي حـتى بـلـوغ ا
سن الـرشـد ووالـدة االمـيـرة بـديـعة هي
ـلـكـة نـفيـسـة ابـنة الـشـريف عـبد االله ا
بـــاشـــا  وزوج االمـــيـــرة بـــديـــعـــة هــو
الشريف حـس بن علي ولـها ثالثة من
االوالد االشــراف هم مـحـمــد وعـبـد الـله
ـلـكـيـة في الـعـراق والذي وعـلي راعي ا

حل في بغداد منذ سنة 2003م. 
ويـنـتـهي نـسب هـذه االسـرة الـى قـتادة
بن إدريـس احلــســـني الـــعــلـــوي حــيث
تعاقبت هـذه العائلـة على حكم احلجاز
أكـثـر من سـبـعـمائـة سـنـة وكـان آخرهم
ـلك عـلي والـد االمـيـرة بـديـعـة شـقـيق ا

لك فيصل االول. ا
وقد عادت العائلـة الهاشمية من دمشق
ـنــورة وبـعـدهـا الى مـكـة ـديـنـة ا الى ا
ـكـرمـة وقـد تنـازل جـدهـا مـلـك الـعرب ا
الــشـــريف حــســ عـن عــرش احلــجــاز
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ـلك علي لـوالدهـا جنله االكـبر والـدها ا
الــذي تــنــازل عن الـعــرش ايــضــاً ســنـة
1925 بـعـد حصـار مـدينـة جـدة وتركت
االسـرة الـهـاشـمــيـة احلـجـاز وقـد غـادر
لك عـلي بدايـة سنة 1926 الى بغداد ا
ـلك فيصل ليـحل وعائـلته ضـيفـاً على ا
االول أخـيه وقـد وصـلت العـائـله بـغداد
يــوم الـسـادس من شــهـر آيـار من نـفس
الـسنـة حيث سـكنـوا في منـطقة الـسنك
جـنـوب بـغـداد يـوم كـان شـارع الـرشـيد
يـنــتـهي عــنــدهـا وبــعـد فــتــرة انـتــقـلت
الـعائـلة الى قـصـر جعـفر أغـا في كرادة
مـر عـلـى سـبـيـل االسـتـئــجـار وسـمي
ــلك عــلي هــذا الــقـــصــر بــاسم قــصــر ا
وسكنت االميـرة بديعة واخـتها االميرة
جليلة في الطـابق العلوي وسكن معهم
ـلـكـة عـالـيـة وبـعـد االمـيـر عـبـد االله وا
لك علي أنتـقلت العائلة الى دور وفاة ا
حـكـومــيـة هي دور الـســكك احلـديـد في
منـطقة الـصاحليـة وتورد في مذكـراتها
انــهـا كــانت تـســتـمــتع بـبــائع (الــشـعـر
بـــنــات) وهــذه مـن حــلــويـــات االطــفــال
الـبـغـداديـ والـتي أنـقـرضت وتـسـتمع

بالكلمات التي يرددها:
شعر بنات وين أولي وين أبات

أبات بالدربونة والهايشة ازغيرونة
عنوي حلگ بزونه

أي اين اذهب كي أبات ليلتي
ســيـكــون مـبـيــتي في الــزقـاق والــبـقـره
صـغــيـرة وان هــنـالك هــر أي قط كــبـيـر

يلحق  قطة انثى.
وكـذلك عـشـقت صـوت بـائـع( الـگـرگري)
وهي  حـلويـات لألطـفال كـانت ثم بادت
وكانت تستـمتع بأغاني عفـيفة اسكندر
وسـلـيــمـة مـراد وزهـور حــسـ وكـانت
تردد (ال أحـسب ان هنـالك فاكـهة أطيب
وأحــلى من فــاكــهــة الــعــراق وال خــيـراً

كاخلير في الـعراق ) وتزوجت في سنة
1950 من الشريف حس بعد أن وافق
عـلى الـشروط الـتي أشـترطـها شـقـيقـها
االمـيــر عـبـد االله حـيث سـكـنـوا في دار
مـستـأجرة في شـارع السـعدون بـبغداد
ــــلك عــــلى الــــرغـم من ان الــــشـــــربف 
اراضي زراعـية شـاسـعة فـي مصـر وقد
عـاشت في كـنف الـشـريف عيـشـة تـفوق
عيـشة االميـرة وكانت تـكن كل االحترام
لــلــشــريف وقــد اسـتــمــر الــزواج ثــمـان
وأربــعــ ســنــة. وسـكــنـت االمـيــرة في
نصور ببغداد اذ بعد أن كانت منطقة ا
ـنـصــور ارض زراعـيـة  تـقــسـيـمـهـا ا
كـأرض ســكـنـيـة وبــيـعـهــا وفـعالً تـولى
االمـيـر عــبـد االله شـراء قــطـعـتي أرض
ســنــة 1954 واحــدة لألمـــيــرة بــديــعــة
واالخـرى ألخـتـهـا االمــيـرة جـلـيـلـة و
ـعـمار بـنـاء الـدار الذي تـولى تـنـفيـذه ا
ـشـهـور الـدكـتــور مـحـمـد مـكـيـة ولـكن ا
االمــيــرة بــديــعــة ســجــلت الــدار بــأسم
الشريف حس زوجها ولألميرة بديعة
ـلك غازي من دور في زواج ابن عمـها ا
لـكـة عـاليـة وان كـان الدور شـقـيـقتـهـا ا
الـكـبيـر يعـود الى نـوري باشـا الـسعـيد

بــ الــطـــرفــيـن .  وقــــال مــديــر عــام
هندس عـالء ناصـر حسيـن الشركة ا
في تــصــريح لــلـــمــكــتب اإلعالمي في
الـــوزارة تـــلــقـــتـه (الــزمـــان) امس ان
(مالكـــات مـــعــمـل إنــتـــاج الـــعالمــات
ــصــنـع الــهــيــاكل ــروريــة الـــتــابع  ا
احلـديديـة في الـشـركـة قـام بـتـصـميم
وتصنيع وجتهيز الوجبة الثانية من
رورية الى مختلف أنواع العالمات ا
ـروريـة قـسم االشــارات والـعالمــات ا
ــشـاريع الــتـابـعــة المـانـة في دائـرة ا
بغداد ونصبها في عدد من الساحات

في بـــغـــداد واجملـــســـرات ومـــخـــارج
طريق محـمد القـاسم السريع  مـبيناً
باًن الـشـركـة جـهزت  400 عالمـة من
مجمـوع الكـمية احملـددة ضمن الـعقد
ـبرم والـقـاضي بـتـصـنـيع وصـيـانة ا

 700عالمـة مرورية قياسيـة).
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ـدير الـعام الى ان (الـعالمات ولفـت ا
ــانــعــة ــروريــة اجملــهـــزة شــمــلت ا ا
والـتـحـذيــريـة وااللـزامـيــة بـقـيـاسـات
يـة حسب حجم الـطريق وعالمات عا
داللــــة بــــقــــيـــاس  120 سم  46 سم

بــاســتــخــدام مــواد اولــيــة مــطــابــقـة
ية ـرورية العا واصفات العالمات ا
تـفق عـليـهـا ضمن الـعـقد  مـؤكداً وا
مــواصـــلــة الــعــمـل لــتــجــهـــيــز بــاقي

طلوبـة).  العالمات ا
عمل الوحيد في العراق الذي ويعد ا
ـروريـة يـخـتص بـانــتـاج الـعالمـات ا
ـخـتـلف أنــواعـهـا الى جـانب أرقـام
ــــــطـــــبــــــوعـــــات األزقــــــة والـــــدور وا
ـلـصـقـات بـأنـواعـهـا والـعـاكـسـات وا
األرضـــيـــة الـــتي تـــتـــمـــيـــز بـــالـــدقـــة

واجلـودة.
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أحد الـعبـيد الـعاملـ في قصـر الزهور
واوضـــحـت انه اســــتـــمــــر في الــــعـــمل
سـنـوات بـعـد احلــادثـة وأثـبـتت صـحـة
لك غازي فـي جعل االميـر عبد وصيـة ا
لك االله وصياً على الـعرش بعد وفاة ا
غـازي وأبانت الـظروف الـتي واجـهتـها
بعـد انقالب رشـيد عـالي الگـيالني سنة
1941 والـظـروف الــتي كـان يـواجــهـهـا
ــدح ــلك مـن هــذا االنــقـالب وتــذكــر  ا
مــحـافظ اربـيل الــذي اسـكـنـهم في داره
اثـــنــاء االنـــقالب ورســمـت دورهــا ومــا
لـكي من مـسائل شـاهدته أيـام احلـكم ا
الكة سياسية ومؤامرات على العائلة ا
حـــتى انــقالب تــمــوز 1958 ومــا القــته
اثـنــاء االنـقالب وكـيف جنت بـأعـجـوبـة
وبـعـنـايــة الـله سـبـحــانه وكـيف لم يـتم
قتلها وجلوئها الى السفارة السعودية
وحــتى يـوم 1958/8/12 حــيث غـادرت
بـغـداد بـاكــيـة لـفـراقــهـا عـلى الـرغم من
اجملـــزرة يــرافـــقــهــا زوجـــهــا واوالدهــا
الــثالث. ومـذكــراتـهــا وريــثـة الــعـروش
ـا تـسـتـحق الـقــراءة فـهي سـجل عـادل 
ـلـكي الـذي بـذهـابه حــصل في الـعـهـد ا

لكي الرائع منا. ذهب معه الطعم ا
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اذا كانت سـجيةُ الـكرم قد أدخـلت األجواد في سجل مَـنْ احتفى بـهم التاريخ في كل

أدواره ...
فانّ كبار البخالء قد دخلوا التاريخ أيضا ولكن شتان ب الدخول :

ــديح والـثــنـاء واالجـــالل واألكــبـار  وقـد غــطى اجلـــــود عــيـوبــهم وسـتـر لألجـواد ا
معايبهم ...

ذلة والهوان وأين هذا من ذاك ? أما البخالء فليس لهم االّ االزدراء واالحتقار وا
-2-

ؤسف ان يتـصف بالبخل رجال لم يستطيعـوا االنتصار على انفسهم فقادهم ومن ا
رموقة مع ـقدورهم احلفاظ على مكانتهم ا البخل الى التـدحرج للسفوح بينما كان 

التوازن واالعتدال  ان لم نَقُلْ االنتقال الى خنادق السخاء ...
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وصـوف بكتـاباته الـبلـيغة ومن مـشاهـير البـخالء وكبـرائهم (سـهل بن هارون) وهـو ا
وكان على درجة عالية من البخل يكاد من يقف على أخباره ان ال يصدقها ..!!

ا حـدّثـنا به عـنه دعـبل بن عـلي اخلزاعي – ـقـالة الـوجـيزة نـكـتفـي  ونحـن في هذه ا
الشاعر الشهير  –حيث قال :

كنا يوماً عند سهل بن هارون الكاتب البليغ 
وكان شديدَ البخل  

فأطلنا احلديث  
وأضطره اجلوع الى ان دعا بغدائِهِ 

فأين بفصعة فيها ديك ..
هَرِم  

ال تخرقه سك  
وال يؤثر فيه ضرس 

فأخذ كسرة خبز فخاض بها مرقته  وقلّب جميع مافي القصة  
ففقد الراس  

فبقي مُطرقا ساعة  ثم رفع رأسه وقال للطبّاخ :
أين الرأس ?

فقال :
رميتُ به 

قال :
ولِمَ ?
قال :

ظننتُ انّك ال تأكله 
فقال :

لبئس ما ظننتَ  
ويحك واللهِ اني ألمقتُ مَنْ يرمي بِرِجْليه فكيف من يرمي رأسه ?

والرأس رئيس  وفيه احلواس األربع  ومنه يصيح 
ثل ـا فُضّل وفيه فَرْقهُ الذي يُتبَـرك به وفيه عيناه اللتـان يُضرب بهما ا ولوال صوته 

فيقال :
شراب لَعْيْن الديك 

ودماغه عـجيب لوجع الكلـيت ولم ير عظـم قط أهشّ من عظم رأسه أو ما علمتَ انه
خير من طرف اجلناح ومن الساق ومن العنق ?

فان كان قد بلغ من نبلك أنّك ال تأكله فانظر أين هو ?
قال :

ال أدري أين هو  
رميتُ به 

قال :
لكني أدري أين هو  

رميتَ به في بطنك فالله حسبك ...
أرأيت كـيف خـاض (سـهل بن هارون) غـمـار اإلسـهاب فـي حديـثه عن الـديك ومـزاياه

ومنافع ما حواه رأسه ?
فقود وكأنه يـتحدث عن كنز ثم  مع ان سهل بن هـارون حتدّث عن (رأس الديك) ا

ان رأس الديك ليست له قيمة ..!!
ا سجّل على نفسه هذا االنحدار الفظيع الى احلضيضُ  ولوال البخل الشديد 

ـطلّب بن عـبد الله  –أمـير ـا قاله دعبل –راوي احلـكاية  –عن ا ـقالة  ونحن نـختم ا
مصر ح مدحه وقال :

طلّب سُقيتَ زماناً  زمني 
ما كنتَ اال روضةً وجنانا 

كلُّ الندى االّ نداك تكلفُ
لم أرض غَيرَكَ كائنا مَنْ كانا 

أصلحتني بالبر بل أفسدتني 
وتركتني أَتَسخّط اإلحسانا 

نازل الرفيعة ويُبقى لهم أطيبَ الذِكرْ.  وهكذا يفعل اجلود بأهله ويبوؤهم ا
ن الغ الفاحش للنفس أنْ يختار االنسان منهج التقتير على نفسه وعلى أهله انه 
نبـوذين في الدنـيا  وفي خندق كـروه ا وعلى النـاس أجمعـ ليدخل في خـندق ا

احملروم اخلاسرين يوم احلساب .
وقد كان الرسول (ص) أجود ما يكون في شهر رمضان ولنا به األسوة احلسنة .

-3-
انّ مـعظم الـسـلـطويـ في الـعـراق اجلديـد بـخلـوا عـلى الـشعب ولم

ـطلـوبـة في بـخـل من نـوع فـريد حـيث يـقـدمـوا له اخلـدمـات ا
انهم بـخلوا بأموال الشعب ان تصرف عليه ... ال بأموالهم

أمـا الــتـنـافس عــلى حـيـازة أمــوال الـشـعب فــكـان شـديـداً
للغـاية  وبطرق ووسائل وابـتكارات شيطـانية من الصعب

أنْ جتد لها نظيراً ...
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اضي الذي يعود للعام 1963 انه واحـد من قليل التحقوا يسـجل له احلاضر و ا
في مبـكر الـعمـر بالـعمل الـسياسي و الـعسـكري في مـرحلـة معـقدة ومـنطـقة مـعقدة

. تسلط نطقة قاسيتان فقد حكم بهما من يعدون بأقسى ا رحلة و ا وكلتا ا
عارض االعالم الغربي كـان اكثر تركيزا وانصافا مع احلزب الذي يتصدر مشهد ا
ـفـاوض لـلـحـكـومـات الـتي عـارضـهـا او فـاوضـهـا بـعـكس اعالم اخلـصـوم الـذي و ا
حتـرك مع اجهـزة االمن ليذهـب في التثـقيف شـعبيـا ضده وتلـك خبرة االجـهزة التي

تبدلت اسماء بعضها لكنها توسعت وتطورت في مهاجمته لليوم.
مسـعود البارزاني من مـواليد السـادس عشر من اب سنة 1943 وهـو نفس تاريخ
ـقـراطي الكـردستـاني الـذي انتـخب والده مـصـطفى الـبارزاني تـأسيس احلـزب الد
رئـيسـا ويوما كـان الجئـا في االحتاد السـوڤيـاتي وقد تـأسس احلزب ببـغداد فـيما
ولـد مـســعـود الـبـارزاني في كـردسـتـان الــشـرقـيـة بـأيـران.الـتــقى بـعـبـدالـكـر قـاسم
وعـاصر االخـوين عارف واحـمد حـسن البكـر و صدام حـس وقـاتل عسـكريـا بعد
ذلك مـنـذ عام 1963الى احلـرب ضـد تـنـظيـم الدولـة االسالمـيـة.نـاب و اخوه ادريس
ـثلـ عن احلزب فـي اتفـاقيـة اذار مع احلكـومـة العـراقيـة برئـاسة زعامـة ابيـهـما و 
قت الـلجوء قاد البكـر و كان ضمن قيـادة احلزب الجئـا بعد انـهيار االتفـاق وهو 
وحزبـه الدور االبـرز في الصـراع ضد االنـظـمة وبـكل مضـاميـنه وبـأمكـانيـات للـثورة
شـحـيحـة لـكـنه لم يـسـتـسـلم.تـعـرض حملـاوالت اغتـيـال بـعـضـهـا جـرى احلديـث عنه
وبعـضهـا جرى تـأجيل االفـصاح عنه تـربطه عالقـات بشـخصـيات سيـاسيـة وثقـافية
وديـنية ضـمن احمليـط العـربي والدولي وضـمن منطـقته االقـليمـية مـكنته من وضع
وادامة الـتـركيـز عـلى الوجـود الـكردي ضـمن مـستـحـقات االهـتـمام و الـعـمل كان له
عارض عـلى امتداد سنوات رئاسـته للحزب وتكرر وحلزبه الدور االكـبر في العمل ا
نـفس الـدور في اول انتـخابـات كردسـتانـية بـعد الـعام 1990. اعـدم النـظام الـعراقي
ا يصل من تسعة آالف فرد ضمن حمالت متسلسلة سميت الحقا اخوة له و اقارب 
باالنفال وهي عمليات امن مكملة لعمليات عسكرية خالل احلرب العراقية االيرانية.
كـان له و حلزبه تـوجـها غـايته مـصـالح كردسـتان و الـعـراق قبـيل حرب 2003 لـكن
راجعـة فقرات من قرار احلرب شروع الـعسكري االمريـكي ماكان مستـعدا دوما  ا

واصيب اخوه االصغر وجيه اثناء معارك 2003 اصابات بليغة لم يشفَ منها.
مسعود الـبارزاني هو اكثر شخصية ذات تأثـير سياسي و اجتماعي ضمن قوميته
وهو مرجعهم الذي يتجهون اليه.محتمل ان كل هذه السطور معروفة لكن الذي اريد
ان ابـيــنه عل الـقــار ال يـعـرفـه احلـمالت الـتـي ال تـنـتــهي ضـد شـخــصـيـة مــسـعـود
البـارزاني و بعـضهـا بكـردستـان و بـعضـها الـثاني تـنطـلق من سيـاسيـ او عامـل
الحـظـة االولى ان احلـمالت تـبـدأ و تـتـسع كـلـمـا عـارض .ا لـدى سـيـاسـيـ عـراقـيـ
وجهة اال البارزاني تـوجها سياسيا يقوده حزب في السلطة وال اثر لنلك احلمالت ا
اني في كردستان او ببغداد وهي امتداد حلمالت ماقبل 2003. بوجود  مقعد پر
لم تـخلُ احلمالت ضده مـن فائدة انـية للـقائمـ عليـها فقـد  عقد حتـالفات لـلضد

النوعي قامت بنقل الصراع باالنابة و ادعاء االصالة وانها البديل.
كمـا ان خصوم الـبارزاني لم يـدخروا جهـدا في وضع السلم
ـالـي و ـمولـ ا االجتـمـاعي احـتـياطـيـا لـتهـديـده بل ان ا
واجهة قومية الفكـري للخصوم كادوا يسحبوا اخلصام 

ب مكونات العراق.
الـــغـــريب في حـــمالت اخلـــصـــوم ضـــد الــبـــارزاني انـــهم
اجتهـدوا في اظهار جرأتهم ضده فيما كانوا مؤدب حد

اخلجل اذا تكلموا عن الدولة العميقة في العراق.

 هـادي علـي طـه

لك فيصل االول ا االميرة بديعة لك فيصل الثاني ا

ـلك عبد الله في الذي تمـكن من اقناع ا
ـلكة عاليةه عدم تزويج ابنه طالل من ا
ــلك وكــذلك وقف الــبــاشــا أمـام زواج ا
غازي مـن ابنـة ياسـ الهـاشمي أو من
صـبــيـحــة الـشــيخ داود وحتـمــلـهـا هي
ـكن ـلـكـة عـالــيـة مـا ال  وشـقــيـقـتـهــا ا
لك غـازي في حادث حتمـله بـعد وفـاة ا
ـا ــشـهــور  وعـلى الــرغم  الـســيـارة ا
ـلك غــازي فــأنــهـا حتــمــلـتـه من وفــاة ا
عـانت كــثـيـراً عــنـدمـا زارت اخــتـهـا في
لـكة عالية مصابة لندن واخبروها ان ا
بداء خبيث وقاموا بأعادتها الى بغداد
كي تـموت فـيهـا ولـيس في بالد الغـربة
ـلـكـة الى بـغـداد لـتـموت وفـعالً عـادت ا
ـلـكـة فـيـهــا وحتـمـلت الـكـثــيـر ذلك ان ا
ــوت عـــالــيــة كــانت تـــعــاني ســكــرات ا
ـالـكـة وحلـظـة مـوتـهـا كــانت الـعـائـلـة ا
واقـفة وكـانت االمـيرة بـديـعة واقـفة مع
الـعـائـلـة حلــظـة الـوفـاة الـتي سـبـقـتـهـا
ـــتـــواصـــلـــة ـــوت ا ســـاعـــات جتــــرع ا
ـوءامـرة عـلى وأسـقـطت مــا يـسـمى بــا
ــلك غــازي وذكــرت تــفــاصــيل الــوفـاة ا
ا احلـقـيـقيـة بـالـوقائع الـتي حـصـلت 
فيـها الكـذبة الكـبيرة اخلـاصة بأخـتفاء

ساهـمة في الـقضـاء على الـفيروس ا
قامت بتـخفـيض أسعار بـيع الهـايبو
ـركـز واخملــفف لـيـصـبـح سـعـر بـيع ا
ــركـز مـلــيـون ديــنـار فـقط الـهــايـبـو ا
لــلـطـن الـواحــد بــعــد ان كـان بــســعـر
مـلــيـونـ ديــنـار والــهـايــبـو اخملـفّف
بـسعر  125 الف دينار للطن الواحد
بعد ان كان بـ  225 الف دينـار للطن
الــواحـد) .مــشــيــراً الى ان (الــشــركـة
شرعت بانتـاج مادة الهايـبو منذ بدء
حظر التجوال وقـد جهّزت العديد من
مؤسسات الدولة والقطاع اخلـاص).
وجهــزت الشـركة الـعامـة للـصنـاعات
الـــفــــوالذيـــة إحــــدى شـــركـــات وزارة
ــعــادن أمــانــة بــغــداد الــصــنــاعــة وا
بـــالــدفـــعــة الـــثــانـــيــة من الـــعالمــات
برم روريـة القـياسـية وفق الـعقـد ا ا
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كــشف مـــديــر عــام الــشـــركــة الــعــامــة
للـصنـاعات الـتعـدينـية إحـدى شركات
ـــعــادن عــدنـــان وزارة الــصـــنــاعــة وا
الـغــنــام عن جتـهــيـز مــحـطـة كــهـربـاء
ـديرية سـيب الغـازية الـتابـعة الى ا ا
الـعـامــة إلنـتـاج الـطــاقـة الـكـهــربـائـيـة
الـفــرات االوسط بـخــمـسـة اطــنـان من
لـحي والتي تـنتج في مادة احملـلول ا
يـاه أحد مـصانع مصـنع تكـنلـوجيـا ا
معـاونـيـة مصـانع ابن سـيـنـا التـابـعة

للشركـة .
وأشـار في تـصريح لـلمـكتب اإلعالمي
في الـوزارة تـلقـته (الـزمـان) امس الى
ان (الـكـمـيـة اجملـهـزة تـعـتـبـر الـوجـبة
االولى من أجــمـالي الــكــمـيــة احملـددة
ــبــرم بــ الــطــرفــ ضــمن الــعـــقــد ا
والبـالـغة   30طـنا  مـبـيـنـاً بـأن مادة
ــلــحـي تــســتـــخــدم الزالــة احملــلـــول ا
الـشـوائب والـعـنـاصـر الـغـيـر مـرغوب
ـسـتـخدم فـي احملـطة ـاء ا فـيـهـا من ا
الـكــهـربــائـيـة) الفــتـاً الى ان (مــصـنع
ـضـافـات ـيـاه يـنـتج ا تـكـنـولـوجـيــا ا
الكـيمـيائـية لـلمـياه الـصنـاعيـة والتي
تسـتـخدم فـي معـاجلـة مشـاكل الـتآكل
والتكلس والـنمو األحيـائي ومشتتات
ـــواد الــــصـــلـــبـــة وإنـــتــــاج مـــعـــطل ا
الـفــنــاديـوم إضــافـة الـى إنـتــاج مـواد
عــــالـــيــــة الـــنــــقــــاوة مـــثـل ( حـــامض
الــكــبـــريــتــيك  زايـــلــ  اســتــيــون 
حــامـض الــهــيـــدرولــيك  ايـــثــانــول 
كبـريتـات الزنـك ) والتي تـستـخدم في

جميع اخملتبرات الـعلميـة). وتواصـل
شركـة الـزوراء الـعامـة إحـدى شـركات
ــعــادن جتــهــيـز وزارة الــصــنــاعــة وا
محافظة بغداد باحملوالت الكهربائيـة.

 ôu×  eON&

وذكــر مديـر عـام الـشـركـة هــادي علـي
طـه في تـصـريح ان (مـالكـات الـشـركـة
في مــوقـع الــزوراء قــامت بـــتــجــهــيــز
مـحـافـظـة بــغـداد بـاحملـوالت بـسـعـات
250 كـــي فـــي أي و400 كـــي فـــي اي
ــبــرم بــ اجلــانــبـ  وفق الــعــقــد ا
مشـيـراً الى ان الـتـجهـيـز شـمل وجـبة
مــحـــوالت ثــانــويـــة مــســاعـــدة ســعــة
 KVA 250 وبعدد  32 محولة  نوع
IMFY لــــيــــصــــبـح اجــــمــــالي مــــا

جتهيـزه من هذا النـوع والسعة  167
مـحـولــة من مـجـمـوع  217 مـحـولـة)
مضيفاً أنه ( أيضـاً جتهيز محوالت
KVA 400 كـهـربـائـيـة اخـرى بـسـعة
نوع سـيـمنس وبـعدد 188محـولة من
أصل 750مـــــحـــــولـــــة)  مـــــؤكـــــداً ان
(الـشـركة داعـمـة لـقـطـاع الـكـهـرباء من
خالل منـتجـاتهـا اخلاضـعة لـلتقـييس
ــطــابــقــة والــســيـــطــرة الــنــوعــيـــة وا

واصفات وزارة الكهربـاء).
وأكـــد مـــديــر عــام الـــشــركــة الـــعــامــة
لـلـصـناعـات الـبـتـروكـيـمـيـاويـة عـقيـل
عبـد الزهـرة اسـتمرار الشـركة بانتاج
وتــســويق مـــادة الــهــايــبــو الــقــاصــر
ألغراض التعقيم والتعفير للوقاية من
فيـروس كورونـا واحلد من انـتشاره 
مـــعــلـــنــاً عـن ان (الــشـــركــة ولـــغــرض

جانب من معامل الشركة العامة للصناعات التعدينية 
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نشر في جريدة الزمان العدد
2020/5/10 6658 فــــــــي 
ــنــاقــصــــــــــة اعـــــــــــــالن ا

 T/SOF/2020/5 حــيث 
تــعــديل الــفـــقــرة الــســادســة
لـتصـبح (االسـعـار الـنـهـائـية
تـكون  DDP واصل مـخازن
الـشـركـة) بدال من (CIP) لذا

اقتضى التنويه.



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23.Issue 6660 Tuesday 12/5/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6660  الثالثاء 19 من رمضان 1441 هـ 12 من أيار (مايو) 2020م

صدر حديثـا عن الشبـكة العربـية لالبحـاث والنشر في بـيروت كتـاب (جمهوريـة االداب في العصـر االسالمي الوسيط ... الـبنية الـعربية
ركز عزيز السيد جاسم وسوي.وذكر بيان  قارن في جامعة كولومبيا بنيويورك الدكتور محسن جاسم ا ؤلفه استاذ االدب ا للمعـرفة) 
صرية حبيبة حسن اجنـزت ترجمة كتاب جمهورية االداب في العصر ترجمة والـباحثة ا للبحـوث والدراسات تلقته(الزمان ) امس ان (ا
ترجمة وسوي الـذي سبق ان اصدره باللـغة االنكليـزية وقامت الشبـكة العربيـة لالبحاث بطـباعة النسـخة ا االسالمي الوسيط للـدكتور ا
ية ـوسوي عضـو جلنة الـتحكـيم في اجلائزة الـعا كتـبات إليصـال الكتـاب الى القار الـعربي).وكان ا تـمهيـدا للمـشاركة في مـعارض الكـتاب وا
اضي.وقـال في بيـان اللجـنة ان رواية "الـديوان اإلسبـرطي"  الصادرة عن دار لـلرواية الـعربيـة لعام  2020قد اعلـن نتائج اجلـائزة في نيـسان ا
وجبـها حصل الكاتب على اجلائزة النقـدية البالغة قيمتها  50ألف ميم للكـاتب عبد الوهاب عيساوي فازت بالدورة الـثالثة عشرة من اجلائزة و
وسـوي ان (رواية  الديـوان اإلسبرطي تـتميـز بجودة أسـلوبيـة عالية دوالر أمريكي بـاإلضافة إلى ترجـمة روايته إلـى اللغة اإلجنـليزيـة.واضاف ا
ـتـوسط كامـلـة كل ذلك برؤى وتعـدديـة صوتـيـة تتـيح لـلقـار أن يـتمـعن في تـاريخ احـتالل اجلزائـر روائـياً ومن خاللـه تاريخ صـراعـات منـطـقة ا
قاومة متقاطـعة ومصالح متباينة جتسدها الشـخصيات الروائية) مشيرا الى  إن (هذه الرواية دعوة الـقار إلى فهم مالبسات االحتالل وكيف تتشكل ا
اضي بل جتعل القار يطل على الراهن القائم ويسائله). واجهته. هذه الرواية بنظامها السردي التاريخي العميق ال تسكن ا بأشكال مختلفة ومتنامية 
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نينوى

ينفضُ عنه أراملَ اخليبةِ
وينتظرُ سوسنةً أخرى

. تكسرُ جوعَ يتامى الروحِ
×××××

سبعُ ياقوتاتٍ
تطرزُ جيدَهَا

ـوؤدِ في يومِها ا
بينما الوحشةُ حتفرُ

عميقًا في إخدودِ القلبِ
×××××

فقودِ    يا جنةً من خمرِنَا ا
. مذ يوم النحرِ األبكمِ

يا حزنَ يونسَ
يا صبرَ نخيلِ اجلنوبِ
ِ كردستانَ يا سحرَ ت

عيدُنَا مرّ اآلنَ
يتيماً بال عزاء. 

فترانَا كراتٍ من ثلجٍ
تذرُوهَا الريحُ  صوبَ الصحراءِ

×××××
الكنيـــ - سجدُ

أمُنا
خفيفًا خفيفًا

تلفظُ نشيجَ إنشادِها
وهادئاً تودعُ
تينَها والزيتونَ

×××××
الكنيــ - سجدُ

 قصيدتُنا
مثلُنَا تشردتْ

و مثلُنَا أصيبتْ 
. ِ بحمى احلن

××××××
احلكايةُ شارفتْ

على البوحِ
ال فرصةَ أخرى

كيدةِ للتخاتلَ في سرِ ا
وال خلفَ حائطِ مبكاكِ

××××××
ها هي الوردةُ احلمراءُ 

تنسلُّ هُوينًا هُوينًا
من خدرِ حروفِكِ 

إلى سطرِهَا 
××××××

احلربُ جارتُنا العتيقةُ اجلديدةُ
رة عنوةً تشقُ هذه ا
قميصَنَا من قُبُلٍ

وتنذر ُبكل غنجِ العاهراتِ
. نشرَ فضائِحِنَا على حبلِ الغروبِ

×××××××
قميصي األحمر ُ

عطرُ برضابِ اللوعةِ ا

مازلتَ تعزفُ حلنَك األزلي
ومازلتُ أغصُّ بشركِ أيقاعِكَ

. بجلُ أيُّهَا الغرابُ ا
×××××××××

كلّما أصغيتُ لهديرِ نزفِكِ
يشهقُ بي أنينُكِ

أيَّتًها اليمامةُ البيضاءُ
×××××××××

الغبارُ اآلتي من جهةِ الرَب
يفتكُ بحلمةِ الزيزفونِ

اءُ الهٍ برضابِ احللمِ بينما ا
××××××××××

سماؤنَا اخلضراءُ
ّا تزل تعدُنَا بالبشارةِ

ال تدري
أنَّ أنثى اإلنتظاِر
رحلتْ تفتشُ

. عن كونٍ آخرَ
×××××××××

قهوتي تسرُّ  إلى فنجانِها
لن أوقظَ اليومَ
حسَّهُ الصوفي
وال  زهرةَ البريةَ

. في أرضِهِ
×××××××××

يا أنتِ
نحلةُ خذالنِكِ

حطتْ على زهرةِ إحباطي
. فنامَ قمرُ السعادة نومتَهُ الهانئةِ

×××××××××
رآة يا سِرَّ  ا
ضَحكَ اخلِمَارُ

. مذ تسللَ إلى بئرِكَ
×××××××
قرأتُ آياتِكِ

. فتبتُ من الطهرِ
×××××××

اخلطيئةُ التي تبوحُ لكِ
كلَّ مرةٍ عن سفكِهَا
لدمِ الغوايةِ في حقلِي

ذاتُهَا من أهدرتْ دمَ احلبِ بيننا.
×××××××××

سماؤنا السمراءُ
ّا تزل توعدُنا باللوزِ
ونحنُ بلوعةِ اجلمرِ
نعانقُ أنثى اإلنتظارِ

×××××××
الكنيــــ -سجدُ

صديقتُنا
تنظرُ في مرآةِ غربتِها

ا سكرتُ صحوتُ و
لعل الشوارعَ أُمّي

 الــــتي اجنـــبـــتـــنـي عـــلى دكـــةٍ في
الرصيف

بفصل اخلريف 
اذا اخلريف ? 

وإنـي أجــــــــوب الــــــــشـــــــــوارع كل
الفصول ..

ــنع عــني الــتـســكع فال اخلــوف 
فيها

وال غقغقات الصقور.. 
فهل يستطيع القدَرْ ?

ا أخاف.. و
وهذا الشعاع خطاي بال قدم 
و روحي الــتي صــعــدت مــا تــزال

هنا 
تقتفي أثراً في األثرْ 

×
لم أزل قابعاً  حتت جلد الترابْ
ســـارحـــاَ بــالـــعـــذاب اخملـــبّـــأِ بــ

الضبابْ
قد زرعتُ مـن الهم نخـالً تمدد في

األرض  
ـــتــيـــبّس فــوق رؤوس في دمــنـــا ا

احلرابْ
كــيف يـــحــيــا الـــذي لــيـــلهُ عــقــرب

والصباح غرابْ ?
 ×

لمُ كل الشوارع ..  أ
أقضمها  شارعاً شارعاً 
ثم اودعها في جروحي 
شيّ فيها..   تعبتُ من ا

لمُ روحي?. فكيف أ

تنامُ الشوارعُ  تصحو  باوجاعها 
والسماواتُ تهبطُ نحو بنيها 

هبطنا معاً وارتفعنا ..
طرْ ولم يـبرق الرعـدُ  .. كيف يـحنُّ ا

 ?
تنامُ العصافير ب الغصون

  وأعشاشها من دموع الشجرْ 
وب أوان الغروب
ووقع نعيق الغراب

تطلُّ على شرفةٍ في  النشيج 
وجوه من  الغمّ مغسولة
  بالنواح الذي ما انكسرْ

صابيح  تنام الشوارع .. تغفو ا
إنا نبلسم أحزاننا بالغناء  

ويبقى األن يدوّي  
من العصر  حتى زوال السحَرْ

×
للشوارع روح وشمس 

وضوضاؤها ح يدخلها الناس  
سـتحـيل لكي تـستـمر نهـر تـشبّث بـا

احلياةْ 
مـلـتــقىً ورؤىً  وضـجـيج تـعـالى من

الطرقاتْ 
ا رأتنا.. ال نراها  .. و

صحونا من احللم .. تهنا..
وفي الـــتـــيـهِ ال بّـــد  أن نـــلــــتـــقي في

السباتْ 
أرأيت الــشـــوارع يــومــاً تـــنــام عــلى

.? الذكرياتْ
ا  أجنبت غير أبنائها  ر

ا غيّرت سحنة العابرين   ر
فـــكــيـف تــنـــام وفـــيــهـــا حـــشــود من

العاطل ? 
وفيها جيوش من اجلائع 

وفيها اللصوصُ  وفيها احلواةْ 
ودراب مسحورة  بالوشاةْ 

وفيها العطاشى وفيها السقاةْ 
وفيها  التراتيل محفوفة بالصالةْ 

فكيف تنام ? 
ـسير بهذا الزحام ? وهل تستطيع ا

×
أحب الشوارع  ..أمشي عليها   

وفيها نشأتُ ومنها ابتدأتُ   
وح كبوتُ نهضتُ  
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صـحـبـةً كنّـا. قـد عـبـثتْ بـنـا تـمـاماً
متاعب رحلة الـعودة الطويلة التي
حــاولــنـا  –مــا اســتــطــعــنـا- ان ال

نقطّعها مراحلْ.
كـان القـرار- قـرارُنا - جـمـاعيـاً هو
ــســيــر وحــسب فــلـيس ــســيـر ا ا

للجميع متسع لتبديد وقتْ.
غداً دوام رسـمي ومـتعـةُ الـسيـاحةِ
فـي ذلك الـبـلــد الـبــعـيـد اســتـنـزفت
القـدرات أو كادت فيما أتـت طبيعةُ
رحــلـة الــعــودة الـبــحـريــة عــلى مـا
تـبقّى لديـنا من نشـاط حتى ما عادَ

اما. ستطاعِ أحدٍ احلديث اال 
كــانت حــزمــة واســعــة من الــطـرف
ــضــحــكـات ــواقـف ا والــنــوادر وا
مــنـهــا واحملـرجــات مـعــاً قـد كـررت
حتى فقد الكثيرُ منها لذاذة النكهةِ
وصارت اعـادتها تبـعثُ السام حداً

يفوق ما تثيرهُ من ارتياح.

قــال واحـد مـنّـا:- لن يـكـفي اسـبـوع
كامل من النوم الستعادةِ نشاطنا.
ردّ عـلــيه صـاحــبهُ:- بل اسـتــحـمـام
وليـلة بعشاءٍ دسـم انهضُ بعدها –

بشرط إالضحاء  –مثل حصان.
اكـــد الـــســائـق قــول الـــثـــاني واكــد
الـــثــالـث قــول االول. أمـــا أنــا فـــقــد
ظلـلتُ صامتاً طـوال الوقت فما عاد

قدوري استزادةً في حديث.
كــــنت أســـنــــدتُ رأسي الى وســـادةِ
ـقـعـد الـتي رشّـهـا الـسـائق عـطـراً ا
كــمــا االخــريــات مــنــذُ قــلـيـل فــيــمـا
اهــتـزازات الــسـيــارة عـلى الــشـارع
ـكــسـوّ حــديــثـاً اهــتـزازات لــذيـذة ا
تـزيـد من حـالوتـهـا نـســائمُ الـهـواء
ـثلثة ـتسللـة رويداً خلل الـفتحة ا ا
في زجــــاج نـــافــــذة االمـــام فــــيـــمـــا
ـركــبـةِ الــشـمس تــزّاور في جــوف ا
التـي علـتهـا احلقـائبُ مـكدسـةً فوق

bI
. عـرف وســطه. تـطــلعّ في االجتــاهـ
االجتــــاه الـــــذي كــــان ..عــــوى عــــواءً
.. عـــوى عــواءً مــرّأ حتــسس حــزيــنــاً
لـوعتـهُ كل ُ الواقـفـ كل اجلـالـس

سافرين.  كلُ ا
اسـتـلمَ الــطـريق.. أدرك أنه تـأخـرّ عن

ـرحتل كـثـيراً. / الـقـطيعُ الـقطـيع ا
./ بعهدتهِ

حـزَّ في نـفوسـنا  –نـحن واالخرون
 –أن نـعيش ما جـرى أن نشـهد ما
شـهدنا كـأننا ... نـحنُ من قفزْ من

هجمْ من استلم الطريق...

الــبــعـيــد عــلى االفـق الـقــريب عــلى
قـيـدهِ. عضّ احلـبل عـنـيـفـاً والكهُ ب
اسـنـانه فـقـطّـعهُ .. فـمـزقّهُ حـتى صار
اشالءً واشالء ,قفز من أعلى السطح
الى االرض. مــا امـــهل نــفـــسهُ وقــتــاً
لــتــفــكــيــر/ مع الــقــرارات الــصــعــبـة
يــخــتـــزل الــزمنُ حــتـى يــكــاد يــكــونُ

./ صفراً
أنــهضَ نــفـسهُ عــجال اجــتـاز الــدكّـة
ـسـتــعـرضـةَ لـلـواجـهـةِ واحملـتـشـدةِ ا
زهــوراً الى حـيثُ مــنــاضـد الــزبـائن
. اقــتــحمَ الــســاحـة مــنــاضــد االكــلـ
مـضطـربـاً فزع الـبـعض فـروّا تركتْ

عوائل مناضدها وانسحبت بذعر.
كان الوقت مـثالياً لـضمآن أن يرتوي
. هجم على منضدةٍ وجلائعٍ ان يشبعْ
انتقاها. كان تلُّ (الثريدِ) الذي اعتمر

الصحن دعوة ال تقاوم.
ســـحَب عـــامل ثم عـــامالن بـــعـــد ذلك
عـصـيّـاً فـيـمـا فكّ عـامل اخـر مـحـبس
حـزامهِ اجللدي لـيلـوّح به طارداً اياه
عـبــثـاً فـلــيس كـمــثل الـطــعـام جلـائعٍ

مثيرْ.
طـعم:- دعوه ... أنهُ صرخ صـاحب ا
/ اجلـوع.../ لـلـمــثـيـراتِ اسـتـجـابـاتْ
ا نـضدة بعـدَ ذلك كامـلة  حطمـوّا ا
عـلـيهـا. والـقـوها نـفـايات .. مـوائـدنا

للكرام وحسب.
انـسحب هـادئاً ... تـطلعّ فـي الوجوه
... نبح كثـيراً ... نـبح نبـاحاً حـزيناً.
اآلن أحسّ بـالــفـقـدْ. غـريب بـارضٍ لم
يـطأهـا ووجوه لم يـألفـها. أدار رأسه
ح الـــشــارع قـــفــز مــراتٍ ومـــرات... 
الـــيه وقفَ عــــلى حـــافــــته. وقف في

بـعـضـها مـا اثـار شـفـقـة الـكـثـير من
ـركــبـةِ الـتي الــسـائــقـ عـلى تــلك ا
غـادرت مـصـنع انـتـاجـهـا مـنـذ عـهـدٍ

بعيد.
اســتــأذن الـــســائـق لــلــتـــوقف. قــال
مازحاً:- كالنا تعبَ السيارةُ وأنا.

انتـهـز مكـاناً .... ظِـلَّ نخـلةٍ (نـشوةٍ)
أخْـلَـتْهُ سـيـارة تـواً فـأوقـفـهـا هـناك.
تــرجّل عــلى عــجل ومــا زال احملــرّكُ
يــدور رفـع غــطــاء احملــرك والــتــقط
ــتــدفّــقــة لــســقي ــيـــاه ا خــرطــوم ا
ـبرّدة) الـشـجيـرات فـسـلّـطه عـلـى (ا
وهـرول وهـو يــعـالجُ ازرار بــنـطـاله
مـــســرعــاً الـى عــمق (االســـتــراحــة)

زروعة وحيدةً على خد الطريق. ا
ظـلــلتُ ارقب مــؤشـر احلــرارة حـتى
انخـفض عنـدها اوقـفتُ احملركَ كـما
اوصــاني واودعـتُ جــيـــبي (مــدالة)

فاتيح. ا
تـسـلل الى كل اوصـالـنـا خـدر لـذيذ.
ـرطبـاتِ فـعـلـها فـقد فـعـلتْ قـنـاني ا
وكــذلك نــســائمُ الــهــواء واالصـواتُ
تعاقـبة للـمركبات الـكبيـرات منها ا
والــصـغـيــرات ومـا بـيـنــهـمـا والـتي
تــتـــوالى جــيـــنــةً وذهــابـــاً بــاجتــاه
الشـمال بـاجتاه اجلـنوب تـسهم في
هــدهــدةٍ حــلــوةٍ لــيس من الــيــســيـر

مقاومتها.
خـفّـضت حـافـلـة خـشـبـيةُ الـبـدنِ من
عــنــفــوانِ ســرعــتــهــا شــيــئـاً بــفــعل
طبّات  –شعرنا بذلك-. / احلافلة ا
كـانت مخصـصةً لـنقل الراكـب لكنّ
تـطورّ الـعصر وتـطور االنـتاج أحلل
بـديالً عـنـهـا حافالتٍ مـتـرفـاتٍ فـكان

نطق االشياء لزاماً عليـها اخلضوعُ 
لـتــفـسحَ اجملــال لـلــجـديـدِ وتــرتـضي
الــــضــــرورةَ احلــــاكــــمـــــة ان تــــقــــبلَ

واشي/. (التحوير) لتصلح لنقل ا
) صـف من االلـــــواح (الــــــتـــــحــــــويـــــرُ
اخلشـبية ارتكـزَ على مسانـدِ القواعد
الـوســطى البـوابِ اجلــانـبــ فـأحـال
جــوفــهــا طــابــقــ فــيـمــا (الــســطَحُ)
ــشــبكِ احلــديـد ــسـورّ بــاحلــاجـز ا ا

طابق ثالث.
ـواشي صــفــوفـاً تــعـالى انـتــظـمـت ا
ثـغــاؤهـا وتـخــلـلتْ رائــحـتُـهــا ثـنـايـا
الفضاء ... وصلتْ الينا ... وعبرتْ.
على الـسطح ب الشيـاه كلب. الكلبُ

كان قبل االن كلباً لكنهُ اآلن ... 
- كــمــا الــشـيــاه - مــربــوط  في تــلك
وسميةِ عادةً بحثاً الرحلة الطويلةِ ا

ياه. عن العشب وا
كان الكلبُ عـضّهُ اجلوعُ عضاً ال عهدَ
ثله من قـبل وهو لذلك ما فتيء له 
ـــشـــبـك احلـــديــد يـــعضُ احلـــاجـــز ا
و(يـعـوي) نــاسـيـاً (نــبـاحه) من قـبل.
كـان الـعـواء يـخـيف الـشـيـاه فـتـفـزع
تـضــطـرب ثم تـسـتـكــ مـكـرهـةً عـلى

ذلك.
تــشـمّـم الـكــلب رائـحــة الـشــواء الـتي
فــاضتْ عـلى االرجــاء تــشـمم رائــحـة
الرز واخلبـز ايضـاً وغيـرهمـا وتملىّ
ـنصبّةِ من ياهَ الـرقراقة ا مـلياً تـلك ا
اخلـراطيم لـلـتبـريد او الـسـقي. عوى
خلـبهِ ارضيـة السطحِ ... (خـربشَ) 
ـعـدنــيـة وعـوى عــوى مـرة اخـرى, ا
تـلــفت الى كل اجلــهـات الـقـى نـظـرةً
عـــلـى الـــشـــيـــاه نـــظـــرةً عـــلى االفق

4



Í√d «  U¼U&«5

www.azzaman.com

تفـاقمت مشـكلة الـبطالـة في العراق
خالل الــســنــوات االخــيــرة بــســبب
غـــيــاب اخلــطـط احلــكــومـــيــة الــتي
تـــهـــدف الى تـــوفـــيـــر فـــرص عـــمل
لــلــعــاطـــلــ من خـــــــــالل تــفــعــيل
الــقـــطــاع اخلــاص كـــمــا يـــتــخــرج
ســـــــــــنــويـــاً من اجلــامـــعــات االف
الـطــــــالب دون ان يــجـدوا وظـائف
ـا يــجــعل نــســبــة الــبــطــالـة لـهـم 
بــارتـــــــفــاع مـســتــمـر وسط غــيـاب

عاجلات. احللول وا
WOIOIŠ W UDÐ

والـبـطالـة تـختـلف اشـكـالهـا فـمنـها
Unemploy- الـبـطـالـة احلــقـيـقـيـة
False) الــبـطــالــة الــكــاذبـة (ment
 Unemployment) الـــــبـــــطـــــالــــة
Disguised Unemploy-ـقــنـعـة ا
ment) فــالـبــطـالــة احلـقــيـقــيـة هي
ظـاهــرة اقـتـصــاديـة بـدءاً ظــهـورهـا
بشكل ملمـوس مع ازدهار الصناعة
إذ لم يـــكن لـــلـــبـــطــالـــة مـــعـــنى في
اجملتمعات الريفيـة التقليدية طبقاً
ـنظـمـة العـمل الدولـيـة فإن الـعاطل

هــو كل شــخص قــادر عــلى الــعــمل
وراغب فـــيه ويــبـــحث عـــنه ولــكن

دون جدوى.
ومن خالل هذا التعريف يتضح أنه
لــــــيـس كل مـن ال يــــــعــــــمـل عــــــاطل
ــســنـ ــعــاقــ وا فــالــتـالمــيــذ وا
ــتـــقــاعـــدين ومن فـــقــد األمل في وا
الـعثـور على عـمل وأصـحاب الـعمل
ـؤقت ومن هم في غـنى عن الـعمل ا
ال يتم اعتبارهم عاطل عن العمل. 
وهــنـــا ال نــريـــد ان نــســـتـــغــرق في
تــفــاصـــيل مــا يــرتــبـط بــالــبــطــالــة
ـا جـعلـناهـا تـمهـيداً احلـقـيقـية وا
ـقــنــعـة فــحــسب وكـذا لــلــبـطــالــة ا
احلـال بـالـنـسـبـة لـلـبـطـالـة الـكـاذبـة
حيث سنعـاجلهما ونبـ اسبابهما

في وقت الحق. 
ـوظـف ـئـويـة لعـدد ا ان الـنـسـبة ا
العمومي الى عدد السكان بحسب
ـيـة ال تـتـجـاوز 1% ـوازيـ الـعـا ا
ــتــحــدة فـــعــدد ســكــان الـــواليــات ا
االمــريــكــيــة 328.2 مــلــيــون وعــدد
ـوظــفــ الـعــمـومــيـ 2 مــلــيــون ا

بــنـســبـة %0.6 من عــدد الـســكـان
وعـدد ســكـان كـنـدا 37.59 مـلـيـون
ـــوظـــفـــ الـــعـــمـــومـــيــ وعـــدد ا

0.287978 مـلـيـون بـنـسـبة 0.7%
مـن عــدد الـــســكـــان وعــدد ســـكــان
فــــرنـــســـا 66.99 مـــلــــيـــون وعـــدد
ـوظفـ الـعمـومـي  5.0 مـلـيون ا
بــنـســبـة %0.7 من عــدد الـســكـان
انـيا 83.02 ملـيون وعدد سـكـان ا
ـــوظـــفـــ الـــعـــمـــومـــيــ وعـــدد ا

0.45132 مـلــيـون بــنـســبـة 0.5%
من عدد السكان وعدد سكان الهند
ـــوظـــفـــ 1353مـــلـــيـــون وعـــدد ا
العمومي 21.547 مليون بـنسبة
%1 من عدد الـسكـان وعدد سـكان
الــصــ 1393 مـــــلـــــيـــــون وعـــــدد
ـوظـفـ العـمـومـي 7.6 مـلـيـون ا
بــنـســبـة %0.5 من عــدد الـســكـان
ويظهر بـوضوح ان النسبـة تقريبا

ثابتة ال تتجاوز1%.
امــاعــدد ابـــنــاء الــشــعب الــعــراقي
بــحــسب اخــر احــصــائــيــة لــوزارة
الـتـخـطيط  38. 43 مـلـيـون نـسـمة

ـوظــفــ في الـوزارات وبــلغ عــدد ا
ــمــولـة مــركــزيـاً قــرابـة والــدوائـر ا
ثـالثــة ماليـــ مــوظف 2.941890
مـلــيـون ,في حـ يــعـمل في دوائـر
الـتــمـويل الـذاتي الــتـابـعــة لـلـدولـة
حـوالي خـمـسـمـائـة الف مـوظف (ال
تـوجـد ارقـام دقـيـقة لـعـدم ظـهـورها
فـيــكـون عـدد ـوازنــة الـعـامــة) في ا
ـوظــفــ احلـكــومــيـ 3.44189 ا
وازنة العـامة لعام 2019 مليـون ا
–الــوقـائع الـعـراقـيـة: الـعـدد 4529
في 11/2/2019 وتـــشـــكل الـــقـــوى
ـؤسسـات احلـكومـية الـعـاملـة في ا
نـــســبــة %18 مـن ســكـــان الــعــراق
الـنشـط اقـتصـادياً  –السـكان في
سن العمل (60-15) سنة  –البالغة
نـسـبـتـهم %57 من سـكـان الـعـراق
ـركـزي بـحـسب تـقـديـرات اجلـهـاز ا
لإلحصـاء التـابع لوزارة الـتخـطيط
العراقية ,اما نسبـتهم الى مجموع
الـسـكـان فـتـكـون %9 في ح عدد
ســكـــان إقــلــيم كــردســتــان الــعــراق
ـوظـفـ في 5.123 مـلـيـون وعـدد ا
اإلقـلــيم بـحـسب إحـصـاءات وزارت
ــوازنـة ــثــبت فـي ا الــتــخــطــيط وا
0.682021 مليـون فتكون نـسبتهم
الى سكان االقليم %13 بينما على
أســاس مـــا هــو مــقــدم مـن اإلقــلــيم
1.255 مــلـيــون فــتـكــون نـســبــتـهم
%24 من عـدد ســكـان اإلقـلـيم وهي
نــســـبـــة عــالـــيــة جـــداً تــشـــكل ربع
السكـان بالتأكـيد ان هذه األرقام ال
ـتـقاعـدون في الـدولة يـدخل فـيهـا ا
الــعـراقـيـة انـنـا ال نـدعي ان جـمـيع
هؤالء مـوظفون حـقيقـيون فال نشك
Ghost) بـوجود مـوظـف وهـمـي

Employee) في هذه األرقام.
ـوظـف ـتـلك عدداً من ا فـالـعراق 
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احلكـوميـ يفوق بـ 9 أضعـاف ما
ية كما هو في تتطلبه النسبة العا
دول أخـرى امـا إقلـيم كـردسـتان فـ
13 ضـعـفـاً وإذا اخـذنـا بـحـسـابات

اإلقليم فتكون 24 ضعفاً.
ـــقــــنــــعـــة هــــذه هي الــــبـــطــــالــــة ا
(Disguised Unemployment)
وتـسـمى الـبـطـالـة اخملـفـيـة ايـضـاً
حيث تعبر عن مجموعة من العمال
الــذين يـــحــصــلــون عــلى أجــور أو
رواتب دون مــقـــابل من الـــعــمل أو
اجلهد الذي تتطلبه الوظيفة وهي
نـســبـة إذا  ســحـبــهـا من مــجـال
الـعمل ال يـتـرتب علـى خروجـها أي
نقص في اجمالي إنتاج الشركة أو
ـؤسسـة التي هم مـوظفـون فيـها ا

ا زاد اإلنتاج. ور
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ـقنـعة حتـدث في الدول فـالبـطالـة ا
الـــنـــاـــــــمـــيــــة نـــتـــيـــجـــة تـــكـــدس
الــــــــعامـل في اجلهـاز احلكومي
ــــــــا يـفـوق احـتـيـاجـات تــــــــلك
األجـــــــهــزة وذلك نــتـيــجــة الــتـزام
الـدول بتـعـي اخلـريـج دون أن
يــكــون هـــنــاك احــتــيـــاج حــقــيــقي
ألعـمـالـهم.ان الـتـأثـيـرات الـسـلـبـيـة
لــهــذه الــزيــادة كــبــيــرة جــداً فـأول
ــوازنــة الــعــامــة ظــهـــورهــا عــلى ا
وظف فالعـراق خصص لرواتـب ا
(43.4)تـرلـيـون ديـنـار عـراقي لـعام
2019 فـي مـــوازنـــته بـــيـــنـــمـــا إذا
ــعـادلـة الـســابـقـة فـمـا اخـذنـا في ا
ــوازنـة (4.8) تــرلــيـون تـتــطــلــبه ا
دينـاراً عـراقيـاً فقط أي اقل بـ (35)
مـلــيـار دوالر تـقــريـبـاً وهــو يـعـالج
وازنـة خاصة العـجز الـظاهـر في ا
وظف إذا اضـفـنا لـه ما يـحـتـاجه ا
ـكـان والــنـقل ألداء الـوظــيـفـة مـن ا
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ـطـا حـيـاتيـا جـديـدا دون شك وبـاعد كورنـا الـلـعـ غيـر حـيـاتـنـا واسس لنـا 
االهل واألحــبـة ورفع لـنـا أكـثـر مـن شـعـار فـيه الـكـثـيــر من الـظـلم واالسـتـبـداد
وحولنـا من جتمعات انـسانية الى فـرادى مزروع باخلـوف والهلع كـنا شعوبا
تـعودنـا عـلى سمـاع القـذائف والـصواريخ دون ان تـرعـبنـا بـينـما الـيـوم عطـسة
عابـرة كـافـيـة الن تـثـيـر رعب الـكثـيـر وجتـعل يـومـهم كـابـوسـا ونـومهـم احالما
سـوداويـة يــرتـفع مـنـسـوب الــوسـاوس حـد ارتـفـاع الـضـغـط والـسـكـر.فـمـا بـال
رض والوساوس القهري فكان الله في عونه سـك الذي لدية اصال فوبيا ا ا

وعون اسرته ومحبيه.
نـعم غيـر الكثـير وصـنع لنـا احداثا مـا كنـا نتوقـعهـا يومـا وجعل امكـنة الـبشر
مـوحشـة بـالصـمت وفـاز عـلى ترامب بـالـضربـة الـقـاضيـة وجـعل دوالً متـقـدمة
تخجل من نـفسها ويختفي سطوعها ومباهاتها وسمعتها كأنها أصبحت تندر
وتون ن كان يحـلم بها وبجنسيتها وهو يـرى صورة مرعبة لكبار السن وهم 
ـقـابل أيـضـا الـكـورنا اهـمـاال كـفـائض اقـتـصـادي خـارج تـغـطيـة الـزمن. لـكن بـا
صـنعت لـنـا حتديـات لـلـمقـاومـة واالبتـكـار الن قصـة االنـسـان عبـر الـتاريخ هي
قـصة انـتـصـارات والعـقل لن يـتـوقف ولن يـتـجمـد ويـسـتـسلم نـكـبـات وحروب
واوبـئة مـرت علـيه فقـاومها بـأكبـر نعـمة وهـبهـا الله له وهـو العـقل فأنـتصر في
ـدن اجلميـلة بـعد ان دمرتـها احلروب وصـنع االدوية واللـقاحات لـيقضي بناء ا
الي ووفـر الرفاه لـلبشـر بحكـمة العقل على األوبئـة والفيـروسات التي قـتلت ا
وابـتكـاراته فمـا بالـنـا اليـوم ونحن نـواجه فيـروسـا خبـيثـا سيـمـر على الـبشـرية

وهو يعرف جيدا ان عقول البشر ستنتصر عليه في قادم األيام. زائرا مؤقتا 
الـيوم بـدأت الـعقـول تـبتـكـر الستـمـرار احليـاة فـهـناك خاليـا من الـبشـر ال تـنام
الـلـيل من اجـل ان تـبـتـكـر لــقـاحـا يـنــقـذ االنـسـان من مــحـنـته وهــنـاك انـتـصـار
الـكـتـروني لـتـقـريب الـبـشـر وادامـة احلـيـاة ولـقـهـر الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي هـنـاك
مدارس وجامـعات اخـتصرت احملـنة العـصيـبة بالـتحدي الـرقمي فـتأسست في
ـا كانت الـبيـوت أرقي اجلـامعـات عن بـعـد وعقـدت مـؤتمـرات عـلـميـة كـبيـرة ر
الي من الـطـلـبة في أفضـل تنـظـيـما وابـتـكـارا من العـالم الـتـقلـيـدي والـتحـق ا

العالم في صفوف رقمية حتديا للفيروس وانتصارا للعقل.
ـا كنا عليه سابقا شخصـيا وجدت أشياء ابهرتـني في حياة كورنا أكثر من 
ـقـاومـة هـذا الـتـسـابق الـعـقـلي في اسـتـمـرار احلـيـاة الـعـلـمـيـة ومـحـبـة الـبـشـر 
الفـيروس بالـعلم واإلصـرار على احليـاة وطلب الـعلم حتى ولـو من الصـ بلد
وباء الكـورونا فما أجـمل اليوم ان حتضـر مؤتمرا عـلميا بـدون طائرات وفنادق
وانـت جـالس في بــيـتك ومـعـك عـلـمــاء من كل الـقــارات يـحـاورنك ويــقـدمـون لك
عـصارة نـتائـج علـمهم وتـتعـارف معـهم كـبشـر من ثقـافات مـتـــــــــعـددة والوان
كـانــــــي والـزمني وحـاجة مـختـلـــــــفة. كم كـنت سـعيـدا بـتجـاربهـم وبقـربهـم ا
الــبـشـر لـلـبـعض خــاصـة أيـام احملن والـكــــوارث حـيث االنــتـصـار عـلى فـكـرة
شاركة التبـاعد االجتماعي واالنتصار لفكرة تبا للمستحيل. كم سعدت حقا با
في مؤتـمـر بـحثي طالبي عـن بعـد اقـامته جـامـعة الـفـجـيرة لـلـعلـوم والـتقـنـية في
ــشـاركـة االمــارات حـيث حــمـاس الـشــبـاب يــفـوق اخلــيـال واصـرارهـم عـلى ا
بـطريـقة غيـر تقلـيديـة فقد كـانت بحـوثهم تبـهر احلضـور علـما وفكـرة وحضورا
وضـوعـات اجملـتـمـعـيـة بل كـان مـعظـمـهـا بـحـوث مـيـدانـية وتـألـقـا في اخـتـيـار ا
اسـتــخـدمت اداة االســتـبــيـان االلـكــتـروني فــكـان االبـداع حــاضـرا واالبــتـكـار
واصلـة احلياة.   وكانت اجلامـعة هي األخرى حاضرة متمـيزا والتحـدي قويا 
بقوة في تـنظيمها للمـؤتمر ومبادرتها اخلالقة في بنـاء جيل من الشباب العلمي
ؤتـمر عـلـوماتـية وحـرصـها عـلى طبـاعـة بحـوث ا الـقادر عـلى مواجـهـة الثـورة ا
ليكـون وثيقة حيـة في زمن الكورونا. وما اثـار انــــــــتباهي أيـضا قدرة الشباب
ـداخالت واستيعاب بحـــــوثهم ونتائجها بطريقة فيها الكثير من على احلوار وا
كـذلك التـوصـيـات الـتي انتـهى الـيـهـا مؤتـمـر الـطلـبـة بـضرورة ـهـارة الـبحـثـيـة  ا
ــــــــوازيـة تـشـجـيع واسـتــمـرار الـفـعـالـيـات الــطـــــــالبـيـة الـسـنـويــة الـصـفـيـة ا
والالصفيـة وتنمـية روح البحـث العلمي لـدى الطلـبة وتعـميق فكـرة االبتكار في
واجهـة التـحديات ـناسـبة لـهم  ثقـافتـــــهم البـحـــــــثيـة وتهـيئـة البيـئة الـعلـمية ا
ستـقبل ومـتطلـبات الـتنـميـة والبـناء وأن تـكون اجلـامعـة مركـزاً علـميـاً لصنـع ا
عرفية ورافداً مجتـمعيا للكفاءات العلمية الوطنية القادرة على استيعاب الثورة ا
ؤتـمـرات العـلمـية ان بـادرات وا ومـتطـلبـاتـها.الـيس هذا كـافـيا ان نـقول لـهـذه ا
جـمال الـعـلم مـازال متـدفـقـا من ينـبـوع احلـياة وهـو هـو سـر انتـصـار االنـسان
ا يجـعلنـا على يقـ بان كورونا تـشهد بـداية نهـايتها وعقله في كل االزمـان 

ليبقى عقل االنسان هو سيد الزمن.
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ومن اهم أســبـاب الــتـعــيـيــنـات في
الـعـراق الـعـوامل السـيـاسـيـة حيث
تـــــرتــــبـط ارتــــبـــــاطـــــاً مــــبـــــاشــــراً
ــزيــد من بــاالنــتــخــابــات وكــسب ا
األصـوات وهـو امـر خطـيـر يـندرج
ـــنـــصـب ألغــراض في اســـتـــغالل ا
خـاصة خـارجة عن حـدود الـوظيـفة
وهـو فـسـاد يـعـاقب عـلـيه الـقـانون
بل أكـــثـــر من ذلك يـــدخل فـي أطــار
شـروعـة وشراء ـنـافـــــسـة غـيـر ا ا
األصــــــوات فــــــيـــــقــــــلل مـن فـــــرص
ـــــــــسـاواة ــنــافـســ ويــجــعل ا ا
وتـــــــكـافؤ فرص األحـزاب مختـلفة
ومن هـنا جنـد الكـثـير مـنهم يـبحث
ـنـاصب ألنـــــــهــا تـوفـر فـيـمـا عن ا
تـوفـر الـتـعـيـيـنـات الـتي جتـــــــــعل
اجلــهــة الــســيــاســيــة فــــــي مــوقع
اقـوى.ان العـراق إذا أراد ان يـخرج
ــأزق عـــلـــيـه ان يـــجــري مـن هـــذا ا
اصـالحـاً إداريــاً شـامـالً بـعــيـداً عن
هــيـــمـــنــة األحـــزاب ومـــصــاحلـــهــا
اخلاصـة حتى الـوصول الى إيـجاد
ـؤهـل فـرص الـعـمل للـمـواطـن ا
وتقلـيص هيمنـة األحزاب ونفوذها
من خالل التعيينات.وللوصول الى
وظف حالـة استـــــــــقـرار نسبـة ا
احلــكــومـــــــــيــ وفــقــاً لـــلــنــســبــة
ــيـاً يــتــطـلب من ــعــمـول بــهـا عــا ا
احلـكـومــة الـعـراقـيــة إيـجـاد فـرص
عـــمـل خــارج الـــقـــطـــاع احلــكـــومي
وتـــــشــــجــــيـع الــــقــــطــــاع اخلــــاص
الـصــنــاعي والـزراعي والــســيـاحي
وغيره ألنـــــــها ال شك لها التـــأثير
الــــكــــبـــــيــــر في حتــــريـك عــــجــــلــــة
االقـتــــــــصـاد وفك االخـتـنـاقـات في
ـوازنـة وتـوجـيــهـهـا نـحـو مـا هـو ا

أهم.

االكل احملرم اسالميـا او هو مرض
مـفـتـعل ..وهـنـاك اعالم تـضـخم من
ـضـاربـات سـيـاسـية ـا  الـوضع ر
واعالم يــقـلل مـن شـأنه لــعــدم ذعـر
وجتــنب ازمــات اقـتــصــاديــة ولـكن
لخص ليس لو عالج وله لقاح .. ا
ومــأســـاة شــعـب طــالـت مــعـــانــاته
ويـصــرخ بـالـويـالت من مـسـتــعـمـر
انهى عهـوداً من االحتالل فـلسط
وجـرحـهــا الـعـمــيق يـرسم عـواصم
بـال حدود فـي قـلـوبـنا فـال شـجـاعة
لـدي الكــمل الـتــجـول في بــلـد وهـو
حتت مــــؤتــــمـــر صــــفــــقـــة الــــقـــرن

شؤومة .. ا
وانتقـلت الى االوضاع االجتـماعية
كــــحـــاالت الــــطالق ونــــســــبـــتــــهـــا
واسـبـابـهـا وفــظـائع الـتي تـتـجـول

واقع االجتماعية .. با
وتـــارة اخـــرى اذهـب الى مـــســـائل
ديــنــيــة وتـشــريــعــيـة ودخــولي في

ــزدحـــمــة ـــلــيـــئــة بـــاحلــيـــاة وا ا
بـطـرقــاتـهـا الـضـيـقـة الـشـعـبـيـة ..
ومــازلت ابـحث عن ضــالـتي حـتى
مــــر مــــشـــــهــــد من واقع ســــوريــــا
الــشـقــيـقــة ســقـوط بــيت ومن بـ
احلـطـام واالتـربـة خـروج طفل ذي
عـــامــ من حتـت الــركـــام وكــانت

عجزة .. اشبه با
ومـا الــسـبب الــذي يـجــعل االمـيـر
ـلكـية ـهام ا هـاري وزوجته تـرك ا
واي تــضــحــيــة يــقــدمــان من اجل

احلب ..
ما اخر اخبار ايـران وانتفاضاتها
اين وصـل الـــشـــعـب وهل وجـــدت
احلـكومـة االيـرانيـة حالً لالزمة ام
اقمعت شعبها?! وعدت مره اخرى
الى الـوبــاء الـذي يــجـتــاح الـعـالم
الشـبع فضـولي وتـسـاؤالت كثـيرة
عن سـبب تـواجده في هـذه الـدولة
وهل هـو سـبب طـبـيعي لـتـنـاولهم

في دهـاليـز احلـياة وبـ الذكـريات
واحلــاضــر وبـــ الــواقع والــعــالم
االفـتراضي بـ الـصحـوه وخوض
في افـاق اخلــيـال هــنـاك احـاول ان
ابــحث عن بــعض كـلــمــات لـتــغـذي
عقلي وجتعلني اكتب قصة قصيرة
احـــاول ان الــتــقط كــلــمــة من هــنــا
وهـــنــاك ابــحث عن فــكــرة اســتــنــد
عليـها لتـأليف قصـة ومن ثم اعتمد
ـسـير ادخل عـلى مـوهبـتي اكـمال ا
عــلـى مــواقـع ابـــحث بـــ مــقـــاطع
ية شدني مقطع الفديو الحداث عـا
لـــطــفل صـــيــني يــصـــرخ من خــلف
نـافـذة (ووهان اصـمـدي) ورد عـليه
ــوبـوءة ــنــطـقــة ا جــمــيع ســكـان ا
ب(كـورونــا)حـتى تـعـالت االصـوات
قيت مـحاول لكـسر ذلك الهـدوء ا
وت من اذهانهم طرد خوف شبح ا
الـذي خــيم في مـنــطـقـتــهم الـتي لم
يعتد عـليه سكان الصـ الصاخبة

كــورونــا وصــرخــة جــيل لــنــصـرخ
كفانا موتاً ياوطني

نــعـيـش اكــثــر من خــمــســة اشــهـر
حاالت اغتيال

ياجاهل تغتال من تغتال الوطن ام
مطالبـ بحقوق ابـنائك ماذا يريد
الـثوار غيـر بلـد ذي سيـادة وعيش
كــر يـريــد مـســتــوى مـتــكـافئ مع

البلدات اجملاورة
ـاذا حتمل سـالحك وتعـتـاش على
دمـــاء اخــــوتك وانت مـن ســـرقـــوك
وضـاعت طفـولتك بـ احلرمـان لو
كـنت حتـمل الـشـهـادة بـدل الـسالح
لـكـنت تـقف ب االبـطـال الـثوار او
تــقف تــلــقي مــحــاضــرة عن الــعـلم
والـــوعي او جتـــلس امـــام مــريض
يشـكو لك سـوء حالـته الصـحية او
صاحب تكتك حتمل الغيرة وشرف
ـا كنت تـقف امام عـلى اكتـافك ور
طالبك لـتشـرح كـيف ننـهض بوطن
راقي وتــمــسـك قــلم بــيــد واحالمك

باليد االخرى ..
اين انت مـن الــشــريــحــة اجملــتــمع
سوى يـأتيك امر قـتل وتنفض دون
ضـمــيـر وبــعـقل مــتـوقف اين ذاتك
اين احـالمك ايـن ذهـب دعــــــاء امك

وحلم ابيك بك ..
وان كـان هـنـاك ضمـيـر هل يـحـتاج
لـصـراخ كـي يـنـهـض!!! وهـذا حـال
ارضـــنــــا تـــســــقى بــــدمـــاء زكــــيـــة
ـفجـوعة على وصرخـات االمهات ا
كبـدها تـعانق الـسمـاء وتذهب الى

الله لتشكوه ..
والنـعـلم هل مـايـجـري لـنـا في هـذا
الـعام هـو انتـقام من الـله او رحمه
لنا الندرك شيء منما يحدث سوى

الـتـفــاصـيل السـئـلــة احـتـاجـهـا في
حـــيــاتي الـــيــومـــيــة..ارشــادات عن
تــبـرج الــنــسـاء وكــيف تــرجم وانـا
اعــلم اليـوجــد قـصـاص في االسالم
الــرجم واســارع بـاخلــروج من هـذا
ــــوقع الن يــــدخـــلــــني في حــــالـــة ا
عـصـبــيـة وحـبــبت االسـتـطالع الى
ومــشـاكل االســريــة واالجـتــمـاعــيـة
ــعـلــومـاتي وغـيــر ذلك .. واضـيف 
ــلل وابـدا الــعــامـة ..ويــصــيـبــني ا
اتنـقل الى مـشـاهـد لـلـحـيـوانات او
ـضـحـكـة واجنح بـتـغـير لالطفـال ا
ـشـاهـيـر وكـيف مـزاجي .واخـبـار ا
حـصــدت اجلـائــزة االسـكـار ريــنـيه
مـثل خواك فينيكس زيلويجر وا
عن دورة الـرئـيـسي اجلـوكـر وكيف
كـان سـعــيـهم لـلـوصــول لـنـيل هـذه

اجلائزة ..
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ومــقـاطع فــديــو تـتــكــلم عن حـاالت
انـسانـيـة تسـتحـق التـبرع من اجل

انتشالها من واقع مؤلم ..
كل ماسبق وانـا كسائحـة الضائعة
ابـحث وابـحث ب هـنـا وهـناك في
حلــــظـــات اضــــحـك وفي حلــــظـــات
تــســـتــعـــطــفـــني مـــواقف ولم اجــد
مـااكــتب عـنه لم اجـد بـ صـوالتي
وجـوالتي امـام الـشـاشة الـصـغـيرة
شـيــئـاً يـشــجـعـني كي اكــتب قـصـة
جــمــيــلـة او مــأثــرة حــتى مــر عـلي
مــقــطع ال يــتــجــاوز الــثالث دقــائق
ــرة االولـى اشــاهــده ولــكن لــيس ا
كـلـمـا ارى ابـكاني مـزقـني حـطـمني
..هـنا تـقف الكـلمـات عاجـزة عنـدما

يصرخ القلب به ..
عرفت في وطني وبـاء اشد فتك من
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بابل

نـحن في مـرحـلة االخـتـبـار من الله
ا يكتبه لنا.. ولدينا حسن الظن 
وهـناك ست مـئةشـخص استـحقوا

نيل جائزة اجلنة..
واكـثـر من خـمـسـة ماليـ شـخص
يــســتــحــقــون شــمــلــهم بــاحلــاالت
االنسـانـيـة ..هـنـا اشبه بـفـلـسـط
لـــكـن فـــلـــســـطـــ عـــدوهـــا واضح

ووطني عدوة مستتر..
هنا العراق

حـ تــروى االرض بـدمـاء وصـوت
يـبـقى صداه يـدوي وانـ االمـهات
بـــكل مــكـــان والم الــفـــراق ونــظــرة
احلـــســـرة واحلـــرمـــان ادرك انـــنــا
نعـيش ايـامـاً لم يـعشـهـا الـشـعوب

لقرون
قابر ا ا - كفانا موت ياوطني 

 حبلى فيك تعتصم ..
- اربع مليون مانخلص ..

- ولــكم حـركـوا احلــبـوبي ..اخلـيم
راحت ..

بصوت يرجتف من شدة احلزن ..
- اخوي مات اخوي ..

- الجــابـوبــهــا امه هــاي ..حــاجـيه
بـــلــكت يـــكـــعــد .. ونـــدلـــعت ثــورة
بداخـلي ولم اجد سبـيل لترجـمتها
جــعــلت نــســيج افــكــاري يــتـشــتت
وصوت في صـدري يصـرخ .. انهم
يـريدون وطن كـم واقعـنـا مؤلم الى
حـد اجلزع من احلـياة وكـأن جراح
الـوطن فـينـا وانـياب الـعـدو غرسن
في اجـســادنـا والــهم اجلــاثم عـلى
ارواحــنــا اصــبـحــنــا نـتــلــوع عـلى
احزان شعـبنا وال عزاء فـينا سوى

حلن وكلمات ..
النشيد الوطني ..والعلم
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دولـة حتـكـمـهـا مـجـامـيع ال يـهـمـها
مــصــيـــر لــبــنــان وهــذا مــا تــريــده
إســـرائــــيل والـــدول الــــراغـــبـــة في
ـتـوسط … الـتــــمـدد نـحـو الـبحـر ا

الخ .
5- اسقاط العبادي يحول دون حل
الـقضـيـة الـسـورية لـيـكـون الـعراق
اخلاصرة الرخوة الستمرار تمويل
الــقـوى الــتـخــريـبــيـة ضــد الـعـراق
وســــــوريـــــــا وبــــــقــــــاء الــــــدواعش
واوكـارهم قــاطـنــ بـ الــدولـتـ
وضـد اسـتـقرار سـوريه بـعـد حتكم
جــيــشــنـا بــحــدوده مع الــشــقــيــقـة

سورية .
6- اسقـاط العـبادي يـعني الـقضاء
نـــهــائـــيـــا عـــلى مـــطـــلب الـــشـــعب

ـبـاشـرة بـالـبـنـاء قدر وإمـكـانـيـة ا
تاح من االمكانيات االقتصادية. ا
2- اســـقــــاط الــــعـــبــــادي يـــعــــني
استمراراخلالف مع أربيل بعد ان
جنـح اجلـيش الــعــراقي في إعـادة
ــركــز احلــدود احلــقــيــقــيــة بــ ا

واالقليم
3- اسـقـاط الـعـبـادي يـعـنـي عودة
الــصـــراع الــطـــائــفي مـــرة أخــرى
بـطريـقة جـديدة وتعـميق ذلـك عبر
ــتـنــافــسـة ــلــيـشــيــات ا تــقــويـة ا
ـتـضــادة مع اجلـيـش الـعـراقي وا
والـــتي حتـــول دون وحــدة كـــيــان

سلحة في العراق القوات ا
-4اســقــاط الــعــبــادي يــعــني نــقل
جتربـة لـبـنان في فـقـدانـها كـكـيان

كـتـبت في  جـريـدة (الـزمـان) مـقـالة
حتت عنوان (اتفاق االخوة األعداء
عـــلى اســـقـــاط الـــعـــبــادي ) حـــيث
اجـتمـعت كافـة القـوى التي حـكمت
الـعـراق بـعـد االحـتالل مـهـمـا كانت
هويتها ألسـقاط العبادي وخالصة
ــهـتــمـون الــتــحـلــيل والــذي ايـده ا
بـــــتـــــطـــــويــــر الـــــعـــــراق . أرى من
الــضــروري عـــرضه عــلى مــقــامــكم
عــسى ان جتــدون فــرصــة لالطالع
عـلـيه . لـقـد حتالـفـوا عـلى الـتالي :

(h1]
1- اسـقـاط الـعـبــادي يـعـني إلـغـاء
النصر السـريع الذي حققه الشعب
بدماء أبنائه ضد الدواعش ويعني
ذلك عدم السمـاح بعودة االستقرار

تـطرحـه جمـيع الـقـوى الـسـيـاسـية
حـتى التي حـفرت احلـفرة ألسـقاط
حـكومـة الـعبـادي وحتدد الـطلـبات

منها بالتالي :
تـعـديل بـعض أجـزاء من الـدسـتور
وبالذات تـعديل قانون االنـتخابات

وهو منجز وعلى مجلس
الـنـواب رفـعه لـرئيس اجلـمـهـورية
للـمـصـادقة عـلـيه . حـيث سـيعـتـبر

اكبر مكسب حلضرتكم .
الــــغــــاء مــــجــــالس احملــــافــــظــــات
واالقضـية وقد اقـر مجـلس النواب
ذلك ولــكن يــحـــتــاج الى مــتــابــعــة
ـا في ذلك عدم شمولهم وتطبيق 
بـالتـقـاعـد وال تـوجـد لـديـهم خـدمة
ـــا في ذلـك أعـــضــاء وظـــيـــفـــيـــة 
مـجلس الـنواب حـيث بعـد سنوات
يزانية عبر هذه الرواتب ستؤكل ا

. …. الخ
تفـعيل مـحاسبـة الفاسـدين  بالزام
ــعـنـيـة الــتي لـديـهـا آالف اجلـهـة ا
االظـا بـيـر بـاحــالـتـهـا الى احملـاكم

ولو باعداد بسيطة وبالتدريج .
ــســـاس بــرواتـب الــنــاس <عـــدم ا
تـبـريـرا لـلــسـرقـات واألمـوال الـتي
نـهـبت بحـجـة وأخـرى ألن اعداءكم
نـصـبـوا الـفخ باثـارة كل الـعـامـل
وعــوائـلــهم ألســقـاطــكم عـبــر قـطع
ارزاق الـنــاس ( قــطع االعــنـاق وال

قطع االرزاق ) . 
كن النظر لالستقطاع على انه ال 
ادخـار للـمـوظف بسـبب بـسيط ألن

ـحـاربة الـفـساد والـنـهب اخملطط
ـبرمج خلـيرات الـعراق وإعـطاء وا
فــرصــة لـغــيـر الــعــراقـيــ البـتالع
العراق مواردا  و ارضا وكيانا

وهناك الكثير والكثير من األسباب
ألسقاط العبادي .

ســيـــادة رئـــيس الـــوزراء اجلـــديــد
احملترم :                          

انا لـست سياسيـا مؤيدا أليـة كتلة
كانت ولكـن يهمنـي العراق مثل أي
مـواطـن مخـلـص لشـعـبه ولـوطـنه .
ـلك فيـصل األول ( رحـمه الله) ان ا
الــشـعـب احـبـه وأيـده النـه اخـلص
للدولة وعمل لتـثبيت أركانها هكذا
شبهـنا السـيد العبـادي في مقالتي
الـتي نـشـرتـهـا جـريـدة الـزمان . آن
األوان لـــــلـــــشـــــعـب ان يـــــرى رجال
شـجـاعـا بـعـقل  ,قـوي دون تـهور ,
ـد يـده لـسـاحـات الـرفض بـعـيـدا

عن تناقضاتها.
bŽUI² « ‚ËbM

ــتــقــاعـدين ســرقـوا حــتى رواتب ا
عــلـمـا انــهـا أمـوالــهم ألنـهــا مـبـالغ
جتمع شـهريـا من رواتبـهم وتذهب
لــصـــنــدوق الــتـــقــاعـــد تــشــغـــلــهــا
احلــــكــــومــــة لــــصــــاحلــــهم  ,لــــكن
الـــلــصــوص ســرقـــوا حــتى امــوال
ـتـقــاعـد الـذي جـمــعـهـا من راتـبه ا
واودعـتـهـا احلــكـومـة في صـنـدوق

التقاعد .
اوجـز لـسـيـادتـكم : اجلـمـيع مـتـفق
عـــلـى مـــا يـــطـــرحه الـــشـــارع ومـــا

¡«bŽ_« …ušù«Ë wLþUJ «Ë ÍœU³F «
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بغداد

الـناس كـانت مؤيـدة لتـأميم الـنفط
واطن وجنح التأميم وتغير حال ا
دخرات  ,توزيع قطع مثل إعـادة ا
أراضي ســكن لــلـــمــواطــنــ عــبــر
دوائـرهم واجلـمـعـيـات السـكـنـيه ,
تطور الصناعـة والزراعة والتعليم
والـصحـة .... الخ  ولـكن  تدمـير
ذلك نــتــيـــجــة تــغــيــيـــر الــســلــطــة
واجتاهها نـحو احلروب وألسباب

كثيرة أخرى .
W³ſ— .bIð

ســـيــــادة رئــــيس الــــوزراء : تـــألق
ـــظــاهــرات الــشـــهــداء في فـــتــرة ا
جعلت اجلميع يندفع لتقد رقبته
بــدون تــردد لــيــحــافظ عــلى ارزاق
اطــفــاله وعــوائـــلــهم وخــصــوصــا
ــتــقــاعـــدين الــذين رواتــبــهم هي ا
مـلـكهـم مجـمعـة من االسـتـقطـاعات
الــشـهـريـة من رواتـبـهم وتـودع في

صندوق التقاعد . 
ان أي مـــــســـــؤول لـــــديـه خـــــدمـــــة

حكومية يفهم ذلك  .
وغــيــرهــــا من الــنــقــاط الــكــثــيــرة

األخرى .
ســـيــادة رئـــيس الـــوزراء احلــلــول
مــوجــودة كـثــيـر وكــثــيـرة ال نــريـد
طـرحـهـا مــرة واحـدة لـكـنـنـا نـقـول
بـكل صـــــدق ( الــله يـســاعـدكم ....
الـــله يـــســاعـــدكم .. وخــوفـي عــلى
الـعـراق وعلـيـكم ألن الطـريق خـطر
بـسـبب تـوحش بـعض األنـصار ...

الخ .
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النقـد األدبي  يوجد في بيئة يـعيش بها  النقاد تـلك البيئة بالـتأكيد تختلف من
عصـر لعـصر ..وهـناك تـنـوع سيـسيـوجلى يؤكـد علـى أن لكل مـجتـمع أحواله
وأموره اخلـاصـة به في تـأصيل أي جـنس أدبي حـديث دائـمًا مـا جنـتر فـنـونًا

من األدب القد لنثبت بها حضور تلك األجناس في أدبنا.. 
صطلحات الـنقدية احلديثة سنجد أن كتب وفي كل كتـابة ورسالة تبحث في ا
التـراث لم تخلُ من تـمهيـد لهـا أو أن فيـها- على األقـل- مرادفًا يـقتـرب بقدر
مــا مـنـهـا.. وفـي كل قـراءة نـقــديـة جتـعل من أكــثـر الـعــلـوم اإلنـسـانــيـة حـداثـة
ومـعـاصرة- كـعـلم الـنفس اإلبـداعي مـثـلًا- سـنـجد أن الـدرس الـنقـدي الـقد

كان- بصورة ما- واعيًا بها موظفًا لها (وهذه صورة  من التكامل)..
إذًا فلـنـأسس الـطـالب عـلى تطـور االصـطالح الـنـقـدي أولى وأجدى دون ذلك
الـفـصل اجلـائر بـ مـنـهـج مـتـبـاعدين في الـوقت الـذي هـمـا في واقع األمر
متـكامالن.و أن لـكل عصـر ظروفه فإن ذلـك يؤكد حـالة الـتنـامي والتـطور التي
عـرفي وال أقصد أن أجـعله في بوتـقة واحدة يخـضع لها الـنقد في تـراكمه ا
ا أن نـأخذ بـوعي الطـالب في الـقضـية الـواحدة من الـبدايـات إلى ما عـليه وإ

الواقع النقدي باصطالحاته وتوجهاته احلديثة .. وايضا
يشـترك النـقد واإلبداع في مـهمـة قاطرة األدب وإن كـان النقـد يتـحمل النـسبة
األكبـر وعليه تبـعات أكثـر من اإلبداع نفسه فـهناك نـظرية تقـول أن وجود مائة
ـا وجود نـاقد واحـد غيـر جيـد يعـكر مبـدع ضعـيف ال يغـير الـوضع األدبي إ
صـفـو احلـقل كـله وتـكـمن خــطـورة الـنـقـد في حتـمـله اجتـاهـ مـتـضـادين هـو
اضي وقراءة احلاضر وفي نفس الوقت الكشف البـحث عن كنوز وإبداعات ا
ــبـدعــ الـصــغـار الــذين مـايــزالـون يــبـحــثـوا عن الــطـريق وأرى بــشـكل عن ا
ـتعة تـكمن في كسب شخـصي أنها مـهمة صـعبة ومـقدسة فـي نفس الوقت وا
هـا إلى الـنـاس فيـصـبح هـنا واهب الـنـاشـئة لـتـقـد الـرهـان وحسن اخـتـيـار ا
النـاقد مبدع ويـخدم الساحـة أكثر بكـثير من مجـرد طرح نص أو عمل دراسة
أو تنـظير أدبي يـلقيه الـشخص من أعلى مـنصة ال يـتعدى حـضور جمـاهيرها
أصـابع الـيـد الواحـدة ويـكـون رد الـفعل مـجـامال بـشكـل فج فهـنـاك مـجامالت

ومدح أكثر قسوة من الذم .

wFOÐd « rþUJ « b³Ž —«u½«

بغداد
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الـكـبيـر للـفـريق   الذي  يـعـرف كيف
جتـــري األمـــور بـــعـــد ايـــة خـــســارة
للـفريق  مع انهم يـتوقعـون حتديات
ــالي ــشــاركـــات في ظل الـــوضع ا ا
واإلداري الـذي تـمـر به اإلدارة  والن
الفريق يـحتاج الى العـودة للواجهة
وهــذا يـعـني انـتـداب العـبـ  أكـفـاء

شاركة. إضافة الى أجواء ا
n−M « WNł«u  

ــلـعب الــشـعب حـيث وعــاد الـطالب 
مــــواجـــــهــــة  الــــنـــــجف وكــــادوا ان
يـخــرجــوا بــفــوائــد الـلــقــاء عــنــدمـا
تـقـدموا بـالـهـدف  لكن صـالح سـدير
افــســـد الــفــرحـــة  بــعــدمـــا تــمــكن م
تــسـجــيل هـدف الــتــعـادل  وتــقـاسم
الــنــقــطــتــ حتت أنــظــار جــمــهــور
الــطـالب قــبل ان تـــظـــهــر الـــنــقـــطــة
السلبـية في الفريق حـيث  التهديف
الـــتي اســتــمــر يــعـــاني مــنــهــا وفي
ـهــمـة ــواجـهــات ا الــتـســجـيل في ا

ـــشــــكـــلـــة احـــمــــد ريـــاض فـي حل ا
والسمـاح للطالب الـلعب في الدوري

في اللحظات األخيرة.
·uHB « rOŽbð 

ــــدرب واإلدارة فـي تــــدعــــيم وقــــام ا
صـفـوف الـفـريق بـعدة تـغـيـرات بـعد
ــــاضي ــــوسم ا الــــذي حــــصل في ا
ركز الثالث عشر وهو عندما احتل ا
ـــــوقع الـــــذي خـــــرج به في نــــفـس ا
ــاضي قــبل ان يــعـود ــوسم قــبل ا ا
لـــلـــمــوسـم احلــالي  ولـــعب مـــبــاراة
واحدة تعـادل فيهـا مع نفط اجلنوب
بــأربـعـة  أهـداف   بـعـد مـرور أربـعـة
ادوار عـلى الـبـطـولـة  بـعـد الـسـمـاح
ـشـاركـة  قـبل ان يـعـلن لـلـفـريق في ا
عن تـأجـيل الـدوري بـسـبب  تـصـاعد
االحــتـــجــاجـــات الــشـــعــبــيـــة وبــقي
جـمهـور الـفـريق يـنـتـظـر  اسـتـئـناف
الدوري قبل االتـفاق على تغـير إليته
شاركة  15فريقا ويرى في ذلك عد
ـبـاريـات من ـراقــبـ ان واقع ا من ا
مــرحــلــة واحــدة قــد  تــؤمن  األمــور
بـوجه الـفـرق بـشـكل مـخـتـلـف   امام
التـقدم في الـصراع عـلى اللـقب  قبل
ان يـــأتي الـــدوري في ظـــروف غـــيــر
متـوقعة  بـعد  انـتشار كـورونا حيث
ـــبـــاريـــات من دون تـــقـــرر إقـــامــــة ا
جــــمــــهـــور قــــبـل  تـــاجــــيه وتــــوقف
مـباريـاته  منـذ نـهايـة الشـهر الـثالث
ــهم ان تـشـارك لــكن ان تـلـعب ومن ا
اول لــقـاء مع صـاحب األلــقـاب حـيث
مواجهة الزوراء في مباراة قدم فيها
ـسـتـوى الـواضح   وكـان يـسـتحق ا
الــتـــعــادل عــلى اقل  تــقــديــر وظــهــر
واضـحــا قـدرة الــفـريـق عـلى الــلـعب
لـكـنه خـسـر الـلـقـاء قـبل دقـيـقـة عـلى
نــهــايــة الــوقت عــنــدمــا  جــاء هــدف
تاحة الفوز عـكس اللعب والفـرص ا
في حينها للطالب بعدما تمكن مهند
عـبــد الـرحـيم من تـسـجـيل واحـد من
أهـدافـه والـفــريق اجلــمـيــلــة قـبل ان
يفـجر غـضب أنصـار الطالب ويـفطر
قــلـوبــهم في بــدايــة الـبــطــولـة  والن
ــدرب األمــر يــتـــعــلق بــالالعــبــ وا
نـفـسـه ونتـائـج الفـريـق الـبعـيـدة عن
رغبة جـمهور كـبير بقي يـندب نفسه
من مـوسـم الخـر صـحـيح لـعب وقـدم
الالعب لكن تـبقى العبرة بـالنتيجة
الـشغل الـشـاغل لهم  ولـكـونه السـند

wÐU d √ rÝUÐ W¹d UM «

كان ينتظـر جمهور الطـلبة ان يكسر
ـدرب احمد الفـريق احلالي بـقيادة ا
خـضيـر عـقد عـمـرها 17 سنـة  فشل
ن تولوا ـدرب  فيهـا العديد من ا
على إدارة  احـد الفـرق اجلمـاهيـرية
الذي قـدم النجـوم الكـروية في حقب
زمــنــيــة مــتــوالــيــة    تــبــادل فــيــهـا
احلــصـول عـلى األلـقـاب احملـلـيـة مع
ـقـدمـة بـعــد اخـر لـقب مـحـلي فـرق ا
حــــصل عـــلـــيه الـــفـــريـق في مـــوسم
2003 بـالــفـوز بــلـقب بــطـولــة كـاس
الــعـراق بــالـفــوز في الـنــهــائي عـلى

الشرطة بهدف.
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ـدرب وتـوقـع األنـصـار ان يـصـحح ا
ـسـار وفي إعـادة الـتـوازن احلـالـي ا
لـلفـريق رغم ظـروف العـمل الـصعـبة
ـــنـــافـــســة واألمل  في تـــصـــعـــيـــد ا
باحلصول على لقب الدوري  احمللي
هـدد باإللغـاء بعـد اخر لقب  وسط ا
جهـود وتطلـعات الفـريق في حتقيق
أي اجنـاز مــحـلي  بــعـدمــا فـشل في
نـهـائي دوري الـنـخـبـة موسم 2010
عــنــدمـــا خــســر لــقب  الــدوري امــام

دهوك بهدف.
والزال الــطالب  يـبـحــثـون   الـعـودة
للمـنافسـة على  األلقاب احملـلية قبل
ـالية التي شاكل ا ان تعصف بـهم ا
كــادت تــلــزم  الـفــريق  تــرك مــقــعـده
والـنــزول لـلــدرجــة األولى كـمــا هـدد
ــــوسم األخــــيــــر  في اإلبــــعـــاد عن ا
بطولـة الدوري  بعـد شكوى عدد من
الالعـــبـــ   بـــســــبب  عـــدم تـــســـلم
ـشكـلة مـستـحقـاتهم بـذمة الـنادي  ا
التي واجهت إدارة عالء كاظم كثيرا
وكادت ان تـبعده عن رئـاسة الطالب
واحـــدث حــالـــة انــقــســـام حــادة مع
األنــــصــــار البل واجــــهـت  الـــفــــريق
تـهـديــدا مـبـاشـرة في ظـل  مـيـزانـيـة
ـفلـسـة والتـوجد ضـمـانات الـنـادي ا
ــثل  الالعــبـ حــقـيــقــيــة  في ان  
الــفــريق   قـــبل الــتــوجه بــتــركه الن
البـقاء يـعني خسـارة مصـدر العيش
وسط عجـز اإلدارة والتحـديات التي
اسـتـمـرت تـواجـهـا قـبل عـدة مواسم
وسم احلالي قبل ان تظهـر بقوة   ا
 قـــبل ان يـــتـــدخل وزيـــر الــريـــاضــة
ـنتـهي واليـته الـدكـتور والـشـبـاب  ا
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ـنـتـخب الـوطـني ونـادي فـانـكـوفـر وايـتـكـابـس الـكـنـدي عـلي عـدنـان سـبب رفـضه عـرض نـادي رومـا كـشف مـدافـع ا
اإليطالي.

وقال عدنـان في تصـريح صحفي  انه (خالل وجـودي في تركيـا مع نادي ريـزا سبور تـلقيت عـرضاً رسمـياً من نادي
روما االيطالي).

واضـاف في ذات التـوقيت (ايار 2015) تلـقيت عرضـاً من اودينـيزي ايـضاً حـينهـا اختـرت االنضـمام الى اوديـنيزي
الن فرص جناحي كانت اكبر من االنضمام لفريق العاصمة.

واوضح عدنـان ان (فـرانشـيـسكـو تـوتي وغـونزالـو هـيغـوين هـما افـضل مـهاجـمـ واجـهتـهـما طـيـلة مـسـيرتي كالعب
اضي). وسم ونصف بعد نهاية عقده في حزيران ا محترف. يذكر ان عدنان جدد عقده نع فانكوفر 
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{ بــــاريـس- ا ف ب  أعــــلن نــــادي
دينامو دريسدن من الدرجة الثانية
ــانـيـة في كــرة الـقـدم  أنه وضع األ
جـمــيع أفـراد فـريـقه األول وجـهـازه
الــفــني في احلــجــر الــصــحي بــعـد
اكـتــشـاف إصـابــتـ جــديـدتـ في
ستجد صفوفه بفيـروس كورونا ا
ــكــنه خــوض مــشــيــرا إلـى أنه ال 
مـــبــاراته األولى بــعـــد اســتــئــنــاف
ــقـررة بـعـد ثـمـانـيـة ـنـافـسـات وا ا

أيام".
وأوضح الـــنــادي أن يـــتــعـــ عــلى
ـدرب واجلهاز جميع الـالعب وا
الـفني لـديـنامـو دريـسدن اخلـضوع
لـفـتـرة من الـعـزل مـدتـهـا  14يـوما
بعد اإلعالن عن حـالت إيجـابيت
جديـدتـ بـ"كوفـيد- ?"19تـتعـلـقان
بـالعـــــبـــــ لم يـــــتـم الـــــكـــــشف عن
اسـمهـما مـؤكـدا أنهـما ال يـعانـيان

من أعراض هذا الفيروس.
وبات ديـنامـو دريسـدن أول ناد في
الدرجت األولى والثـانية لن يكون

قرر نافسات ا بإمكانه استئـناف ا
لها نهاية األسبوع احلالي.

وكــان ديـــنــامــو دريـــســدن صــاحب
ــركــز األخـــيــر في دوري الــدرجــة ا
ـــقــبل الــثـــانــيـــة ســيالقـي األحــد ا
ــرحــلـة مــضــيـفه هــانــوفــر ضـمن ا

السادسة والعشرين.
ــــديـــر الـــريــــاضي لـــنـــادي وقـــال ا
ديـنـامـو دريـسـدن رالف مـينـجه في
بـيــان لـلــنـادي "احلـقــيـقــة هي أنـنـا
قـبلة لن نـتمكن خالل األيام الـ 14ا
ــــشـــــاركــــة في من الـــــتــــدريـب أو ا

باريات". ا
وكــانت الــفـحــوصــات األولى الــتي
خـضع لـها العـبـو ديـنامـو دريـسدن
ـجـمـوعـات الـذي يـتـدرب العـبــوه 
صغيرة كـشفت إصابة العب واحد
ستـجد. وقررت بفـيروس كورونـا ا
الــسـلــطــات الــصـحــيــة في درسـدن
وضـع الالعـب فـــــقـط في احلـــــجـــــر

الصحي اعتبارا من  3أيار/مايو.
ولم تـكـشف الـسـلـسـلـة الـثانـيـة من
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ـوقع أن األزمة وافـقـة عـلـيـهـا.وأضـاف ا ا
ـر بــهــا بـرشــلــونـة االقــتـصــاديــة الـتـي 
سـتجـبـره على الـتخـلي عن العب أو أكـثر
في إطار مـسـاعـيه السـتعـادة نـيـمـار.وكان
آرثــــر قـــد رفض مــــؤخـــرًا االنـــتــــقـــال إلى
يوفنتـوس في صفقـة تبادليـة مع البوسني
ميرالـيم بيانيتش وأصـدر بيانا أكد خالله
ـكن أنه ال يـفــكـر في الـرحـيل وبــالـتـالي 

استبعاده من هذه العملية.
وســـيـــتـــبـــقى
مــــــــعــــــــرفـــــــة
مــــــــــوقــــــــــفي
بــــرشــــلــــونـــة
ودي يـــــــوجن
بـشأن اقتراح
الــــــــــــنـــــــــــادي

الــــــــبــــــــاريــــــــسي.

جانب من افتتاح احدى مباريات ليفربول
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»œUŽ…∫ تسعى ادارة فريق الطلبة الى اعادة ترتيب اوراقه الفنية لتحس نتائجه

حيث الفرق اجلمـاهيرية إضافة الى
 تــراخـي الــفـــريق عـــنـــد مــبـــاريــات
الـذهـاب لـلمـحـافـظـات  الـتي شـكـلت
معـاناة حـقيـقة  البل اسـتمـرت تأخذ
من جـــرف الــطـالب  واالبــتـــعــاد عن
ـــنــافـــســـات والـــبــقـــاء في مـــواقع ا

ؤخرة. ا
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وأكـثــر مـا حتـمـل مـواجـهــة الـطالب
لـلفـرق اجلمـاهـيريـة حتديـات كبـيرة
بعضها للبعض وجتعل من اجلميع
التـحدث عـنها قب فـترة من وقـوعها
إضــافـة الى احلـضــور اجلـمـاهـيـري
لـــكن لــقـــاء الــطالب واجلـــويــة جــاء
بـدون جـمـهـوره لـكــنه بـقي يـحـضى
ــراقــبــ ووسـائل بــاالهـتــمــام من ا
اإلعالم  قــبل ان تــعـصــر الــنـتــيــجـة
قـلـوب أنـصـار الطالب بـعـدمـا خـسر
كن فـريقـهم بهـدف لـواحد  وكـان 
ان تـأتي اخلـسـارة وتقـبـلـها  من أي

طــرف اخــر اال مـن الــغــر اجلــويــة
لـقــاء الـفــرصـة في تــعـويض نــكـسـة
الـزوراء  قـبل ان يـخـرج الـفـريق  من
الـبـاب الـضـيق بـعـد تـلـقي اخلـسارة
ـا الــثـانــيــة من ثالث مــبـاريــات ور
ـواجـهات يـرى األنـصار في جـدول ا
لـيس من مــصـلـحــة فـريـقــهم عـنـدمـا
خـاض ثالث مـبــاريـات حـصـل فـيـهـا
على نقطة  قبل ان يخيم احلزن على
الالعـبـ واألنـصـار جـراء اخلـسـارة
الـتي أعـقــبت نـكـســة الـزوراء لـيـجـد
ــدرب نـفــسه امــام وضع مــخــتـلف ا
وحيرة جـمهور الفـريق في ان يتكرر
ـواسم الــســابــقــة ومـا ســيــنــاريــو ا
حـصل   من دون  ان تظـهـر ردة فعل
لـلــفـريق بــعـدمـا فــقـد الـســيـطـرة في
بـدايـة أخـذت منـه الكـثـيـر وقـللت من
قدمة نـافسة  على مـراكز ا حظوظ ا
ولـيس اللـقب قبل ان تـتغـير النـتائج
عـنـدمـا جنح الـفـريق من الـفـوز عـلى

نـفط مـيـسـان بـهـدفـ لـواحـد لـيـقدم
شـيء هـجـومي قـبـل ان يـكـون الـفـوز
اخلـطـوة االيــجـابـيـة  ولــدعم جـهـود
ـهـمـة ـدرب  الـذي يــدرك طـبـيـعــة ا ا
امــام جـمــهــور صـعب وهــو أســاسـا
يـــعـــاني من تـــراجـع الــنـــتـــائج وفي
مواسم  عانـوا منهـا قبل ان يخوض
الــــفـــــريـق الـــــلـــــقـــــاء اخلـــــامس مع
الــصــنـاعــات الــكـهــربــائـيــة ولــتـأتي
الـنـتــيـجـة الـكـبـيــرة  بـالـفـوز بـثالثـة
أهــــداف دون رد قـــبل الــــظـــهـــور في
وضع هجومي ولو متأخر لكن شيء
مــهم ان يــحـقـق الـفــريق نــتـيــجــتـ
ايجابيت قبل ان يتوقف الدوري.
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ــوقع الــسـادس  بــنـفس تــوقف في ا
ـيــنــاء  ويـظــهـر رصــيـد الــزوراء  وا
مـتــأخـر أيــضـا  بــوجـود 15 فـريــقـا
وعــــلى عـــكـس مـــا كـــان يــــنـــتـــظـــره
جــمــهــورهم في ان يــســتــفـيــدوا من
إلـية الـبـطولـة  دوت ان يـتغـير شيء
لــكن عـــلــيــنــا ان  نــســجل شيء هــو
قـبـول الـذي قـدم من قبل ـسـتـوى ا ا
الالعــبــ فـي مــبــاريــاتــهم اخلــمس
وادى البعض منـهم بشكل طيب لكن
األنـصــار بـقــوا يـبــحـثــون عن فـريق
مختـلف وان يكون فاعال بـشكل اكثر
ـوقف  قـبل ان من حـيـث الـنـتـائج وا
ـشاركة احلالية التي لم تستمر مع ا
ـشكـلة ان تـختـلف عن سابـقاتـها  وا
مشـاركات الفـريق بقيت هي من دون
تــغــيــر امــام  صــعــوبــات جـديــدة لم
ـــدرب والالعـــبــ من يـــســـتــطـــيع ا
جتـــاوزهــا واســتـــعــادة  الـــثــقــة في
مـشــاركـة الزالت عـالــقـة  وقــد يـحـدد
مــصــيــرهــا نـهــايــة الــشــهــر احلـالي
ـر ـسـتــجـدات الـتي  وعــلى ضـوء ا
بها البـلد  كما اعـلن ذلك  إياد بنيان
رئيـس اللـجـنـة التـطـبـيـعيـة   لـلـفرق
الـتي فــضــلت إلــغـاء الــدوري  وتـرك
الـفرق تـستـعـد للـموسم الـقادم ألنـها
جتــد نــفــسـهــا امــام وضع يــكـلــفــهـا
الكثيـر من األموال وهي التي تعاني
 جـمــيــعـهــا من اإلفالس ولــيس قــلـة
األمـــوال ومـــشـــاكل أخـــرى بـــالـــكــاد
مــنـــحت الــفـــرصــة لـــبــعـض الــفــرق
ــــشـــاركـــة  في دوري بــــدا نـــرتـــبك ا
واســتـمـر عـلـيل والـرغـبـة في إسـدال

الستار عليه بعد خمس جوالت.

الـــفـــحــــوصـــات الـــتـي أجـــريت في
الــرابع من أيــار/مــايـو احلــالي عن
أي حالة إيـجابيـة لالعب أو لعضو
في اجلــــهـــــاز الــــفــــنـي لــــلــــنــــادي.

واســتـــأنف الـــفـــريق الـــتــدريـــبــات
اجلـمـاعـيـة منـذ اخلـمـيس وشـهدت
حـصـتــان تـدريـبـيــتـان اتـصـاال بـ
.وفي اول رد فـعل لـرئـيس الالعـبـ

ـســتـشـار الــريـاضـي لـرئـيـس الـوزراء و رئــيس الـهــيـئـة يـقــول ا
التطبـيعيـة الحتاد كرة القـدم اياد بنـيان انه ليس هـناك قوة على
االرض تمنعه من التصدي لكل من يعرقل تنظيم احلياة الكروية
في اطار اداري رص .. يُـحسب لرئـيس الهيـئة التـطبيـعية هذا
ولـكن على من سـيـعتـمد رئـيس الـهيـئة االندفـاع وهذا احلـرص 
وهل ان لديه بـرنامج التـطبـيـعيـة  في التـغيـيـر الذي يـتطـلع الـيه 
متـكـامل ام ان دوره االصالحي سـيـنـتهـي بانـتـهـاء عـمر الـهـيـئة
التطبيـعية .. اياد بنـيان اجاب على التـساؤل االول بالقول انه ال
نع اي عـضو في الهـيئة الـعامة لالحتـاد العراقي يستـطيع ان 
لـكـرة الـقـدم من الـتــرشـيح لـعـضـويـة الـهــيـئـة االداريـة الـدائـمـيـة
وهذا يعني ان االحتـاد القادم سيـشكل في معظمه من لالحتاد 
ثلي االنـدية الريـاضيـة الذين كانـوا وسيبـقون يـعملـون بعقـلية
النـهم الـهــواة في ادارة شــؤون انــديــتــهم وفي االحتــاد ايــضــا 
ـقـراطــيـة عـطـلت وسـتـسـتـمـر في افـرازات انـتـخـابـات (غـيـر) د

ؤهلة للتطوير . شاريع الرياضية ا تعطيل عشرات ومثات ا
ما هو مؤكد ان االصالح احلقيقي في الرياضة العراقية لن يتم
غادرة الـقسم االكـبر من اعـضاء الـهيـئات االداريـة لالندية اال 
لـصالح هـيئـات جديـدة تـنتـخبـها الريـاضيـة احلالـيـة منـاصبـهم 
لــتـســتـفـاد شـركــات اسـتــثـمــاريـة تــشـرف مــالـيــاً عـلى االنــديـة 
االحتـادات الــريـاضــيـة مــنـهــا في مـرحــلـة الحــقـة فـي خـطــطـهـا

دى . توسطة والطويلة ا القصيرة وا
واذا لم يسعف رئيس الهيئـة التطبيعـية الحتاد كرة القدم الوقت
سـموح له الكمـال برنـامجه االصالحي حتـت السـقف الزمـني ا
فـان بوسـعه االسـتفـادة من صـفته في اطار الـهـيئـة الـتطـبـيعـيـة 
خاصة وانه الرفيعة االولى كـمستشار رياضي لـرئيس الوزراء 
على عالقـة وثـيـقة بـالـوزير اجلـديـد للـريـاضة والـشـباب الـكـاب
ــضي قــدمـا في تــنــفــيـذ بــرنــامـجه . وان في ا عـدنــان درجــال 
ــسـتــشـار ريـاضـي لـرئـيس ــنـصب االداري الــرفـيع  واجـبـات ا
الوزراء تُـحـتّم عـلـيه ابـداء الـنـصيـحـة لـرئـيس الـوزراء مـصـطفى
في حتقـيق دعم حكـومي عادل لالنديـة الريـاضية في الكاظـمي 
الن الـدعم احلالي كـجـزء من الـعـملـيـة االصالحـيـة  هذه االونـة 
إذ كيف يسمح لالندية غير عـادل وال يستند الى قـانون واضح 
مجـلس الـوزراء لـنـادٍ ريـاضي ان يسـتـقـطع من مـوظـفي الوزارة
نع هذا االجـراء عن اندية اخرى .. و مبلـغا ثابتـا من رواتبهـم 
ـؤسـســاتي او ذاك بـالـتـمـتع واي قـانـون يـسـمح لــهـذا الـنـادي ا
ـبلغ يـصل الى ثالثـة او اربع وحتى نـحة سـنـوية من وزارته 
ويغـيّب هذا الدعم ال العـام  خمسـة ملـيارات من الدنـانيـر من ا
عن انديـة رياضـية اخـرى تـتمـتع بقـاعدة جـمـاهيـرية واسـعة في
ال العام بغداد واحملافـظات .. هذه الفـوضى في التعـاطي مع ا

يجب ان يوضع لها حد .
شروع االصالحي لرئيس الهيئـة التطبيعية الحتاد واعود الى ا
جرد تمتع شـروع لن يكتب له النـجاح  كرة القدم  واقول ان ا
ا  يحتاج الى وا االحتاد القادم بنظام داخـلي رص وحسب 
بــيــئــة مــؤهــلــة  لــتــطــويــر وحتــســ احلــيــاة
الـــريـــاضــيـــة الـى احلـــد الــذي يـــضـــمن
ـنـاسب لـلـمـكـان الذي وصول الـرجل ا
ـكان سـواءاً كـان ا يتـفق مع مـؤهالته 
ـشـروع اداريـاً او فـنـيـاً . فـهل يـفـلح ا
االصالحي لرئـيس الـهـيـئة الـتـطـبيـعـية

في ذلك .. هذا هو السؤال .

اني كـريـسـتـيان رابـطـة الـدوري اال
سـيـفـرت في سـؤال لـشـبـكـة "زد دي
انيـة عما اذا كـان البرنامج أف" اال
ـوضـوع سـيـنـهـار بـالـكـامـل جراء ا
عدم قـدرة درسدن خـوض مبـارات
اجـــــــاب "لــــــيـس في عــــــلـى االرجح
الـــوقت احلـــالي. بـــالـــنـــســـبـــة الى
الـدرجــة الـثــانـيــة هـذا يـعــني عـدم
الــتـمــكن من خــوض مــبــاراتـ من
اصل  .81سنرى كيف سنتعامل مع

هذا االمر"
واضـــــاف "لـن نـــــغـــــيــــــر الـــــهـــــدف
ــوضـوع فــقط سـنــقـوم بــتـغــيـيـر ا
اخلــــطـــة. الـــهــــدف يـــبـــقـى انـــهـــاء

وسم". ا
ـانـيــا واحـدة من الـدول وتـعـتــبـر أ
األوروبية الكـبيرة التي جنحت في
مواجهة جائحـة الفيروس التاجي
وهي األولى من ب خمس بطوالت
كـبــرى في الـقـارة الــعـجــوز أعـلـنت
ــنـافـسـة بـدون أنـهـا ســتـسـتـأنف ا
جمـهـور اعتـبارا من  16أيار/مـايو

احلالي.
ـنـافـسـات في الـدرجـت وتـوقـفت ا
األولـى والــثــانــيــة مــنــذ مــنــتــصف
آذار/مارس بسبب جائحة "كوفيد-
 ?"19وتـــأمل الــبــونــدســـلــيــغــا في
تـمــهـيــد الـطــريق لـبــطـوالت أخـرى

الستئناف منافساتها.
و وضع بروتوكول طبي وصحي
صـارم الســتـئـنــاف الـبـطــولـة عـلى
: اخــــتــــبـــارات أســــاس ركــــيـــزتــــ
منـهجـية لـعزل أي شخص أو العب
أو عضـو في اجلهـاز الفـني جاءت
نـتـيجـة فـحـصه إيجـابـية وتـدابـير
وقــائــيـة صــارمــة تــمــلي مــا يـجب
الــقــيــام به في الــتــدريـب أثــنـاء
السـفر في اإلقـامة قـبل وأثناء

باريات. وبعد ا
أعـــــلـــــنت رابـــــطـــــة الــــدوري
ـاضي أن ـاني اإلثـنـ ا األ
 10 اخــتــبــارات من 1724
 إجراؤها خالل الـفترة

األولى كانت إيجابية.
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كشـف تـقريـر صـحـفي إيـطـالي جـزءًا من
مـطـالب بـاريس سـان جـيـرمـان لـلـمـوافـقـة
على انتقـال البرازيلي نيـمار دا سيلفا إلى
قبل.فقد يركاتو الصيفي ا برشلونة في ا
ذكـر مـوقع "كـالـتــشـيـو مـيـركـاتـو" أن (بي
إس جي) يــرغب في تــضـمــ الــبــرازيـلي
آرثـــر مـــيـــلـــو أو
الـــهـــولـــنـــدي
فــريـــنــكي
دي

يـــــوجن
فــــــــــــي
الصف
قـــــة من
أجــــــــــــل

 نيمار دا سيلفا
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ح أحـد رؤساء ـسابـقـة. وأ ا
أنــديـة الـدوري في اجــتـمـاع
ــــاضي إلى أن اجلــــمــــعـــــة ا
لــيـفــربــول قــد يــريح العــبـيه
ــجــرد حــسم األســاســيـــ 
الـلـقب مـا يـؤثـر عـلى نـزاهة
ــــتــــبــــقــــيـــة ــــبــــاريــــات ا ا
تحكمـة سواء في الهبوط وا

 ôU Ë ≠ ÊbM

يــعــتــزم لـيــفــربــول الـتــعــهـد
جلــــمـــــيـع أنــــديـــــة الــــدوري
اإلنــــكـــلـــيـــزي بـــأن يـــورجن
كـــــلـــــوب مـــــدرب الـــــريـــــدز
سـيــشـارك بــكــامل عـنــاصـره
األســـــــاســــــيـــــــة في كـــــــامل
ــتـــبـــقـــيـــة عـــلى اجلـــوالت ا

ؤهـلة لـلبـطوالت راكـز ا أو ا
األوربية.

ويــحـــتــاج لــيـــفــربــول إلى 6
نـقـاط فـقط لـضـمـان حتـقـيق
يـرليج األول مـنذ لـقب البـر
 30عـامًـا.وبـحـسب صـحـيـفـة
"تيليجراف" الـبريطانية فإن
قـــادة الـــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي
متاز على اسـتعداد لتهدئة ا
هـــذه اخملـــاوف إذا أثـــيـــرت
الــقـضــيــة في اجـتــمــاع يـوم
ـســاهـمـ في اإلثــنـ بــ ا
جـــــمـــــيـع أنـــــديـــــة الـــــدوري
الـــعـــشـــريـن حـــول مـــشــروع

سابقة. استئناف ا
ويــــخـــوض لـــيـــفـــربـــول أول
مـبـارات لـه عقب اسـتـئـناف
ــســـابــقـــة ضـــد إيــفـــرتــون ا
وكــــريـــــســــتـــــال بــــاالس ثم
يـواجهـون مانـشسـتر سـيتي
وأســـتــون فـــيال وبــرايـــتــون
وبــــــيــــــرنــــــلـي وآرســــــنــــــال

وتشيلسي ونيوكاسل.
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أعـلن نــادي مـيالن اإليـطــالي لـكـرة
الـقــدم  أنه لم يـثــبت أن ال أحـد من
العـبي فريـقه األول وجـهـازه الـفني
كــان مـــصــابــا بــفــيــروس كــورونــا
ـسـتـجـد وذلك بـعـد يوم مـن قول ا
رئـيس الـنــادي إن بـعض الالعـبـ
يتعافون من وباء "كوفيد-."19

وقـال بـطل أوروبــا سـبع مـرات في
بــيــان له "بــنــاء عــلى االخــتــبـارات
الــطــبــيــة الــتي أجــريت حــتى اآلن
عــلـى كل من العــبـي الــفــريق األول
واجلـهـاز الـفـني لم تـكن هـنـاك أي

حاالت إيجابية من كوفيد-."19
وأوضح الــــــنـــــــادي أن الــــــفــــــريق
ســـيــواصل بــرامــجـه الــتــدريــبــيــة
الـــفــرديــة الـــتي بــدأهـــا مع أنــديــة
الــــــدرجــــــة األولى األخــــــرى هــــــذا
األســبــوع عـلى أمـل أن اسـتــكــمـال
موسم  2020-2019هذا الصيف.
وتـابع الـبـيـان "سـيـتم االنـتهـاء من
الــفـــحــوصــات الـــطــبـــيــة جلـــمــيع

الالعــبــ واجلــهــاز الــفــني الــذين
يـــأتــــون لــــلـــتــــدريب خـالل األيـــام

قبلة". ا
 وكـــــان رئـــــيـس مـــــيـالن بـــــاولـــــو
ســكــاروني أبــلغ اجلــمــعـة وســائل
إعـالم مــحـــلـــيـــة إن بـــعض العـــبي
الـــنــادي يـــتــعـــافــون مـن اإلصــابــة
بفـيـروس "كوفـيد- "19الذي أودى
بـحــيـاة أكــثـر من  30ألف شـخص

في إيطاليا.
وجـاءت تـعـلـيـقـات سـكـاروني بـعـد
تــأكـيــد فـيــورنـتــيـنــا وسـمــبـدوريـا
وتـــوريــنــو اخــتــبــارات إيــجــابــيــة

. لثمانية العب
وكـــان وزيــر الـــريــاضــة اإليـــطــالي
فـيـنـتـشـنـزو سـبـادافـورا أعـرب عن
أمـــلـه اخلـــمـــيس في اســـتـــئـــنـــاف
الـــتـــدريــبـــات اجلــمـــاعـــيــة في 18

أيار/مـايـو احلالي لـكـنه قال الـيوم
الـــســبت إن احلـــاالت اإليــجـــابــيــة

"ليست إشارة جيدة".
وأعـــلن نـــادي نـــابـــولي الـــيــوم أن
العـــبـــيه ســـيـــتـــمـــكـــنـــون من بـــدء
احلـصص الـتـدريـبـيـة الـفـرديـة في

مـركـز تــدريـبـات الـنـادي يـوم
األحـــد "بــعـــد االنــتـــهــاء من

االختبارات التشخيصية".
ونقلت صـحيفـة "كورييري
ديلـو سـبورت" الـرياضـية
الــيـومــيـة عن مــسـتــشـفى
نابـولي فيـديريـكو الـثاني
الـذي أشــرف عــلى إجـراء

فحوصـات "كوفيد-"19
لالعبي نابولي قوله
إن "ال أحــــــــــــــد مـن
العـــبي الـــفــريق
األول جــــــــــــاء
فـــــــحـــــــصه

إيجابيا".

باراة اني في ا لقطة فوز فريق دينامو اال
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{ واشـــــنـــــطن (أ ف ب) - بـــــســـــبب
الــغــضب من طــريــقــة إدارة حــكــومــة
دونـالد تـرامب ألزمـة كـوفـيد-19 وجه
مغنـي فرقة غـانز أن روزز أكسل روز
ال انتقادات الذعـة عبر تويـتر لوزير ا
األمـريـكي سـتيف مـنـوتـشـ الذي رد

عليه بعبارات قوية.
ـغــني الــبـالغ 58 عــامـا عــبـر وكــتب ا
حسابه على تويـتر الذي يضم حوالى
1,2 مليون متابع (اخلبر بات رسميا!
مـــهـــمـــا كـــان رأي أي كـــان ســـابـــقـــا
بـــســتــيـف مــنــوتـــشــ هــو رســـمــيــا

أحمق).
ـال األمــريـكي بـعـد بـضع ورد وزيـر ا
سـاعــات عــلى هــذا الــهــجــوم سـائال
مـــغــني الـــروك (مــاذا قـــدمت لـــبــلــدك
أخــيــرا?) مـرفــقــا عـن طـريـق اخلــطـأ
رسـالـته بـعـلم ليـبـيـريـا الشـبـيه بـالـعلم

األمريكي.
وتواصـل السـجال اإللـكـتروني مع رد
أكــسل روز عــلى الــرد عــبــر تــغــريـدة
كــتب فــيــهــا (لم أدرك أنــنــا نــأمل في
مـــحـــاكـــاة الـــنـــمـــوذج االقـــتـــصـــادي

الليبيري).
وأضاف (خالفا لهذه احلكومة لست
مــســؤوال عن وفـاة أكــثــر من سـبــعـ
ألف شـــخص وخالفــا لـــكم ال أتــولى
مــســـؤولــيــة حـــكــومــيـــة وال أطل عــلى
الـتـلـفـزيون ألدعـو األمـريـكـي لـلـسـفر
ـتــحــدة خالل تــفــشي في الــواليــات ا

الوباء).
ولم يـذهب ستـيف منـوتـش أبـعد في
هذا الـسجـال مكـتفـيا بـإصالح خطأه
األول ووضع الـــــــعــــــلـم األمــــــريـــــــكي

الصحيح على التغريدة.

وعن الفـيلم الـذي تابـعه الكـترونـيا ايام
احلـظـر قـال (الـفـلم االيـراني الـسـحـلـيـة

متعة واجلميلة). وهو من االفالم ا
وعن الفعـاليات الثـقافيـة التي اصبحت
تـبـث الـكـتـرونــيـا  قـال (تـابــعت بـشـغف
الـــلــــــــقــــاء الـــذي اجـــري مـع الـــفـــنـــان
ــقـيم في ــسـرحي صــبــاح االنـبــاري ا ا
اســـتــرالــيـــا وقــد ضــيـــفه احتــاد ادبــاء
وكــتـــاب ديــالى لــلــحـــديث عن جتــربــته
ــسـرحــيـة والــفـنــيـة وكــان مـوفــقـا في ا
استعراض جتربته واهم احملطات التي
مـربهـا ليـكـون كاتـبـا مسـرحـيا يـشار له

بالبنان) .
وعـن الــعــادات الـــرمــضـــانــيـــة الــتي لم
يـغـيــبـهـا احلـظـر الــصـحي قـال(انه ابـو
الـسـحور فـمـا يـزال يـزلـزل احلـارة التي
ــر من خـاللـهــا) مــســتــذكــرا رمــضـان
ــديــنـته مــنــدلي بــالـقــول ( في لــيـالي
ـقــاهي الـشــعـبـيـة رمـضـــــــــــان كـانت ا
تــعج بــالــزبـــائن لــغــرض االســـتــمــتــاع
شاركـة باللـعبة الـتلقـيدية واجلـميلة وا
احملـيـبس وقـبـيل الـسـحـور كـان الـسـيد
أسمـاعيل ابـو خـليل من الـذين يقـرعون
الـــــطـــــبل اليـــــقـــــاظ الـــــنـــــاس فـي وقت

السحور).
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التـدريسي في كليـة التربيـة للبنات
بــجـــامـــعــة بـــغــداد حـــاضــر امس
االثــنـــ فـي ورشــة الـــكـــتـــرونـــيــة
نـظــمـتــهـا جـامــعـة الــكـرخ لـلــعـلـوم
بعـنوان (واقع الـتـعلـيم االلكـتروني

وذجا). وجهة لألساتذة ا - الورش االلكترونية ا
œd: bFÝ
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ي الـعـراقـي يـشـرف عـلى دورة (طـرائـق الـتـعـلـيم االكـاد
والـتعـلم احلـديـثـة )التي تـقـام عن بـعـد عبـر نـظـام عـليم /

منصة اريد للمدة من  13 الى  17 ايار اجلاري.
 —uC)« WLÞU

الـكاتـبة الـسورية صـدرت لهـا مجـموعة قـصصـية بـعنوان
(نـزف مـعشق بـاحلب) تـتـضمن اجملـمـوعـة عشـرين قـصة
رأة في أغـلبـها ومـا يطـالها مـختـلفـة في األحداث تـمس ا

من هموم ومعاناة.
 »dŠ …œUſ

قـائـد كـورال غـارديـنـيا الـنـسـائي الـسـوري اعـلـنت اطالق
مغنـيات الكورال أغـنية على وسائل الـتواصل االجتماعي
تــتـنـاول ظـروف احلـجـر الـصـحـي. اقـتـبـاس حلـنـهـا من

األغنية الشهيرة (ترنيمة األجراس).
Í—«u'« WFO*

الـتـشـكـيـلـيـة الـعـراقـيــة تـلـقت شـهـادة تـقـديـريـة من دائـرة
الــفـنـون الــعـامــة عن مـشــاركـتــهـا في مــعـرض الــطـبــيـعـة

السنوي االلكتروني 2020.
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صري اجنز تـسجيل أول أغنـية راب في مسيره الفـنان ا
ــطـارات الــغــنـائي اذ ان فــهــمي في بــيـروت مــذ اغالق ا
وكـتـب كـلـمـات األغـنــيـة لـنـفـسه وقــام بـتـسـجـيــلـهـا لـيـقـوم

بارك. بطرحها في عيد الفطر ا

ال تـهـمـل الـشـريك  فى الـوقت الـذى يـحـتـاج فـيه مـنك
بعض الدعم النفسى.
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احــتــفـظ بــالــعالقــات الــتى تــبث الــطــاقــة اإليــجــابــيــة
يوم السعد االحد. حولك
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واجب عــلــيك الـقــيـام بـه مـهــمـا كــنت مُــتـعــبًـا أو غــيـر
مستعد له.رقم احلظ 9.
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ا تستشيرهم فى ال تهمل عالقـتك بأفراد عائلتك فـر
اتخاذ قرارات مهمة .
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مـشـكــلـة فـى األفق تـتــعـلق بــأمـور يــجب أن تــنـهــيـهـا
كن. بأسرع وقت 
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يعتبـر التشاؤم أبرز عيـوبك.كما تتصف بـالرومانسية
الشديدة يوم السعد االربعاء.
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ـسؤولية جتـاه نفسك فى أقرب وقت عليك الـشعور با
كن للتغلب على أوجاعك.
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ال تــســتـــهــ بـــذكــاء اآلخــريـن  والبــد أن حتــذر من
اآلخرين الذين يشعرون بالغيرة منك.
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هنية والعائلية البد أن تضع خطـة مستقبلية حلياتك ا
والشخصية.

bÝô«

الـوحـدة قـاتـلـة لـذا عـلـيك أن تـتـخـلص مـنـهـا حـتى ال
تصاب باالكتئاب بعد فترة منها.

Ë«b «

ــا حــلـمت ــســاء تـتــلــقى أخــبـارًا ســعــيـدة طــا عـنــد ا
باستقبالها لوقت طويل.
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عـلـيـك أن تـذهب إلى طــبـيب الــعـيــون فـهى مـن أكـثـر
األعضاء حساسية لذا ال تهمله.

 u(«
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كلمات رباعية احلـروف جتتمع بنهاية
اخـر حـرف مـشـتــرك بـيـنـهـا واالرقـام
الـدالـة ادنـاه تـشـكل مـجـمـوع الـكـلـمـة

طلوبة: ا
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عادن 1- من ا

2- وسن

3- دفتر

4- فنون الكتابة

5- عسس

6- متزوج حديثا

ثل بالشؤم 7- يضرب به ا

8- اسم لعدة ملوك
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ويـسود اعـتقـاد أنهـا ستـعود اآلن
بعد خـمس سنوات إلصـدار ألبوم
جــــــديــــــد في وقـت الحق مـن هـــــذا
الــعـام. وفـي شـهــر شــبــاط تـداول
الــنــاس فــيــديــو ظــهــرت فــيه أديل
تـغني في حـفل زفـاف صديـقة لـها
وكـانت تـقـول لـلضـيـوف: (تـوقـعوا

ألبومي اجلديد في شهر أيلول).
اضي وفي منشـور أديل األربعاء ا
على إنستـغرام وجهت رسالة إلى
ــــهـن احلـــيــــويــــة في أصــــحـــاب ا
اجملتمع ووصفتهم بأنهم (مالئكة

حقيقيون).
وكــانت أديل قــد انــفــصــلت الــعـام
ـــون ــــاضـي عن زوجــــهــــا ســــا ا
كــانـــيــكي. وقـــالت في رســـالــتـــهــا
لـلـجـمـهـور في عـيـد مـيالهـا الـعـام
ـاضي: (لــقـد تـغــيـرت عــلى نـحـو ا
ـاضي وال جذري خالل الـعام ا

أزال أتغير وهذا أمر جيد).

{ لـوس اجنـلـوس  –وكاالت - دخل
عـــارض األزيــــاء ســـكـــوت ديـــســـيك
مــطـــلق جنـــمـــة تــلـــفـــزيـــون الــواقع
والــعـــارضــة األمـــريــكـــيــة كـــورتــني
كارداشـيـان مـرة أخرى إلى مـصـحة
تقع في جـبال روكي بـعد إنـتكـاسته
ومـــعــــانـــاتـه من إدمــــان الـــكــــحـــول
واخملــدرات. وكــشــفت جــريـدة ديــلي
مــيـل الــبـــريـــطــانـــيـــة أن (ديـــســيك
ـعروف بـحـبه للـحـفالت الصـاخـبة ا
ــــتــــعـــــددة في إعــــادة ومــــراحــــلـه ا
الــتــأهــيل كــان يــحــتــسي الــكــحـول
بــكـثـرة ويــتـنـاول الــكـوكـايــ أثـنـاء
نـزلي باإلضـافة خضـوعه للـحجـر ا
إلـى أنه كــــان يــــعـــانـي من احلــــيـــاة
األســــريـــة أثـــنــــاء احلـــجـــر وال زال
يـــواجه صــعـــوبــة فـي الــتـــكــيف مع

فقدان والديه قبل بضع سنوات).
ـصـحة وفـور وصـول ديـسـيك إلى ا

 وضــعه في حــجـر فــوري مـدة 14
يومـاً في جنـاح خاص وذلك لـلتـأكد

من عدم إصابته بفايروس كورونا.
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حتــدث عــدد من الــفــنــانــ عـن جتــربـة
احلـظـر الــصـحي الـتي اجــبـروا عـلـيـهـا
بـسبـب تفـشي وبـاء كـورونـا الـذي عطل
مــــفـــاصـل احلــــيـــاة لــــيـس في بــــغـــداد
واحملــافــظـــات  وقــالــوا في احــاديث لـ
(الــزمــان ) تــنـشــر تــبــاعـا ان (غــالــبــيـة
الفـنانـ وجـدوا من منـصات الـتواصل

االجــــــتـــــمــــــاعي
ســبــيال بــديال
ــــــتـــــابـــــعـــــة
نـــشــاطـــاتــهم
الـفـنــيـة الـتي
مــــارســــوهــــا
خـالل مــــــــــدة
مـكــوثـهم في
مــــنـــازلــــهم

االخـتـبـاء خــلف الـصـخـور ونـراقب هـذا
الـــزائــر الــثــقـــيل مــتى ســـيــرمي مــا في
جــعـبـته من مــقـذوفـات تــفـتك بــالـبـيـوت
والــبــشـر وحــيـنــمـا تــغــادر نـعــود نـحن
ـسرحـية اعضـاء الفـرقـة الى التـمارين ا
ـها في اقـرب فرصة وكنـا نستـعد لـتقد
والظروف الصعبة جتعلنا نقدم االفضل
واالبهى وهـذا هو كتـابي الذي سـيحمل
عنوان : (تـعال معي الى قـنديل ) واشار
ـنــدالوي الى ان (من بـ الــكـتب الـتي ا
اســتــهــوته خالل فــتـرة احلــظــر (كــتـاب
ـراة احلـرب والـغـنـاء اسـرار اسـمـهـان ا

تــالـيف شــريــفـة
زهـور  تــرجــمـة
عـــارف حــذيـــفــة
وهـــــــــــــــــــــــو مــن
الـــــــــــدراســــــــــات
واالبـــــــــــحـــــــــــاث
الــرصــيــنــة الــتي
تـكـشـف عن جـهـد
كــبـــيــر ومـــضــني
مـــــبـــــذول جلـــــمع
ـــعــــلـــومـــات عن ا

اسمهان ) .
وعن مــــتـــابــــعـــاته

لالعــمــال الــدرامــيـة بــعــد االفــطــار قـال
ـسلـسل الـعـراقي يـسـكن قـلبي (اتـابع ا
للـمخـرج اكرم كـامل والبد من الـقول ان
اي مــســلــسل يــتم انــتـاجـه ضـمـن هـذه
الظـروف الـصعـبـة ويشـارك في تـمثـيله
ـعـروفـة صـاحـبـة كـوكـبـة من االسـمـاء ا
ـهارات هـو شئ الـتـجـارب واخلـبـرة وا
مـفـرح مع ان طـمـوحـاتـنا تـتـجه الى ان
ـسـلـسل الــعـراقي البـد ان يـرتـقي الى ا
مـسـتـويـات اعـلى وافـضل عـلى صـعـيـد

التمثيل واالخراج والتصوير).

محـافظ النجف نعى العالمة الشـيخ عبد الرحيم الغراوي
ــراجع فـي ســامـــراء  مــشـــيــرا الى وكــيـل الــعـــلــمـــاء وا
الــســنــوات الــطــويــلـة الــتـي عـاشــهــا فـي كـنـف اإلمــامـ
العسـكري عليهما السالم  سائال الله تعالى أن يتغمده

بواسع رحمته .
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W×B . وقـــالت (شـــكــرا عـــلى والـــثالثـــ
ـنـاسـبـة احلب الـذي أظـهـرتـمـوه 
عـيــد مـيـالدي. أتـنــمى أن تـكــونـوا
ـ وبـصــحـة عـقـلـيـة جـمـيــعـا سـا
جـــــيـــــدة في مـــــثل هـــــذا الـــــوضع
الـــصـــعب) ,وهــذا أول
منشور ألديل مـنذ فترة
احـــــــــــــتــــــــــــــفـــــــــــــاالت
(الـــــكـــــريـــــســـــمــــاس)
وســـرعـــان مـــا أصـــبح
يا بعد أن بدأ ترندا عا
مـتــابـعــوهـا الــتـعــلـيق
عـلى خـسـارتـهـا بـعض

الوزن.
وتــظــهــر الــنـجــمــة في
الــــــصـــــــورة واقــــــفــــــة
ووراءهــا إكــلــيل زهـور
ضـــخـم كـــمـــا يـــظـــهــر
جـــهـــاز كـــومـــبـــيـــوتــر
مـحــمـول في الـصـورة.

سالمـــــتـــــنــــا فـي ظل أزمـــــة وبــــاء
كورونا).وبـعد غياب ألشـهر كتبت
هـذه الـعـبـارة علـى صفـحـتـهـا على
تــطــبــيـق إنــسـتــغــرام تــزامــنــا مع
احـتـفـالـهـا بـعـيـد مـيالدهـا الـثـاني
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غنية البريطانية الشهيرة نشرت ا
أديل رســالــة مــوجــهــة (ألصــحــاب
ــهـــمــة الــذيـن يــخــاطــرون ـــهن ا ا
بـحــيــاتــهم من أجل احلــفــاظ عـلى

الفجر:03:33
الظهر:12:06
غرب:06:54 ا

اللهم إنـا نسـألك يسـراً ليس بعـده عسـر وغنى لـيس بعده
فقر وأمناً ليس بعده خوف وسعادةً ليس بعدها شقاء.

¡UŽœ
وائد رتبطة با وهي من األطعمة ا
الـرمـضـانـيـة كـمـا ان الـتـفـاح غني
اء ويُـنـصح بـتـناوله بـاأللـيـاف وا
لـــتـــســــهـــيل الــــهـــضم واإلخـــراج.
والـــزبـــيب مـن أفـــضل الـــعالجـــات
لإلمـسـاك. ويـعـد عـصـيـر الـلـيـمون
ـنزلـية (احلـامض) من العالجـات ا
لـسـوء الهـضم وهـو يـسـاعد عالج

اإلمساك.
وتـوفــر الـبــقـول حــصـة جــيـدة من
ـــــواجـــــهـــــة األلـــــيـــــاف الـالزمـــــة 
االمــســاك.فــيــمــاحتــتــوي الــقــهـوة
والــشـــاي عـــلى عـــنــاصـــر تـــنــشط

انقباضات األمعاء.

خالل شـهـر رمضـان يـشـكو
الــبـــعض من اإلمـــســاك
لــكن اطــبـاء الــتــغــذيـة
يـشـيـرون الى  أطـعـمـة
تـسـاعد عـلى الـتـخلص
من االمـــســاك فـــضال عـــلى
اء تنـاول ما ال يقل عن 2 لتر من ا
والسوائل منذ وقت اإلفطار وحتى
الــســحــور وبــذلك تــصــبح حــركـة

األمعاء سهلة.
امــــا االطـــعـــمــــة الـــتـي تـــنــــفع في
الــــــــتـــــــخــــــــلـص من االمــــــــســـــــاك
فـــهي:الـــبــــرقـــوق اجملـــفف فـــهـــذه
الفاكـهة من أغنى مـصادر األلياف
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مـازالت الـعـادات والتـقـالـيـد الرمـضـانـية حـاضـرة الى يـومـنا هـذا بـالـرغم من الـظروف
مـارسات التي تـوارثنـاهافي هذا االقـتصـادية والسـياسـية التي حـدت من غالـبية تـلك ا
الـشهر الكر من ابائنا واجدادنا ماتؤكد ان عاداتنا وتقاليدنا التمحوها السن ومن
هـذه الـتــقـالـيـد الــتي تـذكـرنــا بـالـزمن الــنـقي وطـفــولـتـنـا وطــيـبـة الــعـراقـيـ وعــوائـلـهـا
ـارسـها عـنـدمـا نـخرج في مـنـتـصف لـيالي ـاجـينـة الـتي كـنـا اطفـاال  ـتـماسـكـةهي ا ا
الـشـهـر الفـضـيل نـخـرج مع اصـدقاء طـفـولـتـنا غـالـبـيـتـهم يقـتـربـون من نـفس االعـمار
وجنـوب شوارع محلـتنا ومنـطقتنـا التي ولدنـا وتربينـا فيهاونـحمل اكياسـا من القماش
ونـطرق على طبل صغـير ونردد معا وبـصوت واحد ونغمـة موسيقيـة جميلة (مـاجينة يا
اجـينة لغاية مايخرج مـاجينة حل اجليس وانطينـة) . ونقف امام ابواب اجليرانونردد ا
لـنا صاحب او صاحبة الدار لتعطينا شئ من احللويات كالبقالوة والزالبية او الكليجة
ـال  عـنـدهـا نغـادر الـبـاب ونردد (الـله يـخـلي اهل الـبـيت والله او مـبـلـغا بـسـيـطا من ا
يـخلي حمودي) او اسم احـد ابناء صاحب الـدار تعبيـرا عن الشكر ولـكن اذا ماتاخر
صـاحب الـدار من فـتح الـباب نـردد ( يـاهل الـسـطـوح تطـونه لـو نـروح ?) واذا لم تـفتح
ي !! ) ونعود الى النقطة التي انطلقنا الـعائلة الباب لنا نردد (يابيت الفكر ذبو عـلينه ا
مـنها وجنلس لنفتح الـكيس او حصاد الليل ونقوم بـتوزيعه علينا بـقسمة عادلة. وهكذا
ارسـة تراثيـة وفلـكلوريـة وحتسب عـلى االلعـاب والعادات الـرمضـانية ـاجيـنة تبـقى  ا

ـمارسـات الـتي غيـبت االن بـسبب الـظروف كـاحملـيبس وغـيرهـا من ا
احلـالية كحظر التجوال بسبب جائحة كورونا وغيرها من الظروف
ـاجـيـنـة وغـيـرهـا من الـعـادات والـتـقـالـيـد الـرمـضـانـية لـكن تـبـقى ا
جتـسـد الـطـيـبـة الـعراقـيـة وتـراث الـعـراق وفـلـكـلـوره اجلـميـل الذي

. . التمحوه السنون وكل عام وانتم بالف خير ورمضان كر

ناسبة شهر رمضان ـغربي  طرح مؤخرا دعاء  طرب ا ا
ـبارك بـعـنوان (بـاب الـرجاء) عـبـر (يوتـيـوب) من كلـمات ا

أبو الفضل أحلان محمد رضا.

من اخلطـأ ان تقـول (هـو عاطل عن الـعـمل) . فالـعاطل هي
ـرأة الـتي ال حُـلِيَّ لـهـا . و الـصـواب أن تقـول هـو رجل ا

باهل!  
ومن طـرائف الـلــغـة ان الـوجـيف و الــرجـيف  كالهـمـا
ـعـنى زيــادة ضـربـات الــقـلب إال أن الـوجــيف بـسـبب

الفرحة أما الرجيف بسبب اخلوف.
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{ نـــــيـــــويـــــورك (أ ف ب) - تـــــبث
مـحـطـة ايه بي سي الــتـلـفـزيـونـيـة
األمريكية في 17 أيار حفلة خاصة
لـلــمــغــــــــــنــيــة تــايــلــور سـويــفت
ــبــيــا مــســـجـــــــــــلــة في قــاعــة أو
الـباريـسيـة في أيلـول على مـا جاء

في بيان.
وجـــرت احلــفـــلـــة في الــتـــاسع من
أيــلــول 2019 احــتـــفــاال بـــصــدور

ألبوم سويف اجلديد لوفر. 
وقــد اســتــمـرت احلــفــلــة أكــثـر من
ســاعــة بــقــلــيل وكــانت بــنـاء عــلى
دعـوات فــقط.وكـانت حـفـلـة سـيـتي
أوف لــوف كــونـســيــرت في إشـارة
إلى بـــاريس الــتـي تــلــقب مـــديــنــة
احلب الــثـــانــيــة فـــقط لــلـــنــجــمــة
األمريـكيـة في العـاصمة الـفرنـسية

وأتت بــعــد ثــمــاني ســنــوات عــلى
احلفلة األولى في 2011.

وخالل هـذه احلـفـلـة أدت جزءا من
أغــاني ألــبــومــهـا اجلــديــد بــرفــقـة

الغيتار فقط.
وسـتـــــــــــــبث مـحـطـة ايه بي سي
احلفلة في 17 أيار وستـكون غداة
ذلـك مــتـــــــوافـــرة عـــلى مـــنــصـــتي
األفالم الـتــابـعــة جملـمـوعــة ديـزني
ـالـكـة لـلــمـحـطـة وهـمـا خـولـو و ا

ديزني.
وألــغت تــايــلــور ســويــفـت نــهــايـة
نـــيـــســان جلـــولـــة لـــوفـــر فــيـــست
الـتــرويـجــيـة أللـبــومـهــا الـتي كـان
يفـترض أن تـنطلق في بـلجـيكا في
20 حـزيران.وكـانت اجلـولة تـشمل

16 حفلة.
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عن أبي هـريـرة رضي الـله عـنه أن
رسـول الـله صـلى الـله عـليـه وسلم
قـال( قــال الـله عــز وجل: كل عـمل
ابن آدم له إال الـــصـــيــام فـــإنه لي
وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا
كـان يـوم صـوم أحـدكم فال يـرفث
يومئذ وال يـصخب فإن سابه أحد
أو قاتـله فـليـقل: إني امـرؤ صائم
والـذي نفـس محـمـد بـيـده خلـلوف
فم الــصـائم أطــيب عــنـد الــله يـوم
ــسك) (رواه الــقـــيـــامــة من ريـح ا

البخاري ومسلم).
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ـفـروض على الـعراق لتـطـبيق احلـظر ا
للـحيـلولـة دون تفـشي الوبـاء).وفي هذا
احملـور ســيـكـون ضــيـفـنـا الــيـوم نـقـيب
ندالوي الذي الفنانـ السابق صبـاح ا
قـال عن مـا اجنــزه خالل احلـظـر( كـانت
طـالعة العـديد من الكتب فرصة ذهبـية 
الــتي اقـــتــنـــيــتــهـــا ذات يــوم وبـــســبب
مـشــاغـلي لم تــتح لي الـفــرصـة لالطالع
عــلــيــهــا فــتــمـكــنـت من قــراءة اكـثــر من
عـشريـن كتـابـا تـناولـت جتربـة الـكـفاح
ــــســـلح في كــــردســـتـــان في اواخـــر ا
السبعينات والـكتاب حفزني لتوثيق
جتربـتي في كردسـتان الـتي امتدت
قـرابــة سـتـة اعـوام وكــانت حـافـلـة
ـغـامـرات ـتـاعب وا ـعـانــاة وا بـا
سرحية والـثقافية والنشاطـات ا
بـــعــيــدا عـن الــعــاصـــمــة بــغــداد
ويــكـــفي ان نــذكــر عـــلى ســبــيل
ـــثـــال كـــيف كــــنـــا نـــتـــواصل ا
بـــــالـــــتـــــمـــــارين عـــــلـى احــــدى
ــســرحــيــات الـشــعــبــيــة الـتي ا
واطن كتـبتـها بـعنـوان حكـاية ا
نـون واذا بـطـائـرة حتـوم فـوقـنا
كان التي اعتمدناه وتقترب من ا
لـــنـــا مـــســـرحــــا فـــنـــضـــطـــر الى

صباح
ندالوي ا
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طـعــام كـمـا يـبـيــعـون الـوجـبـات
ـشروبـات للـجمـهور اخلفـيفـة وا
تجمع في سـوق البلدية أو في ا
مــحـطــة سـكك حــديـد مــهـجـورة.
وأشـار فـيــدرال الـذي بـدت عـلـيه
هرجان عالمات الرضى إلى أن ا
أتـــاح عـــمال ألشـــخـــاص كـــانــوا
ـنـزل سـيــضـطـرون لـلـبــقـاء في ا
لـوال ذلك. لـكـنه سـيـكـون سـعـيـدا
أيـضــا عـنــدمـا سـيــتم وضع حـد
للمهرجـان عندما تعـيد احلكومة
وسـيقـية فتح قـاعات احلـفالت ا
ودور السـينمـا االثنـ كجزء من
عــمـلــيـة الــتـخــفــيف من الـقــيـود
ـفـروضـة عـلى الـبالد لـلحـد من ا

انتشار الفيروس.
 وفي زمن كورونا يـسود صمت
ـرات (رينـا صـوفـيا) هـائل في 
تحف األكثر زيارة في إسبانيا ا
حيث يسهر اخلبراء على حماية
لوحـات منـهـا (غيـرنيـكا) لـبابـلو
بــيـكــاســو… ومع الـتــخــفـيف من
ـــفــروضـــة في الــبالد الـــقــيــود ا

حملاربة تفـشي الوباء تأمل هذه
ؤسسـة إعادة فتح أبـوابها في ا
غـــضــون شـــهــر. وقــال مـــانــويل
ـلكة بورخا-فـييل مديـر متحف ا
صوفـيـا لـوكالـة فـرانس برس إن
ــتــاحف ”أن تــعــيـد فــتح عــلى ا
أبــوابــهــا لــكي يــدرك الــنـاس أن
ليس علـيهم اخلوف من بـعضهم
بــعــضــا .”يــخــيـم الــهــدوء عــلى
ـهـجـورة الذي ـتـحف ا ـرات ا
أغـــلـق أبــوابـه مـــنـــذ مــنـــتـــصف
آذار/مـارس وعـادة مـا كـان يـعج
ـدارس بـعـشـاق الــفن وتالمـيـذ ا
الـذيـن يـأتـون الكــتـشــاف أسـيـاد
القرن الـعشـرين مثل بيـكاسو أو
مــاغـــريت. وقــالـت مــاري كــارمن
بـيــنـيــدو وهي مـوظـفــة في قـسم
األمن (اخـــــــتــــــفى الـــــــفــــــرح من
تحف). ورغم اإلغالق استمرت ا
أعـمـال التـرمـيم. وأوضح رئـيس
قـسم تـرمـيم األعـمـال الـفـنيـة في
تحف خورخي غارسـيا غوميز ا
تيـخيدور فـيمـا كان يتـفقـد لوحة

{ مـوسكـو- (أ ف ب) - أكـدت وكـالة
(روسـكـوزمـوس) الـروسـيـة األحد أن
أحد صواريخها التي استخدمت في
عمليات إطالق في الـسابق والطافية
في مــــــدار األرض حتـــــطّـم تـــــاركـــــا
األجــزاء في الـفــضــاء. وقـالت وكــالـة
الـــفــضـــاء الــروســـيــة إن الـــصــاروخ
(فــريــغـــات-إس بي)  اســتــخــدامه
لـوضع الـقـمــر االصـطـنـاعي الـعـلـمي
دار العام الروسي (سبيكتر آر) في ا
2011. وأوضـحت الـوكـالـة في بـيان
(وقع احلــــــــادث فـي الــــــــثــــــــامـن من
أيــار/مـــايــو 2020) بــ اخلــامــسـة
والسادسة صباحا بتوقيت غرينتش
فـــوق احملــــيط الـــهـــنـــدي. وأضـــافت

(نـعـمل حـالــيـا عـلى جـمع الـبـيـانـات
حـول أجــزاء الــصـاروخ). وقــد أعـلن
عن حتــطم (فــريـغــات) الـســبت عــبـر
حــــســــاب (ســـــبــــايـس كــــونــــتــــرول

ســـــــكـــــــوادرون)وهي
وحـدة تـابـعـة لـسالح
اجلو األمـيركي تـتبع
احلــطــام الــفـضــائي
عـــــلـى (تــــــويــــــتـــــر).
وأضـــــــــــــــــــــــــافــت أن
الـصاروخ حتـطم إلى
65 جزءا لـكن لم يكن
هـنــاك مـا يــشـيـر إلى
أن سبب حتـطـمه هو
اصـــطـــدام.  وتـــوقف

”غـيــرنـيــكـا ”لـبــابـلــو بـيــكـاسـو
واضعا قنـاعا على وجهه ”يجب
أن نـــكــون هــنـــا لــلـــتــأكــد من أن
األعمـال مـحفـوظـة بشـكل جـيد.”
في عـــام 2019 اســـتــــقـــبل هـــذا
ـتــحف أربــعـة ماليــ شـخص ا
نـــصــفـــهم أجـــانب إال أن إدارته
تـخـشى من انـخـفـاض اإليـرادات
ــئــةهــذا الــعـام بــنــســبـة 30 بــا
بـــســـبب تـــدابــيـــر اإلغالق الـــتي
فـرضت لـلـحـد من تـفـشي كـوفـيد
19. وأشـار مــانــويل إلى أنه مع
ــتــحف سـتــفـرض إعــادة فـتح ا
إجــراءات عــدة لــضــمــان سالمــة
الزوار. وتطـلب احلكـومة خفض
عـــــدد الــــزوار إلى ثـــــلث ســــعــــة
ـتـحف العـاديـة وفـتح الـقـاعات ا
كان بأدوات تدريجيـا وجتهيـز ا
لقيـاس درجة احلرارة ومـعقمات
لأليــدي بـاإلضــافـة إلـى (تـنــظـيم
احلـركـة بطـريـقـة ال يلـتـقي فـيـها

الناس كثيرا).
وقــبل كل شيء لـن يــكــون هــنـاك

الــتـــلـــســـكــوب (ســـبـــيـــكــتـــر آر) عن
االســتــجــابـــة لــلــتــحــكم األرضي في
كـانـون الـثـاني/يـنـايـر 2019 وأعلن

همة بعد أشهر عدة. عن اكتمال ا
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ــسه ال ـــكن الــنـــاس  أي شيء 
كـتـيـبـات وال بـطـاقـات وال أبواب
كن للفن أن وال أزرار مصعد. و
يـســاهم في الـعــودة إلى احلـيـاة
االجتـماعـية مع أعـمال قـد تأخذ
مــعــنى جــديــدا كـمــا أكــد مــديـر
ــــتـــحف. وبـــعـــد أســــابـــيع من ا
ـهم أن نـنــقل فـكـرة الـعــزل من ا
الــسـعــادة الـتـي نـشــعـر بــهـا من
خالل وجودنا مع اآلخرين فكرة

أن اإلنسان ليس وحيدا.
dO³J « ÷—UF*« W¹UN½ 

وقــال مـانــويل إن هــنــاك دروسـا
كن تعـلمـها من أزمة ”تسببت
بـأمـور كان الـتـفـكـير فـيـهـا يـبدو
غير وارد ?”ومنها نهاية جذرية
لـعـالـم مـعـولم يـتــمـتع بـحـركـة ال
تــــتــــوقف. وهــــو تـــوقـع حـــدوث
حتوّل في اإلنـتـاج الثـقافي الفـتا
ـوذج إلى أنه ســيــبــتــعـد عن ”
ــعـــارض الــكــبــيــرة ”الــســائــد ا

حاليا.
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ـجيء حـكومـة جـديدة  من حق أي عراقـي أن يسـتـبشـر 
وقلبه ألن الشعب كان عـلى طول اخلط يائسـاً وفاقد الثـقة 
مدمى وثوبه إمّـا مقـطّع أو مرقّع وال أفق امـامه وسط غابة
ن حـكم البالد شـاكل والتـاريخ االسود  ال نهـاية لهـا من ا

في خالل سبع عشرة سنة .
لنتفـاءل ونترفع عن الـتشكيك في وطـنية أي عـراقي مهما 
ــشــهـد  بــعــنــايـة لــكن هـذا ال يــعــفي أحــداً من مــطــالـعــة ا
والتحـذير من تـكرار مـعيب قـد يحـصل السمح الـله لسابع

مرّة.
خرج وزراء احلـكومة الـسابـقة من احلـكم من دون مـساءلة
عمّا اجنزوا أو لم ينجزوا ونـالوا التقاعد الـوظيفي بسهولة
اذا لم تُ مدرسة او مستوصف تامة  وال يدري الشعب 
أو مـستـشـفى أو دار لـلـمـسـنـ أو افـران خـبـز شـعـبـية أو
مـحطـات حتـلـيـة مـيـاه وتـقـوية تـغـذيـة الـكـهـربـاء  وال يدري
الـشعـب مـاذا كانـت تخـطـط وزارة التـخـطـيط وهل اضـافت
ركزي من العمالت الصعبة الية الحتياطي البنك ا وزارة ا
أم استـلـفت مـنه? . الـشعب  لم يـطـلع عـلى شيء  ولـيست
ـا جـرى له حتت ـكـاشـفـة الـشـعب  هـنـاك آلـيـة أو مـجـال 
لف حكـومة مـضت ال يـذكر مـنهـا سوى صـلـتهـا اخملزيـة 

سبعمائة شهيد ال تزال دماؤهم امام عيون أمهاتهم .
 ال يــعــرف أحــد  هـل كــانت هــنــاك خـــطــة لــكل وزارة في
تحـقق منها وهل جـرى التفاهم مع الوزراء االجناز? وكم ا
اجلدد على مـتابـعة  مـا به حاجـة لإلكمـال أم تركت االمور
عـلى شـاكـلـة عـهـد مـضى وعـهـد جـاء ?. الـعـراق لم يـعـرف
هكذا تـقالـيد بـعد سـبع حكـومات في االسـتالم والتـسليم .
كنا نسـمع فقط  انّ هنـاك مسؤولـ كانوا يـجمعـون ملفات
من طـبـيـعـة الـعـمل لالسـتـخـدام الـسـيـاسي والـتـنـقـيط عـلى
ـــان  ومــضـت االيــام ولـم يــتـــحـــدث احــد عن ارض الــبـــر
ــعــلّق أمــام الـشــعب ألنّ ــنــجــز وا ضــرورة اعالن خــطـة ا
الوزير لم يكن جالساً في ملـك أبيه وال ملك حزبه وقبيلته 

وانّما في ملك الشعب  .
هكـذا مضى الـفاسـدون الى غـاياتـهم وطويت صـفحـاتهم 
بل لم يــتـبــ احـد مَـن هـو الــفـاســد من غــيـر الــفــاسـد في
حكومات مـتعاقـبة لم يكن اخلـير فيهـا أو منهـا سوى النزر

اليسير.
جــمــيــعــهم  كــبــراؤهم وصــغــارهم أفــلــتــوا مـن احلــسـاب
والعقاب ويتمتـعون مدى حياتهم بامـتيازات مناصب اخلّوا
عـنى الـوطـنـيـة ودنـسـوا قـداسـة تـكـليـف الشـعب خاللـهـا 

طوال فترات جلوسهم على الكراسي .
هذه بـداية جـديدة  سـيـكون ثـمن االنتـكـاسة فـيهـا كبـيراً 

ولن تنفع أحد بعد اليوم امريكا أو ايران .
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

بيان االحتاد الـعام لألدباء والـكتاب في العـراق كان واضحًـا وصريحاً
ثقف وشجاعًا ح رفض األهـواء السياسـية بالتعـامل مع الثقافـة وا
وطالب بإخراج وزارة الثقافة من الصراع السياسي وكان لهذا البيان
الرص اسـتجـابة واعـية ورائعـة من قبل أعـضاء مـجلس الـنواب الذين
برهنـوا على تعاطـفهم مع همـوم وتطلـعات الثـقافة الـعراقيـة وفي مرحلة
حـرجـة تمـر فـيـهـا الـبالد ونـتـيـجـة لـوقـوف أعـضـاء مـجلـس النـواب مع
ح وزارة الـثـقافـة  الـقـادم من پـاريس ـثقـفـ لـم يحـصـل مرشـَّ رغـبـات ا
ـثـقـفـ ـان وســطع األمل في قـلـوب ا سوى 57 صـوتـاً حتت قـبـة الـبـر
والفنـان والصـحفيـ على بقـاء حقيـبة الثـقافة بـعهدة األخ عـبد األمير
احلـمــداني االبن الـشــرعي في حــديـقــة اإلبـداع الــعـراقي وابن أرض
سـومـر وأكـواخ الــقـصب الـذي نـهـل حـروفه األولى في مـدرســة طـيـنـيـة
رابـضـة عــلى إيـشــان هـور احلــمَّـار. والـذي تــعـرَّض إلى االعــتـقـال من
زبـانــيـة الــطـاغــيـة يــوم كـان طـالــبـاً جــامـعــيـاً يــدرس بـشــغف آثـار بالد
ة مريـبـة ال تـنظـر سـوى إلى مـنافـعـها ـؤلم أنَّ هـناك ثـلـَّ الرافـدين. لـكن ا
الشخـصية; اسـتفاقت األحالم الـصدئة بـرؤوسهم لنـهب حقيـبة الثـقافة
وهم من الــطـارئـ عــلى بــيـتـنــا الـثــقـافـي. في الـواقع وصــلـتــني بـعض
ريـبة من هؤالء الـفاشـل الذين ـات الهـاتفيـة ا كا الرسائل اخملـجلـة وا
قال كان اء األجاج; وما زالت تصل حتى كتابة هذا ا يتصيدون في ا
بعضهم يريد االستئناس برأيي حول عزمه الترشيح للوزارة وبعضهم
اآلخر طلب بدون مقدَّمات دعمي له حتى يتسنَّم كرسي الوزارة ومنهم
من اقـتـرح عـليَّ اسـمـاً بـعـيـنه يـجـدهُ هـو األنـسب لـقـيـادة زمـام الـثـقـافـة
العراقية بل وصـل األمر حتى للذين ال يـجيدون كتـابة جملـة صحيحة;
ويـحـدوهُ األمل أنْ يــجـلس عـلـى كـرسي الـوزارة مــعـتـمــداً عـلى أوهـامه
الدنـيـئه; بـالوقت الـذي اكـتنـف الصـمت بـعض األصـوات وانهـمـكوا في
ـريبـة لتـجهـيز طـبخـة جـديدة لـكرسي وزارة الـثقـافة ظـلمـة وا غرفـهم ا
هـناك مـن سقـطتْ قـطـرة احلـيـاء من جـبـيـنه واندفـع بحـمـاس لـتـحـشـيد
األصوات لـشخـصـيته الـهزيـلـة أمالً بامـتالك وزارة الثـقـافة نـاهيك عن
زاد عـلى الكـرسي وكأنَّ وزارة الثـقافـة غنيـمة في سوق الذين فتـحوا ا
الشـورجة; وهـم ال يعـلمـون أنَّ الـوسط الثـقـافي احلقـيـقي مازال يـطالب
بحـمـاس بقـاء األخ احلـمدانـي ربَّانـاً لـسفـيـنة الـثـقافـة الـتي بدأت تـبـحر
رويداً رويداً في بـحر اإلجنازات. ولـكم أنْ تعودوا إلى مـواقع التواصل
ني أنَّ ثقفـ للوزيـر السومـري. لقد آ االجتماعي لـتتأكـدوا من محبـة ا
بعض الـذين تـعـاطف مـعهـم األخ احلمـداني ومـنـحهـم ما لم يـحـلـموا به
مطـلقًا بـدأوا يعـملـون بالـسر لـنيل حـقيـبة الـثقافـة والتي هـي من وجهة
ـبـدعــ تُـمـثل قـنـديل الــطـريق حلـكـومـة الــكـاظـمي ومـرآة الـوطن نـظـر ا
لـلـشـعب وسـفـيـرهـا احلـضـاري في أصـقـاع الـعـالم. وأقـولـهـا بـصـريح
بـدعون مثل العبـارة إذا غادر األخ احلمـداني وزارة الثقـافة فسـيكون ا
األيـتــام عــلى مـائــدة الــلـئــام فـيــمــا إذا جـاءت لــنــا األحـزاب بــشـخص
مـجـهــول; لـيس من ثــوب الـكـلــمـة  احلـرَّة وغــريب عن الـوسط الــثـقـافي
ـبدعـ وتطـلعـاتـهم. وأقول لـلطـارئـ من الذين يـلهـثون ويجـهل همـوم ا
خلف كـرسي وزارة الـثقـافة إنـكم مـثل السـاعي خـلف سراب وأنَّ كل
ـريـبة والـدنـيئـة طـعامـهـا فاسـد ومـحتـرق وسوف طبـخـاتكم الـسـرية وا
تتجرعـونهُ علقـمًا وحدكم ألنَّ وزارة الثـقافة حلـمها عسـير الهضم وال
تليق إالّ بـأولئك الذين يـشبهـون اللقى الـسومريـة. سيكشـف النقاب عن
ـغـا في الغـرف الفـاسدة وسـيـهزم الـطارئـ على الذين يـتصـيدون ا
ـزاد بـ مـحــراب الـثـقــافـة الــعـراقـيــة الـتي نــرفض بـشــدَّةٍ أنْ تـبـاع بــا
األحزاب واالنتهـازي على قـدسية الكـلمة والـعابث في حـديقة اإلبداع
ثقف العراقي. صوتنا لن يهدأ حـتى تبقى الثقافة للـمبدع والله مع ا
األصالء  والـنبالء واألنـقـيـاء وحـامـلي لـواء الكـلـمـة بـشـهامـة الـعـراقـي
الـشـجـعـان. واألمل كـبـيـر بـأعـضاء مـجـلـس الـنواب
علـى بقـاء ابن سـومـر احلـمـداني قـنـديـلًـا  يضيء
خـيــمــة الـثــقــافـة الــعــراقـيــة عــسى أنْ أعـود إلى
مهجـري البعـيد والـغبطـة تمأل صدري إذْ أنَّ كل
مـثــقف عــراقي أصـيل هــو وزيــر الـثــقـافــة ولـيس
احلمداني وحده فحسب; والله من وراء القصد.
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كـشـفـت الـفــنـانـة الــلـبــنـانــيـة هــيـفــاء وهـبي عن أهم
األشــيـاء الــتي اســتـفــادت مـنــهـا خالل فــتـرة احلــجـر
الـصـحي والـذي حتـرص عـلى االلـتـزام به مـنـذ فـتـرة
طويلـة. وقالت وهبي خالل بث مـباشر بـعنوان (مش
مسـلسل هـند صـبري) والـذي تسـتضـيف فيـه الفـنانة
هــنــد صــبــري مــجــمــوعــة من الــفــنــانــ الــذين كــان

سـيــعـرض لـهم أعــمـال درامـيـة فـي رمـضـان ولـكن 
تـأجـيل عـرضـه بـسـبب ظـرف فـيـروس كـورونـا والـتي

حالت دون استكمال التصوير.
وكشفت هيـفاء وهبي عن أغـرب شيء فعلته في وقت
نـزلي قـالت: (طبـخت كشك لـترد عـليـها هـند احلجـر ا

صبري بأنها طبخت كشري ولكن لم يأكل أحد منه).
وأضافت هيفاء وهبي أنها لم تتعلم شيئا من احلجر

نزلي سوى الشعور بالزهق. ا
يذكـر أن مسـلسل (أسـود فاحت) لـلفـنانـة هيـفاء وهبي
قـد خـرج من السـبـاق الـرمـضاني بـعـد سـفـر كل فريق
الـعـمل إلى بـيـروت خـشـيـة انـتـشـار فـيـروس كـورونا
وذلك بعد محاولة استكمال التصوير بالكمامة ولكن

آلت األمور إليقاف التصوير.
ـسلسل كل من ويشارك إلى جـانب هيـفاء وهبي في ا
معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سالمة وصبري
فـواز وفـراس سـعـيـد ونـاصـر سـيف من تـألـيف أمـ

جمال وإخراج كر العدل.
امـا الفـنـانة الـتـونسـيـة لطـيـفة  فـقـد علـقت عـلى طول
نزلي ووقف الطـيران ب البالد وذلك فترة احلجـر ا

ستجد. للحد من انتشار فيروس (كورونا) ا
وكتبت  التـونسية عـلى حسابهـا اخلاص على موقع
تويـتـر: (احلنـ إلى تونس ونـاسـها وريـحة رمـضان

فى شوارعها  ومحالتها يبكيني.. بدموع تغلبنى).
يـذكر أنـه مع انتـشـار فـيروس كـورونـا في الـعـديد من
الــدول كـشـفت الــفـنـانــة الـتـونـســيـة لـطـيــفـة من قـبل
ـرض خاصـة بعد تفـاصيل خـوفها الـشديـد من هذا ا
إصابتها بدور برد خشيت أن يكون مرض (كورونا).
لطيفة كشـفت تفاصيل ما فعلـته بقولها: (أنا صارلى
ـاسك اســبـوع حــابـسـه نـفــسي فى غـرفــتى والبــسه ا
بالـفلـتـر اخذت بـرد بسـبب التـكيـيف فى االستـوديو..
ولبـست كل من فى الـبـيت ماسك عـشـان امى.. يادوب
اشوفها بـالنهار واقعـد معاها شويه فى الـبلكونة فى

الشمس وادخل ثانى).
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إن سمـكة الـقرش أغـلقت فـكيـها على
سـاقه لكـنه لـكـمهـا مـرت واسـتـطاع
الفـرار. وهـرع مات سـيدونـاري وهو
ـساعدة ديالن من السـكان احمللـي 

بـــــــعــــــدمــــــا أدرك أنه
يــحــتــاج إلى الــعـون.
وأخـبــر مـحــطـة نـاين
(لـــقــد بـــدأ الــصــراخ
اعـتـقــدت في الـبـدايـة
ــــــزح مع أنـه كــــــان 
أصــدقــائه) مــضــيــفــا
(لــــــكـــــــنـــــــنـي لـم أكن

سأتركه).
 وصـــــــــوّر احلــــــــادث
األســـتــرالي غـــراهــام

{ ســــيـــدنـي-(أ ف ب) - جنـــا راكب
أمــواج فــرنــسي من هــجــوم ســمــكـة
قرش في أستراليا بعد لكمها مرت

مع تــعــرضه إلصــابــات طــفــيـفــة في
الساق وفق ما أوردت وسائل إعالم
مـحــلـيـة. وكـان يــركب ديالن نـاكـاس
(23 عــــامـــا) األمـــواج عــــلى شـــاطئ
”بــيـلـز بــيـتش الــواقع عـلى مــسـافـة
حـــوالى ســاعـــة ونــصف ســـاعــة من
مـــلــبــورن عــنــدمـــا هــاجــمه الــقــرش
اجلــمـعــة كـمــا أفـادت مــحـطــة نـاين
نيوز. وأظـهرت لقطـات فيديـو سمكة
قــرش تــســـبح خــلف رجــلــ وهــمــا
يجذفان بقوة في مـحاولة للهرب من
فكي السـمكـة. وقال ناكـاس للمـحطة

باليد من نقطة مراقـبة قريبة من هذا
عـروف حملبي ريـاضة ركوب كـان ا ا

األمواج. 
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{ بــــراغ- مــــدريـــد - (أ ف ب) -
ـــتــــخـــذة في أدت الـــتـــدابــــيـــر ا
تـشـيـكـيــا لـلـحـد من تـفـشي وبـاء
كــوفــيــد-19 إلى إفـــراغ قــاعــات
ــــوســــيـــقــــيـــة ودور احلــــفالت ا
ـسارح في بـراغ ما السـينـما وا
أجـــبــر صــنــاعــة الـــتــرفــيه عــلى
االبــــــتـــــــكـــــــار مـن خـالل إطالق
مـهـرجان ثـقـافي يـزار بـالـسـيارة

ثال. على سبيل ا
وقــــال مـــنــــتج احلــــدث يـــاكـــوب
فـــيــدرال لــوكــالـــة فــرانس بــرس
(مهرجان (آرت باركـينغ) مستمر
مـــنــذ اســـبــوعـــ وكــان لـــديــنــا
حـوالى 25 أو 30 عـرضــا ألفالم
ومسرحيات وحفالت موسيقية.
عـنـد وصـولـهم يُـسـتـقبـل الرواد
بجـهـاز استـقـبال وسـمـاعة رأس
وشــــريط خــــاص لــــتــــوصــــيــــله
ـكـنـهم مـتـابـعـة بـالـراديـو كـمـا 
الـــعـــرض مـــبـــاشـــرة عن طـــريق
خـــفض الـــنـــوافــذ. ويـــقـــدم لــهم
الــذين يــضــعـون أقــنــعـة قــائــمـة

{ مونـتـريـال-(أ ف ب) - تـعـمل الـفـنـانـة بـاتسي
فـان روست على تـزيـ شرفـات مـونتـريال ورسم
ـتعـبـ من جائـحة ارة ا ابتـسـامات عـلى وجـوه ا
كـوفـيـد- 19مع تـعلـيـقـهـا مـجـمـوعـة من الـرسائل
الـبــاعــثـة عــلى األمل بــألــوان مـبــهـجــة في أنــحـاء
ــديـنــة. وقـالـت روست لـوكــالـة فــرانس بـرس إن ا
(الفـكـرة تكـمن في نـشر الـقـليل من احلـب للـناس
خالل مـسيـراتهـم الفـردية). وتـابـعت فيـمـا جتلس
إلى مــنـضــدة لـصــنع الفـتــات جـديــدة تـشــبه تـلك
رون من اجلـمل هـمـسـات في آذان الـناس وهـم 
أمـامــهـا أو كـأنــهـا قـبالت صــغـيـرة مـنــتـشـرة في
دينة. وأوضـحت (يعطيـني الناس رسائل أنحـاء ا
أحـولـهـا إلى الفـتـات ويـضـعـونـهـا عـلى شـرفـاتـهم
حتى تـتمـكن من الغنـاء للمـارة أثنـاء هربهم لـفترة

وجيزة من وحدة العزلة الذاتية). 
ومـنـذ أن بـدأت مــشـروعـهـا في 26 آذار/مـارس
صـــنــعـت فــان روست أكـــثــر من 150 الفـــتــة من

ألواح رغوية.
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{ بويـنـوس ايرس-(أ ف ب) -
انطلقت ”مارا ”وهي أنثى فيل
عـجــوزة ولــدت في الــهــنـد في
رحــلــة الــســبت من بــويــنــوس
آيـــــــــــرس إلـى أحـــــــــــد مـالجـئ
احلـيوانـات في الـبـرازيل حيث
سـتـحـظى بـحــيـاة أفـضل كـمـا
أعـــلـــنت بـــلـــديـــة الـــعـــاصـــمــة

األرجنتينية. 
وقد أمضت (مـارا) التي يراوح
عــمـــرهـــا بــ 50 و54 عــــامـــا
اجلــــزء األول مـن حــــيـــــاتــــهــــا
كـحـيـوان سـيرك ثم وصـلت في
الـــــعـــــام 1995 لـى حـــــديـــــقــــة
حـيـوانات في بـويـنـوس آيرس
حتــولـت مــنـــذ ذلك احلـــ إلى
حديقة بيـئية حيث عاشت هذه
الفيـلة. وبدأت ”مارا ”رحلـتها

ـمــتـدة عــلى ألـفي كــيـلــومـتـر ا
والتي كـانت مقـررة منـذ كانون
الـــثـــاني/يـــنـــايــر رغـم تــفـــشي

فيروس كورونا. 
وقــد وضع بــروتــوكــول خـاص
حلـمـايــتـهـا وحـمــايـة الـطـواقم

التي ترافقها.
 يــبــلغ وزن  مـارا  5,5 أطــنـان
وطــولــهـا 5 أمــتــار وعــرضــهــا
مـتــرين وارتــفــاعــهـا  3أمــتـار.
وهي تـتـنـاول طـنـا من اخلـضر
والــعـــلف وقــصب الـــســكــر كل
يـــــوم. ويــــوم الـــــســـــبت خالل
عـمـلـيـة اسـتـمـرت مـا يـقرب من
ثالث ســــاعـــات في احلـــديـــقـــة
الـبـيــئـيـة الـواقـعــة في مـنـطـقـة
بـالـيـرمـو في بـويـنـوس آيـرس
وضــعت ”مــارا ”في صــنــدوق
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خــــشــــبي ضــــخم  إنــــشـــاؤه
خـصــيـصــا لـهــذا األمـر وأدخل
إلى شاحـنة بـاستـخدام رافـعة.
وانــطـلــقت الــشــاحــنــة حـوالى
الـسـادسـة مـسـاء (9,00 مـساء
بـــتــــوقـــيـت غـــريـــنــــتش). أمـــا
وجهتها النهائية فهي تشابادا
ــــارايس فـي مــــاتــــو دي غـــــو
غــروســو وهي واليــة في وسط
غـرب البـرازيل وتـضم مـحمـية
لـلـفيـلـة تـمـتـد مـسـاحـتـهـا على
 1200هــكـتـار حـيـث سـتـعـيش
”مــــارا ”األيــــام األخــــيــــرة من

حياتها.
توقع أن تسـتمر الرحلة ومن ا
بـ أربـعـة وخمـسـة أيـام وفـقا
لـــلــبــيــان الــصـــادر عن بــلــديــة

بوينوس آيرس.
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