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بـــحث رئـــيـس مــجـــلـس الــوزراء
مـــصــطــفـى الــكــاظـــمي مع وزيــر
اخلارجـية الـكويـتي أحمـد ناصر
احملمـد األحمـد الصـباح الوضع
االقتـصادي وومـساهـمة احلـلفاء
في تـخفـيف حـدة االزمة الـراهـنة
الناجتـة من تدهور اسـعار النفط
كـتب رئيس ـيـا . وقال بـيـان  عا
الوزراء تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(الــــكـــاظــــمـي اســــتـــقــــبـل وزيـــر
اخلــارجـيــة الـكــويـتي الــذي نـقل
حتــيـات أالمــيــر صـبــاح األحــمـد

اجلـــابــر الـــصــبـــاح ومــبـــاركــته
ــــنـــاســــبـــة لـــرئــــيس الـــوزراء 
استـكمـال التـشكـيلـة احلكـومية 
كمـا نقل تعـازيه بوفـيات جـائحة
كـورونا وتـمـنيـاته بـشفـاء جـميع
) واضـاف ان (الــلــقـاء ـصـاب ا
ــــائي نــــاقـش حتــــديــــات األمن ا
ومـلـف اإلرهـاب بــوصـفه حتــديـا
نطـقة فضال مشتـركا بـ دول ا
عن مـنـاقـشـة األزمـة االقـتـصـادية
ـية) وتدهـور أسعـار الـنفط الـعا
وأكـد الــكـاظـمـي (أهـمـيــة تـعـزيـز
التعاون األمني واالقتصادي ب
ــا يــخــدم اســتــقــرار الــبـــلــدين 

ــنــطـقــة وازدهــارهـا وتــنــشـيط ا
ــا يـعـمل الـتــعـاون الــتـجـاري و
عـلى جتــاوز اآلثـار االقـتــصـاديـة
جلائـحة كـورونا) وأشار الى أن
(لـدى الــبـلـدين فـرصــة تـأريـخـيـة
لــتــطــويــر الــعـالقــات الــثــنــائــيـة
بيـنـهمـا ومـعاجلـة مـلف احلدود
بـالـطـريـقـة الـتي يـتم من خاللـهـا
ــاضي الــتـــحــرر من مـــخــاوف ا
ووفق مبدأ حسن النية) مضيفا
ان (الــــعـالقـــــات بـــــ الـــــعــــراق
والــكـويت لــهــا جـذور تــأريـخــيـة
ترتكز على روابط عائـلية وقبلية
واجـتـمــاعـيـة) وشـدد الــكـاظـمي

شتركة ب على (تفعيل اللجنة ا
الـــبـــلــديـن وتـــذلـــيل الـــعـــقـــبــات
الـبــيـروقـراطـيـة الــتي تـواجـهـهـا
وتفـعيل مـقـررات مؤتـمر الـكويت
وجلـــان مــتـــابـــعــته) مــؤكــدا ان
(حكـومته ستـستـمر في الـتعاون
بشـأن قضـية األسـرى الكـويتـي

في حــــرب اخلـــلــــيج عـــام 1991
وإعــادة مــا تـــبــقى من األرشــيف
األميري في العراق). من جانبه 
اشـار الـصـباح  بـحـسب الـبـيان
الى ان (الـعـالقـة مـا بــ الـعـراق
والــــكــــويت ضــــاربـــة فـي جـــذور
الـــتــــأريخ وأن أالمــــيــــر مـــهــــتم

بـتطـويـر العـالقات الـثـنائـيـة ب
الــبــلــدين في الــســرّاء والــضـرّاء
وضــــرورة  جتــــنــــيـب األجــــيـــال
ـــــاضي الـــــقــــادمـــــة مـــــشـــــاكل ا
واحلـاضر)  مؤكـدا ان (مـعـاجلة
األزمة االقتصادية تتم عبر ثالثة
مــســتـــويــات هي الــتــحــرك عــلى
ؤسسات ستوى الدولي ومع ا ا
شـترك في الدولـية واحلـلفـاء ا
مـــجـــال الـــتـــعـــاون الـــتـــنـــمـــوي
واالســتـثــمــاري والـتــحــرك عـلى
سـتوى اإلقـليـمي عبـر التـعاون ا
مع مـجـلس الـتـعـاون اخلـلـيـجي
ـكن اسـتـثمـاره من خالل حـيث 

الــربط الـكــهـربــائي وغـيــرهـا من
اجملاالت).

 كمـا استـقبل رئـيس اجلمـهورية
بــرهـم صــالح وزيـــر اخلــارجــيــة
الــــكــــويــــتـي بــــحــــضــــور وزيــــر
. وقـال اخلــارجــيــة فــؤاد حــســ
كتـبه تلقته صالح بحسب بـيان 
(الــــزمـــــان) امس  أن (الــــعــــراق
حريص على إقامة عالقات متينة
مع الكـويت انطالقـاً من األواصر
األخـويـة والـوشـائج الـتـاريـخـيـة
( التي تـربط الشـعب الـشقـيق
ـتــقـدمـة ـراحـل ا الفـتــا الى ان (ا
التي قطعها الـبلدين في التعاون
ـــشـــتـــرك تــدعـــو إلى والـــعـــمل ا

التفاؤل).
وشـــدد صــــالح عــــلى (أهــــمــــيـــة
االنفتاح االقتـصادي ب البلدين
وتــفـــعـــيل مـــخـــرجــات مـــؤتـــمــر
ـانــحـ الـدولـيــ في الـكـويت ا
إلعادة إعـمار الـعراق) مؤكدا أن
(األزمات السياسية واالقتصادية
وانتشـار جائحـة كورونا تـتطلب
ـــزيــــد من ــــنـــطــــقــــة ا من دول ا
التنسـيق والتكاتف لـتجاوز هذه
األوضــاع بـغــيــة تـرســيخ ركــائـز
االســـتــقــرار والـــســلم وحتـــقــيق

االزدهار للشعوب).
 بـدوره  نــقل وزيــر اخلــارجــيــة
إلـى صـــالـح (دعــــوة من االمــــيـــر
لـــزيــارة الـــكــويت  الــذي ووعــد
بتلبيتها في أقرب فرصة محمالً
حتـياتـه وتمـنـيـاته لالمـيـر بدوام
الــصــحــة والــعـافــيــة ولــلــشـعب
الـكــويـتي الـشـقــيق دوام الـتـقـدم
والــنـمـاء). كــمـا اســتـقــبل رئـيس
مـــــجـــــلس الـــــنـــــواب مـــــحـــــمــــد
احلـــلــبـــوسي وزيــر اخلـــارجــيــة
ـلـفـات ذات الـكـويـتي  وبـحـثـا ا
ــــشـــتـــرك.  ووصل االهــــتـــمـــام ا
الـصـبـاح امـس األحـد الـعـاصـمـة
وكان بـغـداد في زيـارة رسـمـيـة  
في اســتـقــبـاله نــظـيـره الــعـراقي

فؤاد حس . 
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الـدراسي الـثـاني لـلـعـام اجلـاري
ــنــصـــات اإللــكــتــرونــيــة عــبــر ا
اخملــتـــارة من اجلــامــعــات الــتي
أجــرت ورشـاً تــدريـبــيـة مــكـثــفـة
وأنـهت امتـحـانـات جتريـبـية في
 1800اختـصاص عـلى مسـتوى
اجستير والدكتوراه. الدبلوم وا
وقال البيان تلقته (الزمان) امس
ان (وزارة الـــتــــعـــلــــيم الــــعـــالي
والـبــحث الـعــلـمي تـثــمن جـهـود
األقـسـام ومـجــالس الـكـلـيـات في
ــــعــــوقــــات واتــــخـــاذ تــــذلــــيل ا
ــا يالئم ــنــاســبــة  الــقــرارات ا
ومتطلبات االمـتحان اإللكتروني
وتــــســـهــــيـل اآللـــيــــات وتــــوزيع
تـوقـيــتـات االخـتـبـار والـتـواصل
مـع قــرابـــة عــشـــرين ألـف طــالب
وطالبـة موزع حـسب شهادات

الدراسات العليا). 
وأســــتــــأنــــفت الــــوزارة الــــدوام

الرسمي امس األحد لتشكيالتها
ـسـمـوح به ضـمن كـافـة بـاحلـد ا
ـوجـود ــئـة مـن ا نـسـبـة  25 بـا
الــــضـــروري لــــلـــمــــوظــــفـــ في
الـدوائــر. وشـددت عــلى االلـتـزام
الـــكـــامل بــــإجـــراءات الـــسالمـــة
الــوقــائــيــة ومـراعــاة تــوصــيـات
خـلـيــة األزمـة. واهـاب بـاجلـمـيع
ارتــداء الــكــمــامــات والــقــفــازات
ـمـكنـة وتـعـتذر عن والـنظـارات ا
اســتــقــبــال اخملــالــفــ لــشــروط
الــــــسـالمــــــة ودعت أصــــــحــــــاب
الـطـلــبـات الى اعـتـمـاد الـقـنـوات
ـعـتـمـدة والـتـواصل الـرسـمــيـة ا
ــواطن عــبـــر نــافــذة حـــكــومـــة ا
اإللــكـــتــروني ( (www.ca.iqأو
الـــــــــــبــــــــــــريـــــــــــد اخملـــــــــــصـص

moc@mohesr.gov.iq)
الســتــقـــبــال ومــتـــابــعــة شــؤون

. واطن ا

الـعـســكـريــة. .وقـالت الــقـيـادة في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس انه
(بـرغم مـن حتـذيــراتـنــا الــسـابــقـة
لـــلـــجــــهـــات الـــتـي حتـــاول خـــلط
االوراق من خالل الـــعــبـث بــاألمن
وتــهــديــد قــواتــنــا االمــنــيــة عــبـر
استهداف معسكراتها اال ان هذه
اجلـــــهــــات أقـــــدمـت عـــــلى إطالق
صـاروخـ كـاتيـوشـا مـن الـشارع
نشأة النصر وقد قابل  الرئيس ا
سقطا داخـل معسكـر التاجي دون

حدوث خسائر). 

بداخله عـناصر ارهـابية وتـدميره
علـيهم بـالكامـل.وقالت اخلـلية في
بيان تلقته (الزمان) امس إن (قوة
من قـيـادة عــمـلــيـات صالح الـدين
رصــدت عــنـــاصــر من عـــصــابــات
داعش داخل احــدى الــكـهــوف في
جبل قره جوغ حيث  معاجلتهم
ـا ادى الى تـدمـيـر بـصـاروخـ 

الكهف عليهم بالكامل).
شتركة ووجهت قيادة العمليات ا
بجـهد اسـتخـباري نـوعي للـكشف
عن منفذي هجـمات قاعدة التاجي

مـحمـود الـدلـيـمي في تـصـريح أن
ـنـتـسـب اسـتـشـهدوا (عددا من ا
أثـنـاء قـيـامهـم بـتـأدية واجـبـاتـهم
ــصــابـ ـعــتــادة بــاسـتــقــبـال ا ا
بــــــــكـــــــورونــــــــا أو الــــــــوافــــــــدين
للمستشفيات لـلقيام بالفحوصات
للمشـكوك بهم بـهذه االصابة أو
أثـــنـــاء مالمـــســــتـــهم الال اراديـــة
بالـرغم من حتـصـنـهم بالـكـمـامات
والـكـفـوف الـواقـيـة).  في غـضـون
ذلك  اعلـنت خلـيـة االعالم االمني
عن قـصف كــهف في صالح الـدين

ـــــادة 460 قـــــانـــــون الحـــــكــــــام ا
العـقوبـات العـراقي). عـلى صعـيد
مـتــصل  نــعت وزارة الــداخــلــيـة
كوكبة من منتسـبيها العامل في
نـشآت ديـريـة العـامـة حلمـايـة ا ا
والشـخـصـيـات الذين اسـتـشـهدوا
بعـد تـعرضـهم لإلصـابـة بجـائـحة
كـورونــا أثـنـاء تــأديـتــهم الـواجب
ـــســــتـــشــــفـــيـــات الـــوطــــني فـي ا
احلكومية في بـغداد واحملافظات.
وقــــال وكــــيـل الــــوزارة لــــشــــؤون
الــشــرطــة الــفــريق عــمــاد مــحــمـد
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فـكــكت وكــالــة االسـتــخــبـارات في
وزارة الداخـلـيـة عـصابـة مـتـهـمة
بأسـتقـطاب الـنساء السـتخـدامهن
بامـور غير اخـالقيـة في محـافظة
نـيـنـوى.وقـالت الــوكـالـة في بـيـان
تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (مــفـارز
ــعــلــومــات الــوكــالــة واســتــنــادا 
استـخـباراتـيـة القت الـقـبض على
امرأة تـقـوم بـاستـقـطـاب الفـتـيات
من خـالل اغـــــرائــــهـن بـــــاألمــــوال
لغرض استخـدامهن في أمور غير
اخالقــيــة والــتــجــارة بــاألعــضــاء
ــوصل) الــبــشــريــة في مــديــنــة ا
تـهمـة وبعد واضاف انه (بداللـة ا
الـتـحـقـيق مـعـهـا  الـقـبض عـلى
عصابـة مكـونة من أربعـة متـهم
ـارسن نـفس ثالثـة مـنـهم نـسـاء 
اجلرم) مشيـرا الى (تدوين أقوال
تـهـمـ الذين اعـتـرفـوا بعـمـلهم ا
وإحالتهم للـقضاء إلكمال أوراقهم
القت الـتـحـقـيـقـيـة). وفي بـغـداد  
اجـهـزة مـكـافحـة االجـرام الـقـبض
عـلى عـصـابـة مـتـهـمـة بـسـرقة 50
مـلـيـون ديــنـار.وذكـر بـيــان تـلـقـته
(الـــــــزمــــــــان) امـس أنه (حــــــــسب
توجـيـهـات وكـيل شـؤون الـشـرطة
وبأشـراف وتوجـيه مديـر مكـافحة
اجــرام بـغــداد  تــمــكــنت قــوة من
ـنـصور  مكـتب مـكـافـحة اجـرام ا
علومات من بعد التحري وجمع ا
القاء الـقبض عـلى عصـابة مـكونة
من ثالثـة مـتـهــمـ مـطـلـوبـ عن
ـــة الـــســـرقــة) مــبـــيـــنــا ان جــر
(أعضاء العصابة اعترفوا قيامهم
بـسـرقــة مـبـلغ  50 مـلـيــون ديـنـار
ـــســــروقـــة ــــبـــالـغ ا وضـــبــــطت ا
بحوزتهم ودونت اقوالهم قضائيا
باالعتراف  و اتخاذ االجراءآت
ـتــهـمـ وفـقـا الـقـانـونــيـة بـحق ا
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 اعـلــنت وزارة الـتــعـلـيـم الـعـالي
والبـحث الـعلـمي عن تـوفر عـشر
منح دراسـيـة في جامـعـة العـلوم
الـتـطـبـيـقـيـة اخلـاصـة في األردن
اجـسـتيـر لـلسـنة لـنيل شـهـادة ا
ـــتــــحـــدث الـــدراســــيـــة. وقــــال ا
الــرسـمـي بـاسم الــوزارة  حــيـدر
الــعــبـودي إن (جــامــعـة الــعــلـوم
الـتـطـبـيـقـيـة اخلـاصـة في األردن
منحت عشرة مقاعد الى العراق
بواقع خـمـسة اخـتصـاصات هي
مــــحـــاســــبــــة ومـــالــــيـــة وإدارة
اخملـــاطـــر وتـــســـويق وعـــلـــوم
ـــرئي حـــاســـبـــات وتـــرجـــمـــة ا
ـــســـمـــوع ووســـائط االعالم). وا
ــنـح الــعـــشــر لـــنــيل وأكـــد أن (ا
ــاجـسـتـيـر لـلـمـوظـفـ شـهـادة ا
ـوظفـ تخضع لـلشروط وغير ا
ــــعـــــتــــمــــدة في والــــضـــــوابط ا
الــتـرشــيح لـلــزمـاالت الــدراسـيـة
لــدى وزارة الـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي
والــــبـــــحث الـــــعــــلـــــمي). ودعــــا
(الــــراغـــبــــ فـي الـــتــــقــــد من
الـــوزارات كـــافـــة واجلـــامـــعـــات
والــهـــيـــئــتـــ وكـــذلك من غـــيــر
ــوظـــفـــ الى الـــتــقـــد عـــبــر ا
http:// الــــرابـط اإللــــكـــــتــــروني

scrdgate.scrdiraq.gov.iq)
مـــنـــوهــــا الى أن (آخــــر مـــوعـــد
لـلـتـقـد سـيـكـون يـوم اخلمـيس

قبل). وافق   16 تموز ا ا
وانطلـقت امس االحد امتـحانات
طـلبـة الـدراسات الـعـلـيا لـلـفصل
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توفي في مـحافـظة الـديوانـية الـفريق الـدكتـور توفـيق اليـاسري. وقال
مـصـدر (ان الـيـاسـري انـتـقل الى رحـمـة الـله في احـد مـسـتـشـفـيـات
الديوانية اثر اصابته بفايروس كورونا وتدهور حالته الصحية نتيجة

رض). تفاقم ا
عـارضة العسـكرية باخلـارج بعد العام وكان الياسري احـد اقطاب ا
1991 ورشح بـعـد سقـوط الـنـظـام الـسـابق الى مـنـاصب عـدة بـيـنـها
وزارتا الدفاع والداخلية. كما شـارك في دورات انتخابية عدة بقائمة

انتخابية لكنه لم يحصل على اي مقعد .

ارتفـاع أعـداد اإلصـابـات في ح
أن النـسبـة كانت ال تـتعـدى واحد
ــرحـــلـــة األولى من ــئـــة فـي ا بـــا
تـفـشي الـفـايروس) ولفت الى ان
(خـطـر الـوفــاة يـتـفـاقم بــالـنـسـبـة
لــلـمــصــابــ الــذين يــعــانـون من
أمــــــراض أخــــــرى فـي اجلــــــهـــــاز
التـنـفسي ومـنـها الـربـو والتـهاب
الـقـصـبـات الـهـوائيـة إضـافـة إلى
مبـيـنا الضـغط وأمـراض الـقلب) 
ان (االقــــلـــــيم ســـــجل حـــــتى اآلن
 2186إصــابــة بــبــكــورونــا بــعــد
تــــــشـــــــخــــــيص  85حــــــالــــــة في
الــســـلــيـــمــانـــيــة امس االول إلى
جــــانب  44وفـــاة و 740حــــالــــة
شفـاء). وافـادت الـصـحة في وقت
سـابق بـوفـاة مـصـابـ بـكـورونـا
في اربـيل االول يــبـلغ من الــعـمـر
71عــــامــــا من ســــكــــنــــة مـــجــــمع
كسـنـزان واحلـالـة الثـانـيـة امراة
تبلغ من العمر 70 سنة من سكنة
قـــضـــاء جـــومـــان. واغـــلق قـــائـــد
عــمــلــيــات االنــبـار الــلــواء الــركن
نـاصـر الـغـنـام سـيـطـرة الـصـقـور
دة  14يوما  مع التـشـديـد على
مــــــنـع دخــــــول اي شــــــخـص الى
احملـافـظـة. واطـلـقت خـلـيـة االزمة
في مـحــافــظـة الــنـجف حــزمـة من
ـــكـــافـــحـــة جـــائـــحــة الـــقـــرارات 
كـورونـا.وذكـرت اخلـلـية فـي بـيان
تـلــقـته (الــزمـان) امـس  (تـقـرر ان
يكون احلـظر اجلزئي من الـساعة
الــعــاشــرة مـــســاءاً الى الــســاعــة
الــــســــادســـة فــــجــــراً في عــــمـــوم
احملـافـظـة ويـخـول مـديـر الـدائـرة
احلـــكــومـــيـــة وضع الـــيـــة لــدوام
ـوظــفــ عـلـى ان يـكــون الـدوام ا
بشـكل ثالث شـفـتـات مـوزعـة على
الشهـر الواحد) وتابع الـبيان ان
ــوالت و (اخلــلـــيـــة قــررت غـــلق ا
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تــواصل مالكــات وزارة الــصــحــة
والـــيـــئـــة حــمـالت الـــتــحـــري عن
فـــايــروس كـــورونـــا في االحـــيــاء
الـسـكـنـيـة الـتي تـشـهـد اكـتـظـاظـا
بـاحلـركـة  فـيـما سـجـلـت الوزارة
امس اصـابـة 1259 بـالـفـايـروس
في عــمــوم احملـافــظــات  وشــفـاء

606 حالة. ووفاة 58 مصابا.
شددة وبرغم من تلك االجراءات ا
واخلـــطـــوات االحـــتــرازيـــة الـــتي
تــتـبــعــهــا مالكــات الـوزارة اال ان
معـدالت االصـابـة االلفـيـة تواصل
وقف االرتفـاع ضمن احـصائيـة ا
الــــيـــومي الــــوبــــائي في بــــغـــداد
واحملــافـظــات. وتــوعــدت الـوزارة
في بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس
(بأجـراءات قـانـونـية بـحق كل من
يـخـالف حـضـر الـتجـوال اجلـزئي
ويـعــد أضـرار بـالــصـحـة الــعـامـة
وفق قـانـون الــعـقـوبــات الـعـراقي
ــعــدل وفق 111 لــســـنــة 1969 ا
ــــادة 368). وجتـــــري مالكـــــات ا
ـبـكر الوزارة حـمالتـهـا لـلكـشف ا
ـدن عن الــفـايــروس في االزقــة وا
الــتي تــشــهــد زخــمــا بــاحلــركــة 
لـلـتـحـري عـن االصـابـات وعـزلـهـا
قبل تـفشي الـعدوى بـ االخرين.
واعـــــلن وزيـــــر صــــحـــــة إقــــلـــــيم
كردسـتان سـامـان برزجني عن أن
ـصـابـ بـكـورونا ـئـة من ا  3 بـا
مــهــددون بــخــطــر الــوفــاة. وقــال
بـــرزجني في تـــصـــريح تـــابــعـــته
(الـزمـان) امس إن (نـسـبـة الـوفاة
ببكورونا تبلغ  5.8 على مستوى
الــــعــــالم و 3.4 في الــــعــــراق و2
ـئـة في إالقـلـيم حـتى اآلن ومن بـا
ـتــوقع زيــادة هـذه الــنـســبـة مع ا
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اثلة للحد من الديواني قرارات 
تفشي كورونا. وأفاد مصدر طبي
ثان بتسجيل  122إصابة جديدة
صدر في محافـظة ذي قار.وقـال ا
في تــصـريح امـس إن (مـحــافــظـة
ذي قـــار ســــجـــلت  122إصـــابـــة
جـــديـــدة بـــفـــايـــروس كـــورونـــا).
وتـــــــوفي ســـــــيـــــــاسي بـــــــارز في
مستـشفى الـديوانـية اثـر اصابته
بـكـورونــا. وذكـر مــسـؤول صـحي
(وفاة الـسـيـاسي الـعـراقي الـبارز
تـوفـيق الـيـاســري في مـسـتـشـفى
الــديــوانــيــة الــتــعـلــيــمي بــســبب

جائحة كورونا). 

االسواق و احملال الـتجـارية التي
ال تـلتـزم بـاالجـراءات الـوقـائـية و
اهمها توفير الكمامات و الكفوف
و مواد التـعقـيم و عدم ادخال اي
مـواطن غيـر مـلـتـزم بـالتـعـلـيـمات
الـصــحــيـة مع االســتــمـرار بــغـلق
طـاعم حـتى الـتـوصـيل اجملاني ا
ـــنـــاســـبــات و و كـــذلك قـــاعــات ا
ـســابح). ذكـر مــصـدر في دائـرة ا
صحـة احملـافـظـة عن تـسـجيل 81
إصـــابــة بـــكــورونـــا بــعـــد أجــراء
رضى  الفـحـوصـات ألعـداد من ا
وشفاء  33مصـابـا . كمـا اتـخذت
خــــلـــيــــة االزمـــة في مــــحـــافــــظـــة
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عـــلى أســـاس الـــقــومـــيـــة والــدين
ـنــطـقـة تـقع فــسالمـة سـكــان تـلك ا
تمركزة فيها) على عاتق القوات ا
ومــضـــلى الى الــقــول (حــذرنــا في
ـرات عـديدة دة األخـيـرة و خـالل ا
من أن غـياب قـوات البـيشـمركة عن
ناطق يخلق فراغاً أمنياً ب تـلك ا
مـواقع قوات الـبيـشمـركة واجليش
الــعـراقي). وأفـاد مـصـدر امـني في
ديـالى امس االحد بأن اعتداء نفذه
تــنـظــيم داعش عـلى احــدى الـقـرى
شـمالي خـانقـ أودى بحـياة سـتة
عـنـاصـر امن واصابـة آخـرين.وقال
ـــصـــدر في تــصـــريح إن ( داعش ا
نــفـذ اعــتـداء عــلى قـريــة مـيــخـاس
الـتي يـسكـنهـا االكـراد  الكـاكائـي
ا اودى بحياة  سبعة اشخاص
ثـالثة من منتـسبي االمن  واصابة
 4آخــرين) مــبــيــنـا ان (تــعــزيـزات
امـــنــيــة طـــوقت قــريـــة دارا في مــا
فـتـحت الـسلـطـات االمنـيـة حتقـيـقا
لكشف مالبسات االعتداء والبحث

نفذين). عن ا

قـــريــة دارا  وأدى ذلك لألسف إلى
اســتــشـهــاد ســبـعــة أشــخـاص من
أفــراد عــائــلــة كــاكــائــيــة وإصــابــة
خـمـسـة بـجروح) واضـاف الـبـيـان
ان (الـوزارة تـعلن رفـضـها الـشـديد
ـــة  ونــــطـــالب ــــثل هــــذه اجلـــر
ـنـطـقة الـقـوات الـعـراقيـة في تـلك ا
ـــواطــنــ بـــأن تــتــولى حـــمــايــة ا
ـتـلـكـاتـهم دون تـمـيـيز األبـريـاء و

تـدهور الوضع وعدم االستقرار في
ــنــاطـق فــإنــنـــا نــشــدد في هـــذه ا
الــوقت ذاته عــلى ضــرورة تــفــعـيل
آلـيـة الـتـنـسـيق األمـنـي بـ بـغداد
واربـــيل  وأهـــمــيــة اشــراك قــوات
ــنــاطق الــبـــيــشــمــركــة فـي هــذه ا
لـــيــــتـــســـنـى حتـــقـــيـق الـــتـــعـــاون
والــتــنـســيق مع اجلــيش الــعـراقي
بــهـــدف إعــادة االســتــقــرار إلــيــهــا
وحـــــمــــايــــة أمـــــوال ســــكـــــانــــهــــا
ـــتــلـــكــاتـــهم). وطـــالــبت وزارة و
الـبيشـمركة بـتفعـيل اللجـنة العـليا
ـــشـــتــركـــة مع وزارة الـــدفــاع في ا
لء الفـراغات األمـنية أسـرع وقت 
ـــــا يــــضــــمـن حــــمــــايــــة أرواح و
. وقـال بـيان ـواطـنـ ـتـلـكـات ا و
تـلقته (الزمان) امس أن (استهداف
االكـراد وإخالء قـراهم بـالـقـوة هو
مـن عـــمل االرهــــاب الـــذي كـــان مع
داعش  لـكننـا سنرد بـقوة على أي
مـحـاولـة أو هـدف مـن هـذا الـنوع)
واشـار الى ان (مـجـمـوعة مـسـلـحة
تـابـعة لـتـنـظيم داعش اعـتـدت على
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دان رئـيس حكومـة اقليـم كردستان
مــسـرور الـبـارزاني االعـتـداء عـلى
قــريـتي دارا ومــيـخــاس في قـضـاء
خــانــقــ بـديــالى الــذي اســفـر عن
اســــتـــشــــهـــاد واصــــابــــة عـــدد من
ـواطن من الـكاكائية داعـيا الى ا
ــشـتـرك تــفـعــيل آلـيـة الــتـنــسـيق ا
. تـدهـورة أمنـياً ـنـاطق ا حلـمـاية ا
وقــال الــبـارزانـي في بــيـان تــلــقـته
(الـــــزمـــــان) امـس (بـــــبـــــالغ األسى
واألسـف اُستـشهـد عـدد من اإلخوة
واألخـــوات الــكـــاكـــائــيـــة وأصــيب
آخـــرون بـــجـــروح خـالل االعـــتــداء
الـذي شـنه إرهـابـيـون عـلى قـريـتي
دارا و مـيـخاس الـتابـعتـ لقـضاء
خانق  و نـتوجه لذوي الضحايا
بــخــالص الــتــعــازي ونــسـأل الــله
تـعـالى أن يـسـكـن الشـهـداء فـسـيح
ــصــابــ ّن عـــلى ا جـــنــاته وأن 
بــــالــــشــــفــــاء الــــعــــاجل) واعــــرب
الــبــارزانـي عن (قــلــقه الــبــالغ إزاء
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رئيسا اجلمهورية
والوزراء خالل
استقبالهما في
بغدد وزير

اخلارجية الكويتية

×h∫ فرق طبية تفحص طفلة في احدى مناطق بغداد
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اتـخـاذ خطـواتٍ تـشـريعـيـة وأخرى
قضائـية وتنـفيذيـة في سبيل إزالة
مــعــوقــات الـتــحــقــيق في قــضــايـا
الـــفـــســــاد. جـــاء ذلك فـي الـــنـــدوة
ـيَّة الـعـلمـيـة الـتي عقـدتـها األكـاد
كافـحة الفسـاد في هيئة العراقـيَّة 
الـنـزاهـة االحتـاديَّـة بـالـتـعاون مع
كلية القانون بـاجلامعة العراقيَّة -

بــعــنــوان (الـتــحــقــيق في قــضــايـا
الـفـسـاد - اآللـيــات والـصـعـوبـات)

نصة اإللكترونيَّة. عبر ا
WO½u½U  ‰u «

وقـال بــيـان تـلــقـته (الــزمـان) امس
الــنـدوة الـتي شـارك فـيـهـا عـدد من
األساتـذة واجلامعـي من مـختلف
اجلامعـات العراقيَّـة فضالً عن ثلةٍ
مـن مــــــوظــــــفي وزارات الــــــدولــــــة
ــســاتـــهـــا والـــقــانـــونـــيــ ومـــؤسـَّ
وغــيـــرهـم تــضـــمـــنت مـــحـــورين
تـــــنـــــــاول احملــــور األول فـــــيــــهــــا
ـة لـلــتــحــقـيق (األصــول الــقــانـونــيـَّ
االبـــتــدائـي في قــضـــايــا الـــفــســاد
اإلداري) قـــدمه الــدكـــتــور مـــحــمــد

حميد عبد. 
فــــيـــمـــا تــــنـــاول احملـــور الــــثـــاني
(إجراءات هيئة النزاهة التحقيقيَّة
.. حتــلــيُل جتــربــة وقــدمه مــعـاون
يَّة عمار مزهر دير العام لألكاد ا
القرغـولي وسلط فيه الـضوء على
بعض فـقرات قانـون هيئـة النزاهة
ـة رقم 30 لـــســنــة 2011 االحتـــاديـَّ
ـعــدل) مـعــرجـاً عــلى (الـتــجـربـة ا
ة لــلـتــحـقــيق في قـضــايـا الــعــمـلــيـَّ
الـفسـاد التي اضـطلع بـها مـحقـقو
الـهــيـئـة بـعــد مـرور أكـثــر من عـقـد

ونصف على تأسيسها).

ملـيونا و388 الف دينار عن قـيمة
اإليـرادات الـكـمـركـيـة والـضـريـبـية
الـتي  اسـتــيـفـاؤهــا عن احلـركـة
الــتـــجــاريـــة في مــنـــفــذ طــريـــبــيل

احلدودي في محافظة االنبار).
 على صعيد مـتصل دعا حقوقيون
وأسـاتـذة جـامـعـات ومـهـتـمون في
شأن مـكافـحة الـفسـاد إلى ضرورة
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بالسـجن مع مؤسس احلزب الـشيوعي
العراقي سالم عادل..

وقد تـوفي سنة 1992 بعد خروجهِ من
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وجه رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
ـتـابعـة مـلف الـشـهـيـد الـشـاعـر خـالد
الـشــطـري. وقــال جنل الـراحل ولــيـد لـ
(الزمان) امس (ان دولـة رئيس الوزراء
ــتــابـــعــة مــلف والــدي وجه مــكــتـــبه 
ــنــاضـل الــشـــهــيـــد خــالــد الـــشــاعـــر ا
الــشـطــري). وكــان الــراحل قــد ولـد في
مـديــنـة الــشـطــرة سـنـة 1932 وانـتـقل
مـنـهـا لـبـغـداد خالل عـقـد الـسـبـعـيـنات
لــيــعـــمل مــشـــرفــا لــغـــويــا في اإلذاعــة
والــتـلــفـزيــون ثم الى الــيـ سـجن نــقـرة
الــسـلــمــان الـصــحــراوي وامـضـى فـيه

.. عام
كــمـا سـجن في سـجـن الـكـوت.. ويـلـقب
بــشـاعــر الـفــقـراء وكــتب عن هـمــومـهم

ومعاناتهم..
ويــعـــد أصــغــر ســجــ ســيــاسي يــزج

اسطنبول
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ا  تـأجـيل حـسم مـوضـوع حتـديـد الـدوائـر اإلنـتـخـابـيـة في قـانـون اإلنـتـخـابـات 
يحتـاجه من تفاصيل فنية كـانت ستكون سببا في تأخـير إقرار القانون الذي جاء
نـتـيـجــة ضـغط الـشـارع ولــيس خـيـارا مـرتــاحـا لـلـقــوى الـسـيـاســيـة الـتي حتـاول
إسـتثـماره هـذه االيام لـيكـون حصـان طروادة  لـسلب حـسنـات قانـون اإلنتـخابات

الذي صوت عليه مجلس النواب قبل نحو ستة أشهر.
ـقبل فـيما تـوقع أن تعـرض القوى الـسيـاسية مـقتـرحاتهـا بدايـة األسبوع ا فـمن ا
تعـددة وهنـاك خياران لـغايـة كتابـة هذه الـسطور يـتعلـق بكيـفيـة تنظـيم الدوائـر ا
عاجلة موضوع إختالف عدد نفوس األول يتمثل بجعل القضاء دائرة إنتخابية و
األقـضيـة وعدم تـساويـها يـذهب هذا اإلقـتراح إلى جـمع أكثـر من قضـاء لتـحقيق
ـئة الف نـسـمة –الذي إشـتـرطه الدسـتـور- في حالـة كـان عدد نـفوس كل شـرط ا
ئة الف نـسمـة بدمـجهمـا معـا وفي حالة ا يـضمن حتـقيق شـرط ا مـنهـما قلـيال 
كان عدد نـفوس أي قضـاء  أكثر من مـئة الف نسـمة يقـسم القضـاء الى أكثر من
دائرة واحدة. واخلـيار الثاني هـو بجمع عدد من دوائـر تسجيل الـناخب لـتحقيق
ـئة الف نسمة على أن يتم جتميع دوائر التسجيل لتحقيق (240) دائرة شرط ا
وليس (329) دائرة وذلـك بعد طـرح مقاعـد النساء (80 مـقعدا) وكوتـا األقليات

(9 مقاعد).
ـقـتـرح األول سيـضع أصـوات كـثـيـرة في حالـة دمج أكـثـر من قـضـاء وفي حـالة ا

تقسيم القضاء الكبير ولنأخذ مثال باألرقام:
ـسـجلـ في القـضاء (س) يـساوي (60000) فـلو إفـتـرضنـا إن عدد الـناخـب ا
نـاخب وعـدد الـنـاخـبـ بـالـقـضـاء (ص) يـساوي (70000) نـاخب مـا يـسـتـدعي
ئـة الف نـسمـة سـنـكون قـد أهـدرنا (30000) نـسـمة دمـجهـمـا لـتحـقـيق شـرط ا

أصبحت زيادة عن الشرط الدستوري.
ـقتـرح الثـاني يصـطدم بـحـقيـقة إن دوائـر تسـجيل وحتـديث سجل الـناخـب هي ا
ـنطـقـة مـا يعـني صـعـوبة لتـسـجـيل من يـحق لهـم اإلنتـخـاب ولـيس عدد نـفـوس ا
حتـديد إن دائـرة إنـتخـابيـة تـمثل مـائة الف نـسـمة بـاإلضافـة ألى إن طـرح مقـاعد

النساء يضيف صعوبات فنية كبيرة في التنفيذ.
ـواد الدسـتور ـقبـول شعـبـيا والـذي يسـتجـيب  ـنطـقي وا ـمكن وا احلل الـعلـمي ا

ا يلي: مثل احلقيقي للقوى السياسية واإلجتماعية يكمن  ويضمن فوز ا
قـترح الـثاني أوال: إحـتسـاب الدوائـر: إعتـماد دوائـر تـسجـيل النـاخبـ كمـا في ا
ولـكن يـتم إحــتـسـابـهــا جـمـيـعــا ولـيـكن الـرقم –مـثال- عـشـرة ماليـ نـاخب يـتم
سـاوي لعدد النواب 10 ماليـ مقسوما على توزيـعهم على عدد الـدوائر الكلي ا
329 يـساوي تـقريـبا 30000 ناخب) مـا يـعني جتـميع عـدد من دوائـر تسـجيل

الناخب متجاورة في كل منطقة لتحقيق رقم (30000) ناخب.
ـئة من الـنساء: لـنفترض إن ثانـيا: آلـية إحتـساب األصوات وحتـقيق نـسبة 30 با
عدد مقـاعد محافظة ما يساوي عشرة نواب وإنهم جميعا فازوا بأعلى االصوات
ئـة من العـشرة في دوائرهم اإلنـتخـابيـة وليس بـينـهم نسـاء لتـحقـيق شرط  30بـا
نــواب (أي وجـوب وجـود ثالثـة نــواب من الـنـسـاء ضـمـن قـائـمـة الـفــائـزين) فـيـتم
إختـيار ثالث مرشـحات من احلاصالت عـلى أعلى االصوات في احملـافظة لـيحلن
مـحل آخـر ثالثـة مرشـحـ من احلـاصلـ عـلى أدنى األصـوات من ب الـفـائزين

العشرة في احملافظة.
تبعة مع موضوع حتقيق نسبة 30 ثالثـا: كوتا األقليات: يتم إتباع ذات الطريقـة ا
عنى إن األقليات تشترك رة على مستـوى العراق  ئـة من النساء ولكن هذه ا با
بـاإلنتـخـابـات بـالطـريـقـة اإلعتـيـاديـة أي كل في دائـرته اإلنتـخـابـية
ـرشـحـ احلـاصـلـ مـنهم ويــــــــــــتم إخـتـيـار تـسعـة من ا
عـلى أعـلى االصــوات في دوائـــــــرهم اإلنـتـخـابـيـة لـيـحـلـوا
مـحل تـســــــعـة مـرشحـ من احلـاصـلـ عـلى أدنى عدد
من األصــــــــــــوات مـن الـــــفـــــائـــــزيـن من بـــــ الـ(329)

مرشحا.
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اسـتــذكــرت فــعــالــيــات ســيــاســيـة
واوسـاط شــعـبــيـة فــتـوى اجلــهـاد
الكفائي في ذكـراها السادسة التي
ادهـشت الــعــالم ودحــرت عـاصــفـة
االرهــاب الــكــبــرى الــتي مــثــلــتــهـا
عصـابات داعش بـعد ان جتـاسرت

على ارض العراق.
 ونـقل بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
عـن رئــــــيس مـــــــجــــــلس الــــــوزراء
مــصـطــفى الـكــاظـمـي الـقــول (قـبل
ة ستـة أعوام نهض شـعبنـا بعز
أدهــشت الـعــالم لــصــدّ ودحــر تـلك
الـعـاصـفة اإلرهـابـية الـكـبـرى التي
مـثّـلـتـهـا عـصـابـات داعش بـعـد أن
جتـــاســـرت عـــلى أرض الـــعـــراق ,
حيث تـوقّع الكثـيرون أن بالدنا لن
ة في ما تخرج من تلك احملنة سا
أوغل اجملرمـون في سلسـلة جرائم
إبـــادة جـــمـــاعـــيـــة ,شــــمـــلت قـــتل
واطن األبريـاء وسبي النساء ا

نطقة العربية والعالم اإلسالمي يجمعنا ديننا احلنيف كما يـعلم اجلميع أننا في ا
ورسـالـة اإلسالم وهـدي القـران الـكـر الـذي نـزل على صـدر مـحـمـد صـلى الله

عليه وسلم هدى ورحمة للناس أجمع .
 ومن هذا الهـدي يتحتم على القائم على والية األمة أن يعملوا على توحيد كلمة
سلـم والـبالغ األم لرسـالة نـبي األمة وقائـدها مـحمد صـلى الله عـليه وسلم ا
ـ ) وكــلف األمـة بــهـذا الـدور قـال ســبـحـانـه :( .ومـا أرســلـنـاك إال رحــمـة لــلـعــا

االنساني واحلضاري في حتقيق العدالة وكرامة االنسان .اين ما كان 
ا إ  اعذروني هـنا بـاني ال أريد أن احـول من نفـسي داعيـة وال فقـيها فـي الدين 
أنا إنسـان بسيط أؤمن بالله وبوجدانيته وبرسله أجمع ورسول الله محمد عليه
ـوضـوع هـو مـا أفــضل الـصالة والـتـسـلـيـم .والـذين يـدفـعـني لـلــخـوض في هـذا ا
مارسات يجري من حـديث هنا وهناك عن رغـبة العراقيـ بتشريع قانـون يجرم ا
الطائـفية  لكي يرجع ديننا احلـنيف إلى حقيقته التي أنـزل من أجلها قران عربيا
يـضطـلع به الـعـرب لتـبـلـيغ رسالـتـهم خلـير اإلنـسـانـية جـمـعاء .ومـن أجل ذلك كله
أتـيحت الـفرص أمـام الفـقهـاء واجملتهـدين خلدمـة الدين وقـيمه اإلنـسانـية ال لـفرقة
ـذاهب اإلسالمية ال يـكفر أحـدها اآلخر سـلم وتـشرذمهم ولـهذا جتد أن كل ا ا
ـانية والـقيمـية أو في الـشعائـر والسلـوكيات مـطلـقا سواء في جـوهر أفكـارها اإل
ا قـاله األئمة والطـقوس بل العـكس من ذلك كل منـها يـكمل اآلخر ويـدعمه ويـثق 
ؤمنـ من عباده .فمن خالل اطالعنا على الذين اجـتهدوا من أجل إرضاء الله وا
ـذاهب اإلسالميـة وما نعـرفه عنـهم من خالل سيـرتهم لم يكن ما اجـتهد به أئـمة ا
ـضـمـون اجــتـهـاداتـهم أيــة إشـارة إلى الـفــرقـة والـفـتــنـة كـمـا يــحـدث الـيـوم بـ
عاصرة في مـحاربة أشكال الفرقة والـنعرات الطائفية سلـم  ومن التجارب ا ا
ـوذج محـترم ومـحل تقـدير حـيث جترم ومـا تتـحدث عـنه جتربـة (سـلطـنة عـمان) 
ـمارسـات الـطائـفيـة وتتـعامل مع أبـنـاء شعـبهـا على الـسواء احلكـومـة العـمانـية  ا
ذهبيـة وحتاسب كل من يخـالف توجهات بغض النـظر عن انتـماءاتهم الطـائفيـة وا
الدولة في مـحاربة أشكال الطـائفية وتوحيد اخلـطاب الديني والدي لن  يفتش عن
ـذاهـب .أنهـا بـحق والـتألـيـف ب مـخـتـلف ا ـواقف اخلالفـيـة بل نـقـاط االلـتـقـاء  ا

تستحق الثناء واالعتزاز كتجربة عربية فريدة .
غرب وا وتـونس  ثـلة بـاألزهر الـشريف   كما سـعت دول عربـية أخـرى كمـصر 
إن أي عــمل يــسيء إلى الــعالقــة بــ الــطــوائف ودولــة اإلمــارات و الــســعــوديــة 
طـلوب أن ـا بـاحملاسـبـة القـانونـيـة  ا ـذاهب يجب ان ال يـنـتهي بـاالسـتنـكار إ وا
يـرفع الـغطـاء عن كل من يـسيء إلى الـرموز الـدينـيـة ومحـاسـبته عن طـريق الـدولة
أوال واحـراءاتـها الـقانـونـية ومن ثم من قـبل اجملـتمع وهـذا ما يـجب ان تـعمل عـليه

سؤولة وتوقف اي نوع من انواع بث الفتنة والفرقة.  السلطات ا
أنك ارحم الـراحـمـ  فـالـسـفـيه أيـها ـا فـعل الـسـفـهـاء مـنـا   ربـنـا ال تـؤاخـذنـا 
الـسادة هـو ضعـيف العـقل والـتفـكيـر الذي ال يـفكـر بـبواطن األمـور وأمثـالهم كـثر
وكـأنهـم يريـدون أن يأكـلـوا الدين بـالسـيـاسة فـهذا بـاطل من أسـاسه وهو مـصدر

للفرقة والفتنة بهدف دق إسف بوحدة األمة ومواجهة التحديات
ـعـنى (الشـرك) من ذلك قوله تـعـالى: (والفـتنـة أشد من  -والـفتـنة كـمـا نفـهمـها 
الـقتل) (البقرة:191) أي: الشـرك بالله أعظم من أي فـعل آخر. نُقل هذا عن عدد
. ومن هـذا الـقـبـيل قــوله سـبـحـانه: (وقـاتـلــوهم حـتى ال تـكـون فـتـنـة) من الـتـابــعـ
ـفسرين. ومن (الـبقرة:193) أي: حتى ال يـكون شرك كـما قاله: غـير واحد من ا
هـنـا البد من الـوقـوف بـوجه كل من يـريد أن يـفـ بشـعـبـنا ويـحـرف مـساراته عن
الـبـنـاء والـيـقظـة وصـحـوة الـضـمـيـر والسالم ,بـدال من الغـل والكـراهـيـة وتـهـميش
اآلخرين بـدعاوى طائفيـة مقيتـة ;ال تمت إلى الدين وعبـادة الباري بشيء. كم نحن
بـحـاجـة الى مــثل هـذا الـقـانـون الـيـوم قـبل الـغـد ,ونـصـحح
تسـترين حتت اغـطية تـخفـ وا اجتاهـات بعض الـناس ا
ـقـيته ,الـتي ال يجـني مـنهـا ابـناء الطـائـفيـة والـعنـصـرية ا
ــتـخـلـفـة الـشـعـب سـوى الـفـرقـة والــتـنـاحـر والــعـصـبـيـة ا

واجلهل .

قصــــــيدة ما للمدينةِ أُغُلقت أبوابها?
من أشهر قصائد الشاعر قصيدة محنة
شـاعر الـتي نشـرتهـا (الزمان) قـبل ايام
وقــــصــــيــــدة األرض أرضي والــــتــــرابُ
ترابي.. وقصيدة ليليـ وقصيدة نعم انا
. الـشاعـر يا أمـيرة وقـصيـدة انا سـج
وله نحو 200 قصـيدة شعـرية مـفقودة
ال يــعــرف مــصــيــرهـا حــتـى االن. وقـال
جنله ولـيد ايـضا (ان والـدي لم يحصل
عـلى حقـوقه كسـجـ وال حقه كـشهـيد)
واضـاف ان (الـكاظـمي فـاجـأنا مـفـاجأة
سـارة بـاعالن مـتـابـعـته فـورا وانـصافه
ـواقـفـه الـوطـنـيـة في مـقـارعـة ـا  تـكـر
الـطـغـاة والـدفـاع عن حـقـوق االنـسان).
وتقدمت عائلـة الفقيد بالـشكر للكاظمي
ـوقف الـوطني الـذي يـعكس عـلى هذا ا
تــقــديــره لــعــطـاء وتــضــحــيــات االدبـاء

 . بدع وا

االمن الــعـامــة بـشــهـر  فــاقـداً  الــذاكـرة
ويعاني من عجز بالقلب..

ــصـادر انـه (كـاتب ثــاني مـوشح وفي ا
بـالـوطـن الـعــربي من مـقــام الالمي هـو
.. حــيـرتـني بـا مــوشح ( أجـفـوة أم داللُ
غــزالُ.. شــعــر خــالــد الــشــطــري احلـان
ـوسيـقار روحي اخلـماش.. أداء فـرقة ا
األنشـاد العـراقي.. أعتـمد مـادة دراسية
ــوسـيـقى بـالـعـراق. وقـد لـكل مـعـاهـد ا
ـــصــري فــاروق ـــوســيـــقــار ا وصـــفه ا

الشرنوبي بأبرز الشعرب العرب.
من اعـمـالهُ الغـنـائيـة قـصيـدة الـعاشـقة
غـــنــاء انــوار عــبــد الــوهــاب وهــذا انــا
الــوطن غــنـاء مــائــدة نــزهت ورمــضـان
الــعــطـاء غــنــاء فـاضـل عـواد وفــديــتـكم
أبـطـالــنـا أنـشـودة وطـنــيـة وقـــــصـيـدة
بــغـداد غـنـاء مــهـنـد مــحـسن كــمـا غـنـيـ
الــفــنــان الــكــبـيــر لــطــفي بــوشــنــاق له
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ـنـافـذ احلــــدوديـة كـشـفت هـيـئــة ا
ــتــحــقــقـة عن مــجــمـل اإليــرادات ا
لـــلــمــدة  من 1 ايـــار  ولــغــايــة 11

 . اضي حزيران  ا
وقـالـت في بـيــان تــلـقــته (الــزمـان)
امس ان (هــــذه االيـــرادات بــــلـــغت
31,272,388 مـــــــلــــــيــــــارا و 272
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الشطري مع شاعر العرب االكبر محمد مهدي اجلواهري

عمار احلكيم

حـزيـران من عـام 2014 بـالـتـطـوع
حلــمل الـــسالح بــوجـه عــصــابــات
داعـش وحتــــــــــــريـــــــــــر األرض مـن

دنسها).
W O š VO UÝ«

ـوصل وتـابع ان (حلــظـة احـتالل ا
ومــنــاطق اخــرى بــطــريــقــة غـادرة
وأســـالــيـب خــســـيـــســـة فــضـــحت
الـطــبـيــعــة الـهــمـجــيــة والـدمــويـة
لـــداعش احلـــاقــدة الـــتي ارتـــكــبت
ــروّعـة وقــتل مــجــزرة ســبــايــكــر ا
وســبي وتـهــجـيــر اآلالف من أبـنـاء
شـعــبــنـا وال ســيــمـا شــقــيـقــاتــنـا
وأشـــــــقـــــــاؤنــــــا األيـــــــزيـــــــديــــــون
ــســـيــحـــيــون بـــاإلضـــافــة الى وا
ارتـكـاب أبـشع اجملـازر بـحق أبـناء

دن احملتلة). ا
ـفجعة مضـيفا (لـكن تلك اللـحظة ا
في الــتـأريـخ الـعــراقي كــشــفت عن
وعـي الـشـعب بـضــرورة الـتـخـلص
من تــلك الــثـغــرات الــتي أنــتـجــهـا

الــصـــراع الـــســيـــاسي والـــفـــســاد
وتـــخــــبط اإلدارة الـــتـي ســـاهـــمت
ــجـمــلــهــا في تــمـكــ داعش من

.( رقاب العراقي
ومـــــضـى الـى الـــــقــــــول ان (نـــــداء
الـسـيـسـتانـي أوقف امـتداد داعش
وفضح طبيعتها اإلجرامية وأفشل
مـخـطـطـاتـهـا الـسوداء) ,مـؤكدا ان
(والدة قـــوات احلـــشـــد الـــشـــعـــبي
شــكــلت انــعــطــافــة حــقــيــقــيــة في
ـــواجـــهـــة ضـــد تـــنـــظـــيم داعش ا
لـــدورهـــا احلـــاسم فـي اســـتـــعــادة
ـبــادرة لـصـالـح الـعـراق وشــعـبه ا
ــتالحـقـة وحتـقـيق االنــتـصـارات ا
ـــنـــاطق وحتـــريـــر الـــعـــديــــد من ا
غـتصبـة ما يـؤكد أن االستـجابة ا
ـشـهــودة من قـبل أبـنــاء شـعـبـنـا ا
ـرجـعـيـة حـفـظت الـغـيـارى لـنداء ا
وحــــــدة الــــــعــــــراق وأجــــــهــــــضت
مـخــطــطـات أعــدائه). من جــانـبه ,
رأى رئـــيـس اجلــمـــهـــوريـــة بـــرهم

صالح ان إسـتكمـال النصر يـتطلب
ـقتـدرة ذات السـيادة بـناء الـدولة ا
الــــتـي حتـــفـظ احلــــقـــوق وحتــــمي
ــواطن. وقـال صـالح فـي تـغـريـدة ا
على تويـتر تابعـتها (الزمان) امس
( نــــســـتــــذكـــر بــــاجالل الــــفـــتـــوى
اجلــهــاديــة الــتي حــشــدت طــاقـات
الــــشــــعب فـي مــــواجـــهــــة داعش ,
فتضحـيات وتكاتف الـقوى االمنية
واجلـيش واحلــشـد والـبــيـشــمـركـة
ســطـــرت مــلـــحــمـــة الــنــصـــر عــلى

االرهاب).
واشــار الى ان (اسـتـكــمـال الـنـصـر
ـقـتدرة ذات يـتـطـلب بـنـاء الـدولـة ا
الــســيــادة والــتي حتــفظ احلــقــوق

واطن). وحتمي ا
bA(« fOÝQð

 بـدوره قـدم رئـيس هـيـئـة احلـشد ,
مـــســـتـــشــار األمـن الــوطـــني فـــالح
الـــفـــيـــاض الـــتــهـــنـــئـــة لـــلـــشـــعب
رجعية بذكرى تأسيس احلشد. وا
وقــال الـــفــيــاض في بــيــان تــلــقــته
(الزمان) امس ان (الـثالث عشر من
حزيران في هذا التـاريخ تمر علينا
الذكرى السنوية من كل عام لفتوى
اجلـهــاد الـكـفــائي الـتي أصــدرتـهـا
ـرجـعيـة في الـنـجف لتـكـون بذلك ا
هـي صـــاحـــبـــة الــــفـــضل األول في
تــأسـيس احلــشـد  وقــد مـرت عـلى
هذه الفـتوى ستة اعـوام لذلك نقدم
لـلمرجـعيـة وللشـعب التـهنئـة بهذه
ـــفــــرحـــة لــــقـــلـــوب ـــنــــاســـبــــة ا ا
).ودان الـفياض في بيانه العراقي
(بأشد عبارات اإلدانـة هذا التنظيم
االجــــرامـي الــــذي نــــشــــر اخلـــراب
والــقـتل فـي األراضي الـتي ســيـطـر
عـلـيــهـا خالل الـسـنــوات الـسـابـقـة

ولم تــســـلم من آثــامـــهم حــتى دور
العبادة والنصب اآلثارية والدينية
ومـــــعـــــالـم احلـــــيـــــاة والـــــثــــروات
الــطـبــيـعــيــة مـتــجـاوزيـن عـلى كلّ

القيم األخالقية واإلنسانية).
واضاف ان (فتوى اجلهاد الكفائي
كـانت نـقطـة الـتحـول الـتي اطلـقـها
رجع األعـلى علي الـسيـستاني , ا
مــثّــلت نـقــلــة مـســؤولـة لــلــبـدء في
مسيرة اسـتنهاض الـروح الوطنية
ـشـاركـة اجملـتمـعـيـة فـي حـمـاية وا

الوطن).
واشــار الـى ان (تــلك االنــتــصـارات
الــكـبــرى تــسـتــدعي دائــمـا وبــقـوة
اســتــذكــار ذلـك الــيــوم اخلــالــد من
تـأريخ شـعـبـنــا الـبـطل عـنـدمـا هبّ
ـواطـنـ الـعراقـيـ لـلـدفاع آالف ا
عن هــذا الـوطـن ضـاربــ لــلــعـالم
أجـمع درساً فـي التـضـحيـة واإلباء
ا والغيرة الوطنـية واإلنسانية حا
ــرجــعــيــة في 13 ســمــعـــوا نــداء ا

وتخلص منه العراق ببطولة أبناء
احلشد والقوات االمنية). 

وأســتــذكــر رئــيس تــيــار احلــكــمـة
الــوطــني عــمــار احلـكــيم إنــطالق
فتوى اجلـهاد الكفـائي في محاربة
داعش بـــعـــد احـــتاللـــهـــا مـــديـــنــة
ـــوصل وتـــمـــددهـــا حملـــافـــظـــات ا
آخرى.وقـال احلكـيم في تغـريدة له
على تـويتـر (ست سنـوات وما زال
عـبق فـتـوى اجلهـاد الـكـفـائي التي
ــرجــعــيــة من رحــاب اصــدرتــهـــا ا
الـطهـر احلسـيـني يفـوح في ارجاء
وربــوع الـوطن) ,وأضــاف ان (تـلك
الــفـــتــوى الــتي حـــمت الــدولــة من
االنـــهــــيــــار وانـــقــــذت الــــوطن من
االفتراس على يد أسوأ وأقبح فكر
دمــوي مـــنــحــرف عــرفـه الــتــأريخ
بــاإلضـافــة الى بــعـدهــا اإلنــسـاني
الكـبير في إيـواء النازحـ وتقد
اخلـــدمـــات). وأكـــد األمـــ الـــعـــام
حلــركــة عـصــائب أهل احلـق قـيس
اخلــــزعـــلي ان الـــعـــراق تـــعـــرض
ـيـة اشـتـركت بـهـا عدة ـؤامـرة عـا
دول فــيــمـا اشــار الـى ان احلــشـد
. وقال يـعـد صمـام امـان للـعـراقيـ
اخلـــزعـــلي فـي كــلـــمـــة له بـــذكــرى
تأسـيس احلشـد ان (بلـدنا تـعرض
ـية اشـتركت بـها دول  ؤامـرة عا
و راهـن الــــــعـــــــدو عــــــلـى حتــــــقق
االنـتــصـار خالل 30 عــامـا لــكـنــنـا
انـتـصـرنا في 4 أعوام) ,مـؤكداً ان
(عــدونــا هـو من جــنــد قـادة داعش
ومـــول االرهـــابـــيـــ واوصل لـــهم
الذخيرة واعـطاهم الفتاوى) ,الفتا
الى ان (احلــــشـــــد صــــمــــام أمــــان
الـعــراقـيـ وســبـيل احلــفـاظ عـلى

وحدتهم).  فالح الفياض برهم صالح

bHM∫ شاحنات تعبر منفذ طريبيل احلدودي مع االردن

أسوف انتقل الى رحمة الله تعالى ا
على شبابه
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ر ونـظـرا لـلظـروف الـصـحيـة الـتي 
بـهـا الـبـلــد  تـأجـيل اقـامـة مـجـلس
الفاحتـة على روحه الطـاهرة .. تغمد
الله الفقيد برحمته الواسعة واسكنه
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وضــمن هــذه الـتــوجــهــات  قـررت
اجلهات ذات العالقـة اصدار مجلة
النـفط والـتـنـمـيـة  وتـمت تـسـمـية
الدكتور عبدالرحمن منيف رئيسا

لتحريرها .
ولــتـســهــيل عــمـلــهــا في اجلـوانب
ــالــيــة واالداريــة خــاصــة  كــان ا
صدورها عن دار الثورة لـلصحافة
والـنــشـر . وعن هـذه الـدار صـدرت

جريدة الثورة.
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ولـــكي يـــتــخـــذ الـــدكــتـــور مـــنــيف
االجراءات الـتنفـيذية  كـان تعارفه
مع الكاتب السـياسي واالقتصادي

طير. اركسي جاسم ا البصري ا
فــهــو من الــكــتــاب االقــتــصــاديــ
الـبارزين .  وهـكذا اخـتـار الدكـتورُ
الكـاتبَ جاسم عبـدالرحـمن منـيف 

طير للعمل في اجمللة. ا
ــــطـــيـــر الــــكـــاتب وبـــدوره رشح ا

اركسي سامي احمد . البصري ا

ولـد في عـمّـان سـنة  .1933هو
نيف. عبدالرحمن بن ابراهيم ا
ســـعـــودي اجلـــنـــســـيـــة .والــده
ـنيف من كـبار ابراهـيم الـعلي ا

جتار جند . وامه راقية .
حــــصل عــــلى الــــدكــــتـــوراه في
االقتصـاد السيـاسي من جامعة
بـلـغـراد ..  .1961يـوصف بـانه
خـبيـر اقتـصادي واديب ونـاقد.
ويـــوصف ايـــضــاً بـــانه مــفـــكــر
ونـاشط وخبـير اقـتصـادي. كان
كـاتــبـا وصــحـفـيــا مـحـبــا لـلـفن
الـتــشـكـيــلي ثم مـؤلـفــا روائـيـا

منصرفا عن الصحافة. 
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حـصـل عـلى الـبـكـالـوريـوس من
ــعـلــمـ كــلـيــة الـتــربــيـة( دار ا

العالية ) في بغداد . 
عــــاش مـــتــــنــــقال بــــ دمــــشق
وبــيــروت .حــيـث ســحــبت مــنه
جـنـسـيـته الـسـعـوديـة لـنـشـاطه
الــســـيــاسي .اذ كــان مــنــتــمــيــا
لـــلـــتـــيـــار الـــقـــومي الـــعـــروبي
.ومـتـحـمـسـاً لـلـدعـوة الفـكـاره .
وتـقول مـصـادر انه ترك تـنـظيم
هـــــذا الـــــتـــــيـــــار  عـــــام 1962

واصبح يسارياً مستقالً .
واقــتــرن بــالــســيــدة الــســوريــة
سـعـاد الـقـوادري . ونـهـايـة عام
 1974حـل في الــعــراق لــلـعــمل
كاتب كخبـير اقتصادي بـاحد ا

االقتصادية الرسمية .
  وعــــام  1975عُـــــهــــدت الـــــيه
رئــاســةُ حتــريــر مــجــلــة الـنــفط
والـتـنـمـيـة التـي صدرت عن دار

الثورة/ جريدة الثورة .
وهـــنـــاك  وفي تـــلـك الـــســـنــة 
التـقيـتُه.. وكان لقـاؤه  بالـكتاب
والـباحـث الـيـساريـ : جاسم
ـطــيـر وســامي احــمـد عــبـاس ا

ورياض عبدالكر .  
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ووراء قــدومـه لــلـــعـــراق وقــائع
البد من االتيان اليـها . فالعراق
بلد نفطي . ويـعتمد على ثروته
الــنـفـطـيـة بـشـكل واضح . وقـام
الـعـراق بـتـاميـم نفـطه في االول

مـن حــزيـــران عــام  .1972ويـــريــد
لـهـذه اخلطـوة ان تـنـجح .  وهـكذا
تـــوجــهت  الـــدولــة الــعـــراقــيــة في
حيـنها نـحو استـقدام كفـاءات غير
عـراقـية في اجملـال الـنفـطي وغـيره
ثال  من اجملاالت . فـعلى سـبيـل ا
 استقـدام السوري فـتاح الزلط 
والـــســـوري مـــصـــطـــفى حـــمـــدون
واللـبناني جـهاد كـرم و السوداني
صري عوض برير. والعديد من ا
والـفـلـسطـيـنيـ  وغـيـرهم .  وعدا
ــهـني الــبـحت  فـان عـن اجلـانب ا
النـظام الـقائم آنـذاك يريد الـتعـبير
عن قـوميـته  وما كـان يـطلق عـليه

باد في التطبيق). (وضع ا
ـعـرفة   ولـكـفاءته االقـتـصـادية  و
غـيـر مـستـبـعدة  بـيـنه وبـ بعض
اركـان الـنـظام في اجملـال االعالمي
واالقتصادي   استقدام الدكتور
عــــبـــدالـــرحـــمـن مـــنـــيف لــــلـــعـــمل
مــســـتــشــاراً اقــتــصــاديــاً في احــد

مكاتب مجلس قيادة الثورة .

والـتـحـق لـلـعــمل بـاجملـلــة الـكـاتب
صـري سعـد التـائه  وكان يـعمل ا
في حــيـنــهـا صــحـفــيـاً في جــريـدة
الــثــورة.  وأيـــضــا الــدكــتــور فالح
ســـعــيـــد جـــبـــر امـــ عـــام احتــاد
الـصـناعـات الـغذائـيـة . وقامت دار
الـثورة بـتسـميـة احد مـنتـسبـيها 
الـــصــحـــفي حـــسن هــادي لـــتــولي
ـــالـــيـــة في اجلـــوانـب االداريـــة وا

اجمللة .
 و اخــتــيـار االعالمـي الـيــسـاري

ريـــاض عـــبـــدالـــكـــر  لـــتـــولي
اجلانب الفني بـاجمللة  وبالذات

تصميمها.
وفي كــتـابه الـذي حــمل عـنـوان :
ســنـــوات الــتـــحــدي واالصــرار 
ـصـمم  رياض يـفـرد االعالمي وا
عــبـــدالــكــر فــصـال خــاصــا عن
بـدايات تـصمـيم وصدور اجملـلة.
واشــتــمـل الــفــصل عـــلى ثالثــ
صــفــحـة مـن الـكــتــاب.  وهــو مـا

سنعود اليه في مقال الحق.
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ات الـزراعيـة وحيث ان طـبيـعة عنـد كل موسم حـصاد حتـرق االف الـدو
االراضي الزراعية التي تتعـرض للحرق هي اراضي ريفيـة والتي منطقيا
تكون محكمة امنياً بفعل سكن اهاليها فيها وحواليها فمن هو الذي يقوم

بحرقها ?
ان من يحـرقـها هـو التـعـويض الذي يـعـطيه الـقرار رقم  20 لسـنة 2009
تـضررين من جـراء العمـليـات العسـكرية واالرهـابية واخلاص بتـعويض ا
حيث ان احلنطـة حتديدا حيـنما حترق تـقوم اللجـنة الفرعيـة في احملافظة
وبـتسـعـيـرة مـعـروفة بـاجـراء الـكـشف وتـقديـر الـتـعـويض بـثالث اضـعاف
القيمـة احلقيقـية للمـحصول النه في الـغالب ان االراضي التي حترق هي
التي ال تاتي بـغلـة زراعية جـيده لو  حـصادها او الـتي يحـصد نصـفها

وحترق بعد ذلك ليحتسب حتى من  حصاده ضمن احملروقات .
ان عليه في 2019/12/18 من ان هذا القرار والـتعديل الـذي اجراه البـر
ضمن اكـبر بـوابات الـهـدر والفـساد فـان اللـجـان الفـرعيـة في احملافـظات
الـتي حـصـلت فــيـهـا الـعـمـلــيـات الـعـسـكـريـة واالرهــابـيـة  تـصـرف ايـضـا
ئة ـتضـررة فاذا كانت هـناك اضرار في 20 با تعويـضات فلـكيـة للدور ا
من دار قيمـتها الـكليـة لو بيـعت بدون ضرر ال تـتجاوز  70 مليـون دينار.
ـبالغ تصل الى شـكلة في احملـافظات  فيقـدر  لها تـعويض من اللـجان ا
 250 مليـون وثالثمائـة مليـون دينار وطـبعا لـيس على اساس الـقانون بل
على اساس الـتزوير لـلحقـائق والنـسب من التعـويض  وهذا يجـري  بعلم

وضوع . اجلميع دون استثناء لكن ال احد يجرؤ على الكالم في هذا ا
ــوجـبـه اصـبـح اغـلب االرهــابــ الــهــاربـ نــفس هــذا الـقــانــون  الــذي 
قتـول منـهم شهداء يـتقـاضون االمتـيازات باعـلى درجاتهـا بكل سهل وا
ويسـر بيـنـما الـشـهداء احلـقيـقـيون الـذين ضـحوا بـانفـسـهم من اجل هذا
الـبــلـد مـا زالــوا يـجـوبــون دوائـر هـذه الــدولـة الــبـائـســة السـتـحــصـال مـا

يستحقون بـشق االنفس وحينما يـتم تكر ذوي بعضهم
بـقطـعـة ارض تـعـطى لـهم في امـاكن مـقـطـوعـة بدون
خـدمـات ال تــصـلح حـتى ان تــكـون امـاكن لــتـربـيـة
احلــيـــوانــات ولــيـس لــســكـن عــوائل قـــدمت فــلــذة
اكـبـادهــا  واالسـوا من ذلك ان تــسـتــبـدل حـيــنـمـا
عـقب التابعـ لبعض اصحاب القرار يشتريها ا

يزة جدا. في احملافظات بقطع 
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رهق عانت الـبشريـة عبـر مسـارها الـطويل ألـواناً من الـظلم االجـتمـاعي ا
ودفعت ضرائبه البـاهظة تارة علـى يد احلكّام الطـواغيت وأخرى على يد

األقرب واالبعدين من الناس ..!!
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ظـالم وينسى ومعظم مَنْ تـلقـاهُ من الناس يـشكـو اليك ما حَلَّ به من تـلك ا
انه هو ظالم ايضا ..!!
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اً مَـنْ يُعـامل زوجتَهُ  –وهي شريـكـةُ حيـاتِه الـتي تُـوّظِفُ حيـاتَـها أليس ظـا

إلسعادِهِ  –بأقسى ألوان الغلظة والتنمر ?! 
وما يـقال عن الـتعـامل الفَظِّ مع زوجـته يُقـالُ في تعـامله مع أفـراد االسرة

كلها
ـراجـعـ لـكي يـؤدي واجـبه الـوظـيفي ـاً مَنْ يـسـتـنـزف جـيوبَ ا  أليس ظـا

إزاءهم?!
) ليـقـبض رواتـبهم في ـاً مَنْ يـبرعُ في تـقـد قـوائم (الـفضـائـيـ أليس ظـا
ـهنيـة والكفـاءة واالخالص يغـصون بآالم ؤلـفة من ذوي ا ح أنَّ اآلالف ا

الكأبة والبطالة ?!
ـصلحـ والوعّاظ اخملـلص ـاً من اليكف عن اغتـياب العـلماء ا أليس ظا
ـعائب لـهم  ناسيـاً بأنه من أكـثر النـاس دَنَساً ثالب وا ويُمْعِنُ في نـسبـة ا

وقذارة ?!
ـاً مَنْ يُسارع الى نـشر األخبـار السلـبية الـتي تستـهدف االساءة أليس ظا

للرموز دون تمحيص وبال تَثَبتٍ ?!
ـاً مَنْ ال يـعـامل الـنـاسَ االّ بـالـغش واخلُـداعِ واالحـتـيـالِ والـكَذَبِ أليـس ظا

وازين ?! والتالعب با
ها –على اً من يفضّل الدكتاتورية البائدة  –بكل جرائمها ومظا أليس ظا

العراق اجلديد بِكُل ما يتسم به من اتاحة فرص التعبير عن الرأي ?!
ــلـيـارات من ثـروته صـحـيح انَّ حـيــتـان الـفـسـاد والــقـراصـنـة قــد نـهـبـوا ا
الوطنـية ولكنَّ هـذا ال يعـني تفضـيل احلكم الـقمعي الـهمـجي على الوضع

الراهن !!
عـتقالت في ان اآلباء لم يـكن يسـمح لهم بـالسـؤال عن مصـير ( بـناتـهم) ا

زنزانات العفالقة 
هذا فضالً عن أنَّ لغة احلديد والنار هي اللـغة الوحيدة التي كانت تتعامل

بها السلطة العفالقه معهم .
كاتبُ السطور أُجبر على توقيع إفادته وهو معصوب الع ?

خالفاً لكل الضوابط القانونية واالنسانية واحلضارية .
والعِبرةُ  –كما هـو معلوم  –ليس باصـدار القوانـ التي تبـدو ألول وهلةٍ

ا العبرة بالتطبيق والتنفيذ السليم  وكأنها أرقى القوان وا
وجـودة بـيْنـنـا فهي من ظـالم االجـتـماعـيـة ا ـقـدورنا ان نـحـصي ا وليس 

الكثرة والتنوع بدرجة رهيبة ..!!
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وأفـظعُ ألـوان الـظــلم االجـتـمـاعـي أنْ يُـغـطي احلـاكـمُ الـظـالمُ ظُـلــمَهُ لـلـنـاس
تدينة التي تخشى الله وتسبحه ..!! بتقمص الشخصية ا

وهذا ما دعا أحد الشعراء لهجاء أحد السلطوي الظا حيث قال :
قد بُلينا بأميرٍ 

ظَلَمَ الناسَ وسبّحْ 
فهو كاجلزاّر فينا 
يذكُر اللهَ ويذبحْ 

ومعلوم ان من شرائط التـذكية الشرعـية للذبيـحة أنْ يَذكرَ الذابحُ اسمَ الله
على الذبيحة .

ومن هذا القبيل أيضا :
قصـة ابي مـسـلم اخلراسـاني مَعْ مَنْ سـألَهُ عن سـبب لـبسـه السـواد اثـناء

خطبةٍ له كان يلقيها على الناس .
فقال ابو مسلم في اجلواب :

" حدثـنـي أبو الـزبـيـر عن جـابـر بن عـبـد الـله رضـي الـله عـنـهـما انّ الـنـبي
(ص) دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء .

وهذه ثياب الهيبة وثياب الدولة "
ثم قال :

" يا غالم اضرب عُنَقَه "
كر واخلداع والتضليل ? أرأيتَ كيف يكون ا

ُـسـتـن انّه يُوهـم النـاس بـأنّه من حُـفـاظ احلـديث الـنـبـوي الـشـريف ومن ا
بِسُنَتِهِ ولكنّه يأمر باعدام السائل جملرد السؤال ..!!

وهل هناك ظلم اجتماعي أكبر من هذا الظلم ?
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ُلتَفِـ بالعباءة الدينية سـار الكثيرون من السلطوي وعلى نهج اجلبابرة ا
وازين  العراقـي في العـراق اجلديد فـأسأوا الى الدين  والى الـقيم وا
واطنـ العراقـي  والى أنـفسهم ايـضا  حـيث فقدوا أعـزّ ماكان والى ا
علـيـهـم ان يـحافـظـوا عـلـيه وهـو مـحـبـة الـشـعب لـهم وثـقـتـه بهـم وااللـتـفاف

حولهم .
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والسؤال األن :
لك شجاعة تصحيح مواقفه بالتوبة الى هل فيهم من 
الله أوال  واالعتـذار الى الشـعب ثانيـاً  وإرجاع ما

ال العام الى خزينة الدولة ثالثاً ? أخذه من ا
ولــو  ذلـك فال شكَّ أنه ســـيـــكـــون الـــبــطـل الــذي

تتغنى باسمه األجيال .
وهـيـهــــات أنْ يُـــــوّفق لـذلك مَنْ امـــــتألت بـــــطـنه

باحلرام ..!!
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هــذه الـصـفـحـة من مــجـلـة الـعـيـادة
الـشـعـبـيـة الـصـادرة في عـام 1953
ومــقــال رؤوف الـــبــحـــراني رئــيس
مــجــلس ادارة مــصــلــحـة مــصــافي
الــنــفط تــثــبت ان تــامـيم الــطب في
الــعــراق كــان هــاجس احلــكــومــات
الــعــراقــيــة مــنــذ تــاســيس الــدولــة

العراقية قبل مئة عام.
اجملــلـــة كــانت مــجــلـــة اســبــوعــيــة
اصــــدرهــــا عـــام  1948الــــدكــــتـــور

إسـمــاعـيل نــاجي و شـقــيـقـه خـالـد
ـــنــطـــقه راس نـــاجي في بـــغـــداد 
الــقـــريـــة. و كــانت الـــعــوائـل تــدفع
اشـتراكـا شهـريا لـلعـياده الـشعـبيه
 150فلسـا في الشهـر لتتـم معاجلة

سائر أفراد العائلة مجاناً
 وهــذه الـصـفـحــة االولى من الـعـدد
 21بـــتـــاريخ  1953-10-1عـــثـــرت
عـليـهـا مع صور ومـعـلومـات اخرى

من مواقع تهتم بتاريخ العراق.

×× الـوزارة: لـديـنـا مـراكـز لـلـرعـايـة
الصحية ولكن.

سؤول في وزارة وحسب بعض ا
الـصــحــة فــان  في الــعـراق حــالــيـا
مـــراكــز لــلــرعـــايــة الــصــحـــيــة بــلغ
مـجــمـوعـهــا اكـثــر من الـفـي  مـركـز
ــتــنــقــلــة إضــافــة إلى الــعــيــادات ا
والطبية األخرى لكن هذه العيادات
لـيـست لـديهـا الـقـابلـيـة علـى تلـبـية
واطن وهم ال يثقون احتياجات ا
ـراجعـة العـيادات بـها ويـضطـرون 
ـسـتـشـفـيـات اخلـاصـة اخلـاصــة وا
الـتـي انـتــشــرت حـالــيــا في انــحـاء

العراق
ــواطن يــكــيل الــلــوم عــلى كــوادر ا
العيادات الصحية التي ال حول لها
وال قــوة فـــعـــدم تــوفـــر األدويــة أو
األجــهـزة الـطــبـيـة من مــسـؤولـيـات

الــــوزارة وإدارتــــهــــا مــــا يـــجــــعل
ــواطـن يــلـــتــجـئ إلى الــعـــيــادات ا

اخلاصة.
×× اطباؤنا جنود مجهولون

اطباء الـعراق ومن يعـمل معهم في
مـختـلف الـعهـود جنـود مـجهـولون
فـي خـدمـة ورعــايـة ابــنـاء شــعـبـهم
وهــاهم يــضــحــون بــانــفــســهم في
شكلة مكافحة وباء الكورونا لكن ا
هي احلــكـومــات والـذين اســتـولـوا
عـــــــلى احلـــــــكـم واعــــــوانـــــــهـم من
الفاسدين الذين كان وما زال همهم
الـــســــرقـــة والـــنــــهب الى ان وصل
واقـعـنـا الـصـحي الى هـذه الـدرجـة
من االنحطاط وهـرب خيرة االطباء
الى خـــارج الــعـــراق وعـــدم وجــود
ــســتـلــزمــات الـطــبــيــة  الـكــافــيـة ا

ستشفيات. والضرورية في ا
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كــشف الــنـائب عـن مـحــافـظــة ديـالى
عبد اخلالق الـعزاوي  عن وجود ما
وصــــفه بــــفـــراغ امــــني بــــطـــول 10
كيـلومـترات عـلى احلدود بـ ديالى
وصالح الدين سـمح بتـسلل عـناصر

تنظيم داعش.
وقـال الـعـزاوي لـ  (الزمـان) امس ان
(تـسـلل داعش عـبـر احلـدود االدارية
بـ ديـالى وصالح الـدين لم يـنـتهي
كليا واليزال هناك تسلل يحصل ب

فـتـرة واخــرى خـاصـة مع انـخـفـاض
مناسيب نهر العظيم ووجود زوارق

بحوزة ارهابيي التنظيم) .
10 واضــــــــــاف الــــــــــعــــــــــزاوي ان (
كــيـلــومـتــرات عـلى احلــدود االداريـة
الـفـاصــلـة بـ ديـالى وصالح الـدين
هي من تسمح بتسلل متكرر لداعش
بــ احملـــافـــظــتـــ بـــهــدف االخالل
بـــاألمن واالســـتـــقـــرار من خالل شن
هـجـمات تـسـتـهـدف القـوات االمـنـية

والقرى احملررة )  

مـؤكــدا أن ( حـسم مـلف الــتـسـلل لن
ينتـهي اال من خالل وجود تـعزيزات
قتالية اضافية تمسك القاطع خاصة

الفراغات).
واعــلــنت جــامــعــة ديــالى   عن دعم
دائرة صحة احملافظة بأربعة اجهزة
متطورة للـكشف عن فيروس كورونا
 مشيـرة الى  انه ستعـقبهـا تنسيب
عـــدد من الــتـــدريـــســ لـــلــعـــمل في

ركزية .  مختبرات الصحة ا
وقال مـدير اعالم جـامعـة ديالى علي

الـعـلــكـاوي  لــ ( الـزمـان ) امس ان (
كـليـة الـطب في جـامعـة ديـالى قامت
ناقـلة وتنـصيب األجهـزة اخلاصة
بـــتــــشـــخـــيـص فـــايـــروس كـــورونـــا
ــســـتـــجــد من وحـــدة اخملــتـــبــرات ا
التـعليـمية في الـكلـية الى مخـتبرات
الـصــحــة الــعـامــة في دائــرة صــحـة
Real-) ديالى وتـكونت األجـهزة من
time PCR thermocycler,
Nanospect Spectrophotome-
ter, Automatic DNA and

RNA Extraction device,
Eppedorf centrifuge ) .

ـبـادرة واضــاف الـعــلـكــاوي ان (  ا
برمة تأتي ضمن اتفـاقية التـعاون ا
مـع دائــرة صـحــة ديــالى مــســاهــمـة
مـنــهــا في الــتــخــفــيف عن الــكـوادر
الـــطــبـــيــة وتـــوفــيــر مـــســتـــلــزمــات
الــتـشــخـيـص اخملـتــبـري لــفـايـروس
ـسـتجـد لـهم السيـمـا انهم كـورونا ا
ـــثـــلـــون خـط الـــدفـــاع األول ضـــد

إنتشار الفايروس ) . 

واكد الـعلكـاوي  انه ( ستـعقب هذه
ـــبــــادرة تـــنـــســـيـب عـــدد أخـــر من ا
تـدريــسـيي كــلـيــة الـطـب لـلــعـمل في
ـــركـــزيـــة مـــخـــتـــبـــرات الـــصـــحـــة ا
ومختبرات الصحة العامة للمشاركة
في خليـة االزمة لتشـخيص فايروس
سـتجـد )  مبـينـا ان (  ما كورونـا ا
تـقـوم به اجلـامـعـة يـأتي ضـمن آلـية
تــعــاون اجلــامــعـــة مع كــافــة دوائــر
احملافظة وفي مقدمـتها دائرة صحة

ديالى ) .
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انــتـــقل الى رحــمـــة الــله عن
شـيـخوخـة صـاحلـة احملامي
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والـد الـســادة احـمـد وامـجـد
وعمر ومروان وزوج السيدة
احلاجـة بـثيـنة عـبـد احلمـيد
شـقــيـقـة الـكــاتب بـاسم عـبـد
احلــــمــــيــــد حــــمــــودي وذلك
ــاضي صـــبــاح اخلـــمــيـس ا
وستـوزع مصـاريف الفـاحتة
عـلى الــفـقـراء والــله من قـبل

ومن بعد.
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ال شكَّ في أنَّ احلـكمـة والـرحمـة اإللهـيـت اقـتـضتـا وجود رجل حـكـيم وشجـاع كـسمـاحة
ـرجع األعلى الـسيد عـلي احلسـيني الـسيـستـاني (أدام الله تـعالى وجـوده الشريف) في ا
هـذا الزمن العصـيب وفي هذا البـلد العزيـز بلد إبـراهيم اخلليل ومـثوى آدم ونوح وهود
وصـالح وذي الكفل وايوب وبلد (عِدْل الكتاب) من أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم
الـرجسَ وطهَّرهم تطهيرا وبلد أسـاط العلماء وكبار األدبـاء وفحول الشعراء وبلد أعرق
ـنـطق احلـضـارات الـتي تـعـاقــبت عـلى أرض الـرافـدين بــلـد مـدارس الـعـلم والـفــلـسـفـة وا
واحلـكمـة واألدب ومنـهـا مدرسـة النـجف الـدينـية وحـوزتـها الـعـلمـية الـتي أُسـست منـذ ما
يـقرب من ألف سنـة وبقـيت عصيَّـةً على الـطغـاة برغم ما أصـابهـا من حيف عبـر تاريـخها
الـطويل ترثُ اإلباء كـابرا عن كابر وهـي تقارعُ الظـلم وتقوم األودَ وترعى الـعباد والبالد
رجعية بـعقلٍ ذكيٍّ وقلبٍ عطوف ومواقفها الوطنية واإلنسانية أشهر من أن تُذكر ومقام ا
ـقـال مـاضيـا عـتـيدا ومـجـدا تـليـدا وامـتدادا الرشـيـدة أكـبر بـكـثـير مـن أن يُخـتـزل بـهذا ا
... جتـسَّدت رصـينـا لإلسالم احملـمدي األصـيل عـلمـا وحـلمـا وزهدا وشـجـاعةً وسـمـاحةً
بأبـهى صورها ومعـانيها في مـرجعية سـماحة السيـد السيسـتاني أبقاه (حـفظه الله تعالى
َن فيـهم أولئـك الذين (ظـنَّوا) بـبعض آرائه وأبـقاه) عـلى نحـوٍ الفت لـلبـعيـد قبل الـقـريب 
ومـواقفه; لـيـكـتشـفـوا عاجال أم آجال أنَّـهـا تـصبُّ في مجـرى الـعمـل الصـالح ابـتداءً من
ـواقف الــصـريـحــة الـشـجــاعـة من االحــتالل وضـرورة جالئه مـن الـبالد مـرورا بــفـتـوى ا
سـماحـته بأن يـكـون جلمـهـورية الـعراق دسـتـور دائم وأن يُكـتب بـأيدٍ عـراقيـة وطـنيـة على
نحـوٍ متوازن يحفظ جلمـيع العراقي حقوقـهم ويُلزمهم بواجباتـهم لكي ال تختلط األشياء
َّا رجع األعـلى و رور الـزمن إلى الـفوضـى التي حـذّر سمـاحـة السـيـد ا ومن ثمَّ تـؤدي 
يـزل يحـذر قادة الـبلـد وساسـته منـها قـبل فوات األوان ووقـوع البالء إذا مـا جرت األمور
عـلى عواهنها من دون دستور أو أن يكتبه احملتل الـذي ال يريد خيرا للبالد بعد أن نظَّر
لـهذا األمر عدد من ساسة البلـد جهال أو قصدا فخاب سعـيُهم في استيراد دستور أُعدَّ
سـلفـا إنَّمـا أصرَّ سـمـاحته عـلى ضرورة أن يـولـد دستـور العـراقيـ من رحـــم مـعانـاتهم
ويـنتمي إلى واقعـهم; ليحلَّ مشــكالتهم ويُلـبي حاجاتهم ويـحقق لهم طمــــــــوحهم في بلدٍ
آمن عـزيـز يُـنـعم جـمــيع الـعـراقـيـ بـخـيــراته ويـحــــــــفظ لـهم حـقــوقـهم وكـرامـتـهم عـلى
ؤمنـ اإلمام علي بن أبي طالب نهج أميـر ا اخـتالف انتماءاتـهم وتعدُّد مـشاربهم مثـاال 
(ع) في الـعدل بـ الرعيـة; على أنَّ (الـناس صنـفان إمَّـا أخ لك في الدين أو نـظير لك في

اخللق).
ومع شـراسة الهجـمات التي تـعرَّض لهـا أتباع أهل البـيت (عليـهم السالم) قتال وتـهجيرا
ناطـقهم وأحـيائهم ومـراقد أئمـتهم وتـصاعد أصـوات الثأر واالنـتقام وتشـريدا وتـفجيـرا 
من مـرتكبي هذه األعمال اإلجرامية والسيَّما بعد حـادثة تفجير مرقد اإلمام العسكري
(عـليهـما السالم) في سـامراء... فإنَّ سـماحته أطـلق مقـولته الشـهيرة: ((ال تـقولوا الـسُنَّة
تـواضع في حـجمه الـعـظيم في أُخـواننـا بل هم أنـفسـنـا)) من النـجف من ذلك الـبـيت ا
ا حذّر من الـفتنة ليـحقن دماء العراقيـ ويرشد ساستـهم إلى ما فيه خير شـأنه بيت طا
َن فيـهم أولـئك الذين حتـدَّثوا الـعبـاد والبـالد مع أنَّ أغلـبهم لـم يفـوا بعـهـدهم وقسـمـهم 
ـرجع ال يُقرُّ بوصل اال بالشعب ومع رجعية وادَّعوا وصال بهـا وسماحة السيد ا بـاسم ا
رجعيـة الشريف وهي من أفعالهم براء الـشعب. من هنا أساء هؤالء السـاسة إلى مقام ا
إذ لم يـلتزمـوا بوصاياهـا ولم ينتـفعوا بـتوجيـهاتهـا; لتؤول أمـور البلـد إلى ما آلت إليه من
ؤسسـات الدولة واجملتـمع أدَّى إلى مزيدٍ من اخلراب والـدمار والفقر فـسادٍ وسوء إدارةٍ 
والــبــطـالــة وانـتــشــار لألمــراض واألوبـئــة وتــعـطــيل مــرافق احلـيــاة الــعـامَّــة إذ اســتـغلَّ
ـؤلم والسيَّـما اجلـماعـات اإلرهابـية لـيفـتكـوا بالـبلد تـربصـون بالـبلـد شرَّا هـذا الواقع ا ا
رجع األعلى إذ أضحت وأهـله لوال عناية الله عزَّ وجل ولطفه وتسديـده لسماحة السيد ا
بغداد حتت مرمى مدفعية (داعش) وسط انهيار عسكريٍّ ومعنويٍّ للجيش والشعب ولوم
الـساسة والقادة العسـكري بعضهم لـبعض وكلٌّ منهم ينفي مـسؤوليته عمَّا حدث... من
رجعية الدينية العليا حجم اخلطر الذي يُحيط بالبلد وأهله وعجز الدولة عن هنـا أدركت ا
دفـعه لتـفـجـأ الـعـالم  بـ(فتـوى الـعـصـر) مـتمـثـلـةً بـاجلـهاد الـكـفـائي في الـثـالث عـشر من
وصل بـيد عصابات داعش اإلجرامية حزيران (2014م); أي بـعد ثالثة أيَّام من سقوط ا
وازين واحلـسابات التـي خطَّط لها أولـئك الذين أوجدوا داعش أو كانـوا سببا لـتقلب كلَّ ا

في وجوده وهيَّأوا له أسباب الغزو وعلَّقوا عليه آماال كبيرة في تنفيذ مآربهم. 
ـرجعه وحكيمه ومـوحده حفظه الـله تعالى وأيَّده وسدَّده من هـنا يحقُّ للعـراق أن يفخر 

ولى ونعمَ النصير. وحفظ العراق وأهله من كل سوء إنَّه نعمَ ا
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لــــلــــعــــالـم? ال اريــــد ان اعـــدد
القـضايـا االستراتـيجـية فهي
كـثـيرة ولـكن دعـونا نـتـحدث
ــسـودة ــوذج غـفــلــته ا عن 
ــــكن ان يــــصــــلح اســــاســـاً
لـــــــغـــــــيــــــــره من احلـــــــلـــــــول
االستراتـيجيـة.ان العراق هو
رابع أكبر مـنتج للـنفط اخلام
تـحدة يـاً بعـد الواليـات ا عـا
االمـــريـــكـــيـــة والـــســـعـــوديــة
وروســـــيـــــا بــــــحـــــسب إدارة
مـعـلـومات الـطـاقـة االمريـكـية
USA Energy Informa-
tion Administration
بـــقــدرة إنـــتــاجـــيــة تـــســاوي
 4,451,516 بـرمــيل يـومـيـاً
بـــيــنـــمـــا كــان اخملـــطط له ان
يصل الى أكثر من 12 مليون
بـــرمــيـل يــومـــيــاً.ذكـــر كــتــاب
ـــعــنـــون الى وزارة الـــنـــفط ا
رئــــاســــة مـــــجــــلس الــــوزراء
بـــالـــعـــدد 4981 في -30-12
ــــــــوقـع مـن وزيـــــــر 2019 وا
الــنـــفط الـــفـــقــرة ثـــانـــيــا: ان
الـعراق يـحتـاج الى استـيراد
Gasoline مـــادة الــــبــــنـــزين
وزيت الـغاز Gasoil والـنفط

الـقانـونيـة والـدستـورية اين
ـــــشــــاكـل الــــكـــــبـــــيــــرة حـل ا
ـــتـــجـــذرة في الـــدولـــة مــا وا
مــصـــيــر اخلــريـــجــ اجلــدد
ألـيـست مـشـكلـة الـبـطـالة هي
األســـاس فـي احـــتـــجـــاجـــات
تـــشــريـن ومــا قـــبـــلـــهـــا ومــا
بـــعــــدهـــا? ألـــيس مــــشـــكـــلـــة
اخلدمات األساسيـة الكهرباء
ــــاء واجملــــاري والــــطـــرق وا
ـواصالت والـسـكن الالئق وا
وظــيـفــة احلـكـومــات الـتي لم
تـــنــــجـــزهــــا خالل عــــشـــرات

 ? السني
‰«u √ —b¼

ألـيس الـفــسـاد مـســتـمـراً في
هــدر األمــوال الـــعــراقــيــة في
ــــــنافذ والكمارك والرسوم ا
ــســتــحـــــــــــقــات األخـرى وا
لــلــدولـة? ألــيس الــعـراق بالد
الـــــســــواد وســـــلــــة الـــــعــــالم
ـــنــطــقــة الــغــذائــيــة وهــو وا
يـــــســــتـــــورد كل شـيء حــــتى
اخلـضـروات اليـومـيـة? أليس
ـتــلك مـوقـعـاً الــعـراق الـذي 
جــغـرافــيــاً يـصــلح ان يــكـون
مـــركــز الـــعـــبـــور وااللـــتـــقــاء

األبـيض  White Oi بــسـبب
عــــدم كــــفـــــايــــة اإلنــــتــــاج في
ـصـافـي احلـكـومـيـة وبـكـلـفة ا
3.5 مـلـيـار دوالر لـعـام 2020
ــــــــــرفق وأوضـح اجلـــــــــدول ا
لـلـكـميـات وقـيمـتـهـا فالـبـنزين
12000 م3/ يــــوم بــــقــــيــــمـــة
483م3 دوالر/يــــــــــــــوم وزيـت
الـغـاز 7,000م/3يــوم بـقــيـمـة
507م3 دوالر/يـــوم والــــنــــفط
األبيض 548 م /3يـوم بقـيـمة
480م3 دوالر/ يــــــــــــــــــــــــــــــــوم
ومـــجــمــــــوعــهـــا يــــــــســاوي
3,506,925,000 دوالر
سـنــويـاً واذا اردنـا احلـسـاب
بـــــالـــــبــــرمـــــيلBarrel الــــذي
Gallon يــســاوي 42 كــالــون
فـالـبـنزين 82,800 بـرمـيل ما
يـــعـــادل 3,477,600 كـــالـــون
يـومـيـاً وزيت الـغـاز 44,030
برمـيل ما يـعادل 1,849,260
كالون يومياً والنفط األبيض
 3,446بــــرمــــيل مــــا يــــعـــادل
 144,732كــــالـــون يــــومـــيـــاً
وبـــــاالعـــــتـــــمـــــاد عـــــلى إدارة
مـعـلـومـات الـطـاقـة االمـريـكـية
Energy Informa- USA
tion Administration فـــان
كـل بـرمـيل نــفط بـتــكـريـره في
Petroleumمصـافي الـتكـرير
19.5 Refineries يـــــــنــــــــتج 
Gasoline كالون من البنزين
 9.5 كــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــون مـن
ـــــقـــــطـــــر الـــــديـــــزلDiesel ا
مــنـــخــفض الـــكـــبــريت يُـــبــاع
معـظمه كوقـود ديزل أو كزيت
تـــــدفـــــئـــــة 4.1 كـــــالـــــون من
الكيروسـ - وقود الطائرات
Kerosene - Jet الــــنـــــفــــاث
 Fuel 2.3 كالون زيوت وقود
Heavy, re- ثــقـيـلـة مـتـبـقـيـة
 sidual fuel oils1.9 كالون
Still Gas 1.9 غـــاز مــتــبــقي
Coke 1.9 كالون فحم الكوك
Lique- كالـون غـازات سائـلة
fied Refinery Gases?
 1.3كــــالـــون اســــفــــلت وزيت
Asphalt and Roadالــطـرق
 oil 1.2كــــالـــون مــــواد خـــام
Petrocheللبـتروكيـمــــاويات
0.5  Feedstock's mical
Lubri- كالون مواد التشحيم
cants وتــــخـــتــــلف عــــائـــدات
ــــنــــتــــجـــات ــــصــــافي مـن ا ا
الـفـرديـة من شـهـر آلخـر حـيث
صـافي عملـياتـها على تركـز ا
ـنـتـجات تـلـبـيـة الطـلب عـلى ا
اخملتلفـة وأثناء عمـلها لزيادة
األربـــاح. وحــيـث ان الـــعــراق
يــحـــتــاج الى مــادة الـــبــنــزين
82,800 بـــرمـــيل مـــا يـــعــادل
3,477,600 كــالــون يــومــيــاً
وزيت الــغـاز  44,030بــرمـيل
مـا يـعادل  1,849,260كـالون
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يـــومـــيــــاً والـــنـــفـط األبـــيض
3,446 بــــرمــــيل مــــا يــــعـــادل
144,732 كــالـون يــومـيـاً أي
ان الــــــعــــــراق لــــــكـي يــــــوفـــــر
مــتــطــلــبــاتـه الــســابــقــة فــانه
يــحـتــاج الى مــصــفى بــســعـة
تـكـريـريـة مـقـدارهـا 178,000
برميل يومياً ويأتي التساؤل
مــا هي قــيــمــة مــصــفى بــهـذا
احلــجـم? وكم يـــســتـــغــرق من
الزمن لـبنـائه? وكم من االيدي

العاملة تعمل لبنائه? 
dýU³  qOGAð

وكم من االيـدي العـامـلة يـوفر
ــبـاشــر? ومن في تــشــغــيــله ا
األمـــثــلــة الــقـــريــبــة جــداً هــو
STARمصـفاة سـتار الـتركي
Refinery االستـثمـاري الذي
بـــدأ الـــعـــمل بـه ســـنــة 2011
وأعلن انتهاء العمل منه وبدأ
اإلنــتـاج رســمـيــاً سـنـة 2018
وبقدرة تكريرية تصل الى 10
Tons مـاليـــــ طـن مـــــتـــــري 
Metric ســنــويـــاً مــا يــعــادل
 200ألف بــــرمــــيل يــــومــــيــــاً
ــــبـــلغ  6.3مـــلــــيـــار دوالر و
وعـمل في مـراحل انـشاءه 35
ألـف مــوظف ويـــديــره 5,300
موظف فعالً ويوفر 1.5 مليار
SO- دوالر ســنــويــاً لــتــركــيـا
  CAR Turkeyعـــلى الــرغم
من ان تـركـيـا تـسـتـورد الـنفط
اخلـــام كــونــهــا لـــيــست بــلــداً
مــنـتــجـاً لــلـنــفط فال يـتــجـاوز
انـــتـــاجـــهـــا 50 ألـف بـــرمـــيل
ـعـلـوم ان يـومــيـاً فـقط ومن ا
العمل االستثماري يأخذ زمناً
أطــــول بــــســــبـب الــــتــــمــــويل
ويـــحـــسب بـــتــكـــالــيـف اعــلى
ألســبـاب جتــاريـة نــعـود مـرة
أخـــرى الـى حـــاجـــة الـــعـــراق
فــيـــمـــكن لـــلــعـــراق ان يـــبــني
مصفى يسد حاجته ويوفر له
Petrole- ـشتـقات الـنـفطـية ا
ــطــلــوبــة um derivatives ا
كما وانه يوفّـر أمواالً اكبر الن
الــعـراق يــنــتج الــنــفط اخلـام
وهـــــنـــــاك مــــيـــــزة أخـــــرى في
ـشـتـقـات النـفـطـية انـهـا غـير ا
خـــاضـــعــة التـــفـــاقـــيــات أوبك
+   + OPECالـــــــتـي حتــــــدد
مــقــدار الـتــصــديــر فـبــإمــكـان
الــعــراق ان يــصــدّر مــا يــشــاء
دون قــــــــــيــــــــــود فــــــــــضـالً عن
االستـغناء عن االسـتيـراد كما
ــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ال وان ا
تـــتــأثـــر كـــثــيـــراً بـــالــصـــعــود
والـهـبوط كـمـا هو حـال الـنفط
ـعـادلـة اخلام Crude Oil و
بـسـيـطـة نــسـتـطـيع ان نـعـرف
مـقــدار مـا سـيـوفـره من أمـوال
ــشــتــقـات اذا تــوجّــهـنــا الى ا
النفـطية عوضـا عن بيع النفط
اخلـام فـاذا كان الـعـراق يـبيع

طـــالـــعـــنـــا مـــجـــلس الـــوزراء
ـسـودة قـرار وحلقـهـا بـقرار
على أثر وجود عـجز كبير في
ـوازنة العامـة للدولة تمويل ا
نـتـيــجـة انـخــفـاض اإليـرادات
ا الـنـفـطـية وغـيـر الـنفـطـيـة 
ســـبب ازمــــة مـــالــــيـــة حـــادة
وبهدف تقليل آثار هذه االزمة
الـتي ســتـسـتــمـر لـفــتـرة غـيـر
قصيرة ولذا صدرت مجموعة
الحظ عـليـها من القـرارات وا
انــهــا ال تـــتــجــاوز تــخــفــيض
الرواتب وتـوقيـف التـعيـينات
والـعـالوات والـتـرفـيـعـات مع
وجود بعض القرارات التي ال
ـــكن االلـــتـــزام بـــهـــا ألنـــهــا
تـواجه قوانـ نـافذة كـالـقرار
 15,9,8,7,6,5فـان جـمـيـعـهـا
هم كن الـعمل بـها لـكن ا ال 
ــــوضــــوع مع اعــــتـــراف في ا
ـسـودة ان االزمـة سـتـسـتـمر ا
لــفــتــرة غــيــر قـصــيــرة اال انه
غـــــابـت عـــــنـــــهــــــا احلـــــلـــــول
االسـتــراتـيــجـيــة فـتـخــفـيض
الـرواتب ال يحل االزمـة مـجرد
انه تــضـــيــيق عــلى مــعــيــشــة
الـــنـــاس واســـتـــحــقـــاقـــاتـــهم
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بغداد

الــقـوى الــعـامــلـة في الـــــعـراق يــبـلـــغ
قرابة 85%.

ان تــزايــد اعــداد الـعــمــالــة األجـنــبــيـة
الــرخــيــصـة في الــعــراق ســيـؤدي الى
ـواطـنـ فـي سـوق الـعـمل مــنـافـســة ا
احملــلـيـة بـأشـكــال مـخـتـلـفـة  ,واصـبح
الـبنـغالـيون مطـلوبـ بقـوة في اعمال
ــؤســـســـات احلــكـــومـــيــة تـــنـــظــيـف ا
واخلـاصـة  ,بــيـنـمـا تـفــضل الـشـركـات
ـــطـــاعم الـــســـوريـــ الـــتـــجــــاريـــة وا
والـلبنـاني اصـحاب اخلبـرة وخاصة
ــطـــاعم . تـــقــدر االحـــصــائـــيــات فـي ا
الــرســمــيــة لــوزارة الــعــمل والــشـؤون
االجـتـمـاعـيـة تـسـجـيل  اكـثـر مـن مـائة
الـف عـامل اجـنـبي في الـعـراق صـادرة
لــهم سـمـات دخـول خالل عـامي 2017
و2018 غـالبيـتهم يعـملون فـي القطاع
اخلــاص مـقـابل  13ألـف عـامل عـراقي
فــقـط ضــمن الــشــركـــات الــتي مــنــحت
اجــازة عــمل.  ويــرى الــبــعض ان هـذا
الـرقم الرسمي غـير دقيق فـهم اكثر من
ذلـك  وبـحـدود 200 ألـف شـخص من
جـنسـيات مخـتلفـة عربيـة وغير عـربية
في ظـل غـيــاب الــضـوابط الــقــانـونــيـة

التي تنظم دخولهم الى العراق .
وبـسبب تفشي البطـالة  ب العراقي
وخـاصة ب الـشباب اخلـريج  ,فـقد
ــدن شـــهـــدت الـــعــاصـــمـــة ومـــراكـــز ا

الـــعـــراقـــيـــة اخملـــتـــلـــفـــة تـــظـــاهـــرات
احـتـجـاجـية غـاضـبـة مـطـالبـة بـتـوفـير
فــرص الـــعــمل لــلــعـــاطــلــ وحتــقــيق
الـعدالـة االجتمـاعيـة ومكافـحة الـفساد
بــكـــافــة اشــكــاله واجــراء االصالحــات
االقـــتـــصـــاديـــة الـــشـــامـــلـــة . ويالحظ
الــقــانــونــيـون ان كــثــيــرا من الــعــمـال
األجـانب في العـراق يواجـهون مشـكلة
عــدم شـرعـيـة اقـامــتـهم في الـعـراق مـا
يــجـعل حــركـتــهم خـارج مــكـان الــعـمل
مـعـدومة  ,حـيث دخل جـمـيـعـهم البالد
مـن دون تــــصـــــاريح عـــــمـل ومن خالل
تـأشـيرات سـياحـية فـقط وهم يـعمـلون
خـارج الضـوابط وليس لـديهم اجازات
او تـــصــاريح عــمـل عــلــمــا ان االجــازة
تــــصــــدر من وزيــــر الــــعــــمل حــــصـــرا
وبـالتالي فإن كافـة العمال األجانب في
الـعراق واصـحاب الـعمل هـم مخـالف
لـلـقـانـون وال شـرعـيـة لـهم . وقـد سـبق
جملـلس الـوزراء ان اصدر قـرارا خاصا
بــتــنــظـيـم الـعــمل لألجــانب فـي الـبالد
حـــمل الـــرقم ( 130) يـــلـــزم اصـــحــاب
الــشـركــات واربــاب الـعــمل بـأن تــكـون
نـسـبـة الـعـراقـي %50 بـ الـعامـل
عــلى األقل من اجل تـوفـيـر فـرص عـمل
لــلـــشــبــاب وان  الــقــرار يــعــطي احلق
لـلشركات األجـنبية العـاملة في العراق
بـأن تـسـتجـلب الف عـامل كـحـد اقصى

الى تـشغيـلهم وتفضـيلهم عـلى العمال
العراقي ولعدة أسباب اهمها :-

 تـدني اجـور الـعـامـلـ األجانـب حيث
ان الــعــامل األجــنــبي يــعــمل اكــثـر من
الــعـراقي ويــعـمل لـيال ونــهـارا وبـدون
اجـازة ويـعـمل لسـاعـات طـويلـة مـقابل

اجر العامل العراقي .
تـفـرغ الــعـامل األجـنـبي لـلـعـمل بـشـكل
كــامل دون أي الــتـزامــات مـجــتــمـعــيـة

اخرى .
ارسة عـزوف  العـمالـة العـراقيـة عن 
بـعض األعمال وقبولها من قبل العمال

األجانب .
ان الــعــامل األجــنــبي وبــحــكم وضــعه
سـافـة الـتي قطـعـها ـتـدني وا ـادي ا ا

ـا زاد في نسبة البطالة في العراق و
اإلغـراق السلعي  بسبب دخول كميات
نـتجـات اخملتـلفة كـثيـرة من السـلع وا
الــرخـــيــصــة الــســعـــر والــتي تــنــافس
ــنـتـجـات احملـلـيـة حــيث عـمـلت عـلى ا
ـعــامل واغالقـهـا ــصـانع وا جتــمـيـد ا
وتـسريح عمـالها لعـدم قدرة منتـجاتها
ــسـتـوردة عــلى مـنـافــسـة الـبــضـاعـة ا
الــرخـيــصـة. وتــشـيــر الـتـقــديـرات الى

بلوغ البطالة اكثر من % 35.
ومـن األسـبــاب األخــرى الــتي ادت الى
ارتـفـاع نسـبـة البـطـالة في الـعـراق هو
تـدفق العـمالـة األجنـبيـة بأعـداد كثـيرة
حيث جلأ الكثير من اصحاب األسواق
ـطـاعم والـفنـادق ومـحطـات الـوقود وا

يـعاني العـراق بطالـة مزمنـة ورثها من
ـاضي واسـتـفحـلت في ظل تـراكـمـات ا
ــتــعــاقــبــة بــعـد 2003 احلــكــومــات ا
وحـــسب احــصـــائــيــات وزارة الـــعــمل
والــشـؤون االجــتـمـاعــيـة فــإن مـعـدالت
الـبـطـالـة في الـعـراق بـلـغـت مـلـيـونا و
200 ألـف عــاطل عن الـــعــمل ( والــرقم
اكثر من ذلك)  ,والكثير منهم من حملة
الــشــهــادات اجلــامــعــيــة ,وقــد ازدادت
الـبطالة بـشكل ملحـوظ في العراق بعد
2003 ولـم تــــضـع كل احلـــــكـــــومــــات
ـــعــاجلــات ـــتــعــاقـــبــة بــعــد 2003 ا ا
واحلـلــول لـهـذه الـظـاهـرة حـيث وقـفت
عـاجـزة امـامـهـا  ,بـل بـالعـكس ازدادت

معدالتها .

من بـلده الى العراق يـكون اكثر حرصا
عـــلى اتــقــان عـــمــله وبـــأفــضل صــورة

والتمسك به .
زيــادة سـاعــات الـعــمل الــتي يـعــمـلــهـا
الـعامل األجـنبي مـقارنـة بسـاعات عمل
الـعـراقي الـذي يـتـذمـر كـثـيـرا ويـنـتـابه
نــوع من الـبـطــر في بـعض األحـيـان او
يــقـوم بــإضـاعـة وقـت الـعـمـل وبـحـجج
مــخـتــلـفـة.امــتالك الـعــمـالــة األجـنــبـيـة
الـــوافــدة لــلــعــراق مـــهــارات اعــلى من

نظيرتها العراقية .
—uł√ …—U¹“

مـطـالـبة الـعـمـال العـراقـيـ باسـتـمرار
بــزيـادة االجـور اضـافــة الى انـهم غـيـر
منضبط في العمل وكثيرو التغيب .
ان زيـادة االعـتـمـاد عـلى الـيـد الـعـامـلـة
األجـــنــبــيـــة وهي في الـــغــالب من دول
آســــيـــويــــة كــــالـــهــــنـــد وســــريالنــــكـــا
وبـنغالديش والـنيبـال والفلـب اضافة
ـصري والـسوري والـلبنـاني الى ا
والـسودانيـ وغيرهم قـد ترتب عـليها
جـمـلة مـن اآلثار االقـتـصاديـة الـسلـبـية
ابــرزهــا ارتــفـاع مــعــدل الــبـطــالــة بـ
األيـدي الـعـامـلـة الـعراقـيـة خـاصـة فـئة
الـشباب. ويـشير تقـرير لصنـدوق النقد
الـــدولي ان مـــعـــدالت الـــبـــطـــالـــة لــدى
شـريـحـة الشـبـاب في الـعراق بـلغ اكـثر
من  %40وان مـــعــدل الــنـــســاء خــارج

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6684  االثن 23 من شوال 1441 هـ 15 من حزيران (يونيو) 2020م
Issue 6684 Monday 15/6/2020

لــكن بـعـضـهـا اصـبــحت تـتـحـايل عـلى
الـقانون وجتلب اعدادا كبيرة قد تصل
الـى خمـسـة االف عامـل اجنـبي وتـقوم
بـــتـــوزيـــعـــهـم في الـــســـوق الـــعـــراقي
ـكـاتب بـاالتــفـاق مع بـعض اصـحـاب ا
ـسـؤول اخلـاصـة ,وهـو مـا يـعـرض ا
ــالــيـــة وتــرحــيل عن ذلـك لــلــغـــرامــة ا
الــعـمـالـة الـفــائـضـة .ويـعــتـبـر تـرحـيل
الـعــمـالـة األجـنـبـيــة الـفـائـضـة خـطـوة
تــصب في مـصـلــحـة الـعــامل الـعـراقي
وتـساعـد على خـلق فرص عـمل جديدة
. بــ االالف من الـعـاطــلـ الـعــراقـيـ
ومـن الــــــضــــــروري في هــــــذا اجملــــــال
تـأسيس نقابات عمالية لضمان حقوق
الـعــمـال الـعـراقـيـ مع وضع ضـوابط
لــتــنــظــيـم عــمل الــعــمــال األجــانب في
الـعراق ومراقبتها والزام ارباب العمل
بـعـدم تشـغيل الـعمـال األجانب اال بـعد
اسـتـكـمال اوراقـهم الـرسـميـة اخلـاصة
بـاإلقـامـة واجـازة الـعـمل داخل الـعراق
وكـذلك ضـرورة حتديـد ساعـات عمـلهم
وايـام العطل وضمان حقوقهم . وكذلك
الـزام الـشركـات االسـتـثمـاريـة العـامـلة
فـي العراق عـلى تشـغيل نـصف األيدي

العاملة العراقية في مشاريعها.
ـزمـنة الـتي يـعاني مـنـها ان الـبـطالـة ا
الـعـراق من الـصـعب حـلـهـا دون تدخل
الــدولــة وبـــشــكل مــبــاشــر وفــعــال عن

طـريق تقـن ادخـال العـمالـة األجنـبية
الـى الــعـــراق ووضع حـــد لـــســـيـــاســة
ـستوردة , نـتجات ا اغـراق السـوق با
وتــفـعـيل الــقـطـاعـات االقــتـصـاديـة من
صـــنـــاعــــة وزراعـــة ونـــقل وســـيـــاحـــة
وتـعــدين وغـيـرهـا من اجل امـتـصـاص
األيـدي العـاملـة العـاطلة عـن العمل مع
ضـرورة الـتعـاون بـ القـطـاع الـعام
واخلــــاص ودعـم الــــقــــطــــاع اخلــــاص
لـلـقــضـاء عـلى الـبـطـالـة الـتي ارتـفـعت
ـسـتحـيل عـلى القـطاع نـسـبتـهـا فمن ا
الـعـام وحـده استـيـعـاب الـعدد الـكـبـير
مـن الــعــاطــلـ ,وضـــرورة مـــكــافـــحــة
الـــبــطــالــة بـــاعــتــبـــارهــا من األهــداف
الرئيسة للسياسة االقتصادية واعطاء
األولــويـة الـى الـبــرامج االسـتــثـمــاريـة
والـى خــــلق احلــــوافــــز لـــــلــــمــــنــــاطق
والــقــطــاعـــات الــتي عــانت الــتــمــيــيــز
ـوارد الـبـشـرية والـعـمل عـلى تـنـمـيـة ا
ورفع كــفـاءة الــعـامــلـ عــبـر االرتــقـاء
بــالــنــظـام الــتــعــلـيــمي ووضـع بـرامج
ـسـتـمـرة إلعـادة الــتـأهـيل والـتـدريب ا
واشـاعـة استـخدام الـتقـنيـات احلديـثة
وتــشـجـيع الـبـحث الــعـلـمي واالبـتـكـار
ــالــيـة الـالزمـة ــوارد ا وتــخــصــيص ا
لـــذلك مع ضــرورة تــوظـــيف الــعــوائــد
الـــنــفـــطـــيــة ألغـــراض االســـــــتــثـــمــار

والتنمية .
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بغداد

ومتابعة تنفيذها).
إن لـالدارة اكـثــر مـن مــنـهـج واســلـوب
تـنـفيـذ اال انـنا نـعتـقـد ان ازمة الـعراق
هـو بـسـبب فقـدان االدارة الـذكـية وهي
منهج إداري مهم له أبعاده التنموية.

SMART Manage- واالدارة الـذكية
 mentهى(إسـتراتـيجـية صـاغهـا عالم
George T. Doran  ـــبـــدع االدارة ا
عام 1981وهـي إمتداد لفـلسفة االدارة
Management By Ob- بــــاالهـــداف
jectives الـــتي قـــدمـــهـــا عــالم االدارة
ــمــيـز  Peter Drucker عــام 1954 ا
لـتـقيـيم االداء وفق األهـداف وبـطريـقة
فمـعـيار الـهـدف الذكي مـرتبط عـمـليـة
وقد أصـبحت ـبـدأ اإلدارة باألهـداف
مــتــداولــة والقت جنــاحــا بــاهــرا عــلى
ــنــظــمـات وحــتى مــســتــوى الــدول وا
األفـــراد. وتـــتــــكـــون مـــعـــايـــيـــر هـــذه

االســتـراتـيـجـيــة من خـمس كـلـمـات 
Do- اختيارها بعناية فلسفية من قبل
SMART واطــلق عــلــيـهــا ذكــيـةran 
ولـــــهــــذا ســــجل لـه الــــوصف االداري
واعـتـبر مـنـهـجا جـديـدا للـفـكر االداري

ميز واخذ نهج ا وبـدأ الترويج لهذا ا
به الــكـثـيــرمن االداريـ في الـتــطـبـيق
ضــــمن من خـالله الـــنـــجــــاح لـــدولـــهم
ومـنظمـاتهم اجتمـاعيا واقـتصاديا.من

خالل كونه 
إســلــوبــا اداريـا لــلــتــحــقق من صــحـة
األهـــــــداف والـــــــتـي يـــــــنــــــــبـــــــغي أن

تكون ذكية.
وعـلى وفـق هـذا الـتـحـديـد تـعد االدارة
الـذكيـة اسلـوبا مـتطـورا ومرنا لإلدارة
قـــاعـــدتــــهـــا اإلتـــصـــاالت احلـــديــــثـــة 
ــعـلــومـات واألجــهـزة الــذكـيــة ونـظم ا
والـنظم اخلـبيـرة والذكـاء اإلصطـناعى
وشــبـكــات اإلنـتــرنت لـتــحـسـ االداء
التنظيمي وحتقيق رسالة االقتصاد. 
ان اول اسـتـخـدام لالدارة الـذكيـة ظـهر
فـي عــدد نــوفـــمــبــر  1981مـن مــجــلــة
 Management Reviewعـن طــــريق
 George T. Doranعــــنـــدمــــا نـــشـــر
ــمـيـزة(تــوجـد طـريــقـة ذكـيـة مــقـالـته ا
(S.M.A.R.T) لـكـتـابـة أهداف اإلدارة
وغــايـاتـهـا). وقـدد حـدد تــلك الـطـريـقـة

وفق شكل االهداف والتي يجب:

لم نــنم ـــعــرفــة ــنــظــور ا مــتـــطــورة 
إقـتـصـادنا الـريـعي ولم نـعـد الكـهـرباء
رغـم مــا صـــرف عــلـــيــهـــا ولم نـــشــجع
حتى اجلـائـحة ـشـروعـات الصـغـيـرة ا
لـم تــــعــــالـج بــــشــــكـل صــــحـــــيح ..الخ
فـانـتـقـلنـا من فـشل الى أخـر ودخـلـنا
ـــا وإ فـي أزمـــة لــــيس ال عالج لــــهـــا 

أو ال رغبة لنا. القدرة لنا في ذلك

فـالـتـنـمـيـة تخـلق أي مـنـهـاج تـنـمـوي 
والـفـشل يـسـبب تـراكـمـات في تـنـمـيـة 
الـــــفــــشـل والــــقـــــصــــور وهـــــذا الــــذي
فواحدة من اهم مسببات االزمة حصل
هـو جتاهـلنـا وابتـعادنـا عن(االقتـصاد
الـــــذكي (Smart Economyو(االدارة
الذكية Management�Smart© وظلت
ادارتــنــا لـالقــتــصــاد ســطــحــيــة غــيــر

ـؤكـد ان الـوضع االقـتـصـادي في مـن ا
وأزمــة الـــعـــراق هـــو في حـــالـــة أزمـــة
الـعراق ليست بسبب إقتصاده الريعي
الـذي فـشل في ضـمـان تـنـمـيـة مـقـبـولة
وال هـو بسـبب نقص موارد لـلمـجتمع 
الـدولـة غـيـر الـنفـطـيـة الـتي تـزيـد على
ـا بـسبب حـزمة من ا ايـرادات الـنفط 
الـسـيـاسـات اخلـاطـئـة التـي لم تـضمن

إن ثــــنـــــائــــيــــة الـــــعالقــــة بــــ االدارة
واالقتصاد جدلية حيث تعد اإلدارة من
أهـم األنـــــشـــــطـــــة اإلنـــــســـــانـــــيـــــة في
ـا لإلدارة من تأثير أي مـجتمع وذلك 
عــلى حــيــاة اجملــتــمــعــات الرتــبــاطــهـا
بـالـشؤون االقـتـصاديـة واالجـتمـاعـية

والسياسية).
وألن اإلدارة هـي الـــتي تـــقـــوم بـــجـــمع
ــوارد االقـتـصـاديــة وتـوظـيــفـهـا لـكي ا
تـــشــبع بـــهــا حـــاجــات اجملـــتــمع)ومن
خـاللـــهـــا يـــصــــنع الـــرقـي والـــتـــطـــور
وحتــقق الــدول تــقــدمــهـا االجــتــمــاعي
ورخـائـهـا االقـتصـادي. فـالـدولـة وكذلك
مـنــظـمـاتـهـا عـنــدمـا تـفـشل في حتـديـد
أهـدافـهـا تـصـبح مـثل(الـسـفـيـنـة الـتي
فـــقــدت الـــبــوصـــلـــة فــهي تـــدور حــول
واالهـداف هي تـلك الـبـوصـلة نـفـسـهـا)
اال ان هـناك تـخبط هي قـاعـدة التـطور
فـي صـــيـــاغـــة االهـــداف او وضـــعـــهـــا
بـــــصـــــورة غـــــيــــر دقـــــيـــــقـــــة وغـــــيــــر
(وعـنـدمــا تـكـون هـنـاك أهـداف مــهـنـيـة
مـحددة يصبح من السهل التعرف على
اإلجــــراءات الــــتـي يــــجب اتــــخــــذاهــــا

Specific  1- ان تكون محددة
Mea-  2- وان تـكـون قـابـلة لـلـقـياس

surable 
Achiev- 3- وان تـكون قابلة للتحقق

able
Realistic  4- وان تكون واقعية

Timely  5- وان تكون محددة بزمن
وعـــنـــد جـــمع احلـــروف االولـى لـــهــذه
Do- الـكـلـمات نـحـصل علـى ما يـعـنيه

ran ®ذكية).
إن الـــفــائــدة األســاســـيــة من األهــداف
ـعـرفة الـذكـيـة أنـهـا أسـهل بـالـفـهـم و
مـتى تـصبح مـحـققـة.فـالشـواهـد تشـير
ان الـكـثـيـر من(االفـراد تتـغـيـر حـيـاتهم
)أو وهـم يـتـحـولــون من عـملٍ إلى آخـر
في اإلسـراع بـالعـمل(محـاول حتـقيق
ـــزيـــد من اإلجنـــاز بـــيـــنـــمـــا هم في ا
احلـقيقة يحققون القليل جدا) وهذا ما
يـــــــؤكــــــد ان وضـع(أهــــــداف ذكـــــــيــــــة
SMART) تـــمــكن االدارة من تــركــيــز
جـهودها واسـتثمـار وقتهـا ومواردها

وزيادة فرصها في حتقيق غاياتها).
وحتــتــاج االدارة الـذكــيــة لـنــظم ذكــيـة

تــــمــــلك أســــالـــيـب مـــنــــهــــجـــيــــة حلل
ــعـــقــدة و حتـــصل عــلى ـــشــكـالت ا ا

نتائج صحيحة.
إن اإلدارة الـــذكــيــة في اقـــتــصــاد ذكي
يــــخــــلــــقــــان تــــكــــامـل في ثــــنــــائــــيــــة
وهــمــا مــنــهـــجــان لــلــحــيــاة الــعـالقــة
ـعــاصـرة يـضـمـنـان الـرقي والـتـطـور ا

االقتصادي للدول .
ان اقــتـصــاد الـيــوم هـو اقـتــصـاد ذكي
(Smart Economy) ولـــكن فـــقـــدنــاه
بـــســبب جتـــاهــلـــنــا االدارة الـــذكــيــة.
عـلومات وكالهـما يـرتبطـان اساسـا با
وتـكنـولوجـيتـها واخـتيـار من هو قادر
عــلـى ان يـربـط بــ االجتــاهــ سـواء
ولـذلك عــلى مـســتـوى اجلـزء او الــكل 
فــازمـتــنــا أزلـيــة ال تــنـتــهي بــالـتــمـني
والــرغـبــة النــهـا أزمــة تـراكــمـات مــنـذ
عـرفة والذكاء 17عـاما فقـد جتاهلـنا ا
واعـــتــمـــدنــا عــلـى ســيـــاســات اداريــة
يــشـوبـهـا الــفـشل والـرشــوة والـفـسـاد
ــا خــلق والزال كــمــا من والــســرقــة 
االخـفاقات التنمويـة. نتمنى ان تنتهي

سريعا.
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الــنـفط اخلــام كـمــا حـصل في
الـشهـر الرابع من هـذه السـنة
بـ 13.8دوالر للـبرمـيل فتـكون
قـــــيـــــمــــة 178 ألـف بــــرمـــــيل
73,692,000 دوالر لــــشــــهـــر
واحـــد بــيــنــمـــا قــيــمــة  3من
طـلـوبة ـشـتقـات الـنـفطـيـة ا ا
فـي الــــــــعــــــــراق تــــــــســــــــاوي
288,241,200 دوالر لـــنــفس
الــشــهــر والــفـــارق بــيــنــهــمــا
214,549,200 دوالر لـــشــهــر
ــــون واحــــد وخـالل ســــنــــة 
الـــــــفـــــــارق بــــــيـــــــنـــــــهـــــــمــــــا
2,574,590,400 فــــالـــعـــراق
ــشـتــقـات الــثالثـة يـربح من ا
فقط اكثر من 2.5 مليار دوالر
سنويـاً اذا جمعـنا معهـا بقية
ـشـتـقات فـنـحن نـتـحدث عن ا
اكــثـر من 3 مــلـيــار دوالر هـذا
اذا حتـــــدثــــنـــــا عن 178 ألف
بــرمــيل كـيـف بك اذا حتـدثــنـا
عن  10مـلـيـون بـرمـيل يـومـياً
ألن احلـــكـــومـــات الــعـــراقـــيــة
ـتعـاقبة لـو عمـلت علـى بناء ا
ــصــافي الــنـفــطــيــة لــوفـرت ا
لـلــعـراق 196,629,213,483
دوالر ســنــويـــاً وهــو لــوحــده
اكـبــر من اي مــوازنــة عـرفــهـا
الـعراق واذا كـنـا نتـحدث عن
35 ألف مـــــوظف في مـــــراحل
انشاء مصفى بقدرة 200 ألف
بـرمـيل يـومـيـاً فإنـنـا نـتـحدث
عن 1,750,000 فــرصــة عــمل
مـــؤقــتــة و 265,000 فـــرصــة
عمل مستمـرة لو طبق العراق
ــا شــهــدنـا هــذا الــبــرنــامج و
ـــــــــــطــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــ
Unemploymentحــقــيــقــيــة
فـي الـــــعــــــراق وال بـــــطــــــالـــــة
Disguised Unem-مــقــنــعـة
ploymen وفـي االثــــــــــنـــــــــاء
نتساءل كيف ان مصفى ستار
الـــــتـــــركي بـــــقــــدرة 200 ألف
برمـيل يـوميـاً كلف 6.3 ملـيار
دوالر ومـصـفى كـربالء بـسـعـة
تـــكــريـــريــة 140 ألف بـــرمــيل
يومـياً وهـو بقـيمة 6.5 ملـيار
دوالر والفارق بينهما 2 مليار
دوالر مـع انه تـنـفـيــذ بـتـمـويل
حكومي كان يفترض ان يكون
ــصــفى االســتــثــمـار اقل من ا
ــمـــاثل لـه ولــذا فـــهي دعــوة ا
لألجـهـزة الــرقـابـيـة لــلـتـدقـيق
ــلف والــتـــحــقـــيق في هـــذا ا
وانـنـا اذ نـتـحـدث عن احلـلول
االستراتيـجية فإننـا نعتقد ان
الصـناعات الـبتـروكيمـياويات
Petrochemical Industry
هي اكــثــر أهــمــيــة ولــهــا دور
اقـــتــصـــادي اكـــبـــر فـي بـــنــاء
ـالـية الـعـراق وحل مـشـاكـلـه ا
ودخـوله فـي مـرحـلـة الـتـنـمـية
Sustainable De-سـتـدامة ا

.velopment
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البصرة

وشــجـــعت الــثــورة اصــدار الــصــحف
واعــادة الــنــشــاط الى الــصـحـف الـتي
كـانت قـد توقـفت في النـظام الـسابق .
ونـظرا لـعدم وجـود صحيـفة تُـعبّر عن
الثورة  –فـقد عرض العقيد عبدالسالم
عــــارف (رحـــمـه الـــله) عــــلى مــــجـــلس
الـوزراء اصـدار صـحيـفـة تـنـطق باسم
الـثـورة   وقد صـدر العـدد االول منـها
بـاسم اجلـمهـورية يوم 17تـموز لـكنـها
لـم حتـمـل اسم عــبـدالــسالم عــارف بل
حـمـلت اسم الـدكتـور سـعدون حـمادي
صـاحب االمـتـيـاز وهو بـعـثي مـعروف
ـتـحـدة االمـريـكـيـة عـاد من الـواليـات ا
بـعـد ان حصل عـلى شهـادة الدكـتوراه
فـي االقــتــصــاد الــزراعـي من جــامــعــة
وسـكـوتـسن   وكـان مـفـهـوم اجلـريـدة
يُــعـبــرعن فــكـر حــزب الـبــعث الــعـربي
االشـتـراكي   وقـد حدثـت مُنـاقـشة في
مـجلس الـوزراء ب عبـدالسالم عارف
ومـحـمد صـديق شنـشل وأُثـير تـساؤل
عـــمّـــا اذا كـــان يـــحـق لـــنـــائب رئـــيس
الــوزراء ووزيــر الــداخــلــيــة ان يــرأس
ــوجب الــقـانــون فــأجـاب صــحــيـفــة 
عـبـدالـسالم : "ان الـذي يـقـوم بـالـثورة

يستطيع ان يغير القانون" . 
واقـتـرح شـنـشل ان تـصدر الـصـحـيـفة
بـاسم عـبدالـسالم عارف ألنه هـو الذي
كن اعطاؤها طـلب االمتياز ولـذلك ال 
ألي حــزب من االحـزاب لــعـدم حـصـول
االتــفـــاق داخل مــجــلس الــوزراء عــلى
اعـطـاء صـحف لألحـزاب الـسـيـاسـية .
فـصــدر الـعـدد الـسـابع من الـصـحـيـفـة
يـحـمل اسم عبـدالسالم عـارف صاحب
االمـتـياز ولـكن االعـداد التـالـية لم تـعد
حتــمل اســمه   وقـد ذكــر عـبــدالـسالم
عـارف انه اعطى امتياز الصحيفة الى
ـتـقــاعـد رشـيـد الــرئـيس -(الـرائــد)- ا
فـلـيح احد الـضبـاط الذين شـاركوا في
انـتـفـاضـة (حـركـة)1941. واحـيل عـلى
الـتــقـاعـد ولـكن مـجـلس قـيـادة الـثـورة
اعـــادّ لهُ حـــقــوقهُ فـــتــعـــاون مع حــزب
الـبعث العربي االشتراكي بعد ان تأكد
عـــــبــــدالـــــسالم عـــــارف انه لـــــيس من
اخــتــصـاص وزيــر الــداخـلــيــة اصـدار
الـصـحف او اعـطـاء امـتـيـازاتـهـا الذي

هو من اختصاص وزارة االرشاد . 
كــانت الــصــحــيــفــة تــعــبــر عـن افــكـار
ومــــبــــاد حــــزب الــــبـــــعث الــــعــــربي
االشـــتــراكي وحــمـــلت شــعــار احلــزب
ـعروف (وحـدة   حريـة  اشتـراكية) ا
وان مـحـرريـهـا هم اعـضـاء فـي احلزب
وكـانت تـنشـر صور عـبدالـسالم عارف
وفـؤاد الــركـابي بـشـكل واضح وكـبـيـر
وتـــنــشـــر خـــطب عــبـــدالـــسالم عــارف
وجــــوالته فـي االلـــويــــة   امــــا صـــور
عــبــدالــكـر قــاسم فــكــانت تــنــشــرهـا
اصــغـر حـجــمـا مع صـور عــبـدالـسالم
ــا اثـار حــفـيــظـة عــبـدالـكــر قـاسم
ضــدهـــا . وعــلى صــعــيــد اخــر حــاول
احلــزب الــشـيــوعي الــعـراقـي  الـقــيـام
بـــاالســتــيالء عـــلى مــطــبـــعــة جــريــدة
االخــبـار اال ان جـهـات مــتـعـددة وقـفت
ضــدهـم وفي مــقــدمــتــهم عــبــدالــسالم
عـارف فلم يتـمكنـوا من السيـطرة على
ـطـبـعـة لـطـبع جـريـدة خـاصـة بهم   ا
وراودت بــــــــعـض الــــــــوطــــــــنــــــــيـــــــ
ـقـراطـيـ فــكـرة االسـتـيالء عـلى الــد
ــلـكي احــدى مـطــابع جـرائــد الـعــهـد ا
ولـكن هذه االعـمال الشـاذة انتهت و
ـطــابع الى اصــحـابــهـا . وقـد اعــادة ا
اغـلـقت صـحيـفـة "اجلـمهـوريـة" يوم /5
11/1958 واعــتـقـال اعـضــاء من هـيـئـة
حتريرها ألسباب سياسية في حينها.
اســتـغـلت الـصـحـف الـعـراقـيـة صـدور
قــانـون اجلــمـعــيـات واجــازة االحـزاب
صـادمـات وتـوجيه لـتـصـعيـد حـمـلـة ا
االتـهـامـات وحـمالت .... ضد بـعـضـها
بــعـضـا ومـثــال عـنـدمـا كــتـبت جـريـدة
"الـراي الـعام" مـقـاالً لصـاحبـهـا محـمد
مــهـــدي اجلــواهــري يــنـــتــقــد الــوضع
الــســيـاسي الــقـائـم في مـدن اجلــنـوب
وكـذلك ما فعلتهُ جـريدة "بغداد" والتي
تـهــجّـمت عـلى الـشـاعـر مـحـمـد مـهـدي
اجلــــواهـــري بـــعــــبـــارات قــــاســـيـــة  
واصـــدرت احلـــكــومـــة عـــدة بــيـــانــات
لـتـخفـيف حـدة الـصدامـات الـصحـفـية
ـؤرخ في رقم 6521 وا مـنـهـا البـيـان ا
2/9/1959  وبــيـان احلـاكم الــعـسـكـري
ـرقم 131 في 1960 ونـص في احـدى ا
فـقراته : " سبق واوعزنـا الى العامل
في حــقل الـصـحـافــة بـضـرورة الـتـزام
جـــمــــيع الـــصــــحف في كـــتــــابـــاتـــهـــا
ـصـلـحـة ـا تـتـطـلب ا ومـنــشـوراتـهـا 
الـعـامـة وان تسـعى جلـمع كـلمـة ابـناء
الــشــعب وحتــرص عــلـى عــدم تــصـدع

وحدة الصف ... " . 
وال بــد من ان نـذكــر جـريــدة (الـرقـيب)
الـسـريـة ابان تـلك الـفـترة وهي نـاطـقة
بـاسم الـرابـطـة الـقـومـيـة فـي الـعراق .
وكــذلك نــوجّــز عن جــريــدة (الــوحـدة)

الـنـاطـقة بـاسم حـركـة القـومـي
الـــعـــرب   بـــعض الـــشيء : في
دراسـة بحـثيـة مُقـدّمة الى كـلية
وصل حول الـتربية  –جـامعة ا
الــصـحـافــة احلـزبـيــة الـسـريـة
نــرى انّ صـحـيــفـة الـوحـدة : "
الـوحدة هي اول جريدة سرية
فـي العهد اجلـمهوري   صدر
الــعــدد االول فـي تــمـوز 1958
وطــبـعت عــلى االلــة الـكــاتـبـة
وســحـبت بــالـرونــيـو وكـانت
مـكونة من اربـع صفحات في
الـبداية واستـمرت بالصدور
ـوصل الـى انـدالع ثــورة ا
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الــعــام 1970الى 2003 وتــولـى رئــاسـة
حتـريـرهـا االسـتـاذ الـصـحـفي عـبـدالـله
عــبـاس من اهــالي شـمــالـنــا احلـبـيب .
ُثقف اجلـديد) باللغت وكـذلك مجلة (ا
الــعـربــيـة والــكـرديــة من اصـدارات دار

الثقافة والنشر الكردية ..
وبـــرزت بـــعـض اجملالت ذات الـــطـــابع
الـثقافي  –االدبـي والتقدمـي ايضاً مثل
مـجلة "الـثقافـة" سنة 1970 وهـي مجلة
شـهـريــة ثـقـافـيـة عـامـة وكـتب عـلـيـهـا "
مـجلة الفكر العلـمي التقدمي" صاحبها
ورئـــيس حتـــريــرهـــا الــدكـــتــور صالح
خـالص وسكـرتيـرة التـحريـر الدكـتورة
سـعـاد مـحـمـد خـضـر (مـصـرية االصل)
وعنوان اجمللة بغداد  –ساحة التحرير
 – عـــــمــــــارة فـــــاروق هـــــاشـم يـــــحي .
وتـضمنت احـدى االفتتاحـيات عنوان "
مــيـثــاق الـعــمل الـوطــني بــ انـصـاره
ومــعـارضــيه" وتـتــخـلــلـهــا عـدة ابـواب
لـلسياسة والفكر وعالم القصة والشعر
وعـالم الكـتب ودراسـات مترجـمة واهم
الـــنــشــاطـــات الــثـــقــافـــيــة في الـــقــطــر
وشهريات الثقافة في بغداد حينذاك . 
ُطـلع عـلى هذه اجملـلة الحظ وا ومـن ا
كـان فـيهـا فـسـحة من الـنـقد الـسـياسي
اركسية. وكذلك بعض كُتابها يُناصر ا
ومن االخـبـار الـثـقافـيـة في اجملـلة هي:
ان االســتـاذ شــفـيق الـكــمـالي ســيـكـون
رئــيس حتـريـر مـجــلـة ثـقـافــيـة جـديـدة
تـــصـــدر بــاسم  –افـــاق عــربـــيــة- ومن
ـؤمل ان يصـدر العـدد االول منـها في ا
ايـلـول /سـبـتـمـبـر  1975ومـوقـعـهـا في
مـنطقة سبع ابكار بـبغداد (فيما بعد) "
ختلف . ومن ابـرز الذين كتـبوا فيهـا 
تـخصـصاتـهم وتوجـهاتـهم على سـبيل
الــطـرح : " االديب الــكـبــيـر حــسب الـله
يـحي وحـسن اخلـياط   مـحـمد عـباس
 عـبد احلسن هاني الفرطوسي   فائز
ـعــاضـيـدي   هـيـفـاء حــسن   خـلـيل ا
احلـــبــــيب   جـــاسـم الـــيـــاس   يـــحي
عــبـــاس الــســمــاوي   يــاســر صــبــري
رزوق   عبدالرزاق اخلالدي   رشيد ا
مـجـيـد (شـاعـر)   حـسـام الـتـكـريـتي  
جنـيب سـرور   عـبـدالـسـتـار نـور عـلي

وغيرهم ". 
وبـالرغم من حـرية الصـحافة والرأي  
ـــقــــابل دفع الـــصــــحـــفـــيـــون لـــكـن بـــا
الـعـراقـيـون ثـمـنـاً بـاهـضـاً حـيث سـقط
مـئـات الصـحُفـيـ العـراقيـ تـضحـية
ـتاعب   ونـعتـذر للـقار هـنة ا مـنهـم 
عـن االخـفــاق فـيــمــا اذا لم يـرُد اســمـاء
بـاقي الصحف واجملالت والشخصيات
الــصــحُــفــيــة .. والــتي ال يــسـع اجملـال

لسردها االن .
واخــيـراً : كــان مــوضـوعــنـا مــا هـو إال
اقتباسات موجزة   والذي يحتاج الى
ـزيد من الدراسـات العلـمية لـتوضيح ا
مــا هـو مـبـهم او مُـحــرّف عن احلـقـيـقـة
ولـتـوثيق مـسـيرة الـصـحافـة الـعراقـية

وشخوصها ..
 ∫ lł«d*«

- د. جــعـفـر عــبـاس حـمــيـدي   تـاريخ
الــــوزارات الــــعــــراقــــيــــة في الــــعــــهـــد
اجلـمهوري 1968-1958 ج7 ط2  بـغداد

.2005 
- حــنـــا بــطــاطــو   الــعــراق  –احلــزب
الـشـيوعي   الـكـتاب الـثـاني   ترجـمة

عفيف الرزاز   ط2 بيروت  1996.
- د. خـالدة ابالل اجلـبوري   الـتحـليل
الـتاريـخي للـبنـية الـسيـاسيـة لألحزاب
الـــعــراقـــيــة  1958-1946ط 1ســـوريــا 

.2012
- د. صــبـاح مـهـدي رمـيّض   صـحـافـة

لكي   ط1 بغداد   2010. العهد ا
- الـسـيد عـبدالـرزاق احلسـني   تاريخ
االحـزاب الــسـيـاسـيـة الـعـراقـيـة    ط1

بيروت  2013.
-الـسـيد عـبدالـرزاق الغـرباوي   شـاكر
الـغربـاوي مؤرخ الـناصـرية واديـبها  

كراس وثائقي . 
-مـحـمـد كـاظم عـلي   الـعـراق في عـهد
عــــبـــدالــــكــــر قـــاسم 1963-1958 ط1

بغداد  1989.
 - مــــعـــاذ عــــبـــدالـــرحــــيم   اوراق من

ذاكرتي   ط 1لبنان   2016.
-د.هــادي حــسن عــلــيــوي   دور حـزب
الـبـعث الـعـربي االشـتـراكي في الـعراق
–في احلــركـة الـوطـنـيــة مـنـذ تـأسـيـسه
حـــــــــــــــــــــــــتــى 14

تموز1958 ط1 بغداد   د.ت. 
-د. هـيثم غالب الناهي   خيانة النص
في اخلــريـطـة الـسـيـاسـيـة لـلـمـعـارضـة

العراقية   ط1 لندن   2002.
-د. نـوري عبداحلميد العاني و د. عالء
جــــاسم احلــــربـي   تـــاريـخ الـــوزارات
الـعراقـية في الـعهـد اجلمـهوري -1958

1968 ج1ج3ج 4 ط 2بغداد  2005.
-د. وائـل عــــلي احــــمــــد الــــنــــحـــاس  
الـصــحـافـة الـسـريـة حلـركـة الـقـومـيـ
الـعـرب   مـجـلة ابـحـاث كـلـية الـتـربـية
االسـاسـية   اجملـلد 6 الـعدد 4 جـامـعة

وصل   2007. ا
-مــجـلـة الـثــقـافـة   الــسـنـة الــثـانـيـة  

الــعـدد الـثـاني   شـبـاط 1972 بـغـداد–
الــعـراق . -مــجــلـة الــثـقــافــة   الـســنـة
اخلــامــسـة   الــعــدد الـســابع   تــمـوز

1975 بغداد  –العراق .
-مـدونة الدكتور ابراهيم خليل العالف

علومات الدولية .    شبكة ا
-مُـراسلـة عن طريق البـريد االلـكتروني
مـع شـخــصـيــة صُـحــفـيـة  –كــردسـتـان

العراق . 

ــــشــــتــــرك لــــلــــعــــرب واالكــــراد ضـــد ا
االستعمار والرجعية .

وجتــدر االشـارة الـى أنّ هـذا الــكـتـاب "
وثـيـقة تـاريـخيـة حدد خـطـوط النـضال
ـشتـرك للقـوميتـيّن الكـردية والعـربية ا
لــبـنـاء الـعـراق   لـلــكـاتب والـسـيـاسي
الـتـقـدمي الـراحـل ابراهـيـم احـمـد وهو
اول مُـبادر إلصدار اول مجلة كُردية في
بـغـداد (كـالويز  –الـنـجـمـة) اسـتـمر في
صــــدورهـــا  من 1939الى 1949. كــــمـــا
يـصـفهـا احـد الصـحُـفيـ الـبارزين من

شمال عرُاقنا احلبيب . 
وســــاهـــــمت االفــــكــــار الـــــتــــقــــدمــــيــــة
ــقـراطــيــة الــتي انـتــشــرت ابـان والــد
احلـــرب الــثـــانــيـــة في نـــشــوء احلــزب
الـشيـوعي لكردسـتان الـذي عرف باسم
جــريــدته "شـورش"   والــتي اصــبـحت
فـيـما بـعد "رزكـاري" لـتكـون لسـان حال
قـراطي الـكردي  –الـعراق احلـزب الـد
وبـقـيت هـذه اجلـريـدة تصـدر بـانـتـظام
مـــنــذ اب/اغـــســطس 1946 حـــتى عــام
1956 وكـان هـذا االسم اجلديـد للـحزب
وكراتي بـاللغة الكـردية هو ( بارتي د
كــــــــــــوردي عــــــــــــراق ) أي (احلــــــــــــزب
ــقــراطي الــكـردي –الــعــراق) وقـد الــد
اسـتـعـمـلت الـكـلـمـة (بـارتي) الالتـيـنـية
بـدالً من كلمة (احلزب) العربية في هذه

التسمية . 
وبـالنسـبة للـتيارات الـدينيـة واحزابها
 صـحف ايـضـا مـثـل مـجـلـة اسـبـوعـية
سلمون" تتبع جماعة بـأسم "االخوان ا
ــــســـلــــمـــ  –الـــــعــــراق   االخــــوان ا

والــتــنــظـيم احلــقــيــقي لــهم عـام 1949
حــيـث قــرر االخــوان انــشــاء جــمــعــيــة
(االخــوة االسالمــيـة) واصــدرت مـجــلـة
ذكور .  اسبوعية حتمل نفس االسم ا
 اسـتـمرت الـصـحـافة احلـزبـية تـتـناغم
مع تـيـاراتـهـا ومـنهـا الـيـسـاريـة والتي
تـرجع جذورهـا في العـراق الى بدايات
الـــقـــرن الــــعـــشـــرين ومـــنـــهـــا احلـــزب
الــشـيـوعي الـعـراقي والـذي تـأسس مع
الـعـام  1934فـكـانت نـشـراتـه "الـقـاعدة"
و"كـــفــاح الـــســجـــ الــثـــوري" ومن ثم

"احتاد الشعب " فيما بعد . 
ومن االحزاب القومية  –البعث العربي
االشـتراكي الـذي انتشـر قبيل تـأسيسه
عـن طـرق جــريـدة "الــبـعث" في ســوريـا
الــتـي اصــبــحت اداة فــعــالــة في طــرح
ايـــدلـــوجـــيـــة احلـــركـــة   وبـــعـــد عــام
الــــتـــــأســــيس فـي نــــيــــســـــان /ابــــريل
1947انـتـقل لـلـعـراق   وخـالل سـنوات
قــلـيـلـة اثــار نـشـاط الــبـعـثـيــ انـتـبـاه
جــهـات مــخـتـلــفـة حــزبـيــة وحـكــومـيـة
وصــحــفـيــة فــنـشــرت جــريـدة االخــبـار
العراقية في 20/12/1952 مقاال بعنوان
حـزب سـرّي جلـمـاعـة الـبـعث الـعـربي :
اعـضاؤه يقـومون بنـشاط غيـر مشروع
اعــلـنت فـيه ان حــزبـاً سـيـاســيـاً سـريـاً
انــشـأَ في الـعـراق بــاسم "حـزب الـبـعث
الـعربي" وان اعضاء هذا احلزب لعبوا
دوراً هـاماً في احداث انتـفاضة تشرين
الـثاني وان نـشاطهم في تـزايد مسـتمر
. امـــا اهــــداف احلـــزب اجلـــديـــد فـــهي
الـــنــضـــال في ســـبــيل وحـــدة عــربـــيــة

اشتراكية . 
امـا وسائل احلزب الـطباعيـة فقد بدأت
بـسيـطة تعـتمد عـلى االستـنساخ بـاليد
 او الـكـتابـة بـالطـبـاشيـر في الـشوارع
ثـم اســتــطــاع احلــزب احلــصــول عــلى
جـــهــــاز رونـــيه فـــأصـــدر اول جـــريـــدة
مـركـزيـة بـاسم "الـعـربـي اجلـديـد" صدر
مـــــنـــــهـــــا عــــددان ثـم ابـــــدل االسم الى
"االشـــتـــراكـي" وكـــانت بـــعض حـــروف
اجلــريــدة غــيـر مــقــروءة ولــكن احلـزّب
اسـتـطـاع في عام 1954 احلـصـول على
مـطـبـعـة  شـراؤهـا من مـديـنـة كربالء
ــبـلغ  50ديــنـار   وقــد اسـتــلـمت في
ـهنـدس فؤاد كـربالء من قـبل االستـاذ ا
الـــركــابـي (رحــمه الـــله) وعـــلي صــالح
الــسـعــدي   ووضـعت في بــدايـة االمـر
فـي بيت االخـيـر   ثم انتـقـلت الى احد
االوكــار الــطــبــاعــيــة . كــمــا اســتــطــاع
احلـزب في هـذه الـفـتـرة االسـتـفـادة من
جـريـدة "احلـريـة" الـعـلـنـيـة لـصـاحـبـهـا
دة قصـيرة   لتوضيح قـاسم حمودي 
ا ساعد على اهـداف ومباد احلزب 
ـثــقـفـ جــذب مـجــمـوعـة كــبـيــرة من ا
والــتـقــدمـيــ . وعـلى صــعـيــد جـريـدة
"احلـريـة" يـذكـر الـصـحـفي والـسـيـاسي
معاذ عبدالرحيم : ( كنت اعمل في هذه
اجلـريدة والـتي تعـود لصـاحبـها قاسم
حـمودي   وكان اكـثر عمـلي في الفترة
ـسائية   وفي بداية اشتغالي اواخر ا
سنة 1954 قـدّمني جعفر عضو القيادة
الـــقـــطـــريـــة حلــــزب الـــبـــعث الـــعـــربي
االشــــتــــراكي الى ابــــيه بــــاسم "مــــعن"
وليس معاذ حتاشياً منه لكشف اسمي
احلقيقي والذي كانت السلطات عممتهُ
عــلى مــراكــز الــشــرطــة واجـهــزة االمن
وبــقــيت عــلى هــذا احلـال حــتى بــدايـة
ســنـة 1957 الــتي كـشف فــيـهــا مـا كـان
مـسـتوراً طـوال ثالث سنـوات   وعرف
رئـيس الـتـحـريـر حقـيـقـة امـري   لـكنه
غضّ الـنظـر متـعاطـفا مع ولـديّهِ جـعفر
وســـعـــد   ثم ان الـــبـــعـــثـــيـــ اخــذوا
يـتعـاملـون مع جريدة "احلـرية" وكـأنها
جـــــريــــدتـــــهم اضـــــافــــة الـى جــــريــــدة

"االشتراكي" السرية ) .
ـادة ومن اجلــديــر بـالــذكـر تــضـمــنت ا
(89أ) من قـانـون الـعـقـوبـات الـبـغدادي
ُـلّـغى) - احلـكـم بـاحلبـس بـاألشـغال (ا
ؤبدة او حتى االعدام لكل من الـشاقة ا
يُــحـبــذ او يـرّوج او يــنـتــمي جلـمــعـيـة

تـــروج االفــكـــار االشــتـــراكــيــة  
وكـان قبلها قـانون يُجرّم االفكار
الـيــسـاريـة والـشـيـوعـيـة والـتي
دعا نوري السعيد الجتثاثها . 
ولـــكل شيء نــهـــايــة   انــتــهى
لـكي بقيام ثورة نـظام احلكم ا
14تـــــــــــمـــــــــــوز ?1958واعـالن
اجلــمـــهــوريــة   قــررّ مــجــلس
الــــــوزراء اغـالق الــــــصــــــحف
ــشـكــوك في والئـهــا لـلــعـهـد ا
اجلـديـد فـفـي يوم  15/7الـغي
امــتـيــاز صـحـيــفـتيّ الــشـعب
سائية وتوقفت واحلـوادث ا
صـحـيـفـتـا الـزمـان واالخـبار
وصـــدرت صــحــيـــفــة الــبالد
وهـي حتــمل عـــنــاويـن مــثل
"الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــورة" واعـالن

اجلمهورية . 
وفـي 1958/ 17/7 صــــــدرت
صــــحـــــيــــفــــتــــا االخــــبــــار
واجلــمــهـوريــة الى جـانب
صــــــحـــــيــــــفـــــة الــــــبالد  

بغداد
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دينة) وجميع مراحل تطورها حتى ظهور االمبراطوريات ثمة منذ ظهور (دولة - ا
متالزمـة واقعية لنهوض الدولة أو انهيارها تقوم على حتقيق اهداف الدولة لتكون
كمـا قال هارون الـرشيد لـلغيـمة (اذهـبي أين شئت فخـراجك عائـد لي) وتطبـيقات

ذلك على حياة الناس سواء اكان في مرحلة النهوض أو االنكسار .
وذجا للـتواصل االجتـماعي فإن واقع تـقنيات وح كـان شعراء عكـاظ يقدمـون 
وبـايل إلى رقعـة شـطرجن لـلتـفـاعل السـيـاسي .. لذلك تـأخذ الـيـوم حولت جـهـاز ا
ـبـاشر لـتـعـمـيم هذه ـبـاشـر أو غيـر ا الـدول في سيـاسـاتـهـا عمـلـيـة قـياس االثـر ا
الـسـياسـات كـرؤيـة منـهـجـية إلدارة نـهـوض الـدولـة العـراقـيـة أو الغـاءهـا وتـشظي
تصدية للسلطة . اجملتمع العراقي كل حسب منظور أفعال واجندات االحزاب ا
ثل نوعـأ من تراكم اثام وخـطايا مـفاسد ـا  مـا حصل بعد 2003 وحتى الـيوم إ
احملاصـصة لكي يـطرح عـبر وسائل اإلعـالم  مقاالت عن الـتقـسيم الودي لـلعراق
ـومة مـفاسد احملـاصصـة وحكـومتـها الـعمـيقة والـغاء كـيان دولـة فاشـلة مـقابل د
هـيمـنة عـلى السـلطة ـنفـلت واالجنـدات االقلـيمـية والـدولية لالحـزاب ا وسالحها ا
كمـا دعت إلى ذلك الـكاتب سـيـربت بامـرني في مـقالـته عـلى موقـع ايالف بعـنوان

(نعم  هناك طريق ثالث)!!
هـذا النـمـوذج للـغـباء الـنـاعم في تصـديـر النـمـوذج الفج والـقـبيح لـتـقسـيم الـعراق
واقف االقليمية والدولية كنموذج للذكاء اجلديد  الذي يروج له ألسباب مرتبطة با
ـفـاوضـات ـفـتـرق طـرق عـلى طـاولـة ا اخلــشن .. فـيـمـا الـقـوم مـنـشـغـلـ الــيـوم 

االستراتيجية ب واشنطن وبغداد .
هــذه الـصـورة الــكـلــيـة الـتـي روح لـهـا فـي مـقـاالت ســبق وأن نـشــرت بـقــلم كـبـار
سؤولـ العـراقي مـثل الدكـتور مـوفق الربيـعي بعـنوان (فرق ثم وحـد) لتـطبيق ا
رشح للـرئاسة األمريـكية) عن تقـسيم العـراق إلى دولة كردية مقـترحات بايـدن (ا
وشيـعية وسنيـة .. واليوم ح يـعود هذا احلديث إلى واجـهة احلدث العراقي من
ـتوالدة فـي العراق جديـد في تغـريدات أو مـقاالت تـسوق امـكانـية جتـاوز األزمة ا
ـستـقبـل وجود دولـة العـراق كـنوع من اجلديـد بذات الـطـريق االصعـب واالخطـر 
إشـاعـة الـغـبـاء الـسـيـاسي الـنـاعم وتـصـديـره لـلـراي الـعـام اجلـمـعي أن مـعـضـلـة
مفـاسد احملاصـصة بال حـلول اال في تقـسيم الـعراق وترك أمـراء طوائف مـفاسد

احملاصصة قيادة مكوناتهم من دون تنازع فيما بينهم .
وح تكـون هذه احلـلول خارج سـياقات بـناء دولة مـدنية عـصرية لـلحكم الـرشيد
يـكانـو السيـاسي العـراقي في االفعال كـن جتميع  احـجار ا في عراق الـيوم .. 
الحـظة أن حكومة وذجي الـغباء النـاعم والذكاء اخلشن  وردود االفعـال ما ب 
الكـاظمي تواجه حتديات األسوأ واالكثر سوءا في الغبـاء الناعم للقوى السياسية
ـتصـديـة للـسـلطـة الـتي تنـفـيـذ اجنـدات اقـليـمـية ودولـيـة للـذكـاء اخلشن في زمن ا
ـا يـجـعل فـكـرة الـكـورونـا الـدولـيـة ومـا صـاحـبـهـا من انـخـفـاض أسـعـار الـنـفط 
وقف الـكردي أعـلن رسمـيا عن ذلك خالل التـقسـيم الودي مـقبـولة السـيمـا وان ا
ومــا بـعـد االسـتـفـتـاء عـلـى اسـتـقالل اقـلـيم كـردسـتــان (اجلـنـوبـيـة) من دولـة غـيـر
معترف بها اسمها الكامل (جمهورية العراق) وهناك تنامي لظهور االقليم السني
فـيـمــا الـكـثــيـر والـكــثـيـر جــدا من الـطـيـف الـسـيــاسي الـشــــيــعي يـروح لــتـوحـيـد
احملـافـظات اجلـنوبـية - بـعد الـتـقسـيم الودي لـلعـراق- مع اجلـمهـورية اإلسالمـية

االيرانية !!! .
ـكن تـوقف واشـنـطن أمـام خيـارات مـتـعددة في وسـط هذا الـصـخب الـسيـاسي 
مـفـاوضات اسـتـراتـيـحيـة واقـعـية تـبـحث فـيه عن امـكـانيـة حتـول الـعـراق من دولة
(اشـبـاح) امـنـية وسـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة إلى دولـة احلـكم الـرشـيـد لـضـبط ايـقاع

الـعالقـة دولـة مـدنـيـة عـصريـة قـادرة عـلى إنـفـاذ الـقـانـون وخلق
تـوازن فـي الـعالقــات االســتــراتـيــجــيــة بـ هــذه الــدولـة
والدول االقـلـيمـيـة .. وهـذا ما تـرفـضه احزاب مـفـاسد

احملاصصة!!! 
هـذه صــرخـة تــنـبـيـه لـلــراي الـعـام اجلــمـعي الــعـراقي
لالنتـباه إلى ما يـخطط في كواليـس الغباء الـناعم لهذه

ـقبل .. ـتـصديـة لـلسـلـطة ومـواجـهة األسـوأ ا االحزاب ا
ولله في خلقه شؤون!!!

شــهـد الـعـالم والــوطن الـعـربي صـدور
الــعــديــد من الــصـحف واجملـالت الـتي
كـانت تـعكس واقع احلـيـاة السـياسـية
واالقـــتــصــاديـــة واالجــتــمـــاعــيــة ومن
ـــصــريــة 1882 اقـــدمــهـــا : الــوقـــائع ا
وجـــريــــدة الـــفـــرات الـــســـوريـــة 1860
وجـــريـــدة الـــزوراء الـــعـــراقـــيـــة 1869
وجـريـدة احلـاضـرة الـتـونـسـيـة 1888.
وكـانت صحيفة كردستان اول صحيفة
كـــرديـــة صـــدرت في الـــقــاهـــرة في 22
نـــيــســـان عــام 1898 عـــلى يّـــد مــقــداد

بدرخان .
وبـالنسبـة للصحافـة العراقية  –نوجز
شــيـئـاً من تـطـورهــا الـتـاريـخي - كـان
الـعراق قـد شهـد اول ظهـور للـصحـافة
فــتـرة االحــتالل الــعـثــمـاني ايــام حـكم
داوود بـــاشــــا مع (جـــريـــدة جـــورنـــال
عــــراق) 1816 واثــــنــــاء حــــكم الــــوالي
مـــدحت بـــاشــا بـــرزت اهم صـــحــيـــفــة
عــراقــيــة هـي (الـزوراء)  1869 وكــانت
بـأمـر من حـكـومـة االحـتالل الـعـثـمـاني
وتـوافـقت مـع اصالحـات والي الـعراق
بـتلك الفترة وكانت تـنشر الفرمانات -
)- الـــتـــركـــيـــة واالحـــداث (الـــقــــوانـــ
الــسـيـاسـيـة ويـضــاف الى تـأسـيـسـهـا
انـــشــاء مــطـــبــعــة حتــمـل نــفس االسم
إلصـدارها بـكادر تركي  ويـرى البعض
يدان : " انها قدّمت جّل اخلدمات في ا
الـثقافي واالجتماعي وان تكون صورة
ـدة الـتي لـلــفـكـر واالدب الـعـراقي في ا
صـــدرت خاللــهـــا لــذلـك عــدّت الــزوراء
اخـصب بذرات من بذور الفكر احلديث

في العراق ".
وصـدرت على شاكـلتهـا صحف مـحلية
بــاأللــويــة (احملـافــظــات) االخــرى مـثل
ــوصـل" عـام  1885 والــبــصــرة عــام "ا

.1889
وخـالل عــهــد االنـــتــداب الــبـــريــطــاني
وقــبـيل تــشـكــيل احلــكـومــة الـعــراقـيـة
ؤقتة   ظهرت عدد من الصحف ذات ا
النشاط اجلماهيري واحلزبي والديني
امــثــال "جــريــدة االوقـات الــبــصــريـة "
و"جـــــريــــدة الــــعـــــرب" الــــبـــــغــــداديــــة
1917اعــقـبــتـهـا جــريـدة "الــعـراق" عـام
1920 ثـم جــريـــدة "الـــشــرق" مـن نــفس

العام .
وكـرّد فعل على سياسة االحتالل قامت
ثــــــورة  1920وشــــــاركـت الــــــصــــــحف
واجلـــرائـــد بـــالـــتــعـــبـــيـــر عن الـــوعي
ــــنـــــاهض لـالحــــتالل الـــــســــيــــاسـي ا
واالنــتــداب في تــلك الــفــتــرة وكــمــثـال
مـشــاركـة جـريـدة االسـتـقالل زمـيـلـتـهـا
الـفرات في نـشر مظـالم احملتـل والرد
عــلى (اضـالــيـلـهـم) وتـوضـيـح مـطـالب
ــشـــروعــة لـــدى الــراي الـــعــام االمـــة ا
ــعــارك . ـي   ونــشـــر اخــبـــار ا الـــعــا

وتبصير االمة باحلالة السياسية . 
ملكة وبـعد تأسيس الدولة العراقية (ا
الـعــراقـيـة الـهـاشـمــيـة) وحتـديـدا بـعـد
تـتويج فيصل ملكا على العراق ظهرت
الــصــحــيــفـة الــرســمــيــة وهي جــريـدة
"الـوقـائـع الـعـراقـيـة " عام 1922 لـنـشـر
الـلـوائح والـقـوانـ وتـوثـيـق االحداث

ايضا . 
كـمـا اتخـذت الصـحف العـراقيـة موقـفا
ـــــعـــــاهــــدة مـن الــــتـــــصـــــديق عـــــلى ا
الـبـريـطـانـية  –الـعـراقـيـة االولى 1922
ا ادى وشـنّت حـملـة قـوية ضـدهـا   
الـى تـــعـــطــــيل جــــرائـــد " االســــتـــقالل
والــشـعب والــنـاشــئـة" عـن الـصـدور  
واتـــخـــاذ تـــدابــيـــر احـــتـــرازيـــة  ضــد
ا فيـها اعـتقال الـعديد من ـعارضـة  ا

الوطني . 
وقــبــيل ظـهــور احلــيـاة الــنـيــابــيـة في
ــلـــكي ظـــهــرت مـــا يـــعــرف الـــعـــراق ا
بـالصُـحف احلزبـية ومنـها عـلى سبيل
احلـــصـــر صــحـــيــفـــة "صـــدى الــوطن"
لــلــحـزب الــوطــني الـعــراقي  يــتــزعـمه
جـعفر ابو التمن   و "جريدة النهضة"
جلـمعـية الـنهضـة العـراقية ويـتزعـمها
امـــــ اجلـــــرجـــــفــــجـي   و"جـــــريــــدة
الــعــاصــمــة" لــلــحــزب الــعــراقي احلــرّ
والـذي يــتـزعـمه مـحـمـود عـبـدالـرحـمن

النقيب وهو موالي للحكومة . 
وبــعــد الــعــام 1925 نــشــأت صــحــافــة
حـزبـيـة اخرى ومـنـهـا "جريـدة الـتـقدم"
الـنـاطـقة بـاسم حـزب الـتقـدم  بـرئـاسة
عـبـداحملسن الـسعـدون  وجريـدة "نداء
الـشعب" حلـزب الشعـب بزعامـة ياس

الهاشمي .
ـــنـــاسب االشـــارة الى الــصـــحـــافــة وا
الــســاخــرة بــطـابــعــهــا الــنـاقــد الالذع
لــلــوضع الــقــائم حــيـنــذاك واشــهــرهـا
جــريـدة "حـبـزبــوز" واالسم مـأخـوذ من
اسـم من شـقـاوات بــغـداد وصـدرت في
عـــام 1931 رافـــقـــتــهـــا صـــحف اخــرى

حتمل نفس الطابع . 
ـو ــلــكي  كــمــا شـهــد نــظـام احلــكم ا
وتـطـور الصـحافـة الصـادرة في بعض
االلـويـة الـعراقـيـة   فـكانت الـصـحـافة
ــوصــلــيــة والــبـصــريــة والــنــجــفــيـة ا
واحلـلـية فـضالً عن الصـحافـة الكـردية
 وبـاقي انـواع الصـحف عـلى اختالف
اشــكـالـهــا والـتي اسـتــطـاعت ان تـشّـد
اجلـمـاهيـر الـواسعـة من ابـناء الـشعب
نـحو اهـداف وتطلـعات مـختلـفة تصب
في تــنـمـيــة الـوعي الـوطــني والـقـومي
واالجــتـمــاعي والــفـكــري   وان تـكـون
سـالحـــاً هـــامــــاً بـــيـــد الــــشـــعب واداة
نـضـاليـة وثـيقـة الـصلـة بـاجلمـاهـير  
كـذلك شهدت الصحافة العراقية حتوالً
ـطـبـوعـات هـامــاً بـعـد صـدور قـانـون ا
رقم (57) لـسـنة 1933 والـذي عـدل عام

 1934كما يصفها البعض .
رافـق تــلـك الـــفـــتـــرة ظـــهـــور تـــيــارات
سـياسيـة ذات توجهـات مختـلفة فـكريا
وتـبـعهـا عـدد من الصـحف مـثل "مجـلة
الـفـتـوة" وهيّ مـجـلـة عـلـمـيـة مـدرسـيـة
نـصف شهرية لـصاحبهـا سعدي خليل
وتتبع جمعية اجلوال العربي وجريدة

ـثنى ـسـتـقـبل" والـتي تـتـبع نـادي ا "ا
بـن حارث الشيباني وجريدة "االهالي"

جلماعة االهالي - التيار االصالحي 
ـية الـثـانـية تـمـيز وقـبـيل احلـرب العـا
الـــوضع الــعــراقـي بــالــقــلـق الــشــديــد
لك غازي (رحمه وبـخاصة بعـد وفاة ا
الــله) بـحــادث الـسـيــارة   حـيث اتـهم
الــراي الــعـام فـي الـعــراق بــريـطــانــيـا
ــلك غــازي والـذي بــتــدبـيــر اغــتــيـال ا
اثــــارت مــــواقــــفه  بــــشــــأن الــــكــــويت

وفلسط غضب االنكليز حينذاك .
ومــا رافــقــهــا من احــداث مــثـل حــركـة
مـايس 1941وتــأسـيس جـامـعـة الـدول
الــعــربــيـة 1945 وانــتــهــاء احلــرب قـد
فـسحَ اجملـال لـتـأسيـس احزاب عـلـنـية
مع صــحــفـهــا اخلــاصـة بــعــد انـتــهـاء
احلـــرب مـــبــاشـــرة ومـــنــهـــا "جـــريــدة
الـشعب" التابعـة حلزب الشعب وكانت
تــصـدر مـنـذ عـام  1944وهـي اجلـريدة
الــتي  بـقــيت تـصــدر بـانـتــظـام في كل
ـلكي يـوم حـتى انـتـهاء نـظـام احلـكم ا
وكــان يــقــابــلــهــا صــدور اخــر لــنــفس
احلـــــزب بـــــاسـم جـــــريـــــدة " الـــــوطن"
اسـبـوعـيـة اصـدّر مـنـهـا  23عـددا. امـا
عـن جــريـدة "الــراي الــعــام" الــتـي كـان
يـــصــدرهــا الــشـــاعــر مــحـــمــد مــهــدي
اجلــواهــري الــنــاطـقــة بــلــســان حـزب
االحتــاد الـوطـنـي ثم اسـتـبــدلت بـاسم
جـــريــدة "صـــوت الـــســيـــاســة " . وفي
ايـلـول/سـبتـمـبر 1945 ظـهـرت جـريدة
تــعــرف بــاسم "الــعــصـبــة" وقــصــتــهـا
كـــاالتـي : ( تـــقـــدم عـــدد من الـــيـــهـــود
الـعـراقيـ الى وزارة الداخـلـية بـطلب
تــألــيف "جـمــعــيـة ســيـاســيــة" بـاسم "
عـصبـة مكافـحة الصـهيونـية " وذكروا
بــعــريــضـــة الــطــلب انــهم يــعــتــبــرون
الــصـهـيــونـيـة خــطـرا عـلى الــيـهـود  
مـثلما هي خطـر على العرب ووحدتهم
الـقومـية   ونشـرت صحيـفتهم  –انـها
تـسعى للتعـاون مع الوطني االخرين
 لـلقضـاء على النعـرات الطائـفية التي
تـمــزّق وحـدة الـشـعب الـعـراقي وخـلق
جـو من الـودّ  والـتـفـاهم بـ مـواطني
الــشــعب الــعــراقي كـافــة   ومــعــاجلـة
مشاكل اليهود االجتماعية التي تخلق
الـتذمر واالسـتياء وتـفسيـرها تفـسيرا
عـلمـيا صحـيحا . وفـضح اولئك الذين
يــردون اســتــغاللــهــا لــبـث الــدعــايـات
الـصـهــيـونـيـة كـمـشـكـلـة الـبـطـالـة بـ
الـشباب   ومشكلة الدّوطة في الزواج
ــــــرأة  –والــــــدوطــــــة هـي ان تــــــدفع ا
اخملـطوبة الى خـطيبهـا ما يرضيه من

نقود واثاث وجتهيزات ).
وصـدرت صحـيفة " الـبطحـاء" - ادبية
عــلـمـيـة اســبـوعـيـة تــصـدر مـرتـ في
الــشــهـر مــؤقـتــاً وعــددهـا االول في /1
نـــــيــــســــان 1946 وصـــــاحب اجملــــلــــة
ــسـؤول احملـامي واالديب ومــديـرهـا ا
شــاكــر الــغــربــاوي من اهــالي مــديــنـة

الناصرية.
وعـــلى ايّ حــال كــانـت هــنــاك صــحف
حــزبــيــة اخــرى مــثل جــريــدة "الـبــعث
الـقومي" ولـيست لـهذه اجلـريدة عالقة
بـحزب البـعث العربي االشـتراكي فهي
تــتــبع حــزب االصـالح الـذي يــتــزعــمه
سـامي شـوكت والـذي تـقـدم بـتـأسيس
نـادي باسم "نادي البـعث العربي" بعد
الــتـفــرغ من االصالح وحتـول اســمـهـا
الـى "جـريــدة الــبــعث" وفـي عـام 1946
اصــبــحت حتــمل عــنــوان " صــحــيــفـة
الـشـبـاب الـوطـني احلـرّ" . امـا جـريـدة
"االحتــاد الــدســتــوري" فــكــانت لــسـان
حــــزب الـــــســــلــــطـــــة "حــــزب االحتــــاد
الـدسـتوري"  –حـزب نـوري السـعـيد  
عـام 1950. ولـم تكـن شـخـصيـة صـالح
جـبـر بعـيـدة عن االحداث فـشـكّل حزب
االمـة واصـدر جـريدتـ هـمـا "االمة" و
"الــنــبــأ" وكــانت لــســان احلـزب شــكالّ

ولكنها للبالط قلباً .
Èdš« bz«dł

ولــنـا وقــفـة مع االحــزاب الـســيـاســيـة
الـــعــلـــنــيـــة وبـــدءاً من جــريـــدة "لــواء
االســتـقالل " وهـي اجلـريــدة الـنــاطـقـة
بـــلـــســـان حـــزب االســـتـــقـالل واصــدر
احلــــزب جــــرائــــد اخــــرى مــــثـل لـــواء
االسـتقالل والـيقظـة   واحلق يقال ان
جــرائــد احلـــزب جــمــيــعــهــا اتــصــفت
بــاجلـرأة والــشـجــاعـة في نــقـد الــفـئـة
احلــاكـمـة وكــشف عـيـوبــهـا   وشـحـذ
قاومة إجراءاتها وفضح الـراي العام 
خـــطــطـــهــا ونــوايـــاهــا ضـــد احلــركــة
الـوطنـية يـضاف لـها جـريدة (الـكفاح)
الـتي اسـتمـرت لـفتـرة قصـيـرة ما بـعد
قـيــام الـنـظـام اجلـمـهـوري فـيـمـا بـعـد.
وعـلى اجلـانب االخـر صـدرت جـريدة "
صـوت االحرار" التابعة حلزب االحرار
 –حــزب يـدعي االعـتـدال ويـسـيـر عـلى
ــعـارضـة ـلــكي مع ا مــنـهج الــنـظــام ا
لــلـســطـلــة الـقــائـمــة   وكـذلك جــريـدة
"صـوت االهالي" الناطـقة باسم احلزب
ـقراطي والـتي اوضحت الـوطـني الد
هـدفـهـا في انـقـاذ الـشـعب من عـبـودية
الـفـقـر والدعـوة الى اقـامة حـكـومة من
الـشـعب والى الـشـعب   والـعـمل عـلى
ـقــراطـيـة . ومن اجلـديـر تــطـبـيق الـد
بــاإلشـارة الـى انّ هـذا احلــزب لم يـكن
لــــديه نـــشــــرات ســـريـــة ألنـه ال يـــؤمن
بــالــعــمل الــســري او عــلى االقل لــيس
لـديه القدرات واالمـكانيات لـكذا اعمال
عــلى حـد وصـف احـد اعــضـاء احلـزب

آنذاك .
كــمـا كـان ألبـنـاء الــشـعب الـعـراقي من
الـكُرد نصـيب في الثقـافة اجلمـاهيرية
من خـالل تـنــظــيــمــاتـهـم الـســيــاســيـة
وتــســجل ســنـة 1935 بــدايــة انـتــشـار
قـراطـيـة واليـسـاريـة ب االفـكـار الـد
الـشبـاب الكُـرد وكونـوا عالقات وثـيقة
مـع جماعة االهالي في بغداد   وقبيل
ـيـة الـثـانـيـة صـدر كـتـاب احلـرب الـعـا
(االكــراد والـعــرب) يُــبـ فــيه الـكــفـاح

الـقـومـية 1959 ومـن ثم عاودت مـجددا
فـي عام 1960 وكـانـت ابـواب اجلـريدة
غـيـر ثابـتـة   إذ تتـوقف عـلى االحداث
الــتي تـعــيـشــهـا احلـركــة   فـيــمـا عـدا
ـقـال االفـتـتاحي الـذي يـعـكس وجـهة ا
نـظر احلركة جتاه تلك االحداث وكانت
تُـــذيل اجلــريــدة بـــعــبــارة " ايــهــا االخ
الـكـر نـاولـهـا ألقـرب رفـيق الـيك بـعد

الفراغ من قراءتها رجاء" .
وبــقـيـام حـركـة 8 شــبـاط 1963وتــسـلم
حـزب البعث العربي االشتراكي مقاليد
الــسـلـطـة بـعـد (30) سـاعـة قـتـال حـول
وزارة الـدفاع وبـاقي منـاطق العـاصمة
بـغداد   كانت اول صحيفة ظهرت هي
"اجلـمــاهـيـر" الـنـاطـقـة بـلـسـان احلـزب
وكــان يـشُــرف عـلــيـهــا االسـتــاذ طـارق
عـــزيــز . وتـــمــتـــعت بـــعض الـــصــحف
ـثـال ال بــإجـازة ومــنـهـا عــلى سـبــيل ا
احلــصــر جـريــدة "الــوحــدة" الـنــاطــقـة
بـلـسان حـركة الـقـوميـ العـرب والتي
دة شـهـراً واحداً اسـتـمـرت بالـصـدور 

فقط .  
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وبــعـد فــتـرة من الــزمنْ ظــهـرت مــجـلـة
شــهـيـرة هي "االقالم" ادبـيـة  –ثــقـافـيـة
ؤرخ وبـهـذا الصـدد يُشـير الـدكتـور وا
الــعــراقي ابــراهــيم خــلــيل الــعالف مـا
ـصـريـون يـفـخـرون يــأتي : " إذا كـان ا
بــأن لـديـهم مــجـلـة الـهـالل الـتي ابـتـدأ
صدورها منذ سنة 1892 وحتى الوقت
احلـاضـر   فـأن من حق الـعـراقـي أن
يـفـخـروا كـذلك بـان مـجـلة األقـالم التي
صـدر عددهـا األول في أيلول-سـبتـمبر
1964 التـزال مسـتمـرة علـى الصدور  
حـبتي جملـلة واعـترف أنـا شخـصيـاً 
األقـالم واعــتــزازي بـــهــا واحــتـــفــاظي
بـأعـداد كبـيـرة مـنهـا   ويـقيـنـا أن سر
ـومتها واسـتمراريتـها في الصدور د
أمـــر غـــيـــر مــألـــوف في بـالدنــا ولـــعل
رصـانتها وتشبثها بالبعد عن األجواء
الـسـيـاسيـة قـدر اإلمكـان كـان وراء هذا
اإلصــدار عـلى أن تـظل األقالم مـشـرعـة
من اجـل ثقـافة مـتنـوعـة وشامـلة تـلبي
ـثقـف احـتيـاجات أذواق الـكثـير من ا
الــعـراقـيــ وغـيـر الـعــراقـيـ .. خالل
الـسـنـوات األولى شـارك فـي إدارة هذه
اجملــلـة نـخــبـة من األسـاتــذة والـكـتـاب
ثال   الـكبـار نذكر مـنهم عـلى سبـيل ا
األســاتــذة الـدكــتــور جــمـيل ســعــيـد  
والـدكـتـور احـمـد مطـلـوب   والـدكـتور
عـبـد الرحـمن خالـد الـقيـسي والدكـتور
عــبــد الـهــادي مــحـبــوبــة   والـدكــتـور
يــوسف عــز الــدين والــشــاعــر ســعـدي
الئــكــة يـــوسف   والــشــاعـــرة نــازك ا
والــشـاعـر نـعــمـان مـاهـر الــكـنـعـاني  
والـقاص عبدالرحمن مجيد الربيعي  
واألسـتاذ الباحث التراثي عبد احلميد
الـعلـوجي   والدكـتور فـيصل الـوائلي
والـشـاعـر عبـد الـوهـاب البـيـاتي . كـما
ـــؤرخـــ كـــتـب فـــيـــهـــا نـــخــــبـــة من ا
ـبـدعـ رحل والـبــاحـثـ والـكـتـاب وا
عـدد كبـير منـهم   وهم احمـد الصافي
ألــنـجــفي وادمــون صـبــري   وحـسـ
مردان   وسميرة عزام   وشاذل طاقة
وعـلي أخلـاقاني   ومـصطـفى جواد  
وهــاشم مــحــمــد اخلــطـاط   ويــوسف
الئـــكــة(والــدة الـــســبــاعـي وأم نــزار ا
الئــكـة)   الــشــاعـرة الــراحــلـة نــازك ا
ـهنـا   ومحـمد جـواد علوش واحـمد ا

رحمهم الله " . انتهى . 
وكــانت هـنـاك جــريـدة عـراقــيـة تـصـدر
بـــبــغـــداد  بــثــمـــان صــفـــحــات وعــدد
الـعامـل فيـها ستـة " إدارة وحتريراً "
هـي جــريــدة (الــعــرب).وعــلى صــعــيــد
مـتصل كانت هنـاك العديد من اجملالت
الـــعــراقـــيــة والـــتي صــدرت بـــأمــر من
ــؤســســة الــعــامــة لــلــصــحــافـة –دار ا
ثال ال اجلـماهـير ومـنهـا على سـبيـل ا
احلــصــر (مــجــلـة الف  –بــاء) وتــعــني
"ارادة بالدي" في 22/5/1968 وتــصــدر
كـل يـوم اربـعــاء حتت مــسـمى "مــجـلـة
اسـبـوعـية سـيـاسـية جـامـعـة" للـعـائـلة
ـبادرين بتـأسيـسها الـعراقـية   ومن ا
احملامي والشاعر والسياسي العروبي
غـربـي احلـاج احـمـد من اهـالي مـديـنـة
ــوصل (احلـدبـاء) وكـذلـك عـمل فـيـهـا ا
عـــدد مـن رؤســـاء الـــتـــحـــريـــر امـــثـــال
االســاتــذة عــبــداجلــبــار شُــطب وعــبــد

االمـــيــر مــعــلـــة وســامي مــهــدي
ـفكـر االستاذ وكـامل الشـرقي وا
حـسن الـعـلـوي والكـاتب الـقـدير
عـكاب سـالم الطـاهر والـصحفي
الـشـهـيـر امـيـر احلـلـو وغـيـرهم
ن لم تُــــذكــــر مـع اعــــتــــذارنــــا 
اسـمـائـهم ومن اجلـدير بـالـذكر
ان هـذه اجملـلـة مـنـذ صـدورهـا
حــتى الـعـام 2003 كــان يـعـمل
فـي  هـيئـة حتـريـرهـا عـدد من
االفراد من مختلف التوجهات
الـــســيـــاســيـــة الــعـــلــمـــانــيــة
الــتــقـدمــيــة ان جـازّ

الـتـعـبـير !.  ولـم تكن صـحـافـة (الـكُرد)
وهم مـن ابنـاء الشـعب العـراقي بعـيدة
عن تــطـلـعـات الـشــعب الـكـردي وقـتـئـذ
ومـنـهـا صـحف كـانت تـصـدر فـي فـترة
احلـــكـم اجلــمـــهـــوري وهـي " نــوروز 
هــيـواي كــردسـتــان (امل كــردسـتـان) 
دنـكي قوتـابيان (صـوت الطـلبة)  راي
كـه ل (رأي الــشــعب)  االدب  كــزنك و

بيان". 
 وصـحـيـفـة (هـاوكاري) الـشـهـيـرة مـنذ
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في مؤتــــمره الـــصحـفي الذي عقــــده الـســـيد مـصــطفى الكـاضمي (اخلميس
ــؤشـرات نـوجـزهـا في  2020/6/11 ) يـلـتــقط احملـلل الـسـيــكـولـوجي عـددا من ا

اآلتي:
االول: قوله : "تـلقـيت تقـارير من األجهـزة األمنـية حـول خطط قـتلي خالل زيارتي
ــعـركـة بـيــنه وقـادة احـزاب األسالم الــسـيـاسي قـد ـوصل"..مــا يـعـني ان ا إلى ا
بـدأت..وأنه في قـوله لـألطـراف الـسـيـاســيـة (لـست خـائــفـا)..فـانه يـبــعث بـرسـالـة
لـلـعـراقـيـ بـأن سـاعـة الـصـفـر في مـعـركـته مع (حـيـتـان الـفـسـاد) قـد حـان زمن
حتـديـدهـا..وانه يبـعث بـرسـالـة لـلعـراقـيـ  عـلى ان كونـوا " سـنـدا لي وأعـيـنوني

عليهم" . 
:األول يرى ان الكـاظمي يعـمل ترويجا او وفي هذا يـنقسم الـعراقيـون الى فريقـ
تـسويـقـا لشـخـصـيته بـصـفته اول رئـيس مـجلـس وزراء بعـد الـتغـيـير يـخـتلف عن
وان األحزاب سابـقيه فيـما هو لن يـجروء عـلى مجابـهتم  ألنهم هم الـذين اتوا به

ولن تولّي عليها من يهدد مصاحلها. الفاسدة ال تنتج قائدا وطنيا
ما والثـاني يدرك عن يق بان الكـاظمي تعرض الى ضغوط تـصاعدت الى تهديد
يــعــني ان الــرجل صــادق ومــدرك ان األمــور ســتــنــتــهي الى مــواجــهــة..وان بـ

العراقي من منحه ثقته وبينهم من علقها حل ساعة الفعل.
(كـان اول مـقال وجـهـناه لـلسـيـد الكـاظـمي بعـنـوان:علـيك بـالفـساد اوال,,نـشر في

تمدن). الزمان واحلوار ا
ؤشـر الثاني:قوله انـنا اضطـررنا الى استقـطاع الرواتب لـنقص السيـولة يحمل ا

تفسيرين:
واما اما انـها كانت بـاقتراح من مـستـشاريه وقبـله مكرهـا..وهو احـتمال ضـعيف
انه وظفّـها بذكـاء بهدف جس نـبض الشـارع ليوصل نـقمة الـعراقـي على حـيتان
الفـساد الذين انـفردوا بثروات الـعراق وعزلـوا انفسهم في  10كـيلو مـترات مربع
ال احلرام.وأظـنه قصد تاركـ الشعب يـعاني الفـقر والعـوز فيمـا هم مرفهـون با
وحـابى وداهن ان يوصـل رسالـة خـاصـة الى من اشـاع الـفـسـاد في زمن حـكمه

وخان األمانة بقوله (لديّ ملفات للفساد لو كشفتها ألنقلب عاليها سافلها).
ــؤشـر الـثـالث  :حــمـلت  لـغــة اجلـسـد  في مــؤتـمـره الـصــحـفي هـذا انــطـبـاعـ ا

: متضادين عند العراقي
فريق وجـد ان لـغة جـسده تـكـشف عن انه ليـس صادقـا في نيـاته  النه اكـثر من
وان لـديه مـشـاكل في الـنـطق ومـخـارج احلـروف تضـعف من مـفـردة (بـصـراحـة)

واقف الى خطيب بارع.     تأثير لغته..فيما حتتاج مثل هذه ا
وفريق وجده متوازنا في لغتيه الكالمية واجلسدية  ما يوحي  بانه صادق..ويثير

التعاطف معه. 
ـتـلقـي في تعـابـيـر وجه قـائـلـها ان العـبـارة الـصـادقـة يـختـبـرهـا ا وسيـكـولـوجـيـا 
ومسـتوى الـصوت.. ومـا كانت واضـحة عـند الـكاظمـي بقدر مـا كانت تـكشف ان
الرجل (في حـيرة من أمره)وانه لم يتخذ القرار بعـد ولكنه يهيئ له بحذر لضمان
ـنقذ اخملـلّص..ويعرف انه لن يـكون ما لم نهـاية محـسومة ..يريـد فيهـا ان يكون ا

  . يحدث اليق عند العراقي
موقف:

لـيس مضـطـرا ان يعـلن الـسيـد الـكاظـمي عن مـوقفه الـرافض لـلتـهـديد بـتـصفـيته
ولـيس صحـيـحا  بـانه في مـوقفـه هذا يـخدم جـسـديا لـيكـسب تـعاطـف العـراقيـ
وقف الـصحـيح هو دعم الفـاسدين بـامتـصاص نـقمـة النـاس ضدهم. ونـرى ان ا

توجهات الكاظمي في حتقيق ما وعد به...مع تنويه خاص
ان  ال تــخـدّر مــثل هــذه الــتــصــريــحـات ــتــظــاهــرين بــا
مواقـفهم وحتد مـن نشاطـهم بتحـقيق هدفـهم في (نريد
نـحـوا الـسيـد الـكاظـمي دعـما بـاشـعاره وان  وطن) 
ا هـو مع الـشـعب العـراقي ويـعـمل على بانـهم مـعه طـا

استعادة هيبة الوطن وكرامة اهله.
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القـائمـة منـذ عدة مـواسم ومؤكد ان
الـدوري ســيـدخل ضـمـن فـتـرة عـمل
توقع ان تطلب تمديد التطبيعيـة  ا
فــتـرة عـمـلـهـا كـمـا اشـيع قـبل فـتـرة
والكل يـرى باهمـية تنـظيم  الدوري
ــســتـوى االفــضل بــعــد  مـواسم بـا
مرتبكة شكلت صعوبات للفرق البل

احلــــقـت بــــهـــا
اضـــــــــــرار
كـــــلـــــمــــا
طــــــــالت
مـــــــــــــدة
الــدوري
حـــــــــيث
ـواسم ا
االخـيرة
 عـنــدمـا
دخـــــــــــــل
الـــــــدوري
فــي عــــــــــز
الـــصـــيف

…œÒb;« WOFO³D² « qLŽ …d²  tł«uð  U¹Òb%

6ÊU e « ≠œ«bGÐ

خاطـب االحتاد العراقي لـكرة القدم نـظيره الدولي “فـيفا ”من اجل الـسماح بضم الالعب
نتخب الوطني. غترب لؤي العاني الى ا العراقي ا

وقـال مصـدر في الهـيئـة التـطبـيعـية الحتـاد الكـرة إن الهـيئـة خاطبـت االحتاد الدولـي بشأن
نتخب الوطني. غترب لؤي العاني لصفوف ا إمكانية ضم الالعب العراقي ا

ـغربي جتاهل وأوضح أن احتـاد الكرة أكـمل جميع إجـراءات ضم الالعب اال ان االحتاد ا
كتابنا لذلك قررنا التوجه الى االحتاد الدولي للتدخل في االمر.

ـلك األوراق كـاملـة لتـمثـيل اسود جتدر اإلشـارة الى ان لؤي اصـدر اجلنـسـية الـعراقـية و
الرافدين
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للدخول في معسكر تدريبي
مـغلق بـعـد الغـاء مـنافـسات

متاز. دوري الكرة ا
وقـــال احـــمــد فـي تــصـــريح
صــحـفي إن الـغـاء مـنـافـسـة
ــمــتـاز الــدوري الــعـراقـي ا
سيؤثـر بصورة سلـبية على
ـنــتخ الــوطــني في العــبـي ا

الفترة القادمة.
ـنـتخب وأضـاف ان مـدرب ا
الــــوطــــني ســــريــــتــــشــــكـــو
كـــاتـــانـــيـــتش مـــطـــالب في
الــوقت احلــالي بــان يــعــمل
عــــلى جتــــمــــيع الـالعــــبـــ

درب علي هادي قبل الدفن جثمان ا

غـــيـــر ذلـك ســـيـــجـــعل  من  ابـــقـــاء
الـوضع  متـوتـر  باي وقت كـان  ما
يـتــطـلب مـعــاجلـة مــشـاكل الــنـظـام
االنتـخـابي  السـابق ومراجـعته مع
 اخملــتــصــ من اصـحــاب اخلــبـرة
ــطــلـوب واجنــاز االمــور بــالـوقت ا
الهــمــيـــة ذلك في انـــتــخــاب احتــاد
يـســتـنــد عـلى هــيـئـة عــامـة مــؤلـفـة
ضـمن الــضــوابط تــعـكس اهــتــمـام
الــكل  وجتــســد دورهــا كـمــا يــجب
ـهني عـبر ليـس امامـها اال الـعمل ا
ـن يــريـد ان االخــتــيـار الــصــحــيح 
يعمل في جـمهوريـة كرة القدم   في
مهـمة جديـدة   حيث  تغـير  الواقع
واعادة تفعيل دور االحتاد  وفي ان
يسير  العمل  دون مشاكل  ومعلوم
كلـما جـاء النـظام مـتكـامل  فان ذلك

سيفضي الى انتخابات نزيه.
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وان تــاخـذ االمــور  الى فـهـم جـديـد
فـي الــعــمل والــقــدرة  عــلى جتــاوز
االخــفــاقــات اذا مـــا اســنــد الحتــاد
مـهـنـي  يـاتي عـبـر تـطـبـيق  شـروط
الــنــظـــام الــداخــلي لـــلــوصــول الى
ـا يـؤدي   الى حتـقيق الـنـخبـة  و
ـثـلة اصالحـات لـريـاضة الـعـراق 
بــكــرة الـــقــدم  وان يــنـــعــكس عــلى
اصالح االمــور ونـهـايــة حلـقـبـة من
عــمل  مــرتــبك  جــرى فــيه اخــتـراق
ــصـلــحــة  اشــخـاص او الـقــانــون 
مــجـمـوعــة قـبل ان يـســقط اجلـمـيع
ويغادروا اجلمهورية غير مؤسوف
عـــلـــيـــهـــا ولـــو ان بــعـض اعـــضــاء
ــا رافق االحتـــاد غــيـــر مــعـــنـــ  
االنــتـخـابــات من  اخـطــاء لـكن كـان
االجـدر بـهم  ان يـنـبهـوا لـهـا  بـدقة
لــــقـــطـع الـــطــــريق امــــام االخـــطـــاء
واســتـــبــعـــاد كل من راح يـــخــتــرق
الـقانـون الن االخطـاء تـظهـر  حتـما
قــصـر الــزمن ام طــال واالهم اعـادة
كتابة النظام الداخلي لالسهام  في
ـهـمة االولـى للـجـنة الـتـغيـر وهي ا
ــست  سـهـام بــنـيــان الـتي مــؤكـد  

ــــقــــبل حــــيث اخلــــطــــوة  االولى ا
ـبادرة من نـادي نفط لـتشـكيـلهـا  
الــوسط  اضــافــة الى  ان الــبــعض
من الــعـــامــلــ في وسـط الــلــعــبــة

يـجـدون من ان الـلجـنـة قـد ارتـكبت
خــطــا في تـــشــكــيل جلــان االحتــاد
ومــنـهــا جلـنــة االنـضـبــاط  قـبل ان
يــذهـب عــدد اخــر  فـي الــتــشـــكــيك
بـنـوايـا الـلـجـنـة ووضـعـهـا مـوضع
شـــبــهـــات  فـــيــمـــا يـــخص اصــدار
النـظـام الداخـلي  والدعـوة  الجراء
ـشاركة انتـخابات نـزيهـة تضمن  ا
ــا تـنـطـبق عـلـيـهم الـشـروط ويـعـذ
ـهـمــةاالخـطـر في عـمل هــذا االمـر ا
اللـجنة في  اصـدار  نظام  مـتكامل
والنظر لـلمستـقبل  وفي  النهوض
بـواقع الـلــعـبـة فـي تـشـكــيل مـكـتب
تنفـيذي الحتاد الكـرة  عبر   اجراء
انتخابات نزيهة  وعلى اللجنة  ان
اضـية  الن تـستـفيـد من الـدروس ا

ايوب اديشو

عـام  او  مــا تـرتـايه الـفـرق نـفـسـهـا
ــطـلــوبـة لــكن االهم وضع االسس ا
لدوري مـنتـظم حـتى لو لم يـعمل به
وسم  اذا ما استمرت جائحة هذا ا
كورونا   لكن البد من ايقاف تدهور
سابـقة واالسبـاب معروفـة بعدما  ا
ارتكـبت االحتادات الـسابـقة اخـطاء
فادحـة ليس من حـيث الوقت حسب
ـتغـيرة  ويـلزم الـلجـنة بل   االلـية ا
اتباع اسالـيب عمل متـقدمة  والنها
اتت لـــهــذا الـــغــرض بـــعــد حتـــديــد
واجــــبـــاتــــهــــا وان تـــاتي الــــقـــراءة
الصـحيحـة  وهذا يـعتمـد على درية
وخـبرة ومـهنـية الـلـجنـة للـمسـاعدة

في جتاوزاالخطاء.
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وعــــلى الـــــلــــجــــنــــة ان تــــعـــــلن عن
ـنتخب برنامـجها اخلـاص باعداد ا
الــــــوطـــــني   خلــــــوض اخـــــر ثالث
ـؤهـله مــبـاريـاته فـي الـتـصـفــيـات ا
لكاس العالم في الدوحة 2022 بعد
اعـالن االحتــاد االســيــوي مــواعــيـد
ــبـــاريــات الـــتي عـــلى ضــوء تــلـك ا
نتـائجـها يـحدد مـصير الـتاهل  الى
نهائـيات كـاس العالم من خالل رفع
نـتخب الـفني التـنسـيق مع جهـاز ا
من حيث جـــــــمع وتواجد الالعب
 ومكـان اجـراء الوحـدات التـدريبـية
ــا يـــؤمن حـــمــايـــة الالعـــبــ من
فــيــروس كــورونــا ومن  ثـم حتــديـد
واجــــــــــهتها جتـريـــــــبيا الفرق  
مـن اجل اســتــغالل الــفــتـرة الـى مـا
بـاريات  بـافضل حال قبل خـوض ا
 من اجـل  حتـــــــــــقـــيـق الـــنــــتـــائج
ـــطــــلـــوبـــة امــــام مـــبــــاريـــات قـــد ا
ـنـتخب التـــــــــكـون سـهـله رغم ان ا
ــــلـك كل مــــــــــــؤهـالت  الــــتــــاهل
وهـــــــو  االقــــــرب  لـه  لــــــكـن الشيء
مــتــحــقق لالن  ومع ذلك فــالــرغــبــة
ـباريات بتـحقيـق الفوز في جـميع ا
القدمـة للبقـاء على السـجل النظيف
وحتـقـيق فـارق نـقـاط اكـبـر مع فـرق

اجملموعة.

حـــــــتـى وان كـــــــان عـــــــبـــــــر
االنترنت.”

ـــــــــــــــــــــدرب ا وأوضـح أن “
الـســلـوفـيــني لـيس مـهــتـمـاً
نتخب الـوطني وهو يعد با
األيــــام فــــقط فـي مــــشـــواره
التدريبي وان قمـنا بحساب
الــوحـدات الـتـدريــبـيـة الـتي
نـتـخب سـنـجد قـاد فـيـهـا ا
انا ال تشكل  %5من عقده.”
 وفي ســـيـــاق مـــتــصـل اكــد
مــدرب نـادي الـنــجف حـسن
نـتخب الـوطني احمـد ان ا
اصـــبح بـــحـــاجـــة كـــبـــيـــرة
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ـدرب العراقي هادي انتقد ا
ـــنــتــخب مــطـــنش مــدرب ا
الــــوطــــنـي لــــكــــرة الــــقــــدم
الــســلـوفــيــني ســريـتــشــكـو
كاتـانيـتش بسـبب برنـامجه

التدريبي.
وقــال مــطــنش فـي تـصــريح
صــحــفي  إن “كــاتــانــيــتش
نـتخب ليس حـريص عـلى ا
الـوطــني لـو كــان حـريــصـا
لكـان اسـتغل تـوقف الدوري
وقــــام بـــتـــدريـب الالعـــبـــ
ـسـتـوى عالٍ تـدريب عـالي ا
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نــقل جـثـمـان الـكـابـ عـلي هـادي
الى مـــقــبــرة الــنـــجف اجلــديــدة 
والـذي وافـاه األجل يـوم اجلـمـعة
ـاضي بــعـد إصــابـته بــفـيـروس ا

كورونا الوبائي .
وقــال مــسـؤول مــكــتب الــشــهـداء
واجلــرحـى في فــرقــة األمـام عــلي
القتالية  التابعة للحشد الشعبي
عــبـد احلـسن احلــيـدري في بـيـان
صـحـفي وصـلت جـثـمـان الـكـاب
عــــلي هــــادي الى مــــقــــبـــرة وادي
الـــــسالم اجلـــــديــــدة بـــــالــــنـــــجف
األشـرف  حيث نـقــــــل اجلـثـمان
من بغداد بواسطة عجلة إسعاف
عـــائــــده الى طــــبـــابــــة احلــــــشـــد

الشعبي .

وأوضـح احلـــــيـــــدري : حـــــيث أن
قبرة اجلثمان فـور وصوله الى ا
غـتـسل والتـكـف   نـقلـه الى ا
ـــــيـت وزيــــارة قـــــبـل أداء صالة ا
األئــمـة األطــهــار عــلى جــثــمـانه 
بعـدها  نقـلة الى مثـواه األخير
لـيودع الـعـراق  أحد الـنـجوم في

عالم الرياضة العراقية الكبار .
وتلـقى رئيس الهـيأة التـطبيـعية
ايــاد بــنــيـان رســالــة تــعــزيـة من
رئــيس االحتـــاد اآلســيــوي لــكــرة
الـــــقــــدم الــــشــــيـخ ســــلــــمــــان بن
ابــراهـيـم الـنــائـب االول لـرئــيس
االحتـاد الـدولي تعـبـر عن عـميق
ـواسـاة لـوفـاة مـشـاعـر احلـزن وا
ـدرب الـنــجم الـدولي الـسـابق وا
عــــلي هــــادي الــــذي تـــوفـي يـــوم
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اسـتــقــطـبت األنــديـة الــعـراقــيـة مــنـذ
تـطبـيق نـظـام االحـتـراف الـعـديد من
الالعـــبـــ األجــانـب الــذين لـــعـــبــوا
لــســنــوات في بالد الــرافــدين ومــثل

بعضهم أكثر من نادٍ محلي.
ويـــــأتي عـــــلـى رأس هـــــؤالء الالعب
الـنـيـجـيـري رحـيم الـذي بـدأ مـشواره
مع الـــزوراء وانـــتـــقل بـــ الــنـــجف
وكـــربـالء واحلـــدود والــــصـــنــــاعـــات
صافي.وفي كل محطة الكهربائيـة وا
كـان أوالبـي يـتــرك بـصــمـة واضــحـة
تدفـع بعض األنـديـة األخـرى لـوضعه
ضمن خـياراتـها.ويـنطبـق نفس األمر
على الـالعب الغـاني أكـوتي مـنـساه
الــذي بــدأ مــســيـــرته في الــعــراق مع
الـقــوة اجلــويـة ثم انــتـقـل لـلــمـيــنـاء
ـطــاف في والــشــرطـة وانــتــهى بـه ا
ــــاضي بــــالــــصــــنــــاعــــات ــــوسـم ا ا
الـكـهــربـائـيــة لـكـنه تــعـرض إلصـابـة
أضـعـفت حــضـوره مع األخــيـر.ويـعـد

الالعب الــســوري عالء الــشــبــلي من
األسماء الـتي تركت بـصمـة أيضا في
الــدوري الـــعـــراقي حــيـث لــعب دورا
ـيـزا مع نـفط الــوسط في الـبـطـولـة
الـعــربـيــة وتـألق فـي مـركــز الـظــهـيـر
ن ومــثل كــذلك الــنــجف وأربــيل األ

وزاخو. ويبرز أيـضا في هذا الصدد
الـســوري اآلخـر حـمــيـد مــيـدو الـذي
ــيــنــاء ومـر مــثل الــقــوة اجلـويــة وا
بفتـرة قصيـرة مع النجف لـكنه شكل
يـزا مع مواطنه عدي جفال ثنائيا 

وقدم موسما جيدا حينها.
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هل بوسع اللجـنة ان تنجـز اعمالها
وايقـاف  حالة االربـاك  القائـمة وما
يـحــصل لــهــا  من تـقــاطــعـات  كــمـا
جــرى  في عــمــلــيــة الــغــاء الــدوري

وبــــــعــــــد رفـض مــــــدربي الــــــفــــــرق
واغـــلـــبـــهـم  تـــغـــيــــبـــوا عن دعـــوة
االجـتـماع  الـذي  دعت الـيه الـهـيـئة
الـتـطـبـيـعيـة العـتـراضـهـا عـلى قرار
حتـــديــد مــوعــد أولي لــلــدوري دون
االهـتـمـام بـرأيـهـا كـمـا ادعت    كـما
ــــدربــــ من دون رفــــضت دعـــــوة ا
عــلـمـهـا ولـو ان ثـالثـة مـدربـ فـقط
حـضـروا االجـتـمـاع وقـبـلـهـا اتفـقت
الـفـرق  ورفـضت  اسـتـنـاف الدوري
واالصــرار عـــلى الـــغــائه  وهـــو مــا

حصل.
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ــشـاركـة وبــدات تـوجـهــات الـفـرق ا
ـمــتـاز بـتـشــكـيل رابـطـة بـالـدوري ا
ــوسم ـــســابــقــة  ا تــتــولى ادارة  ا
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تــمــر االيــام بـــســرعــة عــلى مــهــمــة
ــؤقـــتـــة الدارة االحتــاد الـــهــيـــئـــة ا
الــعـراقي لــكـرة الـقــدم الـتي شـرعت

بـعـمــلـهـا  بـقــرار من الـفـيــفـا بـدايـة
ـاضي على ان تستمر شهرنيسان ا
ـدة سـتـة اشـهـر ووضع الـلـعـبة لن
يكون هـو ذاته بعد  حل االحتاد في
ظـــروف اطــــلع عــــلــــيــــهـــا الــــوسط
الريـاضي وكان االعضـاء  يتكـهنون
بـــنـــهـــايـــتــهـم والنـــهم كـــانــوا وراء
اخـتـالل االمـور طـيـلـة فـتـرة عـمـلـهم
قـبل ان  تـاتي  الـعـاصـفه وجتـرفهم

الى  من حيث اتوا.
والن مــا قـــامــوا به كــان  مـــخــالــفــا
للنـظام والتـعليـمات ويعـلمون بذلك
مــا ســرع  بـحـل االحتـاد  وتــشــكـيل
ـذكـورة بـادارة ايـاد بـنـيان االدارة ا
الـتي تـواجه مـهـام كـبـيـرة وضـغـطا
في ان تـنـجز مـا كـلـفت به والـسؤال
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في اوضح نـقد يوجه الى الهيئة التطبـيعية لتسيير شؤون كرة
ـدرب واالداري السـابق احمد راضي انه الـقدم قـال النجم وا
سـيـلـجـأ الـى تـدويل قـضـيـة (عــدم) قـيـام الـهــيـئـة الـتـطــبـيـعـيـة
بـواجباتـها االساسـية .. وسـائل اعالم محلـية نشـرت تصريح

احمد راضي   وعّدتها تهديدا للهيئة التطبيعية .
لـكن احــمـد راضي اكــد انه ال يـقــصـد الــضـغط عــلى الـهــيـئـة
ا يرسل من خالل الـتطبيعية باجتاه عـدم اتمام مهمتها   وا
تـصريحه رسالـة الى رئيس واعضـاء  الهيئـة التطـبيعيـة يشير
فـيها الى ضرورة التركـيز على النظام الـداخلي وحتديد موعد
كـتب التـنـفيـذي لالحتاد الـقادم   وقـبـلهـما تـسيـير انـتخـاب ا

الشؤون االعتيادية للكرة العراقية .
مـراقبون لـلصراع الشـديد على رئـاسة االحتاد الـعراقي لكرة
الــقـدم رأوا ان الــكــابـ احــمــد راضي اســتـعــجل في اطالق
ـسّـيري تـصـريحه الـذي يـتـضـمن (تهـديـدا اداريـا)  صـريحـا 
ـتبـقيـة من عمر دة الـزمنـية ا الـهيئـة التـطبـيعـية   وقـالوا ان ا
ـنـاط  بـهـا .. الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة كـفـيـلـة بـاكـمـال الـواجـبـات ا
وآخـرون فـسّروا (تـهـديد) احـمـد راضي عـلى انه محـاولـة منه
لـ(قـطع) الطـريق امام وزيـر الشبـاب والريـاضة عـدنان درجال
لــلــتــرشح لــرئــاســة االحتــاد   ولم يــنف احــمــد راضي هــذه
احملـاولة   وقال لـوسيلـة اعالم مرئية ,انه يـتمنى ان ال يرشح
وزيـر الــشــبـاب والــريـاضــة نــفـسه لــرئــاسـة االحتــاد   وقـال
سـالتـقي الكـاب عدنـان درجال القـنعه بـعدم الـترشح لـرئاسة
االحتـــاد   وعــنــدمــا ســالــته الــوســـيــلــة االعالمــيــة عن مــدى
مـشـروعـية تـرشح الـكـابـ عـدنان درجـال لـرئـاسـة االحتاد  
قـال احمد راضي   له احلق كله   ولكن سيقولون ان عدنان
ـنـاصب .. وعن يونـس محـمود درجـال يريـد االسـتئـثـار بكل ا
وهـو مـنافس آخـر عـلى رئـاسة االحتـاد قـال احـمد راضي انه
ــنـافــسه لــصـاحله   (واثق) من ان يــونس ســيـنــســحب من ا
ورتّب رئـيس نـادي الـكرخ الـدولي الـسـابق شرار حـيـدر لـقاءاً
بـ احـمـد راضي ويـونس مـحمـود في مـقـر الـنـادي   بـهدف
عـدم تــشـتــيت االصـوات   وفــسح اجملـال الحــمـد راضي في

الترشح لرئاسة االحتاد .
 ال يـختـلف اثنـان علـى ان احمـد راضي مؤهل تـمامـا لرئـاسة
ـتــلـكه من خـزين رائع من ـا  االحتـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقـدم 
اخلـبـرات الــفـنـيـة واالداريــة    ولـكن يـؤكــدون ان ثـمن الـفـوز
ـنصب الرئيس غـالي   الن عدنان درجال وان تـقلد منصب
وزيـر الشـبـاب والريـاضـة   فان ان رئـاسة االحتـاد تـبقى من
اهم اولوياته   الن عمر االستيزار قد ال يزيد عن سنة واحدة
  وعــمـــر رئــاســـة االحتـــاد هــو اربع ســـنـــوات .. وان يــونس
ــنح احــمــد راضي فــرصـة مـحــمــود مــنــدفع جــداً و(قـد) ال 
االنـفراد بـالـترشح لـرئـاسة االحتـاد .. ثم يـجب ان ال يتـناسى
احــمــد راضي ان رئـــيس نــادي اربـــيل الــريــاضـي الــدكــتــور
عـبدالله مـجيد   والـرئيس االسبق الحتـاد الكرة نـاجح حمود
مـنافسـان له ولزمـيلـيه عدنـان درجال ويونس مـحمـود   وهما
عطـيـــــات السالـفة الذكر يـتمتعـان بحظوظ غـير قليـلة . وفق ا
نـقـول الحـمـد راضي ان الـطـريق الى  رئـاسـة االحتـاد وعر  
ـنظم عـلى الهـيـــــئة الـعامة والـتحرك ا
 بـهدف كـسب ثقـتهـا   هــــو الذي
يــــــضـــــمـن لـك الـــــفـــــوز   ولــــــيس
انـسـحـاب أيـا من مـنـافسـيك مــــن
ســـــــبـــاق الـــفـــــــوز بـــرئـــاســــــــة

االحتاد .

عـــنــدمـــا يــبــدا مـن نــهــايـــة ايــلــول
اوبداية تـشرين اول وينتـهي بشهر
اب  هل يـعـقل مثال ان يـتـكـرر نفس
الـــســيـــنـــاريــو اكـــثــر مـن مــرة رغم
اسـتــمـرار اعـتـراضـات الـفـرق الـتي
جتـد نــفـسـهـا  امـام حتـدي الـدوري
الــذي ســيــكــون في وضع مــخــتـلف
ـــــرة فـي ظل ش كـــــورونـــــا هـــــذه ا
وتـصـاعـد االصـابـات الـتي تـسـببت
بفقدان الوسط الرياضي لشخصية
درب كرويـة  حـيث وفـاة الالعب وا
عــلي هـادي  له الــرحـمـة  والــصـبـر
الهـــله واصـــدقــائه كـــمـــا  نــتـــمــنى
الـشــفــاء الـعــاجل لــلـنــجم الــكـروي
احمد راضي الذي اصـيب بفيروس
كـــــورونــــا  وان يــــحـــــفظ الــــبــــاري

اجلميع.
ان انتشار الويـاء   يتطلب  الدعوة
الى لقاء موسع  مع الفرق واالعالم
وخبراء اللعبة لوضع البطولة على
الـسـكـة الـصـحـيـحـة
والـــنـــظــر الى
واقع الـفـرق
وامـكــانـيـة
الـــــلــــعب
لـــدوري

الـنقـد   وعـليـها ان تـعـلم انهـا ليس
مــنـــعــزلـــة في ظل ظـــروف كــورونــا
واحلـــراك الـــكــروي الـــقـــادم  انـــهــا
همـة االكبر للـجنة وامـام االختبار ا
احلقيقي وفي ان تثبت قدرتها على
جتــاوزهـا الن فـي الـلــجـنــة خـبـرات
ــ يـتــقـدمــهـا ابن الــلـعــبـة واكـاد
ـعــروفـة الـدكــتـور والــشـخــصـيــة  ا

شامل كامل.
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وامـام اللـجـنة مـهمـة تـسمـية الـفرق
ــطـــلــوب مــشــاركـــتــهــا في  دوري ا
ابــطـال اسـيـا والـبـطـوالت الـعـربـيـة
بـعد الـغـاء الـدوري  ومعه الـتـتويج
الـذي سـيـدفع الـلـجـنـة  الى اعـتـماد
مـــــوقـف الـــــدوري االول اوالقـــــامــــة
بـطـولة تـاهـيـليـة  كـمطـلب لـتسـمـية
الفرق للـمشاركات اخلـارجية والتي
شاركة فـيها  على اقل من تقتصـر ا
ــمـتــازة  ورغم ذلك نــصف الــفــرق ا
ــشـاركـة ســتـواجـه صـعـوبــات في ا
امـام  تسـديد  مـسـتحـقات الالعـب
ـنتخب وهو ما  طـالب به  حارس ا
الــوطـــني والــزوراء جالل حــسن
الـــذي  اعـــتــــرض عـــلى الـــغـــاء
الـــــدوري  واهــــمــــيـــــة تــــدخل
اللجنة في حسم مشكلة عقود
ورواتب الـالعـــبــــ ومـــنــــهـــا
ـــوسـم الـــســـابق مـــدورة من ا
وقـــــــــبـل جـالل طـــــــــالـب  العب
الـــــــشـــــــرطــــــــة كـــــــرار جـــــــاسم
ـسـتـحـقـاته من ادارة الـشـرطـة
ومـــا يــــتـــبع ذلك  خـالل مـــهـــمـــة
ـتـوقع ان ـقـبل ا االعـداد لـلـمـوسم ا
ــشـكـلـة  بـشــكل اكـبـر امـام تـظـهـر ا
ــســتـحــقــة لالعــبــ من الــديــون  ا
ــلــغى   والــضــغط عــلى الـــدوري  ا
ــبــالغ وهي االنـديــة  فـي تـســديــد ا

الية. وارد ا تعاني  من  انعدام ا
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كـــمــا يــتــطـــلب من الــلـــجــنــة بــحث
مـسـابـقـة الـدوري الـقـادم مع الـفـرق
ــعـــاجلـــة مــشـــاكــله واخملـــتــصـــ 

متاز الى الوصول في اتفاق نهائي مع احتاد الكرة »UHð‚∫ تسعى فرق ا

اجلـمـعة عـن عمـر يـنـاهز 53 بـعد
اصابته بفايروس كورونا

وقـال الشـيخ سـلمـان بن إبـراهيم

آل خـــلـــيــفـــة في رســـالــتـه: بــاسم
أسـرة كــرة الــقـدم اآلســـــــــيــويـة
أرجـــو أن تــــتـــقـــبـــلــــوا عـــمـــــــيق

ـواسـاة لـرحـيل عـلي الـتـعـزيـة وا
هادي.

وأضـاف: كــان انـتــشـار فــايـروس
كـــورونــا أصــعـب اخــتــبـــار طــبي
نــواجــهه في هــذا الــزمن ونــحن
نشعر باحلزن العميق لوفاة أحد

أركان اللعبة.
وأوضح: سـوف نذكـر عـلي هادي
دائــمـاً حلــمـاسه من أجل تــطـويـر
الـلــعـبـة عـلـى مـسـتــوى الـشـبـاب
ومـسـاهـماته لـتـطـوير الـلـعـبة في

العراق وقارة آسيا.
وكـــــــان عــــــلـي هــــــادي مـن أبــــــرز
مــــدافــــعـي فـــريـق الــــزوراء أحـــد
اشــهــر فـرق الــعــاصــمــة وسـاهم
بــحـصــوله عـلى لــقب الـدوري في
اربع مـــرات واعــتـــزل الــلـــعب في

نهـايـة الـتـسـعيـنـيـات لـيـتجه إلى
عالم التدريب.

وعُـــــرف الــــراحـل مع شـــــقــــيـــــقه
الدولي السـابق حمــــــــزة هادي
مــــدافع فــــريق الــــقــــوة اجلــــويـــة
الـسـابق بـصالبـتـهـمـا الـدفـاعـيـة
أثـنـاء مــشــــــــوارهـمــا مع الـفـرق
فـي مـــــســـــابـــــقــــــــــــة الـــــــــدوري

العراقي.
ـدرب الــراحل عـلي كــمـا أشــرف ا
هادي عـلى تدريب عـدد من الفرق
الـعـراقـيـة أبرزهـا الـقـوة اجلـوية
ـسابـقة احملـلية والـطلبـة قطـبا ا
ــنــتــخب نــاشــئي وعــمل مـــدربــاً 
الـعـراق وأخـيـراً مع فـريق زاخـو
الذي أشرف على تدريبه في أكثر

من موسم.
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ودخــول مـعــســكــر تــدريـبي
مـغـلق لـتـحــضـيـر الالعـبـ

جيداً.
ــــــــنـــــــتـــــــخب وأوضح أن ا
الـوطـني يـحتـاج حـالـياً الى
مــــبـــاريـــات وديــــة مع فـــرق
ــنـطـقـة السـتـرجـاع الـروح ا
الـتنـافسـيـة لالعبـ واعادة

لياقتهم البدنية.
جتــــــــــدر اإلشــــــــــارة الى ان
ـنــتـخب الـوطـني سـيـلـعب ا
الـتصـفيـات االسيـوية خالل
شــــــهـــــري تــــــشــــــرين األول

. قبل والثاني ا

باراة لقطة للمحرف أوالبي اثناء ا
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أكـــد  رئــيس اجلــمـــهــوريــة  بــرهم
صـالح  أهميـة تأم إطالق رواتب
شـبكة احلمـاية االجتمـاعية وخلق
فـرص عمل لـلشـباب فـي القـطاعات
اخملـتلفة وتأهـيلهم واالستفادة من

طاقاتهم وخبراتهم.
وأشـار صـالح خـالل استـقـبـاله في
قــصـر بــغـداد أمـس االحـد  وزيـري
الـعمل والشؤون االجتماعية  عادل

الـــركــابي والـــشــبــاب والـــريــاضــة
عـدنـان درجال كالً عـلى حدة (إلى
ضـرورة مضاعفـة اجلهود لالرتقاء
بـــالـــواقع الــريـــاضي والـــشـــبــابي
ا ـنـشآت الـريـاضـيـة  وتـطـويـر ا
ـواهب ويــلـبي يــخـدم الــشـبــاب وا
طــمـوحـاتـهم ويـطــوّر إمـكـانـيـاتـهم
ويــــحــــقـق أهــــدافــــهـم فــــضالً عن
الــســعي لـرفـع احلـظــر الــكـامل عن

العب العراقية).  ا

وشـدد صـالح عـلى (أهـمـيـة تـعـزيز
نـــظـــام احلــمـــايـــة االجـــتــمـــاعـــيــة
واالهــتــمــام بــالــشــرائح الــفــقــيـرة
ـا وذوي االحــتـيـاجــات اخلـاصـة 
يـسهم في حتقيق العدالة والتكافل

االجتماعي).
وبـــدورهــــمـــا قـــدم وزيـــرا الـــعـــمل
والــريـاضــة بــحـسب بــيــان تـلــقـته
(الــزمـــان) أمس ( عــرضــاً مــفــصالً
جلـــهـــود الــوزارتـــ في مـــجــاالت

تـأهيل الـشباب ورعـايتـهم وتقد
اخلــدمـات لأليـتـام واالرتـقـاء بـدور
ـشـاكل ـهـني وا مـراكـز الـتـدريب ا
الـــتـي تـــواجه عـــمـــلـــهـــمـــا في ظل

جائحة كورونا).
وفـي سيـاق مـنـفـصل أعـلنت وازرة
الــشــبـاب والــريـاضــة أن   درجـال
ـتـابـعـة احلــالـة الـصـحـيـة تــكـفل 
لـــلــنـــجم الــدولـي الــســابـق احــمــد
راضـي بعدمـا ظهرت عـليه اعراض
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فـيروس كـورونا). وقـال مديـر قسم
االعـالم واالتــصـــال احلــكـــومي في
الــوزارة  مــوفق عــبــد الــوهـاب في
بـيـان صـحـفي  ان (وزيـر الـشـباب
والــريــاضــة عــدنــان درجــال تـكــفل
ـتــابـعـة احلـالـة الـصـحـيـة لـنـجم
ــنـتــخب الـوطــني الـســابق بـكـرة ا
الــقــدم احــمــد راضي عــقب ظــهـور
ـستـجد أعـراض فـيروس كـورونا ا

عليه).

احمد
راضي
داخل

ستشفى ا



الـدائـرة مـعـرضـهـا السـابع
عــشــر لـلــفــنـان نــبــيل عـلي
حتـت عــــنــــوان (تـــــرانــــيم
مــــســـافـــرة) وعــــنه قـــال
ـــعـــرض عـــويـــد (إن ا
حمل 16 لوحة فنية
اتسـمت بـالـطابع
الــــتــــعــــبــــيــــري
والـــتـــجـــريـــدي
جـســدت افــكـار
الـــــــــســـــــــفـــــــــر
والرحالت بـألوان
الــــــبـــــهــــــجـــــة

والفرح.
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ـصري ـمثل ا وقع االخـتيـار على ا
يـاسـر جالل لــتـجـسـيــد شـخـصـيـة
الــصــحــابي خــالــد بن الــولـيــد في
سلسل اجلديد(سيف الله) وذلك ا
فترض أن يجسد بعد أن كان من ا
ـمثل عـمـرو يـوسف والذي الـدور ا
ـنــتـجـة عن أداء اعـتــذر لـلـشــركـة ا

الدور.
وقع الـبوابة  كان جالل قد ووفقا 
قـبل الـدور والتـعـاقـد علـيه بـعد أن
تـأكـد من اعتـذار عـمـرو يوسف عن
ــسـلـسل حـتى أنـه ذهب بـنـفـسه ا
ــنـــزل يـــوسـف وتــأكـــد مـن كـــافــة

التفاصيل.
وأوضح عـــمـــرو يـــوسف لـــيـــاســر
جالل أنه (بالـفعل اعـتذر عن الدور
نتجة لـلعمل "شركة كون الشركـة ا
ـسـلـسل لـعـام ســيـنـرجي" أجـلت ا
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ادهم يوسف

ـمـثـلة { لـندن  –وكـاالت - يبـدو ان ا
ـيــة من اصـول لــبــنـانــيـة ســلـمى الـعــا
حايك وجـدت احلل الـطـبـيـعي لـتـفـادي
استـخدام الـبوتوكس في احلفـاظ على

نظارة وجهها.
ـوقع أمــا الـســر الـذي كــشـفــته وفـقــا 
الــفن فــهــو عــبــارة عن وجــبــة عــربــيــة
مــعــــــــــروفــة في الــبـــلــدان الــعـــربــيــة
وإســمـهـا شــوربـة الـكــوارع الـتي تـرى
حايـك (انهـا وجبـة مهـمـة للـحفـاظ على

الشباب). 
مـؤكــــدة ان (هـذا الـطـبق الـذي يتـألف
من الــعــظــام والــنــخـــــاع
الـــغـــني بـــاجلـــيـالتــ
والــــدهـــون لــــدرجـــة
تغينـها عن اللجوء
حلـــــــــــــــــــــــــــــقــن
البوتوكس).
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ــاضي الــهــيــئـة ـغــربي عــرضت لـه اخلـمــيس ا اخملــرج ا
) ضـمن ـلــكـيــة األردنـيــة لألفالم فــيـلــمه (جـوق الــعـمــ ا
عـروضهـا السـينمـائيـة اجملانيـة عبـر االنتـرنت  وهو عمل

كوميدي اجتماعي مدته  110دقائق.
WLFÞ Ê«uKŽ rÝUÐ

ي الــعـراقي حتــدث عن الــسـيـاســة الـتــشـريــعـيـة االكـاد
للمـشرع العراقي في مكافحة الـفساد في ندوة الكترونية
اقامتها مؤخرا  كلية القانون بجامعة كربالء بالتعاون مع

كافحة الفساد في هيئة النزاهة. ية العراقية  االكاد
 rOJ(« Ê“U
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s  Î«b¹e  b¹dð —UJÝË_«

5×ýd*« 5Ð ŸuM² «
مـهــرجــان (فـيــيــاي شـارو) في 15
تـــــمـــــوز 2021 بـــــعـــــدمــــا كـــــانت
مـشاركـتـها مـقـررة في دورة السـنة

احلالية.
وسـتــسـتــأنف ديـون جــولـتــهـا في
أوروبا وتـقيم اعـتباراً من 19 آذار
2021 ست حفالت في (ال ديفانس
أرينا) في باريس ثم ستتوقف في
32 مـــديـــنـــة حـــتـى تـــمــوز 2021.
وقالت ديـون في بيان (كـنت أتمنى
ــســـرح هــذه فــعـالً أن أعــود إلـى ا
الــســنـة لــكن مــا من شيء أهم من
صـحة اجلـمـيع وسالمتـهم. الـعالم
ـرّ بلـحـظـات صعـبـة جداً بـأسـره 
خالل اجلـائـحـة وأنـا أتعـاطف مع
كـل الـــــذيـن يـــــعــــــانـــــون مـن هـــــذا
الـفـايــروس) وسـتـبـقى الــبـطـاقـات
ـــبـــاعـــة الـــعـــام 2020 صـــاحلـــة ا
لــــلـــحـــفـالت اجلـــديـــدة في 2021.

{ لندن  –وكاالت - تـعود النـجمة
الكـندية سيـل ديون الـتي قطعت
ـيـة بسـبب فـايروس جـولـتهـا الـعا
كـورونـا إلى فــرنـسـا اعــتـبـاراً من
شــهــر آذار 2021 وســتــشــارك في
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صـريـة غادة عـبد ـمثـلـة ا تـعاقـدت ا
الـرازق مبـكـراً عـلى بـطولـة مـسـلسل
ــنـتج الــلـبـنــاني صـادق جــديـد مع ا
الـصبـاح لـلـعرض في شـهـر رمـضان
لـــعــام 2021 و تـــرشــيـح اخملــرج
خـالـد مــرعي لـتـولي مــهـمـة اخـراجه
لـيكـون أول أعـمـاله بـعـد خروجه من
الـــســجن في قـــضــيــة حـــيــازة مــواد
قـرر أن يتم االستقرار مخدرة.ومن ا
عــلى الــســيــنــاريــو خالل األســابــيع
ــقــبـــلــة قــبـل بــدء الــتـــحــضــيــرات ا
اخلـاصـة بـالـعـمل قـبل شـهـر تشـرين
ــســـلــسل ـــقــبـل ويــســـجل ا األول ا
التـعاون االول بـ غادة عـبد الرازق
نتج صـادق الصـباح بعـدما كان وا
مقرر تعـاونهما قبل 5 سنوات ولكن

فاوضات بينهما. لم تنجح ا
وقـدمت غــادة عـبـد الــرازق في شـهـر

{ لوس اجنلـوس (أ ف ب) - أعلنت
ية األمريكية لـفنون السينما األكاد
وعلـومـها أنـها تـريـد حتسـ تمـثيل
ــرشــحــ جلــوائـز األقــلــيــات بــ ا
أوسـكــار الـتي تـمــنـحـهـا من دون أن

توضح كيفية حتقيق ذلك.
انـحة ألعرق يـة ا وتعـرضت األكاد
اجلوائـز الـسيـنـمائـيـة في هولـيوود
النـــتــقــادات كـــثــيــرة فـي الــســنــوات
األخيرة بسبب نقص في التنوع ب
أعـــضـــائــــهـــا وبـــ الــــفـــنـــــــــانـــ

كافآت. احلاصل على ا
ــيـة الـتي تـتـألف من وسـبق لألكـاد
سن والبيض غالبية من الرجال ا
أن وعـــدت بـــزيـــادة عــــدد الـــنـــســـاء
ثلي األقليـات االتنية في صفوف و
ــنح أعــضـــائــهــا الــذين يــصــوتــون 

جوائز أوسكار.
ــيـة في بــيـان أن وأوضـحـت األكـاد
(مــجــمـوعــة عــمل جــديـدة ســتــشـكل

لــتـطــويـر صــيـغــة تـمــثـيل
جديدة).

ولم تـــفـــصـل اإلجــراءات
هـذه لــكـنــهـا قــالت إنـهـا
(تــشـجع عــلى عــمـلــيـات
تـــوظــيـف عــادلـــة وعــلى
تــمـثــيل أكــبـر لـألقـلــيـات
عــــلـى الــــشــــاشــــة ووراء

الكاميرا).
ولـن تــــــــــطــــــــــبـق هـــــــــذه
قبل بل اإلجراءات العـام ا
اعــتــبــارا من 2022 لألفالم

التي عرضت في2021.
ـقـررة ومن الــتـغــــــــيـيــرات ا
جـعل فـــــــئـة أفـضل فـيـلم تـضم
10 أفالم طــــــويـلــة لـلـمـنـافـسـة
عــــلى أهــــــــم مــــكــــافـــأة خالل
حفلة األوسـكار بينمـا يقتصر
الــعــدد راهــنــا عــلى خــمــسـة

أعمال.

عـلـيك االسـتـمـتـاع بـاألجـواء مع أصـدقـائك. فـمـزاجك
تاز.رقم احلظ.3 اليوم 
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تــتــعـرض الــيــوم إلى مـواقـف قـد جتــعــلك تــخـرج عن
طورك احذر من التهور.
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الـذي يــراك الـيـوم ال يــقـول أن هــذا الـشـخـص نـفـسه
الذي كان في األمس كئيبا.
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ــفــاجــأة يــوم جتـــنب اصــدار قــراراتك حتـت وطــأة ا
السعد الثالثاء.
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الـبــسـمــة تـرتــسم عـلـى وجـهك مــهـمــا مـر عــلـيك من
مشاكل.رقم احلظ.9
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فـتـرة الـظـهــيـرة هي األكـثـر عـرضـة لــلـتـغـيـيـرات غـيـر
ستحبة.يوم السعد السبت. ا
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ساء حيث تنفذ  احلظ إلى جانبك وخصوصاً في ا
من مشكلة في العمل بسهولة.

ÊUÞd «

ساء أن تهتم بعائلتك  ألن أمراً  فضل في ا من ا
مهماً قد يحدث. 

Íb'«

يـوم تـأتـيك بـعض األخــبـار اجلـيـدة الـتي قـد تـسـعـدك
السعد االربعاء.

bÝô«

ليس هنالك داع للعجلة فأنت منذ صحوتك من النوم
وأنت مزدحم.

Ë«b «

ـسـاء تــفـضل جــلـسـة هــادئـة مع حــبـيـبك أو مع في ا
أصدقائك. يوم السعد اخلميس.
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تـريد أن تـنـهي كل شيء بـسرعـة وامـامك الكـثـير من
سؤوليات عليك اجنازها. ا

 u(«
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أشـطب حـروف الـكلـمـات داخل
الـشـبـكـة بـكـافـة االجتـاهـات مع
امكانية شطب احلرف اكثر من
مــرة لــتـــحــصل عـــلى الــكـــلــمــة

طلوبة: (دولة خليجية): ا
كرواتيا- كرواية  –كازخستان
 –كــمــال الـــشــنــاوي  –كــامب

ديفيد  –كوكوكاال- كوكائ –
كوستاريكا  –كوريا  –كرب –
كـزابـلـنـكا  –كر  –كم  –كي
 –كيـنـيا  –كواسر  –كاذب –

كرم.

الفـنان الـسوري قـاد احلفل الـفني الـراقص سنـابل الذي
ـشـاركـة  35راقـصـاً قـدمـته فـرقــة شـهـرزاد الـســوريـة 
ـركز الـعـربي الثـقافي في وراقـصـة على خـشبـة مـسرح ا
الـســويـداء في عـودة لـلــعـروض اجلـمـاهـيــريـة بـعـد تـوقف

ألكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا.

ــعـمـاري الـعـراقي واألسـتـاذ ســابـقـا في قـسم الـعـمـارة ا
اضية يـة اجلمعـة ا بجامـعة بغـداد نعته االوسـاط االكاد

 سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

التدريـسي في كلية العلوم االقتصادية في جامعة الشلف
اجلـزائـريــة حتـدث في ورشـة الـكــتـرونـيــة اقـامـتـهــا كـلـيـة
االدارة واالقـتصـاد باجلـامـعة الـعراقـية بـعـنوان(أشـكالـية

وازنة العامة للدول النفطية). عجز ا

الـكـاتب والــتـشـكــيـلي االردني يـصــدر له عن دار خـطـوط
وظـالل للـنشـر والتـوزيع كتـاب بعـنوان (أحـلم بالـرصيف)
ضمن سـلسلـة (مرويـات الفـايروس) الـتي حتكي يـوميات

بدع مع كورونا. ا
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القـاص والصحفي العراقي تلقى
تــهــاني االهل واالصـدقــاء لـزواج
ــاضــيــة ابــنه احـــمــد اجلــمــعـــة ا
مـتـمـنـ له ولـعـروسه مـنـار حـياة

هانئة سعيدة.

2021  وهــــو مـــا يــــتــــعـــارض مع
جتـسـيــده لـدور آخـر في مــسـلـسل

قبل).  تعاقد عليه للعام ا

وفي ذات الـــــــسـيـاق أكـد يـوسف
أن (اعــتـــذاره عن هـــذا الــدور كــان
بـســبب أنه ال يــسـتـطــيع جتــسـيـد
دوريــــــــــن في عــام واحـــد) وأكــد
أنه (ســيـــــــــــــــتــابع يــاســر جالل
ــســــــلـــسل الـــعــام عــنـــد عـــرض ا

قبل). ا
يــشــار إلى أن شــركــة "ســيـنــرجي"
اإلنتـاجيـة بدأت بـالفـعل التـخطيط
إلنـتــاج ضـخـم ورصـدت مــيـزانــيـة
عــالـــيــة لــلــمـــســلــسل الــتــاريــخي
اخلــاص بـخـالـد بن الــولـيـد حـيث
ســــيـــــــــــــــــتم تــــصــــمـــيـم مالبس
خــــاصـــة تـــتـــمـــــــاشـى مع تـــلـــــك
احلـقـبـة الزمـنـية وسـيـضم الـعمل
ــــــثـال ومن أكـــــــــــثــــــر من 130 
ـــتـــوقـع أن يـــعـــرض الـــعـــمل في ا
مـــوســـــم درامـــا رمـــضـــان الـــعــام

قبل. ا
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اطـلــقت دائـرة الـفــنـون الـعــامـة وضـمن
بــوابـة الــفـنــون اإللـكــتـرونــيـة مــعـرضـاً
فــوتــوغــرافــيـاً بــشــكل الــكــتـرونـي عـلى
موقعهـا الرسمي للـمصور ادهم يوسف

ـدير الـعام اضي .  واوضح ا السـبت ا
عـرض اشتمل للـدائرة عـلي عويـد إن (ا
عـلى 52 لــقـطـة فــنـيــة وثـقت نــشـاطـات
دائرة الـفنـون ونـتاجـها الـثقـافي وعدداً
من دوائـر الـوزارة  عــلى مـدى الـعـامـ

.( اضي ا
مـــشـــيـــراً الى ان (هـــذه
التـجـربة تــــــعد االولى
من نوعها على مستوى
الـعـرض الـفـوتـوغـرافي
االلــكـــتــروني لـــلــدائــرة
والــتــاسع عــشـر ضــمن
ــــعـــارض تــــســــلــــسل ا

االلكترونية).
مـــــؤكــــداً ان (الــــدائــــرة
ارتــــــأت نــــــشــــــر هــــــذا
ـعـرض الـفـوتوغـرافي ا
ـــــثـــــابــــة النه يـــــعــــد 
ارشيف الـكـتروني وثق
ابــــرز نـــتـــاجــــات الـــفن
والثـقافة الـتي شهـدتها
الـــســـاحــة الـــثـــقــافـــيــة
العراقـية خالل الـعام

.( اضي ا
كـــمــا اطـــلــقت الـــدائــرة
اجلـــمـــعـــة مــعـــرضـــهــا
الـــثـــامـن عـــشـــر ضـــمن
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هاأنا اخط بقـدم السعـد مقيـما للسـنة اخلامـسة عشر بـعمان الـيوم حصلت
على هويـة االقامة لم اتطـلع الى مضمـونها وارقـامها  فـأنا الابرزها إال في
طارات.اليوم صرنا نغني : خلي بالك من زوزو  ولم نكن نعلم انها 2020 ا
قرونـة بكـوفيد 19 كل االحترام  كل االحـترام  كل االحتـرام ... يقول لي ا
الشرطي االنـيق احللـيق الشـارب مثـلي  واسمع العـبارة تـتردد داخل مـخفر
شرطـة شـميـسـاني مـقابل جـامع ابـو الفـيالت  مـقـر جتديـد االقـامة الـسـنوي
.وكل منتـسبـيه مراتب وضـباط يـشابهـون حارس الـبوابه .. يـضحك من كان

معي : (هاي شلون انتبهت له   جميعهم مثلك بال شوارب)?!
 الى جانبي صبية بـكمامات عيناهـا مثل ماء دجلة  صاف تـقول بلهجة مثل
اغاني فريدة  : حلو اطراف احلديث  مرة واحدة فقط ضيفت جراح جتميل
... كانت امها الى جانبهـا  حريصة على عدم إمـاطة الكمامة )صح هي وانا

.. ( نشهد ..  برنامجك منوع مثل سفينة نوح  من كل زوج اثن
دن الصاخـبة اذا ماقيست بالديسـبيل (مقياس الضجيج  عمان ليست من ا
) ..فهي صـامتة  صـماء  صـامتـة ! لكنـني احبـها صـار جزءا من نـسيجي
كن ان الـسري اخلـاص ! فـيـهـا دروب لم تـطـأهـا قـدمـاي من قـبل مع إنـهـا 
ـزيد مـن النـساء تدوسـهـا ماشـيـا راجال مهـروال او عـلى دراجة كـمـا تفـعل ا
واطـنات اال بـالتغـريدة العـراقية ..(ولك كمـمات التمـيزهن عن غـيرهن من ا ا
خـالة وديـني وديـني عـلى عـينـي ولك داد والـله احـلى اسم يـبـقى اسم بـغـداد

روحي مشتاقة مشتاقة لبغداد).. بغداد
ـطـاعم .. وتـبـاعــدنـا عـلى طـاولـة واحـدة  .. كـنت اعـد حلـوار عن  انـفـتـحت ا
الكـورونـا وانا اعـانـد العـطاس فـي االستـوديو ..قـلت : الحتـقرن صـغـيرا في
منازلة ... فاكمل الضيف الطبيب : إن البعوضة تدمي مقلة االسد .... هناك
ـن حـاورتـهم رأي جـسـيـمة مـاهـو اصـغـر واحـقـر من الـبـعـوضة .. (الأحـد 
الكـورونا الـذرية بـاجملهـر لـكنـهم يقـدرون : إن  قطـرها 125 نانـومتر (125
ـلليمتـر)  وتكوينهـا فقير جدا عـبارة عن قطعة شاردة ليون من ا جزءا من ا
من اجليـنات مـلفـوفـة فى ظرف من الـبروتـينـات !وهـناك مـاهو اكـبر من سـيد
الغـابات  —في االفالم فقط  — واعظم.فـكتـلة االرض تـقدر بـ 6 االف ملـيون
مـلـيـون مـليـون  طـن وقـطـرها 12 الف كـيـلـومـتـر !)  الـكائـن اجملـهـري زلزل

ريخ ?! عرش االرض فهل من هجرة الى ا
نـحنى  اللـيل في عمـان  ليس كـاللـيل هنـاك على ضـفاف اجلـرف والنـخل وا
ـنى . لـكن عـلـيك الـذي صـار الـوصـول الـوصـول الـيه مـثل أضـغـاث احالم ا
التجوال  —خارج ساعات احلظر  —فأن ضبطت مـتلبسـا  عرفت من لسانك
وقامتك وقوامك إنك عراقي  عندهـا يقال لك التبعد يعـطيك العافية  اذا كان

بيتك قريبا ارجع  خليك في البيت ..كل احترام كل احترام !
 كنت انوي محاورة اثن من اخملتص بالتصميم الداخلي عن  التعامل مع
اريكـة وزهريـة وستـارة وشبـاك تظـل طوال سـبعـ يومـا وليـلة التـبارحـها اال
الى البـلكـونة  لـكي تسـافر بـنظرك الـى االعالي قـريبا مـن السحـاب االبيض

حيث السماء خلب  واالرض فيها زرع وعشب !
 سـوف يــكــون بــامــكـاني  —بـعــد حــصـولـي عـلى اذن
االقـامة  —أن اسافـر عـلى مـ الـطائـرة الـورقـيـة التي

تنتحر بفعل الهواء الشحيح على النافذة !
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الـشـاعـر الـسـوري اخـتـار مـجـمـوعـة من روائع الـقـصص
الروسيـة وترجمها إلى العربـية حتت عنوان مختارات من
روائع األدب الـروسي وجــمـعــهـا ضـمن كــتـاب صـدر عن

الهيئة العامة السورية للكتاب في 183 صفحة.

{ مـــونـــتـــانـــا  –وكـــاالت - قـــدمت
ـيـة كـيـلي كالركـسون الـفـنـانـة العـا
طــلـبًــا لـلــطالق من زوجـهــا بـرانـدن
بالكـــســـتــوك مـــشـــيـــرة الى وجــود
ـكن الـتـوفيق خالفـات بـيـنـهـمـا ال 
بــيــنــهـا  وفــقًــا لــوثــائق احملــكــمـة
حصـلت عليـها وكاالت اخـبارية في
ـقـدمـة في  4حـزيران الـوثـائق  وا
وفـيـهـا طـلـبت كالركـسـون حـضـانـة
قانونيـة وجسدية مشـتركة لألطفال
الـى جــانب االتــفــاق الـذي قــامــا به
قــــبل الــــزواج..وكــــان كالركــــســـون
وبالكـسـتوك قـد تـزوجـا في تـشرين
االول 2013 ولديهمـا طفالن  ريفر
ـيـنـغـتـون ألـكـسـنـدر ولدى روز ور

بـــرانــــدن أيـــضًـــا طــــفالن من زواج
ســابق.و خالل جـــائــحــة فــايــروس
كـــــورونــــــا قــــــضى كـالركــــــســـــون
وبالكـــســتـــوك وقــتـــهــمــا مـــعًــا في
بـيـتهـمـا في مونـتـانا حـيث سـجلت
كــيــلـي بـرنــامــجــهــا الــتــلــفــزيــوني
الـــيــومي لـــكن يــبـــدو ان الــثـــنــائي
اكـتـشـفـا وجـود اختالفـات بـيـنـهـما

بعد ان قضيا وقتا طويال معا.
ية الى ذلك كشفت وسائل اعالم عا
يـة أريانـا غراندي ان النـجمـة العـا
حـصــلت عـلى مــنـزل فــخم كــهـديـة
ثـمنه 13 مـليـون دوالر أمـريكي اال
انـه لم يــــتـم الــــكــــشـف عن هــــويــــة
ـنزل. الشـخص الـذي أهداهـا هذا ا
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ـاضي مـسـلسل (سـلـطـانة رمـضان ا
ـعـز) وشـارك في بـطـولـته مـحـمـود ا
ــغـني مـحـمـد لــطـفي مـحـمـد عـبـد ا
شــاهــ ديــنـا مــحــمــود الــبـزاوي

حسن حسني أحمد ماجد.
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تــفـقــد فـرع كــربالء لـنــقـابـة
الــصــحــفـــيــ الــعــراقــيــ
الـزمـيل بـاسل عـبـد اجملـيـد
عـضو النـقابة الـذي تعرض
الزمـة صحية ارقدته فراش
العافية وتمنى رئيس الفرع
تــوفــيـق احلــيــالي الــشــفــاء
الـعاجل لعـبد اجمليـد مؤكداً
(حـرص النقـابة عـلى تقد
مكنة).  ساعدات ا كل ا

بوابـة الفـنون اإللـكتـرونيـة حتت عنوان
(الفن واإلبـداع يجـمعـنا) وبـ عويد ان
ـــعــرض يــعــد الــتــجــربــة االولى (هــذا ا
ــســـتــوى الــعــربي الــكــتــرونــيـــاً عــلى ا
ـعارض والـثامن عـشـر ضـمن سـلسـلـة ا
االلــكـتـرونــيـة الـتي نــظـمـتــهـا الـدائـرة).
ـعــرض هـو مــوضـحــاً ان (الـهــدف من ا
ـومـة الـتـواصل مع الـفـنـانـ الـعرب د
والــعــراقــيــ واالطالع عــلى مــنــجــزهم
الفني في ظـل إجراءات احلجـر الصحي

وشـارك فـيه 113 فـنــانـاً تـشـكــيـلـيـاً في
الـوطن الــعـربي بـواقع 16 دولـة وهي :
الـــعـــراق وســــوريـــا ولــــبـــنـــان واألردن
والسـعوديـة والكـويت والبـحرين وقـطر
وسـلـطنـة عـمـان الـيـمن ومـصـر وتونس
ـغـرب وليـبـيـا وفـلسـطـ واجلـزائر) وا
.وأكــد عـويــد إن (هــذه االعـمــال اجنـزت
خالل مــدة احلـجـر الــصـحـي الـذي جـاء
بسـبب جـائحـة كورونـا بواقع 3 اعمال
لــكل فـنــان). وفي الـيــوم نـفـسـه اطـلـقت

صورة) عرض (ذاكرة الثقافة ا ملصقان ترويجيان 

من صور
معرض ادهم
يوسف
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قــلــقــيـلــيــة- وكــاالت - انــضـمت
طـــيـــور الــــطـــاووس والــــنـــعـــام
وحـــيــوان الـــبــابــون إلـى طــفــرة
تـــشـــهـــدهــــا حـــديـــقـــة حـــيـــوان
ـوالــيـد فــلــسـطــيـنــيــة في عــدد ا
اجلـــــــدد وذلك خـالل إجــــــراءات
ـواجـهة ـفـروضة  العـزل الـعام ا
ستجد والتي فايروس كورونا ا
ســمــحت لـلــطــبـيــعــة بـأن تــأخـذ
مــــجـــراهـــا بـــعـــيـــدا عن عـــوامل
الـــــتــــشـــــتـــــيت بـــــفــــعـل وجــــود
الـــبـــشـــر.وقـــال مـــســؤولـــون في
حــديــقــة حــيــوان قــلــقــيــلـيــة في
الضـفة الـغـربيـة احملتـلة (إن 15
وافدا جـديدا ولـدوا في احلديـقة
خالل الــشـهــرين الــلـذين أغــلـقت
فيهما أبوابـها أمام الزائرين ما

ـــعــدل ـــثـل ثالثـــة أضـــعـــاف ا
الـطبـيـعي حلـاالت الـوالدة).وقال
سامـي خضـر الطـبـيب الـبيـطري
في احلـــديــقـــة (الــتــوقـــيت الــلي
صـارت فــيه الـكــورونـا الــلي هـو
كــان فــيه تــوقــيت مــدارس وكـان
فــيه رحالت مــدرســيــة وشـغالت
زي هـــيـك طــبـــعـــا كـــله اتـــلـــغى.
وبـــالـــتــالـي احلــيـــوانـــات بــدأت

تنتج. 
يـعـني مثـال عنـدنـا الـنـعـام كانت
بـتبـيض زمـان عـمرهـا مـا عـملت
الـــعش بــتـــاعــهــا وقـــعــدت عــلى
العش ولكن في الفترة هاي ألنه
مـا فيش حـركـة حـواليـهـا بـلشت
تــــفـــكــــر تــــعــــمـل الــــعش وحتط
الـبــيض).وفي حــظـيــرة الـقـرود
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الـــتي عـــادة مــا تـــشــهـــد حــاالت
إجــهــاض وضــعت إحــدى إنـاث
البـابون ولـيـدها بـالرغم من أنه
لم يـكن لديـهـا مـيل يـذكر لـرعـاية
ولـود.وقـالت هنـد خـضر ابـنة ا
الـطبـيب الـبـيـطري (اضـطـر بـابا
إنه يـجــيـبه عـنـدنــا عـلى الـبـيت
عـشـان مـا في حـدا هـنـاك إنه إذا
ــوت فــجــابه تــرك هــنــاك راح 
وأنـــا طــبـــعــا اهـــتــمـــيت فــيه ...
وطــبــعـــا هــذا مش أول قــرد أنــا
بــاربـيه فـي قـبــله تــسـعــة وهـذا

عاشر واحد باربيه).
وأعـيـد فـتح احلـديـقـة في أواخـر
ــســؤولــ أيــار مـع تــخــفــيف ا
ـفروضة الفـلسـطيـنيـ القـيود ا
وليام سيشنزـــواجـــهـــة وبـــاء كـــوفـــيــد-19. 
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رغم كل الـفسـاد والقـتل والتـنكـيل بالـشعب الـعراقي من
قبل احزاب وشـخصـيات حكـمت العراق خالل 17 عاماً
ـاضـيـة  فإن الـسـيـاسي الـعـراقي الـذي أتى صـدفة ال ا
غـيــر  الزال احـد اكــثـر ســيـاســيي هـذا الــكـون حــظـاً 
بـسبب الـثـقة الـتي يـعطـيهـا له الـشعب رغـم كل ما عـاناه
ويعانيه الى اليوم من جـراء فسادهم وعقليـاتهم الطائفية

وعدم معرفتهم بابجديات العمل السياسي .
لدى السـيد الكـاظمي اآلن فرصـة عظيـمة في ترجـمة ثقة
الـشـعب به لـعمل عـظـيم  وإذا صـدق بـقوله انه الـشـهـيد
احلي والشجاع الذي ال يخاف اعداء العراق وهم وجوه
ودول مـعــروفـة لـدى الــشـعـب  عـلـيـه ان يـســيـر بـخــطـته
نظومـة األمنية الـداخلية اوالً ومن األمنيـة وهي اصالح ا
ـنـافـذ احلـدوديـة سـيـاسـيـاً ومـالـياً  ثم الـسـيـطـرة عـلى ا
فـهـذه جتـلب الـويالت لـلـعـراق وهي ايـضـاً مـصـدر مـالي
عـظيم  ومـا سيـمـيز حـكم السـيد الـكـاظمي هـو انه ليس
تـابـعـاً حلزب بـل كمـا صـرح نـتيـجـة لـتـظاهـرات الـشـباب
الـعراقي وتـغـييـرات وصـراع مجـتـمع مع حكـومـة سابـقة

ة  اذاً الفرصة كبيرة للنجاح . ظا
السيد مصطـفى الكاظمي الذي ظهـر في مؤتمر صحفي
ووضع النقاط على احلروف في بعض األمور  من وجهة
نـظره وهـو محق في بـعـضهـا ولم يفـصح عن الـكثـير من
النقاط االخرى التي تـعمل عليها حكـومته وأعتقد جازماً
 أن ذلك مــرده الى مــعــرفــته ان الــعــمـل بــالــســريــة هـو
الوسـيلة األجنع حملـاربة حيـتان الـفساد والـقضاء عـليهم
بـهـدوء وجنـاح كامـل  ألنه يعـرف انـهم سـيـلـجـأون لدول
اجلـوار للـضـغط علـيه سـياسـيـاً وخاصـة بـاجتاه الـشرق

مكمن الشر للعراق كدولة وحضارة !
أن اكـثر مـا يـحتـاجه الـشـعب العـراقي حـاليـاً هـو االمان
والـسالم اجملــتـمــعي وبـنــاء اقـتــصـاد مــبـني عــلى خـطط
ـالي حـالـيـاً  وعـلى أسس تـتـنـاسب مـع وضع الـعـراق ا
تـوجه هـذا االقـتـصـاد من اقـتـصـاد مـعـتـمـد عـلى مـنـتوج
واحــد فـقط وهـو الـنــفط الى اقـتـصــاد مـتـنـوع واألسـاس
ـاء والـري حيث مـوجود من حـيث االراضي الـزراعـية وا
ـصـانع الـتـي تـركـتـهـا احلـكـومـات الـسـابـقة الـرافـدان وا
بفعل فـاعل وتوجيه من دول معـينة  بـغية السـيطرة على
ـعـدل الـسـوق الــعـراقي الـنــشـيط الــذي يـزداد سـكــانه 
مــــلـــيـــون شـــخـص كل عـــام وهــــذا رقم مـــخــــيف وعـــلى
ـسـؤولـ مـعـاجلـة هـذا الـوضع وتـوضـيح خـطـورة هذا ا

ستقبل . الرقم اقتصادياً ومجتمعياً في ا
وال ننـسى ايضاً أن مـا يحتـاجه العـراق اآلن فعلـياً  هو
مـعـاهـدات سالم مشـتـركـة مع اجلـيران والـقـوة الـعـظمى
دة امريكا  إن أردت بلداً قويـاً فيجب ان ينعم العراق 
ال تـقـل عن خــمــسـة وعــشــرين عــامــاً من األمـن واألمـان
واالبتعاد عن احلـروب بكافة انـواعها  والعـمل على بناء
االنـسـان قبل االعـمـار وتـعـليم االطـفـال في الـروضـة قيم
ـساواة التـسـامح والعـدل واحلـرية وا
ـــاضي ــــرأة وأن ا بــــ الــــرجل وا
لــيـس مــقـــيـــاســاً حلـــاضـــرنــا  بل
لالستفادة من جتاربه في حاضرنا

الذي نعيش .
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{ جـــــــــنـــــــــيف (أ ف ب) - رأت
ــيـة أن مـنــظـمــة الـصــحـة الــعـا
فوائد الرضاعة تفوق خطر نقل
عـدوى وباء كـوفـيد- 19من األم

إلى طفلها.
ــديـر الــعـام لــلـمــنـظــمـة وقـال ا

تـيـدروس أدهانـوم غـبـريـسوس
ـــنــظـــمــة بـــعــنـــايــة (درســــت ا
مـخــاطــر نـقل الــنــسـاء لــعـدوى
مرض كـوفيد- 19إلى أطفـالهن
الـــرضـــــــع خالل الــــرضــــاعـــة.
نــعـرف أن األطــفـال أقل عــرضـة
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رض لـكنهم نسبـيا لإلصابـة با
مـــــعـــــرضـــــون جـــــدا ألمـــــراض
وإصـــــــابــــــات أخـــــــرى حتــــــول

الرضاعة دونها).
وأضـــــــــــاف خـالل مـــــؤتــــــمـــــر
صـحـافي افـتـراضي (بـنـاء عـلى

ـــتـــــــــوافـــرة تــــوصي األدلــــة ا
ـية مـنـــــــــــظـمـة الـصـحـة الـعـا
بـأن فـوائـد الـرضـــــــاعـة تـفـوق
أي خـــطـــر مــحـــتـــمل النـــتـــقــال

العدوى). 
وأكـد (يـجب أن تـشـجع الـنـساء

{ نـــيـــويــورك (أ ف ب) - كـــانت
االحـتـجـاجــات عـلى الـعـنـصـريـة
الــتي أشــعـلــهـا مــوت األمــريـكي
األســود جـــورج فــلــويــد مــصــدر
ـعـمورة إلـهـام فـني في أنـحـاء ا
من جـــــــداريــــــات فـي ســــــوريــــــا
وباكستان.. إلى رسوم جرافيتي
في نيروبي.على سور برل الح
رسم ضــخم لــفــلــويــد وبــجـواره
حـروف كــبـيــرة بـالـلــون األصـفـر
تـــشـــكـل عـــبـــارة (ال أســــتـــطـــيع
الــتـنــفس) تــلك الــكـلــمــات الـتي
كررها قـبل أن يلـفظ أنفـاسه بعد
أن جثم شرطي أبيض في مدينة
مـنـيـابولـيس األمـريـكـيـة بـركـبته

ــا يــقــرب من تــسع عــلى عــنــقه 
دقــــــــائـق وهــــــــو رابـض عـــــــــلى
األرض.أما الفنان السوري عزيز
األسمـر فقـال إنه يريـد أن يبعث
رســــــالــــــة تــــــضــــــامن مـن خالل
جــداريــته.قــال األسـمــر (بــعــدمـا
شـهـدنـا تــزايـد الـعـنـصـريـة ضـد
ــتــحـدة الــســود في الــواليــات ا
وألن من واجبـنا الـوقوف مع كل
القضايـا اإلنسانيـة حول العالم
رسـمـنـا الـيـوم علـى جدار دمـرته
طـائــرات األســد في إدلب).. وفي
أفـغــانـسـتـان كــان حـاجـز بـأحـد
طــرق كــابـول هــو اخلــامــة الـتي
رسم عـلـيـهـا مـهـر أقـا سـلـطـاني

وهو أحد أعضـاء مجموعة (آرت
.قال لـوردز) للـفـنانـ الـناشـطـ
ـية (جـورج فلـويـد شـخـصيـة عـا
تـحدة اآلن وقُتل في الـواليـات ا
بـسـبب بـشـرته الـسـوداء... نـريد
أن نقول (ال لـلتميـيز ألن التـمييز

ال يعود بالنفع).
وفـي بــــاريس صــــور الــــفــــنــــان
دوجـودو الــذي اشـتـهــر بـالـرسم
عـلـى جـدران الــشـوارع الــرئـيس
األمريكي دونالـد ترامب كشرطي
يضـغط بركـبـته على عـنق فلـويد
ـسك بـنــسـخـة من بـيــنـمـا هــو 
قـدس.وتشير اجلدارية الكتاب ا
إلى صـــورة لــتـــرامب وهــو رافع

عائلـة فلويـد واألمة على الـعدالة
فورا).وأتى كالم ديالن لصـحيفة
ز غداة مقتل فلويد نيويورك تا
الذي تـسـبب بتـظـاهرات واسـعة
مــنــاهـضــة لـلــعــنـصــريــة وعـنف
الـشــرطـة في الــبالد وخــارجـهـا.
ـقــابـلـة الــوحـيـدة وكـانـت هـذه ا
للفـنان خـارج موقعه اإللـكتروني
اخلاص منـذ فوزه بجـائزة نوبل
لـــــآلداب في 2016. وتـــــنـــــاولت
الكثير من أغاني ديالن الشهيرة
في الستينات والسبعينات عنف
الــشـرطــة والــعـنــصـريــة ومـنــهـا

هريكاين وجورج جاكسون.
ويــــصــــدر ديالن أول ألــــبــــوم له

من جهة اخـرى  قال الفـنان بوب
ديالن في مـقابـلة نـادرة نـشرتـها
ـز إنه صــحــيـفــة نــيـويــورك تــا
(شـعـر بـاإلعــيـاء لـدى مـشـاهـدته
فــيـــديــو مـــقــتل جـــورج فــلـــويــد
اخـتــنـاقـا عـنــدمـا ضـغط شـرطي
أبيض على عنقه في 25 أيار في

والية مينيسوتا مسقط رأسه).
وأوضـح (شــــعـــــرت بــــاإلعــــيــــاء
الشديد لرؤية جورج يعذب حتى

وت بهذه الطريقة)  ا
وأضاف ديالن (79 عـامـا) الـذي
ولـــد في مـــيـــنـــيــســـوتـــا وارتــاد
جـامـعـة ميـنـيـابـولـيس (هـذا أمر
يتجاوز الفظاعة. آمل ان حتصل

اإلجنــيـل أمــام كــنــيـــســة ســانت
جـــونـــز فـي واشــنـــطـن بـــعـــدمــا
أزاحت الشرطة بالقوة احملتج
نـطقة من حديقـة قريـبة إلخالء ا

له.
وفي بـاكسـتـان التـي تشـيع بـها
ــرســوم عــلــيــهــا الـــشــاحــنــات ا
بألوان زاهية رسم الـفنان حيدر
ـقــيم في كـراتـشي صـورة عـلي ا
لـفلـويـد عـلى جـدار في بـيـته.قال
عــلي الـــذي يــتــوق لــلــرسم عــلى
الشاحـنات مجـددا لنشـر رسالته
اخلــاصــة بـفــلــويــد رســمت هـذه
الـــشــمـــوع ولــونت تـــلك األزهــار

ا له. كإكليل حول عنقه تكر

يـضم أغـاني جـديـدة في غـضون
قـبل ثـمـاني سـنـوات اجلـمـعـة ا
بــــــعــــــنــــــوان (راف أنــــــد راودي
ـقابـلة دايز).وحتـدث ديالن في ا
من مـنـزله فـي مـالـيـبـو في واليـة
كـاليـفـونـريا مـعـربـا عن تـشاؤمه
حـول مـسـتــقـبل الـعـالم وعـواقب
جــائـــحــة كــوفــيــد-19. وقـال إن
ــســـتــجــد (فـــايــروس كـــورونــا ا
يشـكل اجتـياحـا وتمـهيـدا لشيء
آخــر ســيــحــصل). واضــاف (قــد
نـكون أشـرفـنـا على الـدمـار. ثـمة
طـــرق عـــدة لـــلـــتـــفـــكـــيـــر بـــهــذا
الــفــايــروس. أظن أن عــلــيــنـا أن

ندعه ينهي مساره).

الـلـواتـي يـشـتـبه في إصـابـتـهن
بــكـوفــيـد-19 أو أنــهـا تــأكـدت
عــلـى االســتــمــرار في اإلرضــاع
ويـــــجـب عــــدم فـــــصـــــلـــــهن عن
أطــفــالـهـن الـرضـع إال إذا كـانت
األم تــــــــعـــــــانـي من الــــــــوهن). 
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ألـغت ملـكـة بريـطـانـيا إلـيـزابيث
االحـتــفـاالت الـرســمـيـة الــثـانـيــة
الـسنـويـة بـعيـد مـيالدهـا والتي
تــتــضـمن عــادة مــوكـبــاً مــهـيــبـاً
ــــلـــكي يــــشـــارك فــــيه احلـــرس ا
وسالح الــفــرسـان الــبــريــطـاني
وذلك بـــســبـب اســتــمـــرار حــالــة
اإلغالق الــتي فــرضــهـا انــتــشـار

فايروس كورونا في البالد.
وفي كل عام كـان يشـارك في هذا
االحـتـفـال الـرسـمي الـذي يطـلق
Trooping the Col- عليه اسم
 ?ourأكثـر من  1400جنـدي من
حـرس الـشـرف وسالح الـفـرسان
على صهوة األحصنة وعلى وقع
ـــوســيــقـى الــعــســكـــريــة الــتي ا
تــعـزفــهـا فــرقــة مـؤلــفـة من 400
عـازف.و الـذي يـقـام يـوم السـبت
الثـاني من شـهـر حـزيران من كل
لـكة عام وهـو ليـس يوم مـيالد ا
احلـــــقــــيـــــقي إذ ولـــــدت في 21
نــــيـــســـان وأتـــمت هـــذا الـــعـــام
الـرابـعة والـتـسـعـ من عـمـرها
ـا هــو تـقـلــيـد اعـتــمـده مـلـوك ا
بريطانيا في نهاية القرن الثامن
عـشر بـاالحـتفـال رسـمـياً بـأعـياد

مـــــيالدهـم فـي هـــــذا الـــــشـــــهـــــر
لالستفادة من جودة الطقس.

رة الثانية خالل 68 وهذه هي ا
ـلـكـة إلـيـزابـيث عـامـا من تـربع ا

تحدة التي ملـكة ا على عرش ا
ال تـــشــهـــد فــيـــهــا لــنـــدن مــوكب
ـــلــكي الــتـــقــلــيــدي االحــتــفــال ا
رة السابقة التي تقرر الشهير. ا

فــيـــهـــا إلـــغــاء هـــذا االحـــتـــفــال
الرسـمي كـانت عام  ?1955بـعد
ـلـكـة ثالث سـنـوات من تـتـويج ا
إلـيـزابيـث وذلك بـسبـب إضراب

عـمـال ومـوظـفي الـسـكك احلـديد
فـي عـــمـــوم الــــبالد واآلن بـــعـــد
ــلــكــة مـرور  65عــامــاً تــتــخــذ ا
الـــقـــرار نـــفـــسه وإن اخـــتــلـــفت

ـــلـــكـــة األســــبـــاب. وحـــضـــرت ا
إلـــيــزابـــيث امس االول الـــســبت
مراسم عسكـرية أقيـمت في قلعة
وندسـور احتـفـاال بعـيد مـيالدها
الـرســمي والـتـزم فـيــهـا اجلـنـود
بــقـواعــد الـتــبـاعــد االجـتــمـاعي
لكة وهذه أول مرة تظـهر فيهـا ا
في مــنــاسـبــة عــامـة مــنــذ فـرض
إجـراءات اإلغالق والـعـزل الـعـام
فـي الــــــــــبـالد فـي أواخـــــــــر آذار
وظــهــرت وهي تــرتـدي مــعــطــفـا
فـيـروزي الـلـون عـلـيه دبـوس من
ـــلــكــة (94 ـــاس.وشــاهــدت ا األ
عــامــا) سـلــســلـة عــروض أدتــهـا
الـكـتـيـبـة األولى في حـرس ويـلز
بساحـة القـلعة بـدال من العرض
الــضــخم الــذي كــان يــقــام عــادة
ـنـاسـبـة. واسـتمـعت احـتـفـاال بـا
لـعـزف أدته فـرقـة وحـدة احلرس

وسيقية. لكي ا ا
يـجور جنـرال كريسـتوفر وقال ا
ـسـؤول عن االحـتـفـاالت غـيـكـا ا
لـكيـة الرسـمية فـي تصريح إن ا
(األوضاع الصـعبة الـتي فرضها
انتشار فايـروس كورونا تهيمن
صغر على قرار إقامة االحتفال ا

في قلعة ويندسور). 

شي على جهاز لرويترز بينـما 
ــشي الــريـــاضي ويــعــمل عــلى ا
أجـهـزة كـمبـيـوتـر مـنـتـشـرة على
ســـــطح مــــكـــــتــــبه (قــــرأت ... أن
اجلـــلـــوس هي عــادة الـــتـــدخــ

اجلديدة ونـحن البشـر لم نخلق
لـنـجـلس طـوال الـوقت).وأضـاف
(لـذلك عـنـدمـا أبـدأ في فـعل هـذا
أشعـر أنني أكثـر رشاقـة ويسهل

علي التركيز).

{ جــنت - وكــاالت - رغم عــمـله
ـــنــزل طــوال فـــتــرة الــعــزل من ا
الــذي فُــرض بــأنــحـاء بــلــجــيــكـا
بــــســــبـب فــــايــــروس كــــورونــــا
ـشي نـحو اسـتطـاع إيف أنـول ا
 1500كـــــيــــلــــومــــتـــــر من خالل
شي استخدامه اليومي جلهاز ا
ــــــثــــــبت أســــــفل الــــــريـــــاضـي ا
مــكــتــبه.وقــال أنـول ( 48عــامـا)
وهـو مــدرب لـفـرق تــكـنـولــوجـيـا
علـومات يعيـش في بلدة جنت ا
(حـسبت أنـي منـذ الـعـزل بـسبب
كوفيد- 19مشيت فعليا  27ألف
ــــدة ثـالثـــة خــــطــــوة يـــومــــيــــا 
ــشي أشـــهــر).وقـــال أنــول إنـه 
نـحو  2.3كـيلـومـتـر في الـسـاعة
ـدة ثـمـاني سـاعـات خالل عـمـله
طـوال أيــام األسـبــوع وأحـيــانـا
سـاء لـقراءة يـزيد الـسـرعة فـي ا
كـــتــــاب مـــســـجال أكـــثـــر من 20
سـافة كيـلومـترا ونـحو ضـعف ا
التي يقطعـها في يوم شاق.وقال
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ـديح أمـريــكــيـ والــذي نــال ا
لـتـحـقـيق مـزيـد من الـتـنوع في
كتب لكنه أقـيل بعد التحقيق ا
معه في هـفوات أخالقـية توفي
90 يــــــــوم اجلــــــــمــــــــعــــــــة عن 

عامـا.وقالت صحـيفـة واشنطن
بــوسـت ووســائل إعالم أخــرى
نـــــقـال عـن أســـــرته إنـه تـــــوفي
ـضـاعـفـات مـرض في الـقلب.
وتـوفي سيـشـنز في مـنـزل ابنه
فـي ســان أنـــطـــونــيـــو بـــواليــة
تـكـساس.وشـغل سـيشـنـز الذي
عــيـنه الـرئـيس رونـالـد ريـجـان
في عام 1987 ثم عمل في عهد
الرئيس جورج بوش األب وفي
عــهـد الــرئـيس بــيل كـلــيـنــتـون
منصب مدير مكتب التحقيقات
ـــدة ست ســـنــوات. االحتــادي 
لكن أسقطـته هفواته األخالقية
ومـــنــهـــا الـــتـــهـــرب مـن ســداد
ــــــال الـــــــضــــــرائـب وإهــــــدار ا
الـعـام.وأقاله كـلـينـتـون في عام
 1993بــعـدمــا لم يـســتـقل رغم
اجلــدل الــذي أثـارتـه الـهــفـوات
الــتي ارتــكـبــهــا واتــهــامـات له

بضعف القيادة.
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 قــالت وسـائـل إعالم أمـريــكـيـة
إن ولــيـام سـيـشـنـز الـذي شـغل
منصب مدير مكتب التحقيقات
االحتـادي في ظل ثالثـة رؤساء
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