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اعلن مـصرفـا الرافـدين والرشـيد
امـس الـــــبـــــدء بـــــصـــــرف رواتب
اضي وظـف لـشهـر حزيـران ا ا
بــعــد تـأخــرهــا نــحـو اســبــوعـ
وسط تـذمـر واضح انـعكـس على
ردود االفـــــــــعـــــــــال فـي مـــــــــواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي. واكــدت
مصادر ان (الصرف شمل رواتب
وطنة رواتبهم بالتدريج واول ا
الــــوزارات الـــتـي تـــســـلــــمت هي
الـــدفــاع والـــصـــنــاعـــة وعــدد من
شـــركــــات وزارتي الــــصــــنــــاعـــة
والـــــــنــــــــفط) مـــــــشــــــــيـــــــرة الى
ان(االســبــوع اجلــاري ســيــشــهـد
ــوظـفـ صـرف رواتب جــمـيع ا

وزارة بـــعـــد اخـــرى). وبـــحـــسب
ــصـادر (فــقــد  صـرف رواتب ا
وظـف الذين يـتسـلمـون يدويا ا
وظفـ مراجعة بالكامل وعـلى ا
دوائـــرهم لـــتـــســـلـــمـــهـــا). وأكــد
مـوظـفـون مـوطـنـة رواتـبـهم لـدى
مصرف الـرافدين تـلقـيهم رسائل
قصيـرة تبـلغهم بـدفع راتب شهر

اضي عـبـر بـطـاقـاتهم حـزيـران ا
الـــذكــيـــة. في غـــضــون ذلـك نــفى
الـيـة  الـنيـابـية رئـيس اللـجـنـة ا
هـــيـــثم اجلـــبــوري (الـــتـــريث في
صـــرف رواتب وزارة الـــتـــربـــيـــة
نظراً لـوجود موظـف يتـقاضون
ثالثـــــة او اربــــعــــة رواتب في آنٍ
ـــركــزي واحـــد) . وأكـــد الــبـــنك ا
اعـــادة خــــصم ســـنـــدات لـــوزارة
دة ثالثة الية لتـأم الرواتب  ا
اشهر مـعلنا تـفاصيل مـساهمته
الـية . وقال في مواجهـة االزمة ا
مــديـر عــام احملـاســبـة في الــبـنك
احـسـان شــمـران في تـصـريح ان
ركـزي له دوراً كبيراً في (البنك ا
ـاليـة الـراهـنة) مـواجهـة االزمـة ا
مـــؤكــداً (اعـــادة خــصم ســـنــدات
ـــالــيــة بـــنــحــو لـــصــالح وزارة ا
تــــريـــــلــــيـــــونــــات ثـــــمـــــانـــــيــــة  
ديـــــــنـــــــار).واضـــــــاف ان (هــــــذه
الــســنـدات ســتــمـكـن الـوزارة من
ــوظــفـ الشــهـر تــأمـ رواتب ا
تمـوز واب وايـلـول) الفـتا الى ان
ـالـيـة (الـبـنك ســهل عـلى وزارة ا
ـدة عـشر عـمـلـيـة تـسـديـد الـدين 

ســـنــوات).واشـــار الى ان (وزارة
الية اجرت مـباحثات مع البنك ا
ـصارف العادة ركـزي وبعض ا ا
خـصم هـذه السـنـدات) مـبـيـنا ان
ــــالــــيـــة (الـــبــــنك اجــــتــــمع مع ا
ــصـــارف وقــام بـــخــصم هــذه وا
ــبــالغ واودعـهــا في حــســابـات ا
الـــرافــديـن والـــرشـــيـــد وهـــيـــئــة
الـــتـــقـــاعـــد).ولــفـت شــمـــران الى
(ايـداع مـبـلغ اربـعـة تـريـلـيـونـات
و 300 مـــــلــــــيـــــار ديــــــنـــــار في
صـارف منـذ االربعاء حسـابات ا
ــــالـــيـــة ــــاضي) مــــؤكـــدا ان (ا ا
بـامكـانـها ان تـتـسـام االموال من
صارف) مرجحا (صرف رواتب ا
ـــوظــفــ في بـــدايــة االســبــوع ا
اجلـــــاري). وتـــــابـع ان (الـــــبـــــنك
ــــــركـــــــزي يــــــقـف الى جـــــــانب ا
ـاليـة الـعـامة احلـكومـة السـنـاد ا
مـن أي ازمـــة قــــد تـــواجــــهـــهـــا)
مـــشــيـــرا الى ان (حـــجم تـــعــاون
ـــصـــارف مــــحـــدود نـــســــبـــيـــا ا
بــاسـتــثـنــاء الـرافــدين والـرشــيـد
ــصـرف الــعــراقي لــلـتــجـارة). وا
ورجح شــمـــران (انــفــراج االزمــة

ــالـيــة بــتـعــافي اســعـار الــنـفط ا
ي) الفتا الى ان واالقتصاد العا
(الـدولــة تـعــمل بـاجتــاه حتـسـ
ـالـيــة الـعـامـة من خالل ـوارد ا ا
تـــفــعـــيل الـــضــرائب واجلـــمــارك
بـاالضـافـة الى مـوارد الـنـفط).من
جهة اخـرى التقى رئـيس مجلس
الوزراء مـصطـفى الكـاظمي عددا
من رجـــال األعــمــال الـــعــراقــيــ
واسـتمع الى مـالحظـاتـهم بـشأن
(اســـتـــثـــمـــاراتـــهم فـي الـــعــراق
ـــشـــاكل والـــتـــحـــديــات الـــتي وا
تـواجهـهم والـعقـبـات الـتي تقف
حــجـر عـثــرة أمـام تــنـشــيط عـمل
الـــقــطـــاع اخلــاص داخل الـــبــلــد
وســبل تـذلـيــلـهــا) بـحــسب بـيـان
تلقـته (الزمـان) نقل عن الـكاظمي
تأكـيده ( أهـميـة القـطاع اخلاص
في الــعــراق وضــرورة تــعــزيــزه
وتشـجـيعه لـيـأخذ دوره الـريادي
ـكّنه من تـنشـيط االقتـصاد ا 
الـعـراقي) مــبـيـنـا أن (احلـكـومـة
تتـجه اليـوم وبقـوة لدعم الـقطاع
ــــنـــاخـــات اخلــــاص وإيـــجـــاد ا
الئمـة لتـفعـيله ومـساهـمته في ا

بـنـاء الــبـلـد). وأوضح أن (هـنـاك
عــمـلــيــات ابـتــزاز يـتــعـرض لــهـا
الـقـطـاع اخلـاص وأن احلـكـومـة
لـديـهـا إجـراءات رادعـة حملـاسـبة
ومالحــقــة من يــقــوم بـعــمــلــيـات
ـسـاومـة) مـؤكدا أن( االبـتزاز وا
أبـــواب مـــكــــتب رئـــيس الـــوزراء
مــفـــتــوحــة أمــام رجــال األعــمــال
لتـقد شكـاواهم بشـأن أي حالة
ابـــتــزاز قــد يـــتــعــرضـــون لــهــا)
مشـددا على أن (أي قـضيـة فساد
يــتم الـتـعــامل مـعــهـا بــكل جـديـة
ومـالحـــــــقــــــة أصـــــــحـــــــابـــــــهــــــا
قــانـونــيــا).وتـابـع أن (احلـكــومـة
تــعــمـل عــلى حتــريــر االقــتــصــاد
الــــعـــراقـي من رهـــنـه بـــالــــنـــفط
واالهـتـمـام بـقـطـاعـات الـصـنـاعـة
والزراعـة والـسـياحـة واخلـدمات
واالســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار والـــــــنـــــــقل
وشــدد عـلـى (ضـرورة وغــيــرهــا)
الــتــزام الـــقــطــاع اخلــاص بــدفع
الــــضـــــرائب مـن أجل تـــــعـــــزيــــز
ايــــرادات الـــــدولـــــة) مــــلـــــوحــــا
بـ(ســـحب أي إجـــازة أو فـــرصـــة

استثمارية لم يتم تفعيلها).

مقـارنة مع الـيوم الـسابق وهو
أيضا أعلى مسـتوى منذ الثالث
من آذار بحـسب األرقام.وترجع
الــــــزيـــــادة الـــــتـي جـــــاءت رغم
مــكـاسب أكـثـر تــواضـعـا لـلـمـدة
ذاتها في الـعقود اآلجـلة لبرنت
إلـى ارتـــفــــاع أســــعــــار الـــبــــيع
ـنـتـج الـرسـمـية لـلـعـديد من ا
ــنــظـمــة مــثل الــســعــوديـة في ا
والــكــويت واإلمــارات والــعــراق
والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع
الشـهـر حسـبمـا ذكره مـصدران
ـــنـــظـــمــة في أوبك. وتـــســـعى ا
وروســيــا الى تــخـفــيض إنــتـاج
الـــــنــــفـط بـــــدءا من الـــــشـــــهــــر
اجلـــاري.ويـــأتـي ذلك في ضـــوء
ي عــلى تــعـــافي الــطـــلب الــعـــا
اخلـــام وصــعـــود األســـعـــار من
ـنخـفضـة.واتفقت مسـتويـاتها ا
أوبك وحلفـاؤها بقـيادة روسيا
الـــذيـن يـــشـــكـــلـــون مـــا يـــعــرف
جـمـوعة (أوبك+) عـلى خفض
قــــيـــاسـي لإلنــــتــــاج قـــدره 9.7
ـدة مــلــيــون بــرمــيل يــومــيــا و
شـهـرين ثم مـددت مـدة اخلـفض
إلـى تـــــمـــــوز اجلــــــاري.وقـــــالت
ــــــصــــــادر إنه (لـم حتـــــدث أي ا
مـــنــاقـــشـــات حـــتى اآلن بـــشــأن
تـمـديـد الـتخـفـيـضـات  وهـو ما
يعني أنها في الغالب ستتراجع
إلى  7.7 مليـون برميل يـوميا).
في غـضون ذلك  طـالب الـنائب
جمال احملمداوي  وزارة النفط
بـايــقــاف جتــهــيــز مـصــافي في
اقلـيم كردسـتان  اال بعـد تقـليل

كـلف التـصفـيـة واعادة الـتوزان
ـبرم . واطلعت (الزمان) للعقد ا
عـــلـى وثـــيـــقـــة حتــــمل تـــوقـــيع
احملـــمــداوي  جـــاء فـــيـــهـــا انه
ادة / 61 ثانـيا (استـنـادا الى ا
ـادة اوال وثانيا من الدستور وا
وثالثا ورابعا من قانون مجلس
الـــنـــواب وتـــشـــكـــيالته رقم 13
لــــســـــنــــة   2018 ونـــــظــــرا ال
نخفاض اسعار النفط اخلام في
ـيـة جـراء تـفـشي االسـواق الـعـا
جــائـحــة كـورونــا ووصـوله الى
النصف عن اسعار السابقة وما
رافـقه من انـخـفـاض في اسـعـار
ـنــتـجـات الــنـفـطــيـة في كــلـفـة ا
تــصـفـيـة بـرمـيـل الـنـفط من قـبل
ـصـافي االسـتثـمـاريـة (بـازيان ا
وقــيــوان) في اقــلــيم كــردســتـان
التي تبلغ  10 دوالرات للبرميل
ـثل اكثر من  6 اضعاف وهو 
هـوامش الـربح لـتصـفـيـة الـنفط
ـــــيــــا) واضـــــافت انه (اذا عـــــا
اضــفـــنــا له ان مـــادة الــبـــنــزين
ـنــتـجـة  86 درجـة االوكـتـان  ا
ـواصـفـات الـبـنـزين هـو لـيـس 
لـذلك ــســتـورد  92 اوكــتـان   ا
اصـبـحت عـمـلـيـة الـتـصـفـيـة من
الناحية االقتـصادية هي مربحة
جـدا لــلـمــصـافي االســتـثــمـاريـة
ال وخسارة للوزارة وهدر في ا
ـا يــتــطـلـب ذلك اجـراء الــعــام 
ســـريع اليـــقـــاف جتــهـــيـــز هــذه
صـافي واعادة التـوازن للـعقد ا
بتقليل كلف التصفية الى الربع

او اكثر).
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عادن اربعة خطوط الصناعة وا
النتاج الكـمامات من اجل تزويد
ــواطــنــ مالكــات الــصـــحــة وا
منـها.وقـال مديـر الدائـرة الفـنية
فـي الــــــوزارة نــــــاصـــــــر ادريس
احلسيني انه ( تـشغيل اربعة
خطوط النتاج الكمامات) مبينا
ان (الــــوزارة تــــســـعـى من خالل
ـتـخـصـصـة لـزيادة مـصـانـعـها ا
الطـاقة اإلنـتاجـية لـلكـمامات من
اجـل تــزويـــد مالكــات الـــصــحــة
ـواطــنـ مـنـهــا). فـيـمـا دعت وا
ـعـنـيـة جلــنـة اإلنـقـاذ الـدولــيـة ا
باألزمات اإلنـسانيـة حول العالم
إلى (مضاعفة اجلهود) للحد من
انتشـار كورونا في الـعراق بعد
أن شــــهـــدت الـــبالد زيـــادة 600
ـئـة في عـدد احلـاالت خالل في ا
ـاضي .وكـانت وزارة حـزيــران ا
الـصــحــة الـعــراقــيـة قــد أعــلـنت
اخلـــمــيس عن تـــســجــيل 2184
حـــالـــة إصـــابـــة جـــديــدة و110
وفيات ليـرتفع إجمالي احلاالت
في البالد إلى أكـثر من  53 ألف
إصــــابـــة ونـــحـــو  2100حـــالـــة
وفاة.والـعراق من ب ثالث دول
عـربـيـة سـجـلت أعـلى الـوفـيـات
ـكـتب شرق بـحـسب إحـصائـيـة 
ــتـوسط فـي مـنـظــمـة الــصـحـة ا

ية. العا

كورونا.وقال مصدر في تصريح
امس ان (الــعـمــيـد حـسـن احـمـد
مــديــر ادارة دفــاع مــدني بــغـداد
الـــكـــرخ تـــوفـي امس نـــتـــيـــجـــة
اصـابـته بـكـورونـا) واضاف ان
(ذلـك جــاء بــعـد تــدهــور حــالــته
الـصـحـيـة). ونـعت دائـرة صـحـة
بـغـدادالـكـرخ مـنـتـسـبـاً في أحـد
مــســتـشــفــيــاتــهــا اثــر اصـابــته

بفايروس كورونا. 
وافـادت مـصـادر طـبـيـة بـاصـابة
مـديـر عــام دائـرة صـحـة ذي قـار
عبـد احلس اجلـابري بـكورونا
ـــصـــادر إن (نـــتـــائج .وذكـــرت ا
الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة اثـبـتت
اصــابــة اجلـــابــري بـــكــورونــا)
مـــشــــيــــرا الى انه (خــــضع االن
ـنزلي وهو يـتمتع االن للحـجر ا
ؤمل ان بـاجـازة مـرضـية ومـن ا
ـارسـة مـهـامه بـعـد يـعـود الى 
حتـــسـن حـــالـــته الــــصـــحـــيـــة).
وأعــلـــنت دائـــرة صـــحـــة اربــيل
امس االول عـن تُــــســـــجـــــيل 73

اصابة جديدة.
وقــالت الــدائــرة في بــيــان إنــهـا
(ســـجــلت  73اصـــابـــة جـــديــدة
بفيروس كورونا وحالتي وفاة 
كـمـا ســجـلت شـفـاء  56مـصـابـاً

بكورونا). 
في غـضـون ذلك  شـغـلت وزارة

(مُــكـثـفــات األكـسـجــ اجلـديـدة
التي  التبرع بها ستنقذ حياة
ـــــصـــــابـــــ الـــــكــــــثـــــيـــــر مـن ا
بــــالـــــفــــايــــروس) وأضــــاف ان
ـنــظـمـة مـنـذ بـدايـة اجلـائـحـة (ا
ـتـاحـة كـافــحت بـكل الـوســائل ا
لهـا إلنقـاذ األرواح وتعـزيز قدرة
الــبـلـدان عـلى مـكــافـحـة كـورونـا
ـا فـي ذلك الـعــراق). وتـداولت
مواقع الـتواصل االجـتماعي في
وقت سـابق مقـطع فيـديـو يظـهر
حـــــالـــــة من الـــــذعـــــر واخلــــوف
والـفــوضى في واحــدة من أكـبـر
ـسـتـشـفـيـات في مـحـافـظـة ذي ا
قـار  بـعد ان اظـهـرت تـقـاريرعن
نـــقص حــاد في األكـــســجــ مــا
تـــــســـــبـب في ارتـــــفـــــاع اعـــــداد
الـوفــيـات و مـنـذ مــنـتـصف أيـار
اضي  يسـجل العـراق أعداداً ا
متزايدة من اإلصابات والوفيات

اجلديدة .
ـنــظـمــة قـد ســلـمت مـا وكــانت ا
يـزيد عن  1.6ملـيـون دوالر على
شــكل عـدد تـشــخـيـصــيـة وأثـاث
ومــعـــدات حــمـــايــة شــخـــصــيــة
ومــســتـلــزمــات صـحــيــة لـوزارة
ركزية ووزارة الصحة الصحة ا
فـي حــكـومــة إقــلــيم كــردســتـان.
وتوفي عـميد في مـديريـة الدفاع
ــدني اثــر اصـابــته بـفــايـروس ا

عتدلة بالفايروس من احلاالت ا
والـــشـــديـــدة الـــتـي تـــعـــاني من
صــعــوبــات في الــتــنـفـس. وقـال
نظمة أدهم إسماعيل إن ثل ا

مـســتـشــفـيــات الـعــزل لـلــحـاالت
ـــصـــابـــة  من نـــقص حـــاد في ا
إمـدادات األكسـجـ والـذي يـعد
ــــصــــابـــ مــــهــــمــــا في عـالج ا

ـسـتـلـزمات لـتـسويـق األدوية وا
الـــطــبــيــة في الــوزارة بــوصــول
دفــعــة مــســاهـــمــة من مــنــظــمــة
ـيـة حتـتـوي عـلى الـصـحـة الـعـا
200 جــهــاز مــولـــد اوكــســجــ
وكــــذلك 80 الـف من االجـــــهــــزة
ــــســـــتـــــخـــــدمـــــة في تـــــأمــــ ا
االوكسجـ النقي الـذي تتراوح
نــــقــــاوته  مــــا بــــ 92 إلى 95
ـائـة . وقال مـعـاون مديـر عام با
ـفـرجي ان (هذه الـشـركة سـعـد ا
ثل الشـحنـة وصلت بـحضـور 
ــيـة في مـنــظـمــة الـصــحـة الــعـا
الــــــعــــــراق ادهم اســــــمـــــاعــــــيل
نظمة والشركة ومختص في ا
الـعـامـة ) مـشــيـرا الى ان (هـذه
ــســاهــمــة تــأتي في إطــار دعم ا
ـــتـــضــمـــنــة جـــهــود وزارتـــنــا ا
اســتـمــرارهـا في تــأمـ اجــهـزة
االنـــعــــاش الــــرئــــوي). وفي ظل
تـــزايـــد عــــدد حـــاالت اإلصـــابـــة
بـــكــورونــا والـــنــقص احلــاد في
امــــــــدادات األكـــــــســـــــجـــــــ في
سـتشـفيات العراقـية جنحت ا
ـية في الـعراق من نـظـمة الـعا ا
تـأم  300 مـكـثـف لألكـسـجـ
ـسـتـشـفـيات السـتـخـدامـهـا في ا
الــعــراقـيــة حـسـب خـطــة تـوزيع
الــــوزارة. وجـــاءت مــــكــــثــــفـــات
األكـسـجــ في وقت تـعـاني فـيه
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وكانت مـصادر حـكـوميـة لبـنانـية
قـــد افــادت اول امـس اخلــمـــيس
بـوصــول وفــد وزاري عـراقي الى
بيروت وأن رئيس الوزراء حسان
دياب سيبحث استيراد النفط من
ــــصـــادر في الـــعــــراق .وقـــالت ا
تـصــريـحــات إن (الـوفـد الــعـراقي
الــــذي وصل الى بــــيــــروت لـــدعم
احلـــكـــومـــة الــلـــبـــنـــانـــيــة يـــضم
باالضـافة الى  عـبـد اجلبـار وزير
الـزراعة مـحـمـد كـر اخلـفاجي)
مــــضــــيـــفــــة أن (وزراء الــــزراعـــة
والـصـنـاعة والـطـاقـة الـلـبـنـانـي
كــــانـــوا في اســــتـــقـــبــــال الـــوفـــد
العـراقي) مـشيـرة الى أن (رئيس
احلــكــومــة ســـيــبــحث مع الــوفــد
الـــعــراقـي اســتـــيـــراد الــنـــفط من
الـعـراق مـقـابل مـنـتـجـات زراعـيـة

وصناعية تصدر الى العراق.
وشهدت الليـرة اللبنـانية تدهورا
غـيـر مــسـبـوق في ســعـرهـا خالل
األشـــــهـــــر األخـــــيـــــرة عـــــلى وقع
طـلـبـية في وقت االحتـجـاجـات ا
تـــســـعى احلـــكـــومـــة إلـى إتـــمــام
الــتــفــاوض مـع صــنــدوق الــنــقــد
الـدولي وفق خــطـتـهــا اإلنـقـاذيـة
من أجل احلصـول على حـزمة من
ــســاعــدات تــنــتـشـل لــبـنــان من ا
ـــالـــيــة األزمـــة االقـــتـــصــاديـــة وا

احلادة التي يعيشها.
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انـــــهـى وفـــــد وزاري عـــــراقـي في
بــــيـــروت امـس مـــبــــاحــــثـــات مع
ــســؤولـ الــلــبــنــانــيـ لــدعم ا
احلــكــومـة الــلــبــنــانـيــة من خالل
استيراد النفط من العراق مقابل
تــــصـــديـــر مـــنــــتـــجـــات زراعـــيـــة
وصناعية الى العراق. وقال وزير
الـنــفط احــسـان عــبـد اجلــبـار في
تصريـحات ادلى بهـا من السراي
احلـكــومي الـلــبـنــاني ان ( الـوفـد
بـحث تــمـتـ الــعالقـة مع لــبـنـان
وكـيـفــيـة االسـتـفــادة من جتـربـته
باحلد مـن وباء كورونـا) مضـيفا
(بــحـثــنــا ايــضـا تــصــديــر بـعض
نتجات النفطية وآلية التصدير ا
وكيفيّة إعـادة الشركات اللـبنانية
الّـتي كـانت تـعمـل في الـعراق في
مـجـال الـزراعــة) مـنـوهـا الى انه
( الـتـطـرق إلى تـعـزيـز الـتـبـادل
في مــجـــال اخلــبــرات الــعــلــمــيّــة
وفــــرص الــــدراســــة في لــــبــــنـــان
خـــــصــــوصًــــا عــــلـى مــــســــتــــوى
اجلامـعات).  واشـاد عـبد اجلـبار
بالـصـناعـات الـغذائـيّـة اللـبـنانـية
وقـال انـهـا (مـحلّ احـتـرام ورضـا
الزبـائن في الـعـراق) مـشـيرا الى
ان (السوق العراقية سوق واعدة
وفيـهـا العـديد مـن فرص الـعمل).
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الكات الطبية تتوزع على لوحة فنية WŠu∫ صور ضحايا كورونا من ا

عـــبــر مـــيــنـــاء جــيـــهــان بـــلــغت
صـدرة  ثالثة مالي الكمـيات ا

بــرمــيال) و  482الــفــا و  519 
ــعـدل الــيــومي ولــفت الـى ان (ا
الـكلي لـلـصـادرات بلغ  مـلـيوني
و  816 الف برمـيل  حـيث كان
ـعــدل الـيــومي لـلــتـصــديـر من ا
موانئ الـبصـرة ملـيوني و 700
الف بــرمـيل  ومن جــيـهـان كـان
وبـــســعــر   116 الف بـــرمــيل  
  33.864 دوالر لـــــلــــــبـــــرمـــــيل
الــواحــد) . وارتــفع ســعــر ســلـة
ـصـدرة نـفـط مـنـظـمـة الـبـلـدان ا
لـــــلــــبـــــتــــرول فــــوق  40 دوالرا
للبـرميل للـمرة األولى في أربعة
أشـهــر نــظــرا الرتــفــاع أســعـار
الـبـيع الرسـمـية وفـقـا لبـيـانات
ــنـظـمـة.وبـلغ سـعـر الـسـلـة من ا
 42.66 دوالر لـلـبـرمـيل في أول
ئة ا يـزيد نحو  12 با تموز 
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يـــشـــرع الـــعـــراق بـــتـــخـــفـــيض
صــادراته الــنــفــطــيـة مـن خـاميّ
البصـرة اخلفيف والـثقيل خالل
تـموز احلـالي إلى  1.53مـلـيون
بـــرمـــيل يـــومـــيـــا اســـتـــجـــابـــة
لـــتـــخــــفـــيـــضـــات أوبك.  وقـــال
مـــســـؤول نــفـــطي ان (صــادرات
خام البصرة اخلفيف ستتقلص
إلى نــــحـــو  817 ألـف بـــرمــــيل
يومـيا خالل الـشهـر اجلاري من
 2.24 ملـيـون برمـيل يومـيا في
ــــــاضي  في ح حــــــزيـــــران ا
ســـــتـــــتـــــراجع صـــــادرات خــــام
الــبـصـرة الـثــقـيل حلـوالي 710
آالف بـرمــيل). واعـلــنت الـوزارة
عن مــــــجـــــمــــــوع الـــــصـــــادرات
ــتــحــقــقــة لــشــهـر وااليــرادات ا
ـــاضي. و بـــحـــسب حـــزيـــران ا
االحصائية االولية الصادرة عن
شـركـة تسـويق الـنـفط العـراقـية
فأن (كـميـة الصادرات (سومـو) 
من الــــنـــفـط اخلـــام بــــلـــغت 84
مـــلــــيـــونـــا  490 الـــفـــا و 194
بايرادات بلغت اكثر من برميال 
مـلـياري و 861 مـلـيون  و 140
الــف دوالر). بــــــــــدوره  قـــــــــــال
ـتـحــدث بـاسم الـوزارة عـاصم ا
جـهــاد ان (مــجــمـوع الــكــمــيـات
صدرة من النفط اخلام للشهر ا
من احلـقـول الـنـفـطـيـة في وسط
وجـــنــوب الـــعـــراق  بــلـــغت 81
مــلـيــونـا و ســبـعـة االف و 675
بـرميال   امـا من حـقول كـركوك
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نــعت اوســـاط اخلط الـــعــربي في
العـراق والـعـالم االسالمي الـرائد
يــــوسف ذنــــون الـــــذي اعــــلن عن

وصل امس. وفاته في مدينة ا
وكان ذنون قـد ولد في محـلة باب
اجلديـد ودخل مدرسـة ابن األثير
لألحـداث عـام  1939ومـنــهـا إلى
مـدرسة بـاب الـبـيض لـلـبـنـ عام
ـــتـــوســـطـــة 1942 والـــتـــحق بـــا
ـدرسـة الـغـربــيـة عـام 1945 ثم ا
ـركـزيـة وتخـرج فـيـها اإلعداديـة ا
عـام  1950 مــلــتـــحــقــاً بــالــدورة
الـتــربـويــة ذات الـســنـة الــواحـدة
وصل وتخرج فيها عام 1951 با
ع مـعـلـمـاً في مـدرسة احملـلـبـية
عــام 1951وأنــتـــقل إلى مـــدرســة
حمام الـعليل عام  1956فمدرسة

ابن حيان عام 1958ثم انتقل إلى
مـــركـــز وســـائل اإليـــضـــاح بـــعـــد
افــتــتــاحه ومـــنه إلى مــتــوســطــة
الوثـبـة عام 1960درس علـى آثار
علماء اخلط العربي ونال اإلجازة
من اخلــــطــــاط الـــتــــركي حــــامـــد
اآلمـدي عـام  1966وحـصل عـلى
تـقــديـر مـنه لــبـروزه في مــخـتـلف
فــنـــون اخلط. ودرس فـي مــعـــهــد
ـعـلـم بـ عـامي1962-1969 ا
اخلط العربي والـتربـية الفـنية ثم
انـــتـــقل إلى ثـــانـــويـــة الـــرســـالــة
وأصــبح مــسـؤول اخلـط الـعــربي
ـــدرسي وأصـــبح في الـــنـــشــاط ا
مشرفاً تربوياً للـتربية الفنية عام
 1976 وقــد ســـاعــدته مـــثــابــرته
وعـمـله الـسـيــاسي مع الـقـومـيـ
العـرب على الـتقـدم السـريع وكان
يعد واحـداً من اخلمسـة البارزين

في هـــذه احلــركـــة عـــبــد الـــبــاري
الطـالب وحسـ الفخـري وسالم
احلــمــداني وغـــا يــونس وهــو.
وأحـيل إلـى الـتــقـاعــد عـام 1981
وقد عـقـد ندوات ومـحـاضرات في
تاريخ وتـطور اخلط وأقام دورات
عامـة لـتعـلـيم هـذا الفن اإلسالمي
ـوصل وله آثـار فنـية في اخلط با
والـلـوحـات علـى كـثيـر مـن الكـتب
واجملالت كـتب لـوحـات وأشـرطة
أربعة وأربع جامعاً حتى نهاية
عــام 1976 وأقـــام مـــعـــارض في
اخلط الـعـربي ودرب طـلـبـته عـلى
اخلط منذ عام  1962ويسهم هو
وطالبه في مــعـارض بــغـداد مــنـذ
1972 عــــــام 1972 كــــــرم عــــــام 
ـنــاســبــة إقـامــة مــعـرض اخلط
العـربي األول ببـغداد. وشارك في
يوسف ذنون تــــأســـيـس جـــمــــعــــيـــة الــــتـــراث

جمال احملمداوي 
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سـجـلت وزارة الـصحـة والـبـيـئة
امس 2312 اصــابـة بــفــايـروس
كـــورونــــا في عـــمــــوم الـــعـــراق
احتلت بغداد اجلـزء االكبر منها

بــواقع 526 اصــابـــة فــيــمــا 
شــفــاء 1688 حــالـــة وبــلغ عــدد

الوفيات 102 حالة.
في وقت واصل اجليش االبيض
جـهـوده في عـمـوم الـعـراق لـدرء
تفشية مخاطر جائحة كورونا ا
رغم تـــزايــد االعـــداد الـــيــومـــيــة
واصـــابـــة عــدد بـــ صـــفـــوفه 
وسط مطـالبـات بضـرورة التزام
ـنازل وبـالتـعلـيمات واطـن ا ا
الــوقـــائــيـــة لــتـــجــنـب االصــابــة
بـكـورونـا. ووصل الـوزيـر حسن
مـحـمـد الـتـمـيـمي امس اجلـمـعة
ــثـــنى لـــلــقــاء الى مـــحــافـــظــة ا
حــكـومــتـهــا احملـلــيـة  واالطالع
علـى الواقع الـصـحي وإجراءات
دائرة صـحـة احملافـظة في عالج

مرضى كورونا والوقاية منه. 
نـزلي مـشـددة عـلى ان احلـجـر ا
لـلـمـصابـ بـالـفـايروس يـعـتـمد
باالسـاس عـلى مجـموعـة عوامل
تــــخـــــتــــلـف من شـــــخص الخــــر
ــعـالج. في يــحـددهــا الـطــبـيب ا
وقت افــادت الـــشــركـــة الــعـــامــة

ـوصل وهـو عـضـو الـعـربي في ا
في جمـعية اخلـطاطـ العـراقي
وعضـو فخـري في جمـعيـة رابطة
اخلـريــجــ لـتــحــسـ اخلــطـوط

العربية في مصر.
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اســـتـــقـــبل رئـــيس حـــكـــومـــة إقــلـــيم
كـردستـان مسـرور البـارزاني وزير
االتـصـاالت في احلـكـومـة االحتـادية
أركــان شــهــاب أحـــمــد الــشــيــبــاني
ـرافق له.وقـال بـيـان تـلـقـته والـوفـد ا
(الـــزمـــان) امس ان (الــلـــقـــاء الــذي
واصالت في حـضره وزير النقل وا
إقليم كوردستان آنو جوهر ورئيس
اجلـهاز الـتـنـفيـذي في هـيـئة اإلعالم
واالتــــصـــــاالت الــــعـــــراقــــيـــــة عــــلي
اخلـويلـدي شهد الـتبـاحث في سبل
تــــطــــويــــر الــــعالقــــات بــــ إقــــلــــيم
كــوردســتــان واحلـكــومــة االحتــاديـة

وخاصة في مجال االتصاالت).
واضـاف ان وزير االتـصاالت (ابدى
اسـتعـداد وزارته لتـقد كل أشـكال
الــدعم إلقـــلــيم كــوردســتــان بــهــدف
تـطوير قـطاع االتصـاالت في العراق
واإلقــلـــيم) من جــهــته شــدد رئــيس
حـكـومــة االقـلـيـم (عـلى ضـرورة حل
ــشـــاكل الــعـــالــقـــة مع احلـــكــومــة ا
ـوجب الــدسـتــور الـذي االحتـاديــة 
ثـل تطبـيقـه عامالَ مـهمـاَ في تنـمية
العراق واستتباب أمنه واستقراره). UI¡∫ رئيس حكومة اقليم كردستان خالل لقائه في اربيل وزير االتصاالت 
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وفي السـلـيمـانـية ضـبـطت السـلـطات
األمـنـية 24 كيـلـوغـرامـا من اخملدرات
داخل مـاكـنة خـيـاطـة ومـدفـأة نـفـطـية
أثـنــاء مـحــاولـة عــصــابـة نــقـلــهـا الى
احدى دول اجلـوار وحذر مـديـر قسم
مــــكـــافــــحــــة اخملــــدرات في آســــايش
السـليـمانـيـة العـميـد جالل أم (من
توسع اإلجتار بـاخملدرات وتعـاطيها
ويـدعـو حـكـومـة كـردسـتـان لإلهـتـمـام
كـافحـة هذه الـظاهـرة قبل أكــــــــثـر 
أن تـــفـــتك بـــاجملـــتـــمع وتـــهـــدم فـــئــة

الشباب).
من جهة اخـرى  كشفت هـيئة الـنزاهة
االحتــــاديــــة عن شــــبــــهــــات تــــزويــــر
واخـتالس في دائـرة صـحـة مـحـافـظة
ذي قار بعد ضبطها صكوكاً وأولياتٍ
مزورةً فـي مسـتـشـفى سـوق الـشـيوخ
باحملـافظـة.وأفادت دائـرة التـحقـيقات
بـالــنـزاهــة في مــعـرض حــديـثــهـا عن
تـفـاصـيل عـمـلــيـة الـضـبط الـتي تـمت
وجب مـذكـرة قضـائـية  ,ان الفـريق
ـيـداني اخملـتصّ في مـكـتب حتـقـيق ا
الـهـيـئــة بـاحملـافـظـة تــمـكن من ضـبط
ُـزورة وســنـدات أولـيــات الـصــكــوك ا
صـرفــهــا فـضالً عن كــشف احلــسـاب
اخلــاص بــهــا في مــســتــشــفى ســوق
الشيوخ). واضاف بـيان الهيـئة تلقته
(الـزمــان) امس ان (حتــريـات الــفـريق
األولــــيــــة قــــادت إلـى إقــــدام مــــوظَّف
ـستـشفى عـلى تزويـر تلك حسـابات ا
الصكوك وسندات صرفها) ,مؤكدا ان
(الـدائــرة تـابـعـت أقـوال الـشــهـود من
ؤلفة أعضاء جلنة اجلرد والـتسليم ا
ـتـهم ـسـتـشـفى حـيث اعـتـراف ا في ا
بـعـمـلـية الـتـزويـر واالخـتالس لـثـالثة
صكـوك  صرفـها وتـسلُّـمهـا من قبل
ـصـارف ـتـهم عن طـريق فـرع أحـد ا ا
احلكـومـية في احملـافـظة وبـحـسب ما
ثُبت في مـحضـر الـلجـنة الـتـحقـيقـيـة

tðb «Ë l  …dłUA  dŁ≈ s×A « qÐUJÐ t²łË“ q²I¹

 …dI½√ «uK Uł o³Ý_« ŸU b « d¹“ËË wJ U*«Ë w½ôu³ «

بغداد

ÂöJ «  WſUO  WMN

wLO b « .d  q U

بغداد
s Š œ«“u½

دير العـام لصحَّة التي صادق علـيه ا
ــكـتب احملـافــظـة) ,الفـتــا الى (قــيـام ا
بـاسـتــكـمــال اإلجـراءات الـتــحـقـيــقـيـة
وعرض أوراقها أمام قاضي التحقيق
اخملتص الـذي قـرر إصـدار أمـر قبض
ادَّة ـتـهم وفق أحـكـام ا وحتر بـحق ا

316 من قانون العقوبات). 
وفي اربـيل  ,وقـعت امـرأة فـي الـعـقـد
الثـاني من عـمرهـا بقـبـضة الـسلـطات
االمـنـيـة في احملـافـظــة بـعـد سـرقـتـهـا
ــال قـدره 6 آالف دوالر. مـبــلــغــاً من ا
ـتهـمة ووفقـاً لبـيـان الشـرطة  ,فأن (ا
اعترفت بسرقتـها مبلغاً 6 االف دوالر
ـادة 446 من  و تـوقــيــفــهــا وفق ا
قـــانــــون الـــعـــقــــوبـــات الـــعــــراقي مع
إســتـمــرار الــتــحــقـيـق في احلــادثـة).
ــدني في وانــتـشــلـت دائـرة الــدفــاع ا
نـيـنــوى (بـقـايـا هــيـاكل عـظــمـيـة) في

وصل. ة با دينة القد ا
وقالت في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
ان (فريق البـحث واإلنقـاذ/ مركز رتل
الزم أول مـحـمود الطـوار وبـإمرة ا
عبـد احملـسن تمـكن من رفع وانـتـشال
اربعـة جـثث مـجـهـولة الـهـويـة عـبارة
عن بقايا هيكل عظمية وتسليمها إلى
ــوجب دائــرة الــطــبــابـــة الــعــدلــيــة 
مـحــضــر رســمي أصـولـي). وقـتل 10
دواعش بـيــنــهم قـيــادي خالل ضــربـة
جويـة لـطيـران الـتحـالف الـدولي على

وكر في محافظة نينوى.
WÐd{ cOHMð

وذكرت خـليـة االعالم االمني في بـيان
تــلـــقــته (الـــزمــان) امـس ان (طــيــران
التحـالف نفذ ضـربة جوية اسـتهدفت
وكراً عبارة عن نـفق في منطـقة مقالع
عـ اجلــحش ضـمـن قـاطع عــمـلــيـات
نينوى) ,واضاف ان (العملية أسفرت
عن تدمـير الـنفق الـذي كان عـبارة عن
مركز قـيادة وسيـطرة لعـناصر داعش
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كن لعبد  لم يكن يـتوقع ان يكون في اسـتراليا فهـذا كان حلمـا بعيدا.اذ كـيف 
بائس ذلـيل ان يصـبح ملـكا في اسـترالـيا.كـان هذا الـعبـد اقل شأنا,وكـرامة من

بالل اشهر عبد في التاريخ االسالمي.
  الحـدثــكم قـلـيـال عن سـيـرة هــذا الـعـبــد.كـان طـالـبــا في كـلــيـة الـهـنــدسـة.يـحب
الـريـاضـيـات.فـجــأة وجـد نـفـسه مـفـصـوال مـن اجلـامـعـة النه رفض الـذهـاب الى
معسـكرات الطـلبة التـي كانت تقام في نـهاية الـسنة الدراسـية وتسـتمر ثالثة اي
طـيلـة الـصـيف كله.فـجـأة ايضـا وجـد نفـسه يـعود الى اجلـامـعة بـقـرار عفـو بـعد
اعـوام من الــتـشـرد.انــهى دراسـته,والـتــحق بـاجلـيش,وظل عــبـدا الى ان اسـقط

النظام السابق ليجد العبد نفسه اكثر بؤسا من السابق.
قراطي.فـلم يكن ينتمي حلزب وال  زادت عبـودية هذا الرجل في ظل النـظام الد
جـماعة,وال عالقات مـهمة لـديه.وح اشـتعلـت احلرب الطـائفيـة واجه هذا الـعبد
وزر انـتـمـائه لطـائـفـة من الـطوائف.فـتـنـقل لـلسـكن من مـكـان الى اخـر هـاربا من
موته احملـقق.  قرر العبد ان يترك مهد العبودية اخلشن,فذهب الى سوريا وبعد
كان حدثت رحلـة عامرة باخملاطر وجد العبد نفسه في استراليا.هناك في ذلك ا

عجزة الكبيرة في حياته. ا
  اكتـشف العـبد ان العـبوديـة هي صنـاعة بـشريـة خالـصة لـكن االسوأ فـيها ان

يتقبلها العبد كمصير.
  اكتـشف ذلك العـبـد الهـارب من قـفصه ان الـعـبوديـة تعـني االحـساس بـان اية
الي محاولـة لكسـر قيد الـذل ستكـون عملـية بال فائـدة.ومن هنا يـظل العبـيد با
ـتــسـخـة الــتي تـعــرض في سـوق بـيع في اقــفـاص عـبــوديـتـهـم كـلـعب االطــفـال ا

ة"الباالت" البس واللعب القد ا
 اكتـشف ذلك العبد انه بال كرامة وهو في مكان يحكمه اشخاص مهمتهم جعله
كـن الي عبد ان يبارز سيده كمـا فعل بالل احلبشي وقتله او كما بال امل.فال 
ـال فـعل سـبـارتـاكـوس الن سـادة الـعـبـيــد الـيـوم يـعـيـشـون وفي ايـديـهم سـوط ا
يـضـربـون به من يـشـاؤون.لـذا عبـيـد الـيـوم لن يـحـقـقـوا جناحـا في اخلالص من

عبوديتهم دون مجازفة حقيقية.
اكتـشف ذلك العبد ان االرادة في بغداد تشبه شخصـا مريضا بالسمنة ويعاني
ـعـنى االرادة مـعطـلـة تـمامـا لـكن ارادة ذلك الـعبـد الـيوم هي من الـوزن الـثـقيل.

ان احلقيقي. عنى اال ارادة رشيقة مليئة 
  اكتـشف ذلك العبد انه حـ يسير في شوارع اسـتراليا يـشعر بانه ملك,وح
يـتامل تناسق الـبنايات,والـطابع العمـراني الذي ينـظم كل شيء شيء يحس بانه

ملك.وح يجلس في القطار يدرك بانه ازداد كرامة.
لك هـو انسان عادي جدا لـكنه يصبح ملـكا ح يعرف اكتـشف ذلك العبد ان ا
ان الـقـانـون من حـوله يـصـنع مـنـه مـلـكـا بـكل مـعـنى الـكـلـمـة.في حـ ان قـانـون

عبوديته كان وثيقة ذل كتبت بعنوان الكرامة.
لك اذن هـو انسان ال يتعرض له احـد.بال حاشية لكنه مـحاط بخيرات العالم   ا
ــــقـــدوره ان يــــذهب الـى كل مــــكـــان,ويـــقــــرأ مـــا ــــنـــظـم من حــــوله. ا
يشاء,ويتـحاور دون ان يشـعر بان كلـمة قالـها ازعجت احد
ـلـوكـيـة هـي شـعور االسـيـاد من الـطـائـفـيـ او غـيـرهم.  ا
ـــوت االنـــســـان في حـــ خــــاص رائع ال يـــنـــتـــهـي اال 
الـعبوديـة هي احسـاس بالغم,والـنقـصان واالهـانة.ولكال

االحساس وثيقة مكتوبة من كلمات.
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اتــــهم وزيــــر اخلــــارجــــيــــة االســــبق
هـوشـيـار زيـبـاري وزراء سـابقـ في
احلــكــومـة االحتــاديــة وعـلـى رأسـهم
وزيـــر الــــداخــــلـــيــــة االســـبـق جـــواد
الـبـوالني بـتــوقـيع مـذكـرة تـفـاهم مع
تركيا تسمح جليشها في التوغل 30
كـيـلومـتـرًا  داخل االراضي الـعـراقـية
.وقــال زيـبــاري في مـقــابـلــة مـتــلـفـزة
تابـعتهـا (الزمـان) امس ان (البوالني
ذهـب الى تــركــيــا الحـــيــاء اتــفــاقــيــة
وقـعهـا الـعراق مـعـها في عـهـد صدام
حـــســـ تـــنص عــــلى احتـــرك غـــيـــر
شروط لـلجـيش التركي الى مـسافة ا
 30كـيـلـومــتـرًا  بـاالراضي الـعـراقـيـة
الحــــقــــة اخملــــربـــ كــــمــــا كــــانـــوا
يــســمـونــهم) مــشــيــرا الى ان (وزيـر
الدفـاع كان مـوافـقًا عـلى ذلك الى حد
مـا ) عــازيـا الـسـبب الـى الـرغـبـة في
(مــجــامــلــة االتــراك). وروى زيــبــاري
تـفـاصـيل جــلـسـة جـمـعت مـسـؤولـ
عراقـي واتـراكا قـائال (كنـا جالـس
عـلى طــاولـة طـعــام وكـان رجب طـيب
اردوغــان واحـمــد اوغـلــو مــوجـودين
معـنـا لكـنـني رفضت االتـفـاقيـة وقلت
انــهــا خــرق لــســيــادة الــعـراق فــزعل
اردوغان وقـال اريـد ان اعـرف من هو

سـيـدكـان الــتـابـعـة حملـافـظـة أربـيل
احسـان اجللـبي عن تعـرض قرى في
الناحـية الى قصف بـطائرات حـربية
تــركـيــة .وقــال اجلـلــبي في تــصـريح
امس إن (طـــائــرات حــربــيــة تــركــيــة
قامت في السـاعة التاسـعة والنصف
من مـــســاء الـــثالثــاء بـــقــصف قــرى
بـيـركمـه ومنـطـقـة سـن الـتـابـعـت
للـنـاحيـة) وأوضح انه (بـعد حتـليق
الطائرت الـتركية لنـحو نصف ساعة
في سـمـاء مـنــطـقـة بـرادوست قـامت

ذكورة) ناطق ا بقصف ا
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مشيـراً إلى أن (القصف لم يـسفر عن
خسائر بشرية لـكنه تسبب بخسائر
مـادية فـقط).وكـانت الـقوات الـتـركـية
قــد قــامت بـعــمــلـيــة إنــزال جـوي في
حافظة جبل خامتير بقضاء زاخو 
ــاضي نــقـلت دهــوك يـوم اجلــمــعـة ا
ـــزيـــد مـن جــنـــودهـــا إلى خـاللـــهــا ا
ـــنــطـــقـــة الـــواقـــعـــة عـــلى بـــعــد 5 ا
كيلومتـرات عن ثكنة عسـكرية لقوات
حـــرس احلــدود فـي قــريـــة شــرانش
بحسب مدير ناحية دركار في زاخو
زيـــرفـــان مـــوسى الـــذي حـــذر من أن
(هــذا يـــشـــكل خـــطــراً كـــبـــيـــراً عــلى
الـــســكــان) مـــؤكــدا تــكـــرار الــقــصف

ـــدفـــعي بـــشـــكل يـــومي اجلـــوي وا
ومــواصــلــة تـــركــيــا لــتـــقــدمــهــا في
ــنــطــقــة. وأفــاد بــأن (الــعــمــلــيــات ا
الـعسـكـرية طـالت مـنذ انـطالقـها 30
ـثل خـطـراً عـلى  13ألف قـريـة مـا 

عروفة في العراق   هن العريقـة ا تـلك معلومات جيـدة عن اغلب ا الكثـير منا 
بعضـهم    من توارثها عن سلفه وبعضهم من تعلـمها حديثاً  واصبح يتف بها
ويضيف عـليهـا عنصر  االبـداع توافقـاً مع تطور متـطلبـات العصر  ولـعل مهنة
ـهن الـعــريـقـة في الـعــراق  وعـرفت بـأنـاس مــتـخـصـصـ صـيـاغـة الـذهـب من ا
ـتـلـكون مـن الـدقـة والـلـمـسات  الـفـنـيـة احلـديـثـة الـتي تـواكـب الذوق ومُـبـدعـ 
بدأ العرض والطلب والتنافس التجاري  وقد ابدع ومتطلبات السوق اخلاضع 
ـسـتوى ـهـنـة ومـنـهم من أوجـد له  مـكـانـة في الـسـوق  عـلى ا الـكـثـيـر في هـذه ا

احمللي واخلارجي .
تـحـالـفة مـعـها وبـعـد نـيـسان 2003 عـام احـتالل الـقوات االمـريـكـيةوالـدولـيـة ا
ُـبرمج ـساعـدة عـمالء اخلـارج والـداخل وضـمن  مـسلـسل الـتـدمـيـر ا لـلـعـراق 
ـسـبـبـات الـغـيـر لـلـعـراق   رفـعت يـافـطـات وعـنـاوين مـتـعـددة لـغـرض تـسـويق ا
اخالقـيـة وال القـانـونيـة لـتبـريـر االحتـالل وشرعـنـته مرددين اكـاذيب واهـية مـنـها
اسقـاط الطاغية او تدمير اسلحة الدمـار الشامل  للعراق  واسباب اخرى تكاد
التُقـنع طفل رضيع  يافطات وأكاذيب غطت حينها على أهدافهم الدنيئة بعد أن
ـنطقة وامتالكة ادوات الـقوة للتحكم تيقـنوا  حجم العراق وقـدرته في  التأثير با
شـهد الـعربي وما قـد يسـببه من تـهديـد ألسرائـيل ويعـيق حلم تـمددها في في ا

نطقة .   ا
أجـتـيح الـعـراق ; وقـتـل أبـنـاءه ودمـرت قـدراته ونـهـبت وبـددت مـوارده الـبـشـريـة
باركـة عربيـة وتشـجيع دولي وتـوقيع شخـصيات واالقتـصادية واحلـضاريـة .. 
سببـات وال بالقاء التهم فاجلـميع يعرف موقفه ونفسه عراقيـة .. لن استرسل با

جتاه وطنه ودينه وأمته.  
ولم أشـهد عـلى شيء بعـد عام 2003 سوى مـشاهـد القـتل والتـدميـر والتراجع
ـنطقـة   لكن ما والتـخلف وفقـدان العراق لـبوصلـة القيـادة ودورهُ الريادي في ا

أثار أنتباهي بشكل ملفت  هو : 
ـان   والـتـمسك -  رواج اخلـطـابـات الـرنـانة الـتي تـتـغـنى بـحب الـوطن من اال
بـوحـدة الـعـراق  و الـســيـادة والـكـرامـة ونـحن نـعـيش حتت حـراب احملـتل  وال

أفهم معنى الكرامة والسيادة ونحن الوطن فاقديه .  
-  تـنـامي اخلـطـاب الـتعـبـوي لـيـظـهـر مـهـارات الـبـعض في ان يـكـون مـبدعـاً في
ـتغـني ببعض مـزوج زورا" بالـتاريخ وا ـنمق ا مهـنة صيـاغة / صـناعـة الكالم ا

اجنازات حاضرهم البائس . 
-  تـطـور مهـنـة صـياغـة الـكالم الى مـهنـة الـكذب و الـتـدلـيس "واحلشـو" لـغرض

ايهام الناس باالكاذيب وتسويقها على انها حقائق . 
لغمة 17 عامـاً وصناع الكالم يـبذلون قصارى جـهدهم في تسـويق خطاباتـهم ا
ا يـسيء لهـذا الـبلـد ويـنهي كـيان الـدولـة  يوازيـهـا نشـوء دويالت داخل اطار
الدولـة تتحكم بـالدولة و تـصادر خيراتـها وتوجهـاتها وفق والءات تـلك الزعامات
الـفارغـة .  لـكن يـبقـى الفـارق كـبيـرا" بـ مـهنـة صـيـاغة الـذهب الـعـريـقة ومـهـنة
صيـاغة الكـالم حاليـاً   فالـذهب بحـد ذاته قيـمة كـبيـرة تُضـاف له قيـمة االبداع

في الصياغة .. أما صاغة الكالم 
كن ان  فالقيـمـة لهم او لـكالمـهم مادام   الـكـذب والـتدلـيس ديـدنهم .. فـكـيف 
نسـوق للمواطن جروح وطن مفتوحة على انها حالة تعافي .. او نبرر لدماء تمأل
ـنــطق مـســؤول مـا يــدعي بـاحلــريـة الــشـوارع وكــرامـة تــنـتــهك في الــسـجــون 

قراطية واالجنازات العظيمة ???  والد
 (فعالً طيح الله حظج امريكا )

فمن اليـشعر باالنـتماء الوطـني .. لن يكون جزء من خـيمة الدولـة والقانون  ولن
تنطلي علينا خطاباته الكاذبة !!!

واطـنة  ومن اليكـون شريـكـاً في اعادة هـيبـة الـدولة .. لن يـكون ضـمن سـقف ا
وال يصلح ان يكون حتت سماء العراق !!! 

ومن يـعـرقل انـتـزاع كـرامة وسـيـادة الـبـلـد ضـمن اطار الـقـانـون.. سـيـكـون جزء
ـسـتـقـبل العـراق  ولن تـمـر بعـد الـيـوم عـليـنـا خـطابـات الـدين والـتاريخ مـخرب 

لفق .  ا
أعلمـوا يا هؤالء  ; أن قـيمة خطـاباتكم بـافعالـكم .. فال خير بخـطاب غيـر مقترن
بـجـديـة الـعـمـل الـصـادق خلـدمـة الــعـراق والـعـراقـيـ فـي أطـار سـيـادة وكـرامـة

وحرية?? 
ن يــفـقه الــنـصح :  اتــركـوا مــهـنـة صــيـاغـة نـصـيــحـتي 
هـمة بـناء الوطـن .. الن الوطن " بيت الكـالم  وتوجهـوا 

 هوية وكرامة "  .
اللهم أشهد أني بلغت ...

هوشيار زيباري
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صـــاحب الـــقـــرار في هـــذا الــبـــلــد?)
اذا ترفض? هل مضيفا ( ثـم سألني 
ألنـك كـــردي? فـــقــــلت له : لــــيس ألني
كـردي فـأنـا عــراقي اوال وعـنـدمـا ألح
في الـسـؤال قـلت له لـنـا نـسـلم مـثـلك
وقــد اقـسـمت بــالـقــرآن عـلى حــمـايـة
سيـادة بلـدي). وبحـسب زيبـاري فإن
ــالــكي كـان رئــيس الــوزراء نـوري (ا
حـاضـرا ايـضًـا وكـان مـحايـدا اال انه
ـيل لي لـكنه كـان مـجـامال ايـضا) .
وفي الشـأن نفـسه أعلن مـدير نـاحية
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شيراتون الذي كان وفندق هيلتون
بــالـقــاهـرة من الــفـنــادق  الـقــلـيــلـة

الكبيرة  .
ستشار الصحفي وعندما إلتحق ا
اجلـديــد مـاجـد أحـمــد الـسـامـرائي
كــان البـــد له ان يــقـــوم بــعـــمــلـــيــة
ــســتــشـار اســتالم وتــســلــيم مـع ا
فاضل الشاهر  وكنت حاضراً تلك
احلادثـة التاريـخيـة التي اوضحت
مـــدى نــــزاهــــة مـــوظــــفي الــــدولـــة
ودبــلـــومــاســـيــهـــا وأمــانـــتــهم في
التـصرف بـأموال الـدولة  وأفـتخر

بتعرفي عليهما .
إستـذكرت تـلك احلـادثة هـذه االيام
من شـــهــر تـــمــوز عــام 2020 فــور
ـقابـلـة تـلـفـزيـونـية مع مـشـاهـدتي 
سـميـر عـبد الـوهـاب الشـيـخلي مع

حكايات كثيرة ويجب أن تروى في
هــذا الــزمن الــذي أصــبح الــفــسـاد
واالخــتالس والـرشــوة من ســمـاته

اليومية.
كنتُ في القاهرة عام 1977 محرراً
ـكـتب وكـالـة االنـبـاء الـعـراقيـة في

صرية . العاصمة ا
وآنذاك أقتضت االجراءات االدارية
ــعـــمــول بــهــا ان يــتم اســتــبــدال ا
ـسـتــشـار الـصـحــفي فـاضل عـبـد ا
الغفور الـشاهر بعـد ان قضّى فترة
عتادة في أطول من فترات العمل ا
اخلارج وبرضى مراجـعه الرسمية

ببغداد .
كـان فــاضل الـشـاهـر قــد أعـد مـقـراً
جديـداً  للـمركـز الصـحفي الـعراقي
في اجلـيـزة لـيس بـعـيـداً عن فـندق

ألولـئـك  الـكـتــاب مـقــابل ايـصـاالت
بـثالث نــسخ  واحـدة لـلــمـسـتـلم 
وواحـدة يرسـلـهـا الى اجلـهـة التي
ــبــلغ بــبــغـداد  خــولــته بــصـرف ا
والـثـالـثـة يـحـتفـظ بهـا في أرشـيف

الدائرة الصحفية بالقاهرة .
وفي كل عـمـلـيـة تـسلـيم واسـتالم 
اجـراءات تـقـلـيـديـة تـتـضـمن جـرداً
عنية  أو لنقل متلكات الدائرة ا
جـرد االثــاث واالجـهــزة وغـيــرهـا 
ــــركـــز الــــثــــقــــافي ولم تــــكن فـي ا
الــــعـــراقـي آنـــذاك ســــوى أجـــهـــزة
استنـساخ وآالت طابـعة   وعرض
سينمائي  واجهزة صوت تقليدية
محدودة  ورفوف الكتب واجملالت

وغير ذلك.
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وعــنـدمــا   اجنــاز الـتــوقــيع بـ
الرجـلـ على قـوائم اجلـرد نهض
فاضل الشاهر وسـحب جنطة سفر
ســــــوداء مـن خــــــلف  كـــــــرســــــيه 
ووضعـها أمـام ماجـد السـامرائي 
ــوقف  فــسـأل  الــذي فــوجىء بــا

وما هذه يا ابا فداء? 
فرد فاضل الشـاهر  هذه وصوالت
بكـل ما خـولـتني الـدولـة صرفه من
مكافآت وأجور  نشر طيلة سنوات

عملي بالقاهرة!
وأعـتـذر  عن تـتــمـة مـا قـاله فـاضل

اجـد وقتذاك ولـكن تلك الـواقعة 
وواقـعـة سـمـيـر الـشيـخـلي تـوضح
مـدى أمـانـة الـرجال  الـذين  أداروا
الـدولة في تـلك الـفـتـرات من تاريخ
ـعـاصـر. كـان في الـعـراق الـعـراق ا
رجال يتلقون عروضاً مالية باهظة
خالل مــفـاوضــاتـهـم مع الـشــركـات
االجـنبـيـة لـتـوريد مـكـائن ومـعدات
وسفن وبواخر وسـيارات وبضائع
 ويـفـاجـئــون مـفـاوضـيـهم بـقـبـول
فـاوضات العـرض  وعـند اجنـاز ا
وقــبل الــتــوقــيع الــنــهــائي يــطــلب
العـراقيـون خصم مـا عرض عـليهم
من قــيـمــة الـعــقـد  وكـانـت الـدولـة
الــعـــراقــيــة تـــكــافىء مـــوظــفـــيــهــا

إحـدى الـفـضـائـيـات وهـو يـتـحـدث
بفخر عن اعادته حـينما كان وزيراً
 لـلـداخـلـيـة حلـقـيـبـة فـيـهـا خـمـسة
ماليــ ديــنـار( 15 مــلـــيــون دوالر
آنذاك )  هـي وفقـاً لـلقـانـون نثـرية
وزير الداخلـية يصرفـها كما يرغب
خلـــدمــة مــنــصــبـه دون مــطــالــبــته
بايصـاالت رسمـية  ورفضـها! نعم

رفضها !
حقيبتي االخرى التي أحتدث عنها
حــصــلت في الــقــاهــرة بـ فــاضل
الـــشــاهـــر ومــاجـــد الــســـامــرائي 
نقول وزميله ستشار الصحفي ا ا

نصب بعده. الذي سيستلم ا
وال ادري هل يتذكر االخ ماجد هذه
? لكني الواقعة بعد كل هذه السن
تذكـرت تـفاصـيـلهـا فـور مشـاهدتي

مقابلة الشيخلي التلفزيونية .
كــــانـت وزارة الــــثـــقــــافــــة واالعالم
والـــصــحـف واجملالت الــثـــقــافـــيــة
والتـراثيـة بـبغـداد تسـتكـتب كتـاباً
وبــاحـثــ وصــحـفــيــ مـصــريـ
ــطـبــوعـات لــنـشــر مــقـاالتــهم في ا
العراقية مـقابل أجور  ومكافآت لم
تكن كبيرة بل حـسب قيمة الكاتب

وضوع الذي ينشره.  وا
وإعتاد فـاضل الشاهـر  رحمة الله
عـــلى روحه الـــطــاهـــرة  أن يــقــوم
بــصـرف أجــور  ومـكــافـآت الــنـشـر
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بسـيارات ودرجـات وظيـفيـة أعلى
وكنت آنـذاك على اطالع بـواقعـت
ـــفـــاوضـــات  تـــكــر مـن هـــذه ا
اعضاء الـوفد في إحداهـا  بسيارة
مـرسـيـدس لــكل عـضـو في الـوفـد 
وفي الــثـانــيــة بـســيـارتــ ! وعـدد

منهم ما يزال حياً .
وحـــــــــتى ال يـــــــــدعـي مـن يـــــــــرغب
ـفـاوضـ بـالــتـشـكــيك في أمـانــة ا
الــعـراقــيـ بــالــزعم ( انـهم كــانـوا
يـــخــــافـــون من رجـــال اخملـــابـــرات
االعـضـاء في الـوفـد) أقـول ان تـلك
الـوقـائع جرت قـبل سـنـوات كـثـيرة
من الـبـدء بصـيـغـة اضافـة عـنـاصر

مخابرات للوفود الرسمية .

سمير الشيخلي

نيويورك
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ماجد احمد السامرائي

العميد جالل ام

داخل الغـرفة بـعـدما قـام بـلف الكـيبل
عـلى عـنـقـهـا والـضـغط بـقـوة بـاجتـاه
ا سبب بخنقها والذي بدت السرير 
عـلـيـهـا في الـبـدايـة عالمـة (الـسـعـال)
ليـتـركهـا في هـذه االثـناء عـنـدما دخل
والــدي واشــقـــائي الى غــرفـــتي بــعــد
كسرهم لـباب الغـرفة من قبـلهم كوني
كــــنت قــــد اقـــفــــلــــته عــــنــــدمـــا قــــمت
شاجرة باالستفسار منـها عن سبب ا
التي حدثت بينها وب والدته) الفتا
إلى (أنـهم تـفـوجـئـوا بـوجـود اجملـنى
دة عـلى السـرير وهي تـلفظ علـيهـا 
انفـاسـهـا االخـيرة االمـر الـذي دفـعني
مع والــدي واخــواني بــحــمل اجملــنى
قـعـد االمـامي عـلـيـهـا ووضعـهـا فـي ا
لـلــسـيــارة وكـنت انــا وشـقــيـقي وابن
عـمي في احلـوض اخلـلــفي لـلـسـيـارة
وتوجـهـنا الى مـسـتشـفى الـضلـوعـية
العام وقمت بانزال جثة (زوجتي) من
اجل فحصها اال انـها فارقت احلياة)
مبيـنا أنه (لم يكـن يقصـد قتلـها ولكن
ة). لشدة الضغط ادت الى تلك اجلر
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على والدته بالـغلط والسب واالعتداء
ايضـا عـلى اشـقـائه الـصـغـار بـحسب

االعترافات التي ادلى بها(.
وأضـاف أنه )بـعـد ذلك قـامت زوجـتي
بـاحـضـار الـطــعـام لي وبـعـدهـا حـدث
كالم مـــعـــهـــا في غـــرفـــتـــنـــا واثـــنـــاء
االستفسـار منهـا واالسباب التي ادت
ـشاجرة مـع والدتي بادرت الى هذه ا
بـــاالعــتـــداء عـــلي بـــالـــغـــلط والـــسب
واتـهــامي بـعــدم الــرجـولــة فـضال عن
اتـهام والـدتـي بكـالم غـير الئـق االمر
الذي دفعني بضربـها بيدي ما تسبب
في جرح علـى احد وجنـتيـها وبـعدها
اسـتـمــرت اجملـنى عـلــيـهـا بــالـصـيـاح
والسب قمت بعدها باحضار ماسحة
االرض لـضــرب اجملــنى عــلـيــهــا عـلى
الفخذ االيسر والقدم اليمنى بواسطة
ــاسـحــة والـتي انــكـسـرت من عـصـا ا

شدة ضربها).
ــتـــهم (ع .ج) واضــاف الـــبـــيـــان ان ا
استخـدم الضرب بـحق اجملنى علـيها
اســتــعــان بــكــيـــبل الــشــحن اخلــاص
بـجـهــاز الـهــاتف الـذي كــان مـوضـوع
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صـدقت مـحـكـمـة حتـقـيق الـضـلـوعـية
الـتابـعـة لـرئـاسـة مـحـكـمـة اسـتـئـناف
صالح الـدين االحتـاديــة أقـوال مـتـهم
من مـــوالـــيــد 1999 اقــدم عـــلى قـــتل
زوجـــته بــــواســـطــــة  (كـــيـــبـل شـــحن
موبـايل) ويعـود ذلك الى خالف حدث
بـ اجملــنى عــلـيه ووالــدته بــحـسب
اعترافاته التي ادلى بهـا امام محكمة
الـتـحــقـيق فــيـمـا  تــصـديق اقـواله
ادة  405من قانون استنادا الحكام ا
الـعـقـوبـات الـعـراقي وبـصـدد احـالـته
ـوضـوع لـيـنـال جـزاءه الى مـحـكـمـة ا

العادل.  
وقـال بــيــان جملـلـس الـقــضــاء االعـلى
ـــتـــهم تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان (ا
وخالل تــدوين اقــواله امــام الـقــاضي
اخملتص افاد بانه وفي حدود الساعة
ـنزله السـابـعة مـسـاء واثـناء دخـوله 
اخبرته والدته بحصول شجار حصل
بينـها وب زوجـته اجملنى علـيها من
جـراء قـيـام اجملـنى عـلـيـهـا بـاالعـتداء

وقــتل نـــحــو 10 إرهــابــيــ بـــيــنــهم
قيادي). ونـفذ جهـاز مكافـحة االرهاب
واجـبـا لـلــتـفـتـيـش الـدوري في بـاديـة

السماوة.
 وذكر اجلهاز في بيان تلقته (الزمان)
امس ان (فَـوج مُــكـافـحــة اإلرهـاب في
السماوة نفذ واجبًا للتفتيش الدوري
الــذي يــهــدف لــضـــمــان سالمــة وأمن
ُـحـافـظـات الـعـراقـيـة من وإسـتـقـرار ا
الـتـهـديـدات اإلرهـابــيـة حـيث اسـتـمـر
ــدة 3 أيــام مـــتـــواصـــلــة , الــواجـب 
وشـمل تـفــتـيش مــنـاطق طـريق وادي
تـد من السـعودية إلى شُعيب الـذي 
بـادية الـصـحـراء الـعـراقـيـة ويـنـتهي

بالقُرب من مُحافظة ذي قار). 
واعلـنت وكالـة االستـخبارات الـقبض
على 4 متهـم في مـنطقـة احلمـيدية
شــرقـي بــغـــداد يــســـتـــقــلـــون دراجــة
نــاريــة(تـك تك) إطــلـــقــوا الــنـــار عــلى
نطقة مرابطة للشرطة االحتادية في ا
ذاتها. كما اعتقـلت شرطة بغداد مبتز

الكترونياً لفتاة .
وقــال مـــديـــر عالقـــات واعالم قـــيــادة
الشـرطة الـرائـد عزيـز نـاصر في بـيان
امس إنه (بنـاءً على تـوجـيهـات وكيل
الـوزارة لـشـؤون الــشـرطـة وبـاشـراف
مـبـاشــر من قـبل قــائـد شـرطــة بـغـداد
وبعد ورود معلـومات عن وجود حالة
ابـــتــزاز الـــكـــتـــروني قـــام بـــهـــا احــد
ـتـهـمــ لـفـتـاة تـبــلغ من الـعـمـر 18 ا
عاما  , تشكـيل فريق عـمل من فوج
طوار بغـداد التـاسع التـابع للـقيادة
و نــصب كــمــ لــلــمـتــهـم الـذي الذ
بالـفرار بعـد حضـوره الى مكـان سكن
ـا دفع بالـقـوة الى مـطاردته الفـتـاة 
والقـاء القـبض عـليه والـتوجه به الى
مركـز الـشـرطـة بـرفقـة الـفـتـاه وإجراء
الالزم بــــــحــــــقـه ورفع اوراقــــــهـم الى

القضاء).  

مـــــواطـن إلـى جـــــانب  27ألف الجئ
يـقـيـمـون في ثالثـو مـخـيـمـات حـيث
يـــثــيــر الـــقــصف ذعـــر األهــالي). من
جـهـته كـشـف مـديـر نـاحـيـة بـاتـيـفـا
دلشير عبد الستار عن إحلاق أضرار

مــاديـــة بــاثـــنــتي عـــشــرة قـــريــة في
ـسـتـمـر  الـنـاحـيــة جـراء الـقـصف ا
فضال عن إخالء قـرية بالـكامل فـيما
يهدد خـطر اإلخالء سـكان ثالث قرى

أخرى.

ضبوطة في السليمانية اخملدرات ا
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ودائـــمـــة تــــتـــولـى مـــسك الــــقـــواطع
الـــســاخــنــة ومــصــادر الــتــهــديــد في
اطراف ابي صـيدا الى جـانب  تنـفيذ
حـمالت فـرض قـانـون وهـيـبـة الـدولة
في الناحية وجتريد العشائر وبعض
اجلهات الـسياسـية من األسلـحة غير

رخصة ) . ا
 فــيــمــا قــال الــنــائـب احــمــد مــظــهــر
اجلبـوري لــ ( الـزمـان )  ان ( لوضع
االمـــــني فـي حــــوض الـــــوقف شــــرق

بـعـقـوبة غـيـر مـسـتـقـر في ظل تـكرار
ــلف االمـني ـتــعـاقــبـة في ا ازمــاته ا
خــاصــة وجــود نــشـاط لــلــجــمــاعـات
االرهـابــيـة الـتـي تـشن هـجــمـات بـ
فـتــرة واخـرى مــا يـؤدي الـى سـقـوط
ضـحـايا فـي صفـوف الـقـوى االمـنـية
ــدنـيــ مـؤكــدا بـان ازمــة الـوقف وا
مستمرة منذ  17سنة دون اي حلول

تلوح باألفق ) . 
ان (رؤيـتنا حيال واضاف اجلبوري 

مـلف الـوقف هـو ان تـكـون ادارته من
قـبل بـغـداد بـشـكل مـبـاشـر او ارسـال
فوج عـسـكري من الـشـرطة االحتـادية
او الـرد السـريع بـكـامل الـصالحـيات
لتطبيق القانون ودرء مخاطر ارهاب
ـــشــاكل وفق وحل كل االشـــكــاالت وا
رؤية وطنيـة واعادة استـقرار لقراه)
مـــؤكــدا أن( الـــوقف لـم يــهـــدا وحــان
الوقت حللول دائمة تسهم في ايقاف

نزيف الدماء ونزوح العوائل ) .
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ـواطن ان تكـون الفرص متاحـة لاللتقاء سؤول وا مقـتضى التواصل بـ ا
بهم وإخبارهم عما يجري في البالد .
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ـسـؤول مـنـذ العـهود وحـيث يُـخشى مـن استـغالل تـلك الفـرص عمـد كـبار ا
ـنع وصـول من ال يريـدون وصوله السـحيـقـة لوضع احلُـجّابُ عـلى أبـوابهم  

اليهم ..!!
≠≥≠

واحلاجب البُـدَّ ان يكون فطـنا ذكيـاً عارفاً بأقـدار الناس  واالّ فـانه قد يسبب
ا فيها الهجاء الالذع ... لسيده الكثير من األوجاع 

جاء في التاريخ :
ـتـوفي سـنة  533هـ قـصـد الـوزيـر (ضـياء انَّ الـشـاعر عـلـي بن أفـلح احلـلي ا

لك) ولكنَّ البوّاب منعه من الدخول فقال : ا
حمدتُ بوّابكَ اذْ ردّني 
وذمَّهُ غيري على رَدهِ 

ألنّه قلّدني نعمةً 
تستوجبُ اإلغراق في حَمْدِهِ 

أَرَاحَنِي مِنْ قُبْح ملقاك لي 
وكِبْركَ الزائدِ في حَدهِ

فعدتُ ال أضرعُ خدي لِمَنْ 
ماءُ احليا قد غاضَ مِنْ خَدهِ
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هـجـو قد عـصفـت به أمواج الـنـدم على مـا جرى انـنـا على يـقـ بانَّ الـوزيـر ا
لـلـشـاعــر ابن أفـلح  ولـكنْ لن يــجـديه ذلك الـنــدم شـيـئـاً  فــقـد شـاع هـجـاؤه

واستُهجنتْ أخطاؤه ..!!
≠μ≠

رء كثير باخوانه  –كما هو معروف  – انّ ا
واطـن والـتعرف ـسؤولـون االنفـتاح عـلى ا ومن أهم ما يـجب انْ يتـحلى به ا

على ما يعانونه من مشكالت سعياّ وراء ايجاد احللول لها. 
أمّا إغالق االبـواب أمامهم فانه ال يُـفسّر االّ هروبـاً من حتمل مسـؤولية ايجاد

ا يواجهونه من صعوبات ومشاق ... ناسبة  احللول ا
≠∂≠

ولـعـلَّ تـخـصـيص يــوم واحـدٍ من أيـام االسـبــوع لالجـتـمـاع
ـقترح ـواطن  والـوقوف عـلى حقيـقة أوضـاعهم هو ا با
العـملي درءً لـسلبـيات االحـتجـاب وكسبـاً للـقلـوب بعد ان

أثخنتها اجلراح ...
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اكـدت نــاحـيـة قــره تـبه في مــحـافـظـة
ديــالـى  قــطع اقــلـــيم كــردســتــان مــا
اسمـاه شريـان التـجارة مع احملـافظة
لــغــايـة  4 من تــمـوز الــذي يــصـادف
اليـوم السـبت بسـبب تفـشي كورونا.
وقـال مــديـر نـاحــيـة قــره تـبه وصـفي
ان (طــريق الــتــمــيــمي  لــ (الــزمــان) 
جــــلــــوالء- كالر  وهــــو اهم الــــطـــرق
الـبــريـة بـ ديــالى وكـردســتـان عـبـر
بـوابة كالر في الـسـلـيمـانـية سـيـبقى
ـدنـية ـركـبـات ا مـغـلـقـا امـام حـركـة ا
سـافرين لغاية  4من تموز وانتقال ا
ان ( الــقــادم ) . واضــاف الــتــمـيــمي 
القـرار والـتي اتخـذته سـلطـات اقـليم
كـردسـتـان جــاء بـعـد تـفـشي فـيـروس
كـورونــا في مـنــطـقـة كالر وتــسـجـيل
العديد من االصابـات مؤكدا بان غلق
ـنع الـطـريق جـاء لـدواعي الـوقـائـيـة 
انـتــقـال االصــابـات من خالل الــسـفـر
ـنـاطق   الفـتا الـى ان الطـريق بـ ا
مـغــلق مـنـذ  4ايـام مـتــتـالـيـة وجـرى
تمـديده االن الى  4من تمـوز القادم).
اعلنت دائرة صحة ديالى  عن ضبط
واتالف اكبـر شحـنة لـلبـيض الفـاسد
كانت في طريقهـا ألسواق احملافظة 
فيـما اكـدت ان فـرق الرقـابة مـستـمرة
فـي عــمــلـــهــا في مــتـــابــعــة االســواق
واخملــازن الـــغــذائــيــة .  وقــال مــديــر
اعالم صـحــة ديـالى فــارس الـعـزاوي
ان (   مـفــارز الـرقــابـة لــ ( الـزمــان ) 
الــصــحـــيــة في دائــرة صــحــة ديــالى
جنــــحت من ضـــبـط شـــحـــنـــة بـــيض

فـاسـدة كانـت في طريـقـهـا لـلـتـسويق
في عــدة اســواق بــبــعـقــوبــة وبــقــيـة
االقـــضــيـــة تــضم  450كـــارتــون  ) .

ان (  الـشـحـنة  واضـاف العـزاوي 
اتالفهـا وفق مـحضـر رسمـي تطـبيـقا
لـلــقـانـون   مــبـيـنـا ان الــشـحـنـة هي
االكبر التي يتم ضبطها خالل 2020
وهي تمـثل خطـرا صحيـا وبيـئيا اذا
مـــا جــرى بــيــعـــهــا في االســواق  ) .
واكــد الـعــزاوي  ان  ( فــرق الـرقــابـة
الــصـحـيــة مـسـتــمـرة في عـمــلـهـا في
متـابـعة االسـواق واخملـازن الغـذائـية
لتفادي تسويق أي منتوجات غذائية
غـيـر صـاحلـة لالسـتـهالك الـبـشري  
مـع دعــــــوة االهــــــالـي لإلبـالغ عن أي
مواد فاسدة يـجري بيـعها في احملال

التخاذ االجراءات القانونية  ) . 
ÍdJ Ž —bB

ومن جـــــانب آخــــر كـــــشف مـــــصــــدر
عـســكـري في ديــالى  مــوافـقـة وزارة
الدفاع العراقية على ارسال تعزيزات
عـسكـريـة الى شمـالي نـاحيـة جـلوالء
ـعاجلة  70 كم شمال شـرق بعـقوبة 
ـستـمرة التـردي االمني والـهجـمات ا
التي تطال عدة قرى شمالي الناحية.
صدر لــ (الزمان) ان (  قوات وقال ا
قتاليـة ستصل اطراف نـاحية جلوالء
قـريـبـا إلســنـاد قـوات االمن وتـطـهـيـر
عدة قـرى وبساتـ تخـضع لهـجمات
داعش مـنـذ عــدة سـنـوات مـبـيـنـا ان
الــقـــوات ســتــمــسك اطــراف جــلــوالء
والــقــرى الــزراعــيــة إلعــادة الــنــشـاط
الــــزراعي وانـــقــــاذ االف الـــدوا من

ـعـرضـة لــلـهالك بـسـبب الـبـســاتـ ا
وجود بـؤر داعش ) . واضاف   ان (
وزارة الـدفـاع وضعت خـطـة مـحـكـمة
بـــالـــتــنـــســـيق مع مـــســؤولـي ديــالى
ــعــاجلــة مـلف والــقــيــادات االمــنـيــة 
شــمـالي جــلـوالء وانــهـاء الــهـجــمـات
واحلوادث االرهـابيـة التي تـستـهدف
الـقـرى الـزراعيـة والـقـطـعـات االمـنـية

بشكل مستمر ) .
 كــمــا قـال مــصــدر مــحـلي فـي ديـالى
لــ(الـزمان )   إن  ( الـهـدوء دام نـحو
 45يـومـاً فقط فـي ناحـيـة ابـو صـيدا
شـــمــــال شــــرق ديــــالى وذلـك بــــعـــد
عـملـيـات فرض الـقـانـون التي نـفـذها
لــواء الــعـقــرب الــقــادم من بــغـداد ) 
مبينا أن  ( الناحية عادت إلى أعمال
عنف تراوحـت ب هجـمات وحوادث
عـــشــائـــريـــة يـــنـــفــذهـــا ارهـــابـــيــون
وخــارجــون عن الــقــانــون ) . وأشــار
صـدر إلى أن  ( الـنـاحيـة شـهدت 3 ا
هـجمـات مـسـلـحة خالل الـ 72سـاعة
ــاضـيـة اثــنـ مـنــهـمـا اســتـهـدفت ا
نقـاط أمنـيـة للـشرطـة أودت بحـياة 4
عناصر وجرح  3آخرين تاله هجوم
الـيـوم نـفـذه مـسـلح يـحـمل مـسـدسـا
اطلـق النـار عـلى رجل مـسن وأصابه
بجروح بليغـة في اطراف الناحية ) .
ــصــدر إلى  ( عــودة الــقــلق  ولــفت ا
واطني الـناحـية  من جتدد مـسلسل
الـصـراعـات الـعـشـائـريـة والـهـجـمات
اإلرهـــابــيــة الــتي تــطــال الــعــنــاصــر
االمــنــيـة )  مــشــدداً عــلى ضـرورة  (
تعزيـز الناحيـة بقطـعات أمنيـة ثابتة

هـذهِ الـدنـيـا اشـبه بـقـاعـة دراسـيـة وانت مـدرسـاً فـيـهـا ولـسـوء احلظ ان
اخـتصاصك اإلنكليـزية وناسك احمليط كـالطلبة ستـعاني ما تعانيه في
سـبيـل إيصـال فـكـرتك ودرسك لـطـلـبتك كـونـهـا لـغـة مخـتـلـفـة عن لـغـتهم
وسـتظل بـاحـثاً عن مـجتـهـدين طوال الـعام الـدراسي ولن جتـد اال القـليل
ن مستويـاتهم ضعيفة من اجملـتهدين والتاقنـ لها وستبقى مـكروهاً 

ولن يفهمك الكثير منهم.
هـكــذا انـا .. أعـاني من صــعـوبــة الـتـعــامل مع اآلخـرين احتــدث بـصـدق
ـقابل بطريقةٍ خـاطئة دائماً ليت لي مـترجماً يترجم لهم وعـفوية فيفهمه ا
ـنتظرين سبباً ليـرحلوا قد ملئِت ولم يبقَ لهم مـا افكر وأقصد فطوابير ا
مـكـان لـلــوقـوف والـراحـلـون يــزدادون عن الـواقـفـ بـكــثـيـر األمـر الـذي
جـعلـني أُفكـر بـالتـقصـير جتـاهـهم رغم بحـثي الدقـيق وفـشلي في ايـجاد

مبرراً إلفعالهم السيئة معي.
في الـسابق كان من يـزرع اخلير ال يحـصد اال خيراً مـشابهـاً له ويفوقة
ـاءِ ـرات امـا انـا فـزرعـته في الـعـديـد من الـتـرب وسـقـيـته  بـعـشـرات ا
اإلخالص واسـمـدة احملــبـة والــطـيـبــة وتـعـبت كــثـيــراً إلقـتالع الـنــبـاتـات
الـطـبيـعـيـة الـتي ظهـرت بـجـواره خـوفـاً من ان يضـايـقـوه ولم احـصد إال
اخلـذالن واألذيـة واخلـنـاجـر الـتي مـزقت مـا مـزقتـه من األحـشاء بـغض
ــا اإلسـتــفـادة من الــنـبــاتـات الــنــظـر عن تــعب زراعـتـه وسـهــر لـيــالـيه ر
قـتلعـة كان اكثر لـكن لن ينفع الـندم فقـد مضى علـيها الزمن الـطبيعـية ا

وماتت.
عـجبـاً للـبشـر! اما يـعلـمون بـإن اجلمـيع راحل; لـيسـكن وحيـداً بعـيداً عن
الـناس في بيت ال يتجاوز الشبرين وال يبقَ سوى الذكر الطيب والكالم

ـاذا يـكـونـوا كعـود الـبـخـور? يـوقـد نـفـسه ويـنـتهي احلـسن 
تـاركـاً خـلـفه ذكـرى جمـيـلـة من الـرائـحـة الـزكـيـة التي
تـمــلى مــكـان مــوته لـيــذكـروه بــاخلــيـر فــكم مَن مـات
وذكــره في الـبــالي بــاقـيــاً وكم من حيٍ في احلــيـاة ال

يذكرُ.

ـا تصل الى مـنذ سـنـوات هنـاك اشخـاص يسـتـلمـون اكثـر من راتب ور
ســبــعــة رواتب وهــو كالم اكــده اكــثــر من مــســؤول في الــعــراق واقــلــيم
كوردستان لكنه ظل في مجال االعالم ولم جند محاوالت جدية وحقيقية
ـعـاجلـته واحلـد مـنه بل عـلى الـعـكس يـسـتـمـر الـتـعـيـ واالسـتـفـادة من
ـمـنـوحـة الشـخـاص قـريـبة ـخـتـلف مـسـمـيـاتـهـا وا ـمـيـزات  ـنـاصب وا ا
عاهد كل سنة سؤول او احلزب بينما تضخ اجلامعات وا ومـؤيده لهذا ا
عـشرات اآلالف من اخلـريج في مـختـلف االختـصاصات لـينـضموا الى

. جيش العاطل
الـيوم تـتجه األنـظار واألخـبار لـلمـعركة اجلـديدة في بـغداد واالقـليم وهي
مـعـركة الـرواتب حـيث يـحل مـوعـدهـا ويـتـأخـردفـعهـا لـلـمـوظـفـ السـباب
وحجج مختلفة ويبدو ان احلكومة االحتادية ستستفيد من جتربة حكومة
االقـليم في طريقة االدخار االجبـاري لسنوات وتأخير الـرواتب ثم تقليلها
ـا سـيـصـيـر حـالـهم مـثل ـوظـفـون رواتـبـهم ور فـحـتى الـيـوم لم يـسـتـلم ا
ا أدى زمالئـهم في االقليم الـلذين يعـانون ومنـذ اكثر من سـت سنوات 
الى مـشكالت وازمـات عائـليـة واجتـماعـية والـكثـير من اجلـرائم وحوادث
ر اسـبوع او ايام اال ونسمع عن االنـتحار التي حتـولت الى ظاهرة وال 

انتحار موظف او متقاعد.
ساوة مـشكـلة الـرواتب سبـبهـا االساس الـفسـاد وانعـدام العـدالة وعـدم ا
ـال العـام وان العـراق واالقـليم يـتـجهـان الى ازمات والـهدر الـكـبيـر في ا
ـا تـصل الى مـديات خـطـيـرة وال يـوجـد حل سـريع وجدي ومـشـكالت ر
وصـحيح في ظل الظروف احلاليـة بسبب انخفاض اسـعار النفط وجائحة
كـورونـا والصـيف احلـار الـذي يـصل قـمتـه في تمـوز وآب كـمـا ان الـنفط
ـوظف مـنـها بـل ذهبت عـنـدمـا كـان سـعره 110أو  120دوالر لم يـسـتـفـد ا
الـواردات الى جيـوبهم وحـسابـاتـهم فلـماذا الـيوم بـعد ان انـخفض سـعر

.!? سك وظف ا النفط يتم تعويض الفرق من راتب ا
ـلكـون سوى ـوظفـون تسـلم رواتـبهم وال  الـيوم كـما في كل يـوم يـنتـظر ا
دارس واجلامعـة ومولدة الكهرباء االنـتظار لكن ايجار السـكن واقساط ا
  وهي مـن مــهــام ومــســؤولــيـة اي ــريض احملــتــاج الى طــبــيب ودواء وا
حـكومـة في الـعالـم لكن عـنـدنا حتـولت الى االسـتثـمـار والقـطـاع اخلاص
وبـايل ومـواد البـطـاقـة التـمـوينـيـة الغـائـبة اضـافة الى كـارت االنـترنـت وا
كلها حتتاج الى اموال ومصاريف ال حتتمل وال تقبل االنتظار والتأجيل!.
ـعـاجلـة ـيــزانـيـة  ـعـاجلـة لـلــنـقص احلـاصل في ا ومن الـغـريب ان تــتم ا
ـوظف في ح تـوجد الكثـير من احللول واحـدة ومباشرة وهي رواتب ا
ال كـما ـا كـتب عنـها وصـرح بهـا خـبراء االقـتصـاد وا الـبديـلة والـتي طا
وظـف احلـقيـقي يـوجد حل سـريع وفوري وحـاسم هو في دفع رواتـب ا
الـذين يـداومــون فـعال في دوائـرهم ومـنـع اسـتالم اي شـخص ألكـثـر من
راتب ألي سـبب كــان وتـطـبــيق الـقــانـون بـكـل شـدة وصـرامــة وحتـصـيل
ستحقات على الشركات واحليتان الكبيرة وحصر عقارات الـضرائب وا
الـدولة ومنع التجاوز عليها من اصحـاب السلطة والنفوذ وفصل التجارة

عن احلـكم فهما ان اجتمـعا اساس اخلراب والدمار في كل
مـكـان وزمـان والتـي حذر مـنـهـا ابن خـلـدون بـقوله (اذا
تـعاطى احلاكم التجارة فسد احلكم و فسدت التجارة)
ؤجلة واستحقت وفـسدت السياسة وضاعت الـرواتب ا

ستعجلة!. صاريف ا عليهم ا
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بغداد

في حـيـاتي الـصـحـفـيـة افـتـخر اني
قــــــمت بـــــعـــــمـل خلـــــدمـــــة زمـالئي
بـتـأسـيس جـمـعـيـتـ تـعـاونـيـتـ

استهالكية وسكنية.
اذكرهات اجلمعيـت التعاونيت
ــنــاســبــة الــيـوم الــدولي  الــيــوم 

للتعاونيات.
والـيــوم الـدولي لــلـتــعـاونــيـات هـو
احتفـال سنوي بـاحلركة التـعاونية
يُـقـام في أول سـبت من شـهـر تـموز
مـــنــــذ عـــام  1923 وشـــرعت األ
ـتــحـدة بــالـتــعـاون مع الــتـحـالف ا
الـدولي الـتعـاوني بـاالحـتفـال بـهذا

اليوم ابتداء من عام 1995 .
WO öN²Ýô« WOFL'«

كــانت اول جــمـعــيــة اسـســتــهـا في
الــــعـــام   1961 هي اجلــــمــــعــــيـــة

الـتــعـاونــيـة االسـتــهالكـيــة وكـنـنت
رئـيـسـا لـهـا ثـم اسـست  اجلـمـعـيـة
نـتسبي سـاكن  الـتعاونـية لـبنـاء ا
واع وحــقـقـت اجلـمــعــيـتــان فــوائـد
كـبـيـرة لـلـمـوظـفـ وهـنـاك االن في
بغداد مـحالت سكنـية كل مسـاكنها
والــكـــثــيــر من اثــاثــهــا من ثــمــرات

. اجلمعيت
في بداية وكالة االنباء العراقية في
عــهـــد الــزعــيم عــبــد الــكــر قــاسم
فكرت بتاسيس اجلمعية التعاونية
ا ـنتـسـبي الـوكالـة فـقط وا لـيس 
ــــنــــتــــســــبي وزارة االعالم (وزارة
االرشـاد في ذلـك الـوقت) بـتـشـجـيع
من الـوزيرالـعـميـد الـركن اسمـاعيل
الـعـارف الـذي قـام بـافـتـتـاح مـقـرها
في الــصــاحلــيــة بــالــقــرب من مــقـر

الوكالة واالذاعة .
 قــدمت طـلـبـا لـوزارة الـداخـلـيـة مع
مشروع تظام داخـلي فحصلت على
اجــازة الـتــأســيس وتــولــيت لــعـدة
ســنــوات رئــاســتــهــا وكــانت تــقـدم
ـنـتـسـبي الـوكـالة ـتـازة  خـدمـات 
والوزارة ببـيعها العـديد من السلع
ـواد واالدوات الـكـهـربـائـيـة مثل وا
الـثالجـات واجملـمدات والـطـبـاخات
والـتــلـفـزيــونـات ومـبــردات الـهـواء
واالحــذيـة والـقـمـصـان وبـاالقـسـاط
ريـحة بل وحـتى سيـارات سكودا ا
ـــبـــلغ  750ديـــنـــارا اجلــــيـــكـــيـــة 
ـشــتـري لالعـضــاء عــلى ان يـدفـع ا
مـقـدمة  250 ديـنـارا والـبـقـيـة على

اقساط.
ــبـلغ تـخــيـلــوا مـعي االن ســيـارة 
 750ديــــنـــارا وبـــاالقـــســـاط. مـــاذا
بـــامــــكـــانـك االن شـــراء اي شيء بـ
 750ديـنارا او حـتى الف ديـنار او
 10االف ديـنـار او  100الف ديـنـار
او مـلــيـون. هـل تـضــاعـفت اســعـار
السـيارات او ان عـملتـنا انـخفضت

الى احلضيض?
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كـانت جــمـعـيــتـنـا اول جـمــعـيـة في
الــعـــراق تـــؤمن عـــلى اعـــضــائـــهــا
وشـمـلت  783مــوظـفــا حـصل عـدد
منهم على تعويضات مجزية عندما

وقـــعـت لـــهم حــــوادث مـــثل حـــادث
تصادم سيـارات في موكب الرئيس
الـسـوفــيـاتي نـيــقـوالي بـودغـورني
عــنـــد زيــارته لـــلــعــراق عــام 1967
بينما كان في طريقه الى ابو غريب
لـوضع اكـلـيل من الـزهـور عـلى قـبر
الرئـيس عبـد السـالم محـمد عارف.
ونتجت عن احلادث جروح وكسور
اصــــيب بــــهــــا عــــدد من زمـالئــــنـــا
االعـالمـيـ قـدمت لـهم تـعـويـضـات
ــوجب مــشـروع الــتــامـ مــالـيــة 
اجلمـاعي الذي وقعت اتـفاقا به مع

شركة التام الوطنية.
مشروع التأم اجلماعي واحد من
عــدة مــشــاريع كــان لي الــشــرف ان
اتـــبــنــاهـــا خلــدمـــة الــزمالء خــارج
العمل الصحفي اليومي. وهو جزء
من الـعـمل الـتـعـاوني الـذي نـحـتفل

بيومه الدولي اليوم.
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في بـدايـة الـسـتــيـنـات كـانت هـنـاك
ـسـاكن جـمـيــعـة تـعـاونـيـة لــبـنـاء ا
لــلــصــحـفــيــ حــصـلـت عـلـى قـطع
نتسبيها في ما يسمى اآلن أراض 
أمون حي القـادسيـة قرب مـدينـة ا
وكــنت عـضــواً في هــذه اجلــمـعــيـة
وعــضــواً في نــقــابـة الــصــحــفــيـ

. العراقي

وعــنــد تــوزيـع قــطع األراضي كــان
نــصـيــبي إحــداهــا وإذا بي أفــاجـأ
وقف عـجيب هـو انه ال يجوز لي
ذلك ألنــني مــوظف عــلى أسـاس إن
النقابـة هي للصحفـي في القطاع
اخلـاص فقـط. وتلـقـيت كتـابـا بذلك
مـن الـنــقــابــة بـرقم  639في /21/2

. 1969 
وتــــرتـب عــــلى ذلك
أن اجلـــــمــــــعـــــيـــــة
الــتـعـاونـيــة لـبـنـاء
ـــســاكن ســحــبت ا
مــــــني قــــــطــــــعـــــة
األرض وعند ذاك
ـــــاذا ال فــــــكـــــرت 
نـــــــؤسس نـــــــحن
الــــعـــــامــــلــــ في
الـوكــالـة جـمـعـيـة
اثلة? وهذا هو
الـــــذي حــــــصل 
وقـمت بـتـأسيس
اجلــــــمــــــعــــــيــــــة
وأصــــــــــبــــــــــحت
رئــــيــــســــاً لــــهـــا
واستـطعـنا بـعد
مـــدة احلـــصــول
عــــــــــلى قــــــــــطع
أراض فــي حـي
الـــــبـــــلـــــديـــــات

احلالي حيث يسكن اآلن العديد من
مــنــتــســبي الــوكــالــة أعــضــاء تــلك
اجلـمـعـيـة كـمـا حـصـلـنـا عـلى قـطع
أراض أخـــرى وقـــد حــصـــلت عـــلى
قطعة ارض  600متر مربع في حي
الــبــلــديــات لــكــني تــنــازلت عــنــهــا
لــلـجـمـعـيـة مـقـابل  75ديـنـاراً كـنت
بحاجة لها عند زواجي عام .1968
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تـنــفـيــذا لـتـوجــيه وزيـر الـصــنـاعـة
ـعادن مـنهل عـزيـز اخلبـاز أكدت وا
ـعـادن وصـول وزارة الــصـنـاعــة وا
الـــــصــــــهــــــريج اخلــــــاص بـــــنــــــقل
االوكـسـجـ الـطــبي إلى مـحـافـظـة
ذي قـار صــبـاح االحـد الـكـوافق 28

حزيران.
ـكـتب االعالمي في بـيـان وأوضح ا
تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (الـوزارة
قامـت بإرسـال وفد فـني متـخصص
إلصالح الـــــــعـــــــطل احلـــــــاصـل في
ـسـتـشـفى مـنـظـومـة االوكسـجـ 
احلس الـتعليمـي في محافظة ذي
ـســتــشـفـى بـكــمــيـة قــار وتــزويــد ا
6780 لـتـرا من سـائل االوكـسـجـ
الــــطــــبي) مــــؤكــــدة أن (شــــركــــات
الــــوزارة تــــعــــمـل جــــاهــــدة لــــســـد
ـــســتــشـــفــيــات من احــتـــيــاجــات ا
االوكــســـجـــ الـــطـــبي فـي عـــمــوم
احملافظات وتوفـيره لالهالي النقاذ

صاب بالفايروس). ا
ووجه اخلــبــاز بــضــرورة انــتــهـاج
ا خـطـة واضـحة لـتـطويـر الـعـمل 
يـتـنـاسب ومتـطـلـبات واحـتـيـاجات

رحلة الراهنة. ا
ـيـدانـيـة مـقـر وعـقـد عـقب زيـارتـه ا
شــركـــة الــزوراء الــعـــامــة في إطــار

ـــيـــدانـــيــة الـــزيـــارات واجلـــوالت ا
ــتـــقــدم في الك ا اجـــتــمـــاعــا مـع ا
الشـركة تـخلـله طرح دقـيق ومفصل
ـتـعـلـقة واضـيع ا لـكـافـة األمـور وا
هـام التي تختص بها باألنشطة وا
الـــشـــركـــة وعـــرض لالمـــكـــانـــيـــات
والـقدرات الـتصـنـيعـية واإلنـتاجـية
ـتاحـة لديـها فـضال عن االستـماع ا
ــقــتــرحـات الحــظــات وا إلى أهم ا
التـي من شأنـها االسـهام في تـذليل
ـشـاكل الـتي ــعـوقـات وا وجتـاوز ا

تــواجه سـيــر الــعــمل واالنــتـاج في
الشـركة . وأكد (أهـميـة التوسع في
مـجـاالت الـعـمل وتـوفـيـر مـنـتـجـات
عالية اجلودة لـدعم قطاعات الدولة
السيـما قـطاعي الـصحـة والكـهرباء
في ظل األوضـــاع الــصــعـــبــة الــتي
تــعـــيـــشــهـــا الــبـالد) مــشـــيــرا الى
(ضــــرورة بـــذل جـــهــــود مـــكــــثـــفـــة
واسـتـثـنـائــيـة لـتـنـفـيـذ االلـتـزامـات
ـــدد احملـــددة الـــتـــعـــاقـــديـــة وفق ا
عـتـمدة لـتعـزيز ثـقة ـواصفـات ا وا

ــســتـــفــيــدة بـــشــركــات اجلــهـــات ا
الوزارة واثبات قدرة هذه الشركات
ــشــاريع عــلى تــنــفــيــذ مـــخــتــلف ا
وتـأم احـتيـاجات الـبلـد في شتى

الظروف واألزمات).
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واجــرى الـوزيــر جــولــة في أقــسـام
ومـصــانع الـشــركـة ومــنـهــا اقـسـام
الـلـوحـات الـكـهـربـائـيـة والـوحـدات
يـكانيكي االلكـترونيـة والتصـنيع ا
ولدات في قسم والقوالب وشعبة ا
الـشــؤون الـفــنـيــة ومـصــنع االنـارة
الـذكـية واطـلع عـلى إمـكانـيـات هذه
ـــصـــانع في تـــنـــفـــيــذ األقـــســام وا
مــنــظـومــات الـطــاقـة الــكـهــربـائــيـة
والـطاقـة الشمـسيـة وأشاد سـيادته
بـهـذه اإلمــكـانـيـات  مــؤكـدا (دعـمه
عـوقـات وحـسم مـوضوع لـتـذلـيل ا
ـتـرتبـة بـذمة سـتـحـقة وا الـديـون ا
وزارات الكـهرباء والـنفط والـصحة
ـومة الـعجلـة اإلنتـاجية لضـمان د

في الشركة).
الى ذلك أفــصـح مــديـر عــام شــركـة
أور الــعــامـة إحــدى شــركـات وزارة
ــعـادن حـيـــدر سـهــر الـصــنـاعـة وا
احلــســيــنـــاوي عن قــيــام الــشــركــة
ـديـريـة الـعامـة لـتـوزيع بـتـجـهـيـز ا

كـهـربـاء اجلـنــوب / شـمـال مـديـنـة
ـــنـــتـــجـــاتـــهـــا من الـــنـــاصـــريـــة 
ـخـتلف الـقـابلـوات الـكـهربـائـية و
الـقــيـاسـات والــكـمــيــات .وأكــد في
تـــصـــريح لــلـــمـــكــتـب اإلعالمي في
الـوزارة تــلــقــته (الــزمـان) امس أن
(عـمـلـيـة التـجـهـيز تـمت بـنـاءاً على
ــذكـورة لـلــحـاجـة ــديـريـة ا طـلب ا
ــــاســـة لـــهــــذه الـــقـــابــــلـــوات في ا
مــســـتــشــفـــيــات الــعـــزل اخلــاصــة
ـــرضـى جـــائــــحــــة كـــورونــــا في
مــحـافـظـة ذي قـار) مـشـيـراً إلى أن
(الشركة أستنفـرت مالكاتها الفنية
واللجان اخلاصة بالتجهيز إلكمال
ـطلوبة عمـلية الـتجهيـز للكـميات ا
من الـقابلـوات الكـهربـائيـة  مؤكداً
دعم شركـة أور العامـة ومسانـدتها
ـؤسسـات احلـكومـية اجلـادة لكل ا
ــؤســســات والــدوائـر وبــاألخص ا
الصحيـة ووزارة الكهرباء من أجل
الـــوقــــوف يـــداً واحـــدة لــــتـــجـــاوز
األوضـاع الـصعـبـة واحلـرجـة التي
تعيشها البالد في الوقت الراهـن).
وبـــنـــاءً عـــلـى تـــوجـــيـــهـــات وزيـــر
الـكهـرباء مـاجـد مهـدي اإلمارة من
ـسـاهـمـة بـلـدعم جـهد وزارة اجل ا
ـالكـــات الــــطـــبــــيـــة الــــصــــحـــة وا
ــادة األوكـــســجــ والـــصــحـــيــة 

صابي فايروس كـورونا إستنفرت
الكـــات الـــهــنـــدســيـــة والـــفــنـــيــة ا
واحلــرفـــيــة في مـــحــطـــة كــهـــربــاء
ـسيب احلـراريـة التـابعـة لـلشـركة ا
الـعـامـة إلنتـاج الـطاقـة الـكـهربـائـية
ــنـطــقـة الــفــرات االوسط قـدراتــهـا
لــزيــادة إنــتــاج مــادة االوكــســجـ
ـــنــتج في احملـــطــة لـــدعم جــهــود ا
الكــات الــطـــبــيــة والـــصــحــيــة و ا
ــتــحــدث ــســتـــشــفــيــات. وقـــال ا ا
الــرســـمي بــاسم وزارة الـــكــهــربــاء
احمـد موسى العـبادي ان (مالكات
سيـب احلرارية اسـتنفرت محـطة ا
جـــــهـــــودهـــــا مـن اجل جتـــــهـــــيـــــز
ـراكـز الــصـحـيـة ـســتـشـفـيــات وا ا
صـابي فيروس ادة االوكسـج 
الكــات كـــورونــا. مـــوضـــحـــاً أن (ا
اخـــذت تـــعـــمل عـــلى إنـــتـــاج مــادة
األوكـسـجـ في احملـطـة عـلى مـدار
٢٤ ســــاعــــة لـــــدعم جــــهــــود وزارة
الــصـــحـــة في مـــعــاجلـــة مـــصــابي

فيروس كورونا).
ــســيب ) إدارة مــحــطـــة كــهــربــاء ا
احلــراريـة بــاشــرت بـتــقــد الـدعم
واد االولـية الـلوجـستي و تـزويـد ا
الـداخـلــة بـإنـتـاج االوكــسـجـ إلى
محـطة كهـرباء الـناصريـة احلرارية

لتشغيل منظومتهم).
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{ الــكـــســـوة (ســـوريــا) (أ ف ب) -
ــزارع يـحــيى مــحـمـود اسـتــعـجل ا
حـصـاد مـوسـم الـقـمح الــوفـيـر هـذا
الـعام لـيـضـمن إبعـاد شـبح اجلوع
عـنه وعائـلته بـيـنمـا يعـاني مالي
السوري من انعدام األمن الغذائي
في ظـل أزمــة اقــتــصـــاديــة خــانــقــة
يــرجّح أن تــفـــاقــمــهــا الـــعــقــوبــات
األمـــيــركـــيــة األخـــيــرة.قـــبل انــدالع
الـــنــــزاع في الــــعـــام  2011 كـــانت
سـوريا تُـحقق اكـتـفاءهـا الذاتي من
الـقــمح مع إنـتـاج  4,1 مـلــيـون طن
عارك . لكن مع توسع رقعة ا سنوياً
ـتـنــازعـة انـهـار وتـعـدد األطــراف ا
اإلنـتــاج إلى مـســتـويــات قـيــاسـيـة
وبـــاتت احلـــكـــومــة مـــجـــبـــرة عــلى
االسـتيـراد خصـوصاً من حـليـفتـها
روسـيـا.ومـنـذ عام  2019بدأ احلظ
يحالف مزارعي الـقمح رويداً رويداً
مع ارتـفـاع مـعدالت هـطـول األمـطار
ــعــارك في مــنـاطق وتــراجع حــدة ا
واسـعـة. فـتــحـسّن اإلنـتــاج في بـلـد
يـعـاني  9,3مــلـيـون من ســكـانه من
انعدام األمن الـغذائي وفق برنامج
ي.في منطـقة الـكسوة األغذيـة العـا
قـرب دمــشق يـتـجـوّل مـحـمـود (61
عـامـاً) ب سـنـابل الـقمـح الذهـبـية
يــجـول بـنـظـره عــلى حـقـله الـواسع
ويــقــول بــفــخــر "رغم الــصــعــوبـات
الـــكــــثـــيـــرة فـي تـــأمـــ الــــســـمـــاد
واحملــــروقــــات اســــتــــعــــجــــلتُ في
احلــصــاد هـــذه الــســنــة".ويــضــيف
بيـنما ينـثر حبّـات القمح الـناضجة
بـعــد حـصـادهـا "يُـوفّـر الـقـمح األمن
الـغـذائـي لي ولـعـائـلـتي فـمن يـزرع
الـقـمح ال يـجـوع".ويـبـادر مـزارعـون
مع ارتـــــــفــــــاع درجـــــــات احلــــــرارة
تدريـجيـاً الى حصـد حقـولهـم باكراً
خـــــشــــيـــــة أن تــــلـــــتــــهـم احلــــرائق
مـحاصـيـلهم.بـعـد عامـ من اجلـهد
إلعادة تـأهيل أراض اضطـر لتـركها
ــعــارك الــتـي شــهــدتــهـا نــتــيــجــة ا
ــنـــطـــقـــة خالل ســـنـــوات تــمـــكنّ ا
مـحـمـود هـذه الـسـنـة مـن حتـويـلـها

حـــقالً خـــصــــبـــاً زرع فـــيـه الـــقـــمح
ومنتجات أخرى. وبعدما استصلح
اضي امتدت ات الـعام ا عشر دو
ســنـابل الــقـمح الـعــام احلـالي عـلى
ـــزارع .ويــــقــــول ا ــــاً أربـــعــــ دو
األسـمـر الـبشـرة الـذي اعـتمـر قـبـعة
بنـيـة اللـون "ال يوجـد فالح ال يزرع
جـزءاً من أرضه بـالقـمح فـهـو بذلك
يـغـطّي مـؤونة سـنـة كامـلـة لـلعـائـلة

واجليران".
dOš WMÝ

ويتابع "احلمد لـله جاءت سنة خير
وفـيرة بـاألمـطار وعـليـنـا االستـفادة
منها".وتطلب احلكومة السورية كل
زارعـ بـيعـهـا محـاصيل عـام من ا
القـمح حتى من محـافظة احلـسكة
األغـنـى بـحــقـول الــقــمح والـواقــعـة
حتـت ســـيــــطــــرة اإلدارة الـــذاتــــيـــة
الــكـرديــة. ومـنع األكـراد هــذا الـعـام
بــيع احملـاصــيل إلى مـنــاطق خـارج
سـيـطـرتــهم.وبـحـسب تــقـريـر صـدر
مؤخراً عن منظمة األغذية والزراعة
تحـدة تُعدّ الزراعة التابعـة لأل ا
ـنـتـجة في الـيـوم أكـبر الـقـطـاعات ا
االقـتــصــاد الـســوري وتــسـاهم في
اليـ من ســكـان تــأمــ حـاجــات ا
األريــاف.وتــمــكـنّ مــزارعــو ســوريــا
الــعــام احلــالـي وفق تــصــريــحــات
ــنــظــمـة فـي ســوريـا مــايك ــمــثل ا
روبــســون من زراعـــة ســبــعــ في
ئة من األراضي اخملصصة إلنتاج ا
احلـــبــــوب.وفي الـــكـــســـوة تـــمـــكن
زارعون هذه الـسنة من زراعة 30 ا
ألف دو بدالً من عشرة آالف العام
ـــاضـي وفق مـــا يــــشـــرح رئـــيس ا
ـنــطـقــة هـشـام دائـرة الـزراعــة في ا
الصـياد لـفرانس بـرس.لكن األمر لم
يـكن بـهذه الـسـهولـة في بـلد يـشـهد
أزمـة اقـتـصـاديـة حـادة ونـقـصـاً في
ـازوت الــوقـود خــصـوصــاً مـادة ا
وتـراجـعــاً غـيـر مــسـبـوق فـي قـيـمـة
الــــلـــيــــرة أمـــام الــــدوالر.وقـــد جنح
مزارعو الـكسوة في مـسعاهم وفق
الـــصــيــاد رغـم "صــعــوبـــة تــوفــيــر
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كـشف الـتـقـريـر الـسـنـوي عن وضع
اخملـدرات في الـعـالم أن اآلن وأكـثر
من أي وقت مضي عن وجود تزايد
ـســتــهـلــكــ وكـذلك في في عــدد ا
ـــواد اخملــدرة كـــمــيـــة ونـــوعـــيـــة ا
تاحة.ولقد كشفت أزمة كوفيد عن ا
هـشـاشـة الـنـظم الـصـحـيـة وقـصور
شـــبــكـــات األمــان االجـــتــمـــاعي في
مـــخـــتــــلف الـــبـالد. كـــمـــا أن األثـــر
االقتصادي السـلبي الناجت عن هذا
ي قـد يــدفع مـزيـد من الـوبـاء الــعـا
الــنـاس نـحــو تـعـاطي اخملـدرات أو
جــعـــلـــهـم حتت وطـــأة الـــضـــغــوط
االقتصادية أكثر عرضة للتورط في
عــــمـــلــــيــــات اإلجتـــار بــــاخملـــدرات
واجلـرائـم ذات الـصــلــة. لــيس هـذا
ـوقف بــجـديــد عـلـى الـعــالم. فـفي ا
ـالــيـة لـعـام 2008 أعــقـاب األزمـة ا
ومـا نتج عـنهـا من ركـود اقتـصادي
ي أجته مـتعـاطـو اخملدرات إلى عـا
اســتــخــدام مــواد أرخص مــخــلــقـة
صناعـياً وحتولت أنشـطة التعاطى
نـــــحــــو احلـــــقن فـي حــــ قـــــامت
احلـكــومـات بــخـفض مــيـزانـيــاتـهـا
اخملــــصــــصــــة لـــعـالج مــــتـــعــــاطي
اخملــدرات والـتــصــدي لـلــمــشـكالت
ا أدى إلى تـفاقم الـناجـمة عـنهـا 
ــشــكــلــة. وكــانـت أكــثــر الــفــئــات ا
تــضــرراً مـن جـراء هــذه األزمــة هي
ـهـمـشـة من الـفـئــات الـضـعـيـفــة وا
الشباب والنـساء والفقراء. ومن ثم
ونـحن بصـدد مواجـهـة أخطـر أزمة
اجـتـمـاعـيـة واقـتـصـاديـة عـلى مدي
ـــكن لــلــحــكــومــات أن أجــيــال ال 
تـتــجـاهل اخملــاطـر الـتـي تـشـكــلـهـا

اخملـدرات عــلى الـصـحـة والـسالمـة
الــعـــامــة وعــلى األمـن اجملــتــمــعي.
وتـتـفـاقم مـخـاطـر وعـواقب تـعـاطي
اخملـدرات في جـمـيع أنـحـاء الـعـالم
بــســبب الــفــقــر مــحــدوديــة فــرص
الــتـعــلــيم والـعــمل وكــذلك بــسـبب
الـوصـمة واالسـتـبـعاد االجـتـماعي
وهي جــمـيــعــاً عــوامل تـســاهم في
ـا ــســاواة  تــعـمــيق أوجه عــدم ا
يـــقــلـل من فــرص حتـــقـــيق أهــداف
ـسـتـدامـة. وفـي ح أن الـتـنـمـيـة ا
عـدد األشــخـاص الــذين يـتــعـاطـون
تقـدمة أكثر اخملدرات في البـلدان ا
مـن عــدد الــذين يــتـــعــاطــونــهــا في
البلدان النامـية وأن فئات اجملتمع
األكـثـر ثـراءً لـديـهـا مـعـدل أعـلى في
اسـتـهالك تــعـاطي اخملــدرات فـيـمـا
بــيـنــهـا فــإن الـفــئـات األكــثـر فــقـراً
وهشاشة اجتمـاعياً واقتصادياً هم
األكثر عرضة لإلصابة باضطرابات
ـعاناة من آثار تعاطي اخملدرات وا
االدمـان.  ووفـقـاً لـتـقـريـر اخملـدرات
ـي لــعـام  2020الــصـادر عن الــعــا
ـــعــــني ـــتــــحــــدة ا مــــكـــتـب األ ا
ــة فـان واحـدا بــاخملـدرات واجلـر
فــقـط من كل ثـــمـــانـــيـــة اشـــخــاص
يـتلـقون مـا يـحتـاجونه من خـدمات
عالج ادمـــــان اخملــــدرات في حــــ
يـــعــــاني حــــوالي  35.6مـــلــــيـــون
شـــخص من ادمــان اخملــدرات عــلى
مـسـتـوي الـعـالم. هـذا وبالـرغم من
أن هــنـاك امـرأة واحــدة من بـ كل
ثالثة متعـاط نري أن من ب كل
خـمـسـة أشـخـاص يـتـلـقـون الـعالج
هــنــاك إمــراه واحــدة فــقط تــتــلــقي
الــعالج. هــذا فـــضال عــمــا يــواجه

تـواجدون في الـسجون دمـنون ا ا
هـاجرون والـنازحون واألقلـيات وا
من عـــوائـق مـــتـــعـــددة حتــول دون
حــصــولــهـم عــلي خــدمــات الــعالج
والتأهيل. وقد بـلغ عدد مستخدمي
2018 اخملـــــــــــدرات خـالل عـــــــــــام 
حوالي  269 مليون شخص وهو
ــائـة عن ــثل زيـادة  30 في ا مـا 
عام 2009  عـلـمـاً بأن أكـبـر نـسـبة
ـســتـخـدمــ تـمـثــلت في فـئـة من ا
ـراهـقـ والـشـبـاب. وعـلي الـرغم ا
من أن هـذه الـزيـادة تـعـكـس الـنـمو
الــســكــاني بــاإلضــافــة إلى عــوامل
توفرة تشير اخرى فإن البيانات ا
فـي الــوقت ذاته إلـى وجــود تــنــوع
كبـير في أصـناف اخملـدرات وتنوع

في مـسـتــوى تـأثـيـرهــا وتـوافـرهـا.
ائة من ويعـاني أكثر من  80 في ا
سـكــان الـعــالم مـعــظــمـهم من بالد
مـنـخـفـضـة ومـتـوسـطـة الـدخل من
عدم إمكانيـة احلصول على األدوية
ـطــلـوبـة لـتــخـفـيف اآلالم اخملـدرة ا
واخلــاضــعـــة لإلشــراف والــرقــابــة
اخملـصـصة لالسـتـخدامـات الـطبـية
األساسية. ولقـد تعهدت احلكومات
ـواجـهـة مــراراً عـلى الـعـمل سـويـاً 
الــتـحــديـات الــنــاجتـة عن مــشـكــلـة
ـيـة وذلك في إطـار اخملـدرات الــعـا
ـسـتـدامـة وكذلك أهـداف الـتـنـميـة ا
مــؤخــراً في إطــار اإلعـالن الـوزاري
لـعـام  2019الـذي  اعــتـمـاده من
قـــــــبـل جلــــــنـــــــة اخملــــــدرات. إال أن

الـبـيـانـات تـشـيـر أن هـذا احلـمـاس
لـلعـمل اجلمـاعي والـتعـاون الدولي
ثل رور الوقت وهو ما  قد فتر 
تهـديداً اللتـزام احلكومـات وتهديداً
سـتوي اإلقـليمي للـتنسـيق على ا
ي فـيما بيـنها.لقـد انخفضت والعا
ـسـاعـدات الـتـنـمـويـة اخملـصـصـة ا
كـافحة اخملـدرات بحوالي  90 في
ائة خالل الفترة .2017 - 2000 ا
ـديــر الـتـنـفـيــذي لـلـمـكـتب وقـالت ا
غـادة والي انه  (بــالـرغم من أنه قـد
يــتم تـــوفــيــر الــتــمــويل اخملــصص
ــواجـهــة مــشــاكل اخملــدرات حتت
بـنــود أخـرى من مـوازنـة الـدول إال
أنه ال يــوجــد دلــيل واضح عــلى أن
ـانـحــة تـعـطى اجلـهــات الـدولـيــة ا
ـوضـوع. االهـتـمــام الـكـافي لــهـذا ا
سـاعدات من أجل حتـقيق كمـا أن ا
الـتـنـمـيـة الـبـديـلة  –ومـنـهـا إيـجاد
أشـــكــال دخل مــشــروعـــة لــتــمــكــ
ــزارعـ الـفـقــراء من الـتـوقف عن ا
زراعة خشـخاش األفيـون أو الكوكا
ـشروعـة - ال تزال مـنخـفضة غـير ا
للـغـايـة. هـناك مـسـئـولـية مـشـتـركة
على الدول لضمان وجود استجابة
مــــتـــوازنــــة وشــــامــــلـــة وفــــعــــالـــة
لـلـمـخدرات ولـذا أدعـو احلـكـومات
لـلـوفـاء بالـتـزامـاتهـا وتـقـد الدعم

الالزم في هذا اإلطار). 
واضــافت انه (لـكى ال نــنـسي أحـد
هــنـاك ضـرورة السـتـثـمـار أكـبـر في
الوقاية القائمة على األدلة العلمية
وكـــــذلـك في الـــــعالج واخلـــــدمــــات
ـــواجــــهـــة األخـــرى الــــضـــروريــــة 
اضـــطـــرابـــات تـــعــاطـي اخملــدرات
ـنـاعـة الـبـشـرية وفـيـروس نـقص ا

والـــتــهـــاب الـــكـــبــد الـــوبـــائي سي
وغيرها من األمـراض. نحن بحاجة
إلى تـــعـــاون دولي يـــضـــمـن زيــادة
الــوصــول إلى األدويــة اخلــاضــعــة
لــلـــرقــابــة لألغــراض الــطــبــيــة مع
الـعـمل عـلى مـنـع الـتـسـرب وإساءة
االستـخدام خـارج نطاقـها وتـعزيز
إجـراءات إنــفـاذ الــقـانــون لـتـفــكـيك
نـظـمة الـعـابرة ـة ا شـبـكات اجلـر
ـــكن أن تـــؤدي زيــادة لـــلــحـــدود. 
ــعــرفــة حــول الـتــأثــيــر اخملــتـلف ا
لـلـمـخـدرات عـلـى الـنـسـاء والـرجال
والـــشـــبـــاب والـــكـــبـــار والـــفـــئـــات
االجـتـمـاعيـة اخملـتلـفـة إلى حتـس
نـوعـيـة الـرعـاية. كـمـا ان اسـتـخدام
بدائل اإلدانـة والعـقاب في احلاالت
ـــا يـــتـــمـــاشى مع ـــنـــاســـبـــة و ا
ــكـــافــحــة االتـــفــاقــيـــات الــدولـــيــة 
ـــــكـن أن يـــــؤدي إلى اخملــــــدرات 
حتـسـ فـرص جنـاح بـرامج إعادة
الـــتــأهـــيل وإعـــادة اإلدمـــاج. نــحن
ـزيـد مـن اجلـهد بـحـاجـة إلى بـذل ا
ـشـاركـة اخلـبـرات ودعم تـنـفـيـذهـا
ا في خاصة في الـبلدان النـامية 
ذلـك من خالل تـعــزيـز الــتـعـاون مع
ـــــدني مـــــؤســـــســــات اجملـــــتـــــمع ا
عـنية بـالشـباب. نحن نـظمـات ا وا
ـــعــرفــة ــزيـــد من ا بـــحــاجـــة إلى ا
واالهتـمـام. بـيـنـما نـسـعى لـلـتـغلب
على جائحة كوفيد والتعافي منها
ــكن جملــتـمــعـاتــنــا أن تـخــاطـر ال 
بـــتــفــاقـم تــهــديـــدات اخملــدرات من
بـاالة أو اإلهمال. نحن خالل عدم ا
كافحة بحاجة إلى اسـتراتيجيـات 
حتديات اخملدرات على مستوى كل

دول).

ـــازوت ومــســـتــلـــزمــات الـــزراعــة ا
والري" في خضم عقوبات مفروضة
ّ عـــلى ســــوريـــا مـــنــــذ ســـنـــوات 
تشديدها الـشهر احلالي فضالً عن
ــــــحـــــاصـــــيل حـــــرائـق أطـــــاحت 
كثيرة.ويتخوّف محللون ومنظمات
إنـسانـيـة ومـسؤولـون سـوريون أن
تفاقم عـقوبات أمـيركيـة دخلت حيز
ـوجب ـاضي  الـتـنـفــيـذ الـشـهــر ا
"قـانون قـيـصر" مـعـاناة الـسـوري
الــذين يـعــيش اجلـزء األكـبــر مـنـهم
حتـت خط الـفـقــر.وشـمــلت احلـزمـة
األولى من الـعـقـوبـات اجلـديـدة 39
شـخـصـاً أو كـيانـاً بـيـنـهم الـرئيس
بـشار األسـد وزوجتـه أسمـاء. وقال
وزيــر اخلــارجـيــة األمــيــركي مــايك

بــومــبـيــو إنّــهــا "بـدايــة ... حلــمــلـة
متواصلـة من الضغـوط االقتصادية
والــســيــاســيــة".إال أنّ دمــشق الــتي
ندّدت بـالعـقوبـات قالت عـلى لسان
ــعــلم وزيــر خــارجـــيــتــهـــا ولــيـــد ا
ـاضي "في سـوريـا نحن األسـبـوع ا
معتادون على الـتعامل مع موضوع

العقوبات األحادية".
w½u½U  q¹u%

 مشدداً على أن "مـا يجب أن نسعى
إليه هو حتـويل القانـون الى فرصة
لــلــنــهــوض بـاقــتــصــادنــا الـوطــني
وحتقيـق االكتفـاء الذاتي".وفي أحد
حقول الكسوة وحتت أشعة شمس
حـارقـة يـتــفـقّـد طـالـب خـلـيـفـة (51
ـلـكـهـا ) آلـة احلـصـاد الــتي  عـامـاً

بـ 2,2مـلـيـون عام  2019و 1,2عام
 2018الذي سجل فيه اإلنتاج أدنى
مــســتــويــاته.ويــقــول حــيــدر "نــأمل
بالعودة إلى كميات اإلنتاج الكبيرة
الـتي اعــتـدنـا عــلـيـهــا قـبل احلـرب
والتي كـانت تكفـينا وتـزيد". ويعزو
الـــتــــحـــسـن األخـــيــــر إلى اتــــســـاع
ــزروعـة وإعــادة تــأهــيل األراضـي ا
شبـكات الـري بالـتوازي مع ظروف
مناخية مالئمة أكثر.ويرى أن بالده
"تـــواجه حــربــاً بــغـــذائــهــا ولــقــمــة
عـيـشهـا (...) لـكن سـيـكون الـعـنوان
ـقـبلـة االعـتـماد الـرئـيـسي لـلفـتـرة ا
عــلى الــذات فـي اإلنــتــاج وتــقــلــيل
االعــتـــمـــاد عـــلى االســـتـــيـــراد قــدر

اإلمكان".
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بعدما بـاتت صيانتـها واجباً دورياً
كــونـــهــا الـــوحـــيــدة الـــعــامـــلــة في
ـنــطـقــة.ويـقــول "نـواجه صــعـوبـة ا
عدّات بالغة في استيراد وصيانة ا
الــزراعـيــة الــضـروريــة لــلـحــصـاد"
مـــبـــديــــاً خـــشـــيـــتـه من أن تُـــعـــقـــد
الــعــقـــوبــات اجلــديــدة األمــر أكــثــر
فـيـصبح عـاجـزاً عن احلـصـول على
قـطع تـبديـل.ويضـيف خـلـيفـة "تـزيد
الـعـقـوبـات بـشـكل عـام مـن أعـبـائـنا
وتــضـاعف كـلـفــة اإلنـتـاج".وتـخـطى
إنـــتــاج ســوريـــا من الــقـــمح الــعــام
احلــــالي وفـق مـــا يــــشـــرح مــــديـــر
الــتـخــطــيط والــتــعـاون الــدولي في
وزارة الزراعـة هـيثم حـيدر لـفرانس
بــرس ثالثــة مـاليــ طن مــقــارنــة

بغداد
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سـلـحة هي لـيست بـالظـاهـرة احلديـثة بل هي تـرافقت او ظـاهرة الـفصـائل ا
حلقت بعد ح بظاهرة نشوء الدولة لتحقيق اهداف معينة لتحل نفسها بعد
حتـقيق تلك االهـداف  او ان تغير اهـدافها تـبعا لـلظروف  وتـستمـر بالعمل
الى حـ  وأقول الى ح ألن نظريـاتها غالبا مـا تكون متنـاقضة مع نظرية
الـدولة وأهدافهـا  فضال عن انهـا غالبا مـا تكون نتـاج طبيـعي حلالة ضعف
الـدول وضعف االسـتـقرار واألمن وهي حـالـة ليـست دائـمة  وعـندمـا تـتغـير
ـدخالت وتستقر األمور تصبح عبئا عـلى الشعوب واحلكومات الباحثة عن ا
ستدامة في كافة جوانب احلياة .بل ان حتى النظم السياسية التي التنمية ا
ـمانـعة قـد تكـون عـبئـا علـيـها بـعد حتـقيق ـعارضـة وا تبـقى سـائرة بـعقـلـية ا
هـدف السلطة من وجودهـا .. وكنت اقول في محاضراتي عن االسـتراتيجية
صالح العليا للدولة وال انسى ان اقول وكـيف ان غرضها دوما هو حتقيق ا
ان هـذه االستراتيـجية قـد ال ترسم لتـحقيق مـصالح الدولـة فقد تـكون الدولة
عـبارة عن عائلة تسمى آل فالن وآل فالن وهي كثـيرة في وطننا العربي وقد
تـمثل بكتلة او حزب كـدولة القانون وحزب الدعوة االسـالمية في عهد السيد
ـناصب العليـا والدرجات اخلاصة ئة من ا ـالكي حيث هيـمنوا على 72 بـا ا

حسب تصريح السيد معلة من اجمللس االعلى حينها .
سلـحة داخل حدودهـا قد تدعـمها احـيانا الـدولة التي تـعمل تلك الـفصائـل ا
ـال السـتخـدامـها كـداعم في الـصـراعات الـسـياسـيـة للـحـصول بـالسالح وا
عـلى تأييـد ونفوذ تـوظفه في احكـام السيـطرة على اخلـصوم وخاصـة عندما
تـكون الدولة مفككة وهذا ما حـصل عندما  سحب اسلحة وعجالت ومواد

صلحة بعض الفصائل  80 معسكر وقاعدة امريكية من وزارة الدفاع 
والـتي بفضل ذلك وبفضل الدعم اخلارجي باتت فـصائل كبيرة ومؤثرة على
عـملية صنع القرار السـياسي خصوصا وأنها صـارت جزء مهم من العملية
ان واحلـكومة وبالتـالي صار االمر كاآلتي : وهو انه الـسياسية ودخـلت البر
ـسـلحـة بـشكـل ال يقـبل الـشك اال ان بعض رغم حـظر الـدسـتـور للـفـصائل ا
احلـكومـات دعـمت تـشـكـيـلـها بـل ادخلـتـهـا الـعـمـليـة الـسـيـاسـيـة رغم حـضر
الـدســتـور ايـضــا  وحـكــومـات حتــدثت عن حــصـر الـسـالح بـيــد الـدولـة و(
عطيـات الراهنة ان غـلست) كما يـقول الشيخ اخلـزعلي  ويبـدوا من خالل ا
احلـكومة احلـاليـة جادة ولن تغـلس ومسـتعـدة لتقـد التـضحيـات لبـناء دولة

للمرة األولى  منذ العام 2003 .
ـسـلـحـة خـارج اطـار ـهم هـنــا هـو: هل نـتـوقع أن كل الـفــصـائل ا الـسـؤال ا
ـجـرد خـروج كل القـوات األجـنبـيـة وبـقائـنـا نحن الـدولة سـتـرمي سالحـها 
ـجرد تصـالح ايران مع امـريكا وداعش فـقط و (جيب لـيل وخذ عتـابة) أو 
?? إن كـانت االجابة نعم فما هو مصير عشرات اآلالف من منسوبيها وفيهم
عت اسمـائهم ولديـهم مكاتب اقـتصاديـة ومنافـذ ومصالح هـنا وهناك قـادة 
ا شاهدت طيرا نع التجوال  وكـيانات هي من القوة بحيث لو كلف احدهـا 
ـاذا سـتقـايـضـهم الـدولة  –اقـصـد الـقـيـادات- وهم اكـثر في الـشـارع ?? و

تأثيرا من حتى الوزراء بضمنهم وزير الصحة.
ـصـيـر الصـحـوة الـتي انـهـت تنـظـيم الـقـاعـدة االرهـابي ولم هل سـيـقـبـلـون 
حتـتسب لهم خـدمة (جهاديـة)?? ام سيقـبلون بـاالنضواء حتت قـيادة احلشد

الشعبي ألذي صار منظمة رسمية وحتت امرة القائد العام الى حد ما ??
نسوب رغم انهم سيخسرون اعـتقد ان امر االنضواء سيكون سهال على ا
شـيئا من (كشختهم) اما الزعماء فـسيصعب عليهم األمر ألن الذي تعود ان
يـكون قـائـدا وزعيـمـا ال يرتـبط  بـأحد من ابـنـاء بلـده يـصعب ان يـنـتظم حتت
ـطلقة  هذا فضال عن انهم يعلمون ان قـيادة بعد أكثر من عقد من احلرية ا
اعتـماده على العمـلية السيـاسية سيكون غـير مجد بسـبب صعوبة احلصول
عـلى اصوات الـنـاخبـ وهم بال نفـوذ وال مـال . في ضرف تـكون فـيه ايران

والعراق ولبنان قد اعلنت افالسها .
الــتـــوقع الـــذي نــأمـل ان ال يــكـــون هــو انـه ان رحــلت
امـريـكـا ام ال فـهم لديـهم نـيـة جـادة بـالـبـقـاء الى آخر
كنة حتى ولو طلبت الدول الثالث منهم ذلك. حلظة 
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هـا هي الـناصـريـة تـخـتـنق وحـدهـا تـخـلى عـنـهـا كل الـذين صـعدوا عـلى
اكـتـافـهـا كل الـزعـامـات الـسـيـاسـيــة الـشـيـعـيـة الـتي تـمـجـد بـهـا  في كل
رض والـفـقر والـفسـاد الذي يـنهش ـوت وا انتـخابـات تركـتـها تـصارع ا
جسدها الـطاهر  كـلهم ينـظرون إليـها كيف تخـتنق ينـتظرون بـشغف نبأ
موتـها  تـناسى هـؤالء أنهـا مديـنة األنـبيـاء والعـظمـاء ال تمـوت مهـما كان
ة حـجم العـقـوبـات الـتي تـفـرض علـيـهـا بـواسـطة ادواتـكم الـفـاسـدة عـد
ديـنة ستـنتصـر عليـكم مهمـا طال الزمان  لم الضمـير  بالنـتيجـة هذه ا
ـعـطاء ـديـنة ا يتـرك اخلـذالن والـفسـاد مـجـاال عامـرا لـكي تـتنـفس هـذه ا
دمــروا كل شـي في مــديـــنــة الـــشــهــداء وثـــورة الــعـــشــرين واجملـــاهــدين
ثـقف واالدباء والشعراء قاوم واحلشدي والـعلماء واحلوزوي وا وا
ـديـنة الـتي قـدمت وما زالت والفـنـان   طـيـلة سـبـعة عـشـر عـام  هذه ا
تقـدم الـشـهداء من أجل الـعـراق هـذا العـراق الـذي لم يـلتـفت ولن يـشـعر
بألم وحزن مديـنة رجاله االوفـياء والشـجعان متى تـلتفت يـا عراق  يبدو
أنها عقوبة نفذها  الفاسدون واجملرمون واللصوص والعمالء واجلبناء 
ألن هذه األرض مـنـها يـنـطـلق نداء ( لـبـيك يـا عراق ) ومـنـها انـطـلق نداء
حتـريـر الـعـراق من االحـتالل الـعـثـمـاني واإلنـكـلـيـزي ومـنـها انـطـلـق نداء
حترير الـعراق من االحـتالل األمريـكي ومنـها انـطلق نـداء حتريـر العراق
من النـظـام الـصدامـي الدكـتـاتـوري اجملرم ومن هـذه األرض انـطـلق نداء
حتريـر الـعـراق من االحتالل الـقـاعـدي والداعـشي وسـيـبقى نـداء حتـرير
العراق قـائمـا ينـطلق من مديـنة الـشهداء أنـها الـناصـرية العـظيـمة  التي
ظلمت وظلمت وما زالت تـظلم على أيدي كل األنظمـة التي حكمت العراق
نـافـقون تـخـاذلـون وا وما زالت تـظـلم عـلى أيـدي األعداء والـفـاسـدون وا
والذين لم يوفوا بوعدهم  وناكروا اجلمـيل الذين باعوا ضميرهم وخانوا
األمانة مقـابل حفنـة دوالرات زائلة  لم يعـد هناك شـيئا عامـرا في مدينة
الوفاء والـشهـداء خربوا ودمـروا كل شي فيـها يريـدون إعدام أهـلها وهم
ـختـلف الطرق ألسـباب كـثيرة يـطول شـرحها  سـرقوا أمـوالها احياء و
وخيـراتـها ونـفـطهـا وزراعتـهـا وثرواتـهـا الكـبـيرة  اسـعـد اهلـهـا بسـقوط
النظـام الدكـتاتوري الـصدامي الـذي اجرم وارتـكب مجازر بـشعـة ال تعد
وال حتصـى بحـق أبنـاؤهـا وعـشـائـرها ورجـال الـدين وكـان سـقـوط نـظام
ظـلومة  ـدينـة ا صدام يـشكل يومـا عظـيمـا وتاريـخيـا لدى سكـان هذه ا
ولألسف أحـالمــهـم ســرعـــان مـــا حتـــولت إلى رخـــام وحـــطـــام واحــزان
دارس ـسـتـشـفـيـات واجلـامـعـات وا وامـراض وفـقر حـرمـوا اهـلـهـا من ا
ــاء والــزراعـة والـشــوارع واحلــدائق والــطـرق واجلــســور والـكــهــربـاء وا
والصنـاعة والشـركات االستـثماريـة والعمـرانية والذيـن حكمـوها أسسوا
الفـساد في كل مـؤسساتـها احلـكومـية ونـهبـوا ثرواتـها في وضح الـنهار
ـدينـة جيـشـا  جرارا من الـعاطـل عن الـعمل وأصبح لـدى سكـان هذه ا
هـمش ظـلومـ وا ـرضى وا واخلريجـ واألرامل واأليتـام والفـقراء وا
وهـنـاك عـشـرات اآلالف من الــشـهـداء الـذين اسـتــشـهـدوا من أجل حـفظ
كـرامـة الـعـراق وثـرواته والـتـصـدي لـلـمـشـاريع الـدولـيـة الـتـخريـبـيـة الـتي
أل قـلـوبـهم احلـزن تـسـتـهـدفه وتـسـتـهـدف وحـدته  عـوائـلـهم مـهـمـشـة 
واألسى لم حتظى عـوائل الشـهداء بـاالهتـمام الـذي يتالءم مع تـضحـيات
أبـنـاءهم اغـلب هـذه الـعـوائل تـســكن الـعـشـوائـيـات الـذين حـكـمـوا الـبالد
يتـحجـجـون ويزيـفون ويـكذبـون اتـذكر في إحـدى االنتـخـابات جـاء رئيس
وزراء اجتـمع مع الفـقراء واحملـتاجـ واأليتـام وعوائل الـشهداء قـدم لهم
سـنــدات قـطـع اراضي وهـمــيــة غـيــر مـعــتـرف بــهـا فـي دوائـر الــبـلــديـات
والعقـاري سرق أصـواتهم في االنـتخابـات وكذب عـلى تلك الـعوائل التي
كانت سعيدة جـدا باستالمها تـلك السندات ثم حتـولت تلك السعادة إلى
حزن شديـد وقهـر موجع هـكذا يتـعامل الـزعمـاء السيـاسيـ الشـيعة مع
سكـان مديـنة اجلـهاد واجملـاهدين  وايـضا جـاء رئيس وزراء آخـر وقدم
عـشـرين مـشـروعـا إلى مـديـنـة الـنـاصـريـة ولـغـاية الـيـوم لـم ينـجـز نـصف
شـاريع التي أطلقهـا الزعيم السيـاسي الشيعي فهذه مشروعا من هذه ا
ديـنة مـهـما كـذبتم بـحـقهـا ومهـمـا ضاعـفتم عـقـوباتـكم علـيـها فـستـكون ا
شامـخـة ومـنتـصـرة عـلـيكم وسـيـوجه لـكم اهـلهـا ضـربـة قاسـيـة ومـوجعه
ــيـتـه وتــنـهـي كل وجــودكم الــذي جـاء بــدمــاء أبــنــاء الــنــاصـريــة رغم و
ستلزمات الطبية األمراض واألوبئة التي حتاصرها والنقص احلاد في ا
والصـحـية والـنـقص احلاد في األوكـسـج الـذي بـسبـبه فـقدنـا عـشرات

االحبة واالصدقاء واألقارب  الناصرية لن تموت.
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قال الـرئيس اإليرانـي حسن روحاني
ـاضي إن أمـريــكـا هـزمت األســبـوع ا
في مــجـلس حـكــام الـوكـالــة الـدولـيـة
لـلـطـاقـة الـذريـة ولم تـنـجح أمس في
مـــجـــلس األمن لـــتـــهـــيـــئـــة األجـــواء
واألفكـار الـعامـة ضد إيـران. وأضاف
روحــاني خالل اجــتــمـاع لــلــحـكــومـة
ـــتـــحـــدة األربـــعـــاء ان ( الـــواليـــات ا
ــة كـبـيـرة في األمـريــكـيـة تــلـقت هـز
اجتـماع مجـلس األمن الدولي أمس..
ـاضــيــ تــلـقت خالل األســبــوعــ ا
ــواجــهــة مـع إيـران ــتــ في ا هــز
ـا يقـول األمـريكـيـون أنهم حـقـقوا ر
جنـــــــاحــــــات ضـــــــدنــــــا فـي اجملــــــال
االقــتــصـــادي إال أنــهم هــزمــوا عــدة
مــرات قـانـونــيـا و أخالقــيـا أمــريـكـا
واجـهت هــزائم سـيـاســيـة وأخالقـيـة
ــواجــهـة مـع إيـران وقــانــونــيــة في ا
خـالل الــســـنـــوات األخـــيــرة). ولـــفت

روحـــــانـي إلى أن ( 14عـــــضـــــوا في
مجـلس االمن الـدولي دعـموا االتـفاق
ـــــة ـــــثل هـــــز الـــــنـــــووي وهـــــذا 
لـواشنـطن). وأكـد أن (إيـران سـتـعود
لـتــنــفـيــذ الــتــزامـاتــهــا بــالـكــامل في
االتفـاق النـووي في حال نـفذ الـطرف
ــقــابل كــافــة الــتــزامــاتـه". وأضـاف ا
روحـــاني: "أمــريـــكــا وجــهـت ضــربــة
اقــتــصــاديــة لالتــفــاق الــنـووي وإذا
أرادت توجيه ضـربة سيـاسية عـليها
أن تعـلم أن إيران لـن تتـحمل وسـترد
بــشــكل حــازم وهــو مــا أبــلــغـنــا ابه
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الى ذلك نـشـرت صـحيـفـة الـغـارديان
افــتـتــاحـيــة بـعــنـوان (ضم إســرائـيل
مــنــاطق في الــضــفـة الــغــربـيــة غــيـر
قــــانــــونـي وغــــيــــر حــــكـــــيم وغــــيــــر
أخالقي".واعتـبرت الـغارديان أنّ ضمّ
نـاطق في الضـفة الـغربـية إسرائـيل 

يبـدو وكـأنه ينـفّـذ حكم اإلعـدام بحق
.وأضافت أنّ ذلك مقترح حلّ الدولت
سـيـكـون قـبل كل شيء ظـلـمـاً جـديـداً
.وعـلى الرغم من بحق الـفلـسطـينـي
ـكن لــرئـيس الـوزراء بــنـيـامـ أنّه 
نتنـياهو أن يـبدأ الضم في األول من
تموز إال أنّ اخلطة قد تؤجل. إذ قال
بيني غانـتز وهو شريك نـتنياهو في
ه الـــســـيـــاسي إنّ االئـــتـالف وغـــر
ــقــرر لــيس "مــقــدسـاً" وال الــتــاريخ ا
عــاجالً بــالــنــظــر إلـى وجــود طــفـرة
ثـانـيـة في حـاالت اإلصـابـة بـفـيروس
كورونا.ونقـلت الغارديان عن وسائل
اإلعالم اإلسرائـيـليـة قـولهـا إنّ نقص
الدعم األمـريكي يـعيق بدوره اإلعالن
عن اخلطوة إذ إنّ الرئيس األمريكي
لــيـس في أفــضل حـــاالته.واعــتــبــرت
الغـارديان أنّ اتـهـامات الـفسـاد التي
يـواجـههـا نـتـنـيـاهو جتـعـله بـحـاجة
إلـى تـــــقــــــد جــــــائـــــزة كــــــبــــــيـــــرة

.وترى الـصحـيفـة أن تعـهد للـناخـبـ
ــنــاطق في نـــتــنــيــاهـــو بــضم تــلـك ا
الــضـفـة الــغـربــيـة في حــال إرجـائه
ســيــتــأثـــر بــنــتــيــجـــة االنــتــخــابــات
الــرئــاســيــة األمــريــكــيــة في تــشــرين
ـرجح أن يـبدي الـثـاني إذ من غـيـر ا
ــقــراطي جــو بــايــدن ــرشـح الــد ا
تأييده لضم تلك األراضي حال فوزه
ا قالته بالرئاسة.وذكّرت الصحيفة 
مـيـشــيل بـاتـشـيــلـيت مـفـوضـة األ

ـتـحـدة الـسـامـيـة حلـقـوق اإلنـسان: ا
(الـضم غـيـر قــانـوني. نـقـطـة انـتـهى.
ئة من الضفة سواء كان بضم  30با
ـئـة مـنـهـا) .وذكرت الـغـربـية أو  5بـا
الــــغـــارديـــات أنّ أكــــثـــر من  200من
ـوساد والش القادة السـابق من ا
بــيت واجلــيش والــشــرطــة قــالـوا إنّ
اخلــطـــوة تــخــاطــر بــإشــعــال حــريق
خــطــيــر. وحـــذّر الــعــاهل األردني من
"صـراع واسع الــنـطـاق". كــمـا حـذرت

ـــــتـــــحـــــدة من أنّ اخلـــــطـــــوة األ ا
نطـقة.ومع ذلك ستـزعزع اسـتقـرار ا
يشير النقاد إلى أنّ نتنياهو وآخرين
سـيـكـونـون قـد أخـذوا هـذه الـقـضـايا
بــعـــ االعــتـــبــار وســـيــكـــونــون قــد
وضــــعـــوا في احلــــســـبـــان أنّ األردن
ـثال سيـدعمان ومصر عـلى سبيل ا
ــطــاف االتـفــاقــات الـتي في نــهــايـة ا
تـخــدم مـصـاحلـهــمـا اخلـاصـة.ومـا ال
جدال فيه بـحسب الغـارديان هو أنّ
ضـمّ مــنــاطق في الــضــفــة الــغــربــيــة
خــــطـــوة خـــاطــــئـــة. إذ إنّ األصـــوات
اإلســرائــيـلــيــة الــتي كــانت تــرفـضت
ــــقــــارنــــة بــــ أوضــــاع بــــغــــضب ا
الـفــلـسـطـيـنـيــ وسـيـاسـات الـفـصل
الــعــنــصـــري الــســابــقـــة في جــنــوب
ثل تلك إفريقيا أصـبحت اآلن تقبل 
ــقـــارنـــة خــاصـــة فــيـــمــا يـــتـــعــلق ا
ـــتــعــلــقـــة بــعــدم مــنح بــالــقــرارات ا
اجلنسـية االسرائـيليـة للفـلسطـيني

ـــعـــتـــزم ضـــمـــهـــا أو ـــنـــاطق ا في ا
مــــــســــــاواتــــــهـم فـي احلــــــقــــــوق مع

. االسرائيلي
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ببـاب احلصـار كتـابة تـخص األعمال
الـتـجـاريـة يعـتـقـد أنـهـا تـعـود لـزعيم
الــدولـــة اإليــلــخـــانــيـــة أبــو ســـعــيــد
باهـاديرخـان وتعـد هذه الـكتـابة ذات
أهـــمــيـــة من حــيـث مــعــرفـــة قــوانــ
التـجـارة والضـرائب في تـلك العـهود
التـاريخـية والى يـسار بـاب احلصار
يــــوجــــد بــــرج لــــســــاعــــة شــــيــــدهـــا
الـفـرنــسـيـون عـام 1885م كـمـا تـضم
القلعة بـداخلها العـديد من الساحات
الـصـغـيـرة الــتي كـانت تـسـتـخـدم كل
واحــدة مــنــهــا ألغــراض وفــعــالــيـات
جتاريـة متنـوعة ومـقرات للـتجـمعات
ـنــاسـبـات اخملـتـلــفـة ومن أبـرزهـا وا
ساحـات سـوق اخليـول وسوق الـت
( صـــمن بـــزاريـه )  وســـوق األغـــنــام
ــــراحل ــــكن الـــــتــــعــــرف عــــلـى ا و
الـتاريـخـيـة الـتي بنـيت فـيـهـا جدران
ـوجودة الـقـلعـة من خالل الـنـقـوش ا
عـليـهـا حيث تـفـيد هـذه الـنقـوش بأن
األحــجـار الــســفـلــيــة قـد شــيـدت  في
العـهد الـروماني الـقد أمـا النـقوش
األخـرى الـتي تـعـتـلـيـهـا فـانـهـا تـعود
الى عصر البيـزنطي والسـلجوقي
والــعــثــمــانـيــ وبــامــكــان الــزائـرين
احملـليـ واألجـانب لـلـقـسم الـداخلي
عاصر من القلعة رؤية مشهد احلي ا
اجملـاور لــهـا حـيث األســواق وحـركـة
ـسـاحات تـبـضـعـ وا ـركـبـات  وا ا

هن ـزدحمـة بـالـسكـان وأصـحـاب ا ا
اخملتـلفة والـدكاكـ كمـا يضم اجلزء
الداخلي من القلعة مـساجد تاريخية
ـة أبـرزهـا عالء الـدين ورمـضـان قـد
شـمـس الـدين ومــسـافـر فــقـيه ودوف
ضـــوران وجــنــابي أحـــمــد أمــا أبــرز
ـوجـودة في الـقسم مـيـزة ا ـعالـم ا ا
اخلــارجي لـلــقـلــعـة فــتـشـمـل خـانـات
ـنازل الـواسعـة أو الـكبـيرة وتعـني ا
وهـي  جــنـــغل خـــان وجـــوقـــورخــان
وبــيالو أوغــلـوخــان وصــفــران خـان
وهـنـالك قـسم يـسـمى آق قـلعـة  وفي
أعلى البـرج متحف يـسمى آتي الذي
شــــــيــــــد فـي عـــــام 1921م  وســــــمي
ــــتـــحف الــــوحـــيـــد فـي الـــعـــهـــد بـــا
اجلـــــمــــهـــــوري عــــام 1948م وخالل
جتـوالـنــا صـحـبـة دلــيل مـتـرجم  في
ـها فـقـد حتدث مـحيط الـقـلـعة ومـعـا
ــنــطــقــة لـــنــا عــدد من ســكــان تـــلك ا
ـكـان ومــحـيــطـهــا عن أهـمــيـة هــذا ا
الــتـأريــخي والــسـيــاحي والـتــجـاري
بالـنسـبة لـهم ولعـموم االتـراك سيـما
الذين يعيشون في أنقرة معبرين عن
فـخـرهم وسـعــادتـهم ألنـهم من أبـنـاء
ـنطـقـة وانـهم من احملـظـوظ هـذه ا
كـونــهم يـقـطــنـون تـلك الـبــقـعـة الـتي
يـفـوح مـنـهـا عـبق الـتاريـخ ومراحـله
اخملـــتــلــفــة وبــحـــسب أحــاديــثــهم لـ
(الزمان ) قالـوا ان مكانة هـذه القلعة

الــتــأريــخــيـة  أتــاحت لــنــا الــفــرصـة
الثمينة بـالتعرف على تأريخ عدد من
ثــقـافــات الـشــعـوب وأخــبـار وعـادات
ـعلم معـظم األجـانب الزائـرين لـهذا ا
ـهم كـونهم يـنـتـمون الى الـتأريـخي ا
بلدان مختلفة سـيما الذين استعانوا
ـرشـدين ــؤرخـ وا ــتـرجـمـ وا بـا
السيـاحي لـغرض معـرفة الكـثيرعن
علومات كان من خالل تبادل ا هذا ا
الــتــاريـخــيــة بـ الــزائــرين وســكـان
ـعمرين والـقدماء منطـقة القـلعة من ا
فـيــهـا وبـالـفـتــرة األخـيـرة  تـأثـر هـذا
ـعـلم الـسـيـاحي الـشـهـيـر بـجـائـحـة ا
كورونـا الـتي قـلصت أعـداد الـزائرين
لـلــمـكـان بـنــسـبـة كـبــيـرة ويـذكـر بـأن
ـديـنـة ومـنـذ احلـكـومـة احملـلـيـة في ا
ســـنـــوات بـــعــيـــدة عـــمـــلـت جـــاهــدة
ـــعــالم واألثــار بـــاحلــفــاظ عـــلى كل ا
الــتــأريــخـيــة في أنــقــرة سـيــمــا هـذه
ـة الشهيـرة وتتابع بكل القلعـة القد
ــومــة  نـــظــافــة حــرص واخـالص د
وجــمـالــيـة تـلـك األمـاكن الــتـأريــخـيـة
السياحية وحمـايتها من العابث أو
االنــدثـار والــتـعــريـة الــتي تـســبـبــهـا
الــعــوامل اجلــويـة الــقــاســيــة والـتي
ـكن أن تـؤثـر سـلـبـا عـلى أهـمـيـتـها
ومــكـــانــتــهـــا األثــريـــة الــتــأريـــخــيــة
السـياحـية عـلى مدى فـترة الـسنوات

القادمة .
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نظـم كروب الـسـياسـات الـعامـة ندوة
ـــائي: حـــواريـــة بـــعـــنـــوانحلاالمن ا
حتـــديــات وحـــلــولخل شـــارك فــيـــهــا
الـدكـتـور جــمـال الـعـادلي وزيـر الـري
الـســابق والـدكـتــور مـهـدي الــقـيـسي
ـســتـشـار في وزارة الــزراعـة فـضال ا
عن مـجمـوعـة من اخلـبراء والـسـفراء
ــــيــــة الــــعــــراقــــيــــ ونــــخب اكــــاد
متـخصـصة ورحب األسـتاذ الـدكتور
ـشـرف الـعـام عـلى لـبـنـان الـشـامي ا
اجملــمـــوعــة في كـــلــمـــة تــرحـــيــبـــيــة
بـــاحلــضــور الـــنــوعي عــلـى مــنــصــة
ـا يؤكد التـفكير السياسـات العامة 
اإليجـابي للـنخب الـعراقـية بـإمكـانية
ط من ـضي قـدمــا بـاحلـلـول الي   ا
التـحـديات الـتي تـواجه بـناء  الـدولة

العراقية احلديثة  .
 وطرح السيد مازن صاحب في ورقة
عـمل قدمت بـاسم اجملـمـوعة بـعـنوان
ــائــيــة والــنــهـوض حلالــتــحــديــات ا
نشود للمشاريع الصغيرة الزراعي ا
توسطةخل تناولت ابرز التحديات وا
واحللـول التي اتـبعـنهـا عدد من دول
ا فيها دول مجاورة للعراق العامل 
كن اتباعها في وابرز احللول التي 
ــائي إلســنــاد تــطـور تــوفــيــر االمن ا

الزراعة في عراق الغد.
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فـي حـــضـــور الفـت لالســـتــــثـــمـــارات
الـــهــــولــــنـــديــــة في االمـن الـــغــــذائي
العـراقيـة شاركت الـسفـارة العـراقية
ــثـلــة بــسـفــيـرهــا الـدكــتـور هــشـام
الــعــلــوي والــدكــتــور حــيــدر صــالح
الـســكـرتـيـر األول في هــذه الـسـفـارة
ساهمة األبرز لـلسيدة فليحة كانت ا
جـاسم عـبـيس خـبـيـرة شـؤون شرق
ــمــلــكـة اوسط وســيــدة اعــمــال فـي ا

الهولندية.
 من جـهة كـشف الـسفـير الـعـلوي عن
وجـود عـروضـا من جـهـات هـولـنـديـة
لعـقد دورات تدريـبية مـتخـصصة في
ـيــاه عـلى حــسـابـهم دبــلـومـاســيـة ا
والــســفـارة اقــتــرحت ان يــرشح لــهـا
اشــــخـــاص مـــنــــاســـبـــ من وزارات
ـائـيـة ورئـاسـة ـوارد ا اخلـارجـيـة وا
الــــوزراء ومـــجــــلس االمن الــــوطـــني
ـيـ ــسـتــشـارين واالكــاد وهــيـئـة ا
الـخ واعـــلن عـن نـــشـــاط الــــســـفـــارة
ــمــلـكــة الــهـولــنــديـة الــعــراقــيـة في ا
لـــتــنـــظــيم زيـــارة لــوزيـــري الــزراعــة

تـابعـة تنـفيـذ ما  ـائيـة  وارد ا وا
بـحـثه مع اجلـهـات الـهـولـنـديـة اثـناء
زيــارة  الــدكــتــور  جــمــال الــعــادلي 
وزيــــــر الـــــري  الــــــتـي  وصـــــفــــــهـــــا
بجتالناجحـةجت برفقـة وزير الزراعة
الـــســــابـق في حــــزيــــران من الــــعـــام
ـــاضـي واســـتــــدرك بــــالــــقـــول  ان ا
مـشـاركـة القـطـاع اخلـاص في تـنـمـية

ـــيـــاه مـــهـــمــة قــطـــاعـي الــزراعـــة وا
وضرورية جدا.
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 بدورها  سلطت السيدة فليحة
عـــبـــيس الـــضـــوء عـــلى الـــتـــجـــربـــة
الهولـندية ال تـنحصر فـقط في ميدان
واحـد داخل األراضي الـهـولـنـديـة بل
تعتمد حـبرة مراكز البـحوث وتتنوع
في  مـصـادر الـتـنـفـيـذ   مـشـيـرة الى
امكانـية التعـامل التجـاري ايضاً ب
الـعـراق دولـةً والـقـطـاع اخلـاص بـهـا
ــمـلــكـة الــهـولــنـديــة وبـالــتـحــديـد وا
ا شـترك هـنا  القـطاع اخلـاص او ا
يـخص الـشـراكـات والـعـمل الـتـجاري
شتـرك. في مجال التـنميـة الزراعية ا
ــائـــيــة وقــالـت حلهــنــاك ـــوارد ا وا
شركـات عمالقـة ومتـوسطـة هولـندية
تنتظـر وتتابع السـوق العراقي وتود
ا الـدخـول به. لـهـا مـخـاوف وتـردد 
يــــــخص الــــــوضـع االمــــــني. وهــــــذه
ـناطق الشـركات صـارت تـنتـظر في ا
اجملاورة للـعراق كالـكويت واالمارات
وتـركــيـا والـسـعــوديـة وحـتى األردن
نتمـنى من العـراق والوزارات تـفعيل
الــــعـــمـل مـــشــــتــــرك مع الــــشــــركـــات
الهولنديـةخل. وشددت على ان نشاط
السفارة العراقية في هولندا ال يكفي
وحــدة فـي تــقــد األفــضـل لــلــعــراق
ونـحـتـاج الى عـمل مـكـثف جـاد اكـثـر
لـتـقـد الـتـسـهيـالت والسـعي جلـلب
ـهــتـمــة في الــعـمل هــذه الـشــركــات ا
وارد واالستـثمـار في مجـال تنـميـة ا
ـائيـة والـتنـمـية لـلـثروة الـزراعـية  ا
مـوضــحـة حلنـرى اجـتــهـاد دول مـثل
سلـطنة عـمان وبـرنامجـها في تـفعيل
ـمــلــكـة مــشــروع إثــراء نـفــتــقـد فـي ا
الــهـولــنـديــة هـكــذا بـاب مع الــعـراق.
فــالـــشــركــات الـــهــولــنـــديــة تــفـــتــقــد
ألشخـاص عـراقيـ مـهتـمـ بالـعمل
على تفعـيل العالقات التجـارية معها
.  فــالـعــراقي حـضـوره بـكـال اجملـالـ

ـــعـــارض والـــنـــدوات مـــحــــدود في ا
وحتى الندوات االلكترونية اخلاصة.
كـننا االتـكال عـلى السـفارة فقط. ال 
فـــهم لم ولن يـــقــصــروا لــكـن وقــتــهم
محدود واعمـالهم كثيـرة. نتمنى فتح
مــكــتب خـاص لــتــفـعــيل االســتـثــمـار
ــشـتــرك او الـواجــهـة االقــتـصــاديـة ا
لالســـــتـــــثـــــمـــــار فـي الـــــعـــــراق ومع
خل.ودللت على صحة قولها العراقي
بـان شـركـة ـهـزقغ في الـسـعـوديـة قـد
وضعت وصـارت تـعمل عـلى خـطتـها
بهذا اخلصوص. فـتحدثت مع السيد
حلگــافـــ فــان تـــونــدرخل وارسل لي
فيديـو تعريفي فـعلّقت عـليه والعراق
مــا رايه هل بـإمــكـان الــعـراق الــعـمل
شترك فكان جوابه :جت على العراق ا
االسـراع بـالبـدء اذنجت. فـالـسـعـودية
وصلت بخطتها لعام ٢٠٣٠حلتفعيال
للخطةخل اتمنى البدء بتنسيق هيئة
عراقية هولندية تسعى لرفع مستوى
ـسـاندة من الـتعـامل االسـتـثـماري بـا
ائية. وانا وارد ا وزارتي الزراعة وا
مجـدداً عـلى استـعـداد جلذب اعـضاء
هــولــنــديــون لـديــهم اهــتــمــام خـاص

. بهات اجملال
من جانـبه  رد الدكـتور حـيدر صالح
عــلى مــا ورد فـي ورقــة الــعــمل الــتي
طـــرحـــهـــا األســـتــــاذ مـــازن صـــاحب
بــــالـــدعـــوة الـى  تـــأســـيـس اجملـــلس
الوطني للمـياه يضم فريق تفاوضي
مـهــني ثـابت حلاســتـمـراريــة وثـبـات
اعـــضـــاء الـــفـــريق عـــامل حـــاسم في
تــعـــزيـــز مــكـــانـــتهخل يـــضم خـــبــراء
مـخـتـصـ بـاجلـوانب حلالـقـانـونـيـة
واالقــتــصــاديــة والـفــنــيــةخل لــديـهم
ـقدرة عـلى الـتـفاوض االمـكانـيـات وا
ـا يـضـمـن احلـفـاظ عـلى احلـقـوق و
ـائــيـة لـلــعـراق. حـيث تــشـيـر اغـلب ا
مــحــاضــر الــلــقــاءات الــســابــقــة بـ
الــعـراق وتـركــيـا ان تـشــكـيـلــة الـوفـد
التركـي التفـاوضي مكـون من اعضاء

فــنــيــ وثــابـتــ مع احــتــمــال نـادر
بـتـغـيـرهم وهم مـلـمـ بـكل تـفاصـيل
ـفــاوضـات الــسـابــقـة اجلــلـســات وا
والــعـمل عــلى  تـشــجـيـع االسـتــثـمـار
ساهمة في شاركة وا االقليمي عبر ا
ـشـاريع الـتـركـيـة الـكـبـيـرة حلـغـشـآ ا
مـشــروع جـنـوب شــرق األنـاضـولخل
ــا يـســاعـد في الــتــخـفــيف من حـد
اخملــاوف مـن قــبل الـــعــراق. بــهــدف
تــعــزيــز الــتــرابط االقــتــصــادي عــلى
نـطـاق اوسع بـ الـبـلـدين عن طـريق
تـعزيـز االمـدادات الـنفـطـيـة العـراقـية
الى تـــركـــيــا بـــيع الـــنـــفط لـــتـــركـــيــا
لالستهالك الـداخلي وتصـدير النفط
الـــعــراقي عــبـــر انــابــيـب الى مــوانئ
توسط حيث يعد تركيا على البـحر ا
من افـضل الـطــرق لـلـعـراق لـتـصـديـر
نـفــطه الى اوربــا والـدراســة اجلـادة
السـتــيــراد الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيـة
شاريع التركية بأسعار تولدة من ا ا
يـاه التي تنـافسـية مع االشـارة ان ا
تـــســــتـــخـــدم فـي تـــولـــيــــد الـــطـــاقـــة
الكهربائية ال ينتج عنها فواقد كبيرة
ويــجب تـصــريـفــهـا اي اســتـعــادتـهـا

بالنسبة لنهر دجلة.
 وعد الـدبلـوماسي الـعراقي ان  بـناء
ـشــاكل الـسـيــاسـيـة الــثـقـة وابــعـاد ا
ـفـاوضـات اخلالفات واألمـنـية عـنـد ا
السيـاسية عـلى مر الفـترات السـابقة
كان السبب الرئيسي في عرقلة اقامة
ـشتركة ب العراق همة ا شاريع ا ا
وتركـيا رغم اهمـية كل مـنهـما لألخر
ــصـالح الــكـبـيــرة الـتي يــجـنــيـهـا وا
ــوارد الــطـــرفــان لــو  اســتــثــمــار ا

واالمكانيات التي حظيا بها.
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 وناقشت الندوة مجمل تفاصيل هذه
الـتـحديـات ولـعل ابـرزهـا عـدم وجود
اتـــفــاق اســتـــراتــيــجـي بــ الــعــراق
وتـــركــــيـــا وايـــران يــــنـــظـم األنـــهـــار
ارة عـبر احلدود ائـية ا واجلداول  ا

 حـيث طـرحت ا.د وصـال الـعـزاوي
الــعــمــيــد الــسـابـق لــكــلــيــة الــعــلـوم
الـسـيــاسـيـة في  جـامــعـة الـنـهـرين 
ـوذجـا لـعالقـة ربـاعيـة تـضم اربع ا
دول مـــهــمـــة في الـــشــرق األوسطحل
تركيا  ايران ذ العراق  سورية خل
تشتـرك في مقومـات عديدة وتـتقاطع
في مــلـفــات اطـلــقـنــا عـلــيـهـا ثـالثـيـة
ياه االشكاليات وتتمثل في ملفات حلا
.الــــقــــضـــيــــة الــــكــــرديــــة .االمن خل.
موضحة حلوبـدون الدخول بتواريخ
االتفاقـيات والبـروتوكوالت والـلجان
اعتـقـد ان آخر الـثنـائـية بي الـبـلـدين
مــذكــرة  تــوقـــيــعــهــا بـــ تــركــيــا
والـــــــعـــــــراق عــــــام  2017 والـــــــتي
وجبـها اتـفق الطرفـان على تـفعيل
ـوقعـة بيـنـهمـا عام مذكـرة الـتفـاهم ا
2014 والـتي تضـمـنت الـتـعاون في
ـائــيـة لــنـهــري دجـلـة ــوارد ا ادارة ا
والـــــفـــــرات وحتــــديـــــد حـــــصـــــة كل
دولــةخل.وأضــافت حلمـع ذلك بــقــيت
ـائـيـة من مـشــكـلـة واردات الـعــراق ا
تـركـيـا قـائـمـة حـتى الـوقت احلـاضـر
وتداخلت مـعهـا اوراق الضغط مـنها
قـضــيـة حـزب الـعـمــال الـكـردسـتـاني
ــتــواجـد عــلى االراضي الــعــراقــيـة ا
ومـوقف اقــلـيم كـردســتـان من وجـود
معسكرات حزب الـعمال الكردستاني
شمال الـعراق وهذا التـنظيم تـعتبره
تــركـــيـــا ارهـــابـي وهــنـــالـك مـــعــارك
وعـــمــلــيــات مــســـتــمــرة من الــقــوات
طاردة عـناصر العسـكرية الـتركيـة 
هـــــذا الـــــتـــــنـــــظـــــيم داخـل االراضي

العراقيةخل.  توضيح العادلي
وفي رده عـلى مـا جـاء في هـذه ورقـة
الـــعــزاوي أوضـح الــدكـــتــور جـــمــال
الـــعـــادلي وزيـــر الـــري الــســـابق ان
الوفـد التـركي الـذي زار العـراق عالم
ــوضــوع من ٢٠١٩ قــد نــاقش هــذا ا
دون الــــتــــوصـل الى مــــا تــــطــــمح له
احلكـومـة العـراقيـة في الـتوصل الى

اتـــفــاق اســتـــراتــيــجي لـــكن الــواقع
احلــالي مــا زال مـســيــطــرا عـلــيه في
يـاه وهذا ما حصل في إدارة تام ا
ـــائـــيــــة في األعـــوام حــــتى االزمــــة ا
ـاضـية ومـع تزايـد كـمـيـات االمـطار ا
وتـــدويـــرهـــا في خـــزانـــات الـــســدود
يـاه الـكافـية كن تـامـ ا الـعراقـيـة 

قبلة. للمواسم الزراعية ا
  وشدد العادلي على ان العراق ليس
دولــة ضــعــيــفـة ولــديه اوراق ضــغط
قوية من قدرة اقـتصادية الى عالقات
مع دول العـالم الى غيـرها الـكثـير ثم
هــنـــاك مــصـــالح مـــشــتـــركـــة تــخص
الطرف يـجب االهتمـام بها ما دامت
االرادة السياسية للـطرف للتفاوض
ـــــكن لـــــطــــرف واحــــد ان حــــيث ال 
يـفـاوض دون وجــود الـطـرف الـثـاني
وهـــذا حـــصل في جـــمــيـع جــلـــســات

التفاوض مع اجلانب التركي.
مـنــبـهـا الـى وجـوب ان يـكــون فـريـقـا
وطـنـيـا لـلـتـفـاوض مع الـدول اجلـارة
ياه لف ا من جهات مختلفة معنية 
والــزراعــة وان يــتم االســتــثـمــار في
تـــطــويــر مـــهــارات اعــضـــاء الــفــريق
وقـــدراتــهـم الــتــفـــاوضــيـــة وان يــتم
ــيــاه عــلى اعــلى ـــلف ا االهــتــمــام 

ستويات في احلكومة العراقية. ا
 واعـــتــبــر ان أحـــد تــوجــهــات وزارة
ــــائـــــيـــــة هي اســـــتـــــغالل ـــــوارد ا ا
ـائـيـة كـمنـاطق مـسـطـحـات الـعـراق ا
لـتشـيـيـد محـطـات الطـاقـة الـشمـسـية
وفيـها فـائدتـ االولى توفـير الـطاقة
كنةخل الكهربائية وبكميات كبيرةحل
والثانية تقليل معدل التبخر من هذه
ــســطـحــات ألنه ايــضــا كـبــيــر جـدا ا
بسـبب درجـات حرارة مـثـال ذلك هذه
زارع وغيرهـا الكثيـر خاصة مزارع ا
فدك والساقي يدعم ما نذهب اليه من
ـات لـلـبـادية اسـتـثـمار ماليـ الـدو
الــشـــاســـعــة واســـتـــغالل مـــيــاهـــهــا

اجلوفية وفي معظمها متجددا.
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كان الـقـانون وال يـزال هو رمـانـة ميـزان كل مجـتـمع وعنـدما يـغـيب القـانون
تـشيع الـفـوضى وتـصـبح احلـيـاة صورة مـن جهـنم أو هي جـهـنم نـفـسـها..
ـوذجًـا لـلـعـبـقـرية ومن فـضـائل جـسـتـنـيـان ومـنـاقبـه أنه أعطـى العـالم كـله 
الرومـانـية في مـجـال التـشـريع. والـتشـريع كـما يـعـرفه الدكـتـور أحمـد عـبد
الكـر سالمة في كتابه (مباد القانون) يقصد به وضع القواعد القانونية
في صورة مكتوبة بواسطة سلطة مختصة بذلك أما القواعد القانونية فهي
جــمع قـاعـدة والــقـاعـدة في الــقـانـون عــامـة ومـجــردة تـنـظـم سـلـوك األفـراد
وعالقاتـهم في اجملتمع وتـكفل السلـطة العامـة احترامها وذلـك بتوقيع جزاء

على من يخالف حكمها عند اللزوم.
ــا يـفــرضه من واجـبــات ويـقــرره من حـقــوق يـفــرض نـوعًـا من والــقـانـون 
ساواة بـينهم ولهذا فهو نشود ب مصـالح األفراد ويعمل على ا التـوازن ا
يحدد لنا الشروط التي يجب توفرها حتى تكون مصاحلنا جديرة بالرعاية.
ومن هــنـا تــبــدو لـنــا بــوضـوح تــلك الــعالقـة األكــيــدة بـ احلـق والـقــانـون;
ا فالـقانـون وهو يـنظم الـروابط االجتـماعـية لـلتـوفيق بـ مصـالح األفراد إ
ـعنى عن طـريق بـيان حـقـوقهم وبـهـذا فإن الـقـانون واحلق كل يـحقق هـذا ا
ا يكون من خالل اعترافه منـهما يكمل اآلخر; ألن تنظيم القانون حلياتنا إ

بحقوق البعض في مواجهة البعض اآلخر.
وقـد ولد جستـنيان عام  483م في يـوغوسالفيا (وهـو اسم حديث نوعًا ما
ومـعناه قبائل السالف والسالف هم الصرب والروس الذين كانوا يسمون
ــنـطــقــة من الـعــالم فــكـان ًــا بــالـصــقـالــبــة أمـا االسـم الـقــد لـهــذه ا قـد
"ثـورسـيـوم"). وكـان عم جـسـتـنـيـان هـو اإلمـبـراطـور جـوسـتـ األول وكان
جسـتـنـيان فـالحًا أمـيًـا وبـعصـامـيـته شق طـريـقه في اجليـش وبالـطـبع فـقد

ساعده عمه وكان يقرأ كثيرًا ويفكر ويتعلم في دأب وصمت واستمرار.
وفـي عام 527م نـظر جـوستـ في حاله وكـيف أنه بال ولد يـرثه في احلكم
لك ا تـوفي ا فـقرر أن يـشاركه جـسـتنـيان في حـكم الـبالد ألنه محل ثـقـة و
بعـد سنـة خلفه جـستـنيـان وصار حاكـمًا لإلمـبراطـورية الـرومانيـة الشـرقية
وعاصـمتها بيزنطا أو (القسطنطيـنية) التي صار اسمها اسطنبول بعد فتح

األتراك لها.
اجلديـر بالـذكر أنه قبل والدة جـستنـيان بـسبع سنـوات كانت قـبائل همـجية
قد انـقـضت على اإلمـبـراطوريـة الرومـانـية الـغـربيـة وجعـلـتهـا أثـرًا بعـد ع
ولكن إمـبـراطوريـة الـشرق الـبـيزنـطيـة سـلمت مـنـهم وبقـيت وبـقي مـعهـا قوة
ـسـلـمـون بالد الـشـام ومـصر الرومـان ومـجـدهم حـتى أخـذ مـنـهـا الـعـرب ا
ولـيـبـيـا وتـونس وبـعـد ذلك أخـذت تـضـعف تـدريـجـيًـا حـتى سـقـطت عـلـى يد
وافق 21 ـسلمـ األتراك تـمامًـا في اخلامس من أبـريل لعام 1453م وا ا

جمادى األولى سنة 857هـ .
وكان جـستنـيان يعمل عـلى اإلستيالء على أراضي اإلمـبراطورية الـرومانية
ـلـكه وجنح فـي ذلك جـزئـيًـا حـيث أخـذ إيـطـالـيـا وشـمال الـغـربـيـة وضـمـهـا 
سـلـمـون بـعـد ذلك) وأخـذ أيـضًـا جزءًا من أفريـقـيـا (الـذي اسـتـولى عـلـيه ا

أسبانيا.
وفي سـنة 528م وفي وقت لم يـكن قـد مضى عـلى تـتويـجه مـلكًـا إال قـليال
أدرك أن الـقانون هو أفضل ما يـقدمه لضمان قـوته كملك وقوة بالده أيضًا
ــاشـيـة أقـرب وال ـلك وأمـة بال قــانـون هي إلى قــطـعـان ا فــالـعـدل أســاس ا

جتمعها أية صلة مع الكيانات اآلدمية.
لـذلك لم يـألُ جهـدًا في هـذا األمـر وشكـل فورًا جلـنـة لـوضع القـانـون الـعام
وأجنـزت هـذه الـلـجـنـة عـمـلـهـا سـنـة 529م ثم عـادت فـراجـعت مـا صـنـعـته
ـتبعة وأصـبح القانون سـاريًا منذ عام    534م و إلـغاء جميع الـقوان ا
اذا ال ـدونة قـبل ذلك.. والـسـؤال الـذي يـرهـقني وأرجـو مـنـكم اإلجـابـة:  وا

اذا ال نعالج نحـترم القانـون وال نهتم بالـثقافة الـقانونيـة و
أنـفسـنا من أمراض اجلـهل والتـأخر? وإذا كـان البعض
ال يـرى اجلهل مرضًا فهـذا في حد ذاته مرض خطير..

سالم.
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تـعـتـبـر قــلـعـة أنـقـرة من أهم األمـاكن
الــتـاريــخــيـة الــسـيــاحـيــة في تـركــيـا
ويــرجح اخلــبـراء أن زمن بــنــاء هـذه
القلـعة يعود إلـى أكثر من ثالثة آالف
ـتد عام مـا يـجعـلـها رمـزا تاريـخـيا 
بجـذوره الى عمق الـتأريخ اإلنـساني
الـــقــد وقــد  بــنــاء هــذه الــقــلــعــة
وسورهـا الكبـير في زمن اإلمـبراطور
الـرومـانـي مـيـخـائـيـل الـثـاني وتـضم
ـبـان بـعض منـهـا يـعود الـعديـد من ا
ـيالدي تـاريـخه الى الـقـرن الـسـابع ا
وجودة ناطق ا كما تعتبر من أقدم ا
في مديـنة انـقـرة حيث تـتمـيز بـروعة
ـعــمـاريــة الـتي وجــمـال الــهـنــدســة ا
تـــتــــجـــســـد فـي مـــعـــظـم جـــدرانـــهـــا
وبــاإلمــكــان تــلـمـس جـمــال وتــقــنــيـة
ها التأريـخية اخملتلفة من خالل معا
ـسرح طـراز وطـريقـة الـبـنـاء سيـمـا ا

الـــرومـــاني الـــذي عـــكس الـــروحـــيــة
صمميه وان سوره الالفت اجلمالية 
عـالم التاريـخية الذي يعـد من أقدم ا
السـياحـية في الـعاصـمة أنـقرة حيث
دينة بني لغـايات دفاعيـة وحلمايـة ا
من مـخاطـر األعـداء اخلـارجيـة وتـعد
ـيزة القـلـعة حتـفـة معـماريـة أثـرية 
تـسـتـقـطب الـزائـرين الـذين يـحـلـمون
بـرحـلـة تـأريــخـيـة تـأخـذهم عـبـر زمن
ماض بـعيـد وهم يتـطلـعون عـلى تلك
اآلثار القيمة التي تتحدث عن نفسها
ــكـان تـظــهـر لـنـا وحـال الــنـظـر الى ا
القلعـة وهي مشيدة عـلى جبل مرتفع
وتــتــألف من  4طــوابق مــبــنــيــة  من
احلـــجـــر األبــيض مـــحـــاطــة بـــثالثــة
نـطقة أسوار مـتداخـلة فيـما حتـيط ا
الـصخـريـة بـالقـسم الـداخـلي لـلقـلـعة
وذلك لـعـرقـلـة من يـروم اجـتـيـاز هـذه

ـنــطـقـة الــوعـرة أوالـتـســلل عـبـرهـا ا
وصـوال الى قـلب الــقـلـعـة أمـا الـقـسم
الــداخـلي مـنــهـا فــقـد احــتـوى أمـاكن
أسـلــحـة وقـذائف مــدفـعـيـة مــخـتـلـفـة
اضافة الى مـستودع لـلذخيـرة وأكثر
ـديـنة من   600منـزل تـعـود ألهالي ا
كــمـا يــحـيـط بـقــسـمــهـا الــداخـلي من
األسـفل صف آخـر من األسـوار فـيـمـا
يـقع الـقـسم الـثـالث من هـذه األسـوار
بـــالـــقـــرب من اجلـــبل لـــذا أصــبـــحت
القـلعة تـسهم في تـوفيـر األمن بشكل
كامل لـلمـدينـة وسكـانها وبـالرغم من
الــظـروف الــطـبــيـعــيـة والــسـيــاسـيـة
اخملـتـلـفـة الـتي عـاشـتـهـا تـركـيـا عـبر
الـزمن اال أن الــقـلـعــة مـازالت حتـافظ
عـلى أصــالـتـهـا وشـكـلــهـا وبـنـيـانـهـا
عـماري التأريخي العريق وجمالها ا
وقد تـميـزت الـقلـعة عن بـقيـة األماكن
السـيـاحيـة األخـرى في تركـيـا كونـها
تقع على قمة جبليـة مرتفعة مفتوحة
ـكن لـلـسـائـحـ والـزائـرين بـحـيث 
لــهــا رؤيــة الـعــاصــمــة أنـقــرة من كل
االجتاهات وقـد استغـلت القلـعة على
مـرالـتـأريخ  من قـبل اإلمـبـراطـوريات
التي سيطرت عليهـا لغايات عسكرية
 دفــاعــيـة كــمـا كــانت مــقـرا لــلــجـيش
ومــســتــودعــا لــلــذخــائــر واألســلــحـة
ـراقــبــة أي عـمل أو ومــوقــعـا هــامــا 
ديـنة اذ حترك عـدائي يتـوجه نحـو ا
ـسـماة تـعـتلي بـوابـتـها الـرئـيـسيـة ا

هشام العلوي جمال العادلي  فليحة جاسم عبيس لبنان هاتف الشامي
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بغداد

الـطـيبـون يغـادرون االرض سريـعا وكـأنهم يـقـولون لـلنـاس ال مكـان لنـا بيـنكم
فرحم الـله ارواحا كان وجودها بيننا في الدنيا جميال . وألن الكاتب يستلهم
مواضيعه وافكاره من الوقائع اليومية ومجريات احلياة عموما فأعتقد ان من
واجع حقه ايـضـا ان ينـقل مواجـعه وآالمه لـلـمتـلقـي السيـما اذا كـانت هـذه ا
كن ان يـتعرض الـيهـا اآلخرون.  لـقد امـتدت يد عبـارة عن قضـية رأي عـام 
ـة ارتكبـها موظف الغدر والـفسـاد واالستهـتار بـحياة الـبشـر عبر ابـشع جر
في بلدية الصدر االولى التابعة ألمانة بغداد عندما كلّف شاب يعمالن بأجر
يومي في مـقتـبل الـعمـر بواجـب خطـير من دون ان يـوفـر لهـما وسـائل االمان
التـي يعرفـها هو قـبل غيره وكـان ذاك بتاريخ  25/6/2016لـيذهب ضحـيتها

الشابان .
 وبرغم الـدعاوى التي رفـعتهـا عائلـتا الشـاب فإن حـقوقهـما مازالت ضـائعة
ة مجحفـة  موجعة حزينة. وكان احدهما بالـرغم من مرور خمس سنوات مؤ
ـنـشـداوي رحـمه الـله ـغـدور بارق مـاهـر مـزعل ا حـفـيـدي الـشـهـيـد الـشـاب ا
تـلك من ناصية القول اال ان نقول (الحول واسكـنه فسيح جناته . واليوم ال 
ـرير وبقلوب والقوه اال بالـله العلي العـظيم).  .وبنفـوس يلفها احلـزن البهيم ا
ـغدور بـارق (يـا مـكلـومـة كسـيرة  يـقول لـسـان حالـنا :بـحق فقـيـدنا الـشاب ا
.. وكـــذا تــكـــون كــواكــبُ األســحــارِ .. كـوكـبـاً مـــا كـــانَ أقــصــرَ عــمـرَهُ
.. بـــــــدراً ولــم يُـــــمْـــــهَــلْ لـــــوقــتِ ــــــامٍ مـــــضــى لـــم يــــــســـــتـــــدرْ وهــاللَ أيـَّ
.. فــأغـطـاه قـــبـــل مَــظِــنَّـــةِ عَـجِـلَ اخلُــســوفُ عـلــيـه قــبـل أوانِــهِ .. سِــــرارِ
.. فـــي طـــيــهِ سِــــر مـــن ــهُ االبـــــــدارِ .. فـــكـــــأنَّ قـــلـــبـــي قـــبـــــرُهُ وكــــأنـَّ

األســـرار).
فـجوعـة برحـيل هذين الـشابـ وهمـا في مقـتبل الـعمـر االبدي  ان العـوائل ا

ـطـبق وتـردد  : (سـنـصـبـر حتـى يعـلم تـعـيش الـيـوم احلـزن ا
الـصـبر انـنـا  صـبـرنا ,عـلى  شـر  امر  من الـصـبر) ذلك
ألن طاحونة الظلم تدور بقوة احلق مغيب مفقود وحسبنا

الله ونعم الوكيل.
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مهدي القيسي

الية هـناك حاجـة ملحة في ظل تفـشي جائحـة كورونا واالزمة االقـتصاديـة وا
الية  او تـشكيل فريق خبراء من ذجة السـياسات االقتصـادية وا لتـحقيق  
تـغيـرات االقتصـادية الـكلـية واجلـزئية مخـتلف  االختـصاصـات الذي يـربط ا
ــالـيــة في الـعــراق بـادوات وعــقـلــيـة ادارة لــرسم الـســيـاســة االقـتــصـاديــة وا
االزمات ضـرورة استراتيجيـة ملحة  لقـياس مدى االستجـابات على مستوى
ـالـيــة والـصـحـيـة وغـيـرهــا . من بـديـهـيـات دورة حـيـاة االثـار االقـتـصـاديـة وا
ؤشـرات التـحذيريـة التي االزمات هي مـرحلـة النـشوء والـتي تبـدأ بعـدد من ا
تـنـبه المـكـانـيـة وقـوع أزمـة او كـارثـة . تـأتي بـعـدهـا مـرحـلـة ظـهـور االعـراض
االولـيـة لالزمة تـعقـبهـا مـباشـرة ظهـور األزمـة  ويأتي بـعدهـا مـرحلـة انفـجار
األزمة وتـفشيها وتـنتهي بانحـسار هذه االزمة . واقتصـادياً وماليا نالحظ ان
كورونـا اطاحت واعادت التفكير  بـاساليب العمل التقـليدية وتؤسس الساليب
ـسـتشـار  االقـتصـادي مـديرة وآلـيـات عمل جـديـدة اذ تقـول غـيـتا غـوبـينـات ا
ادارة البـحوث في صنـدوق النقد الـدولي انه يتعـ وضع سياسـات جوهرية
ـساعدة االقتصادات على جتاوز فتـرة انتشار هذا الوباء  مع احلفاظ توجه 
اليـة ب العـامل ومؤسـسات االعمال  على شـبكة العالقـات االقتصـادية وا
ـستـخـدمـ الـنـهائـيـ لـكي يـتـعافى ـوردين وا ـقـتـرضـ  وا ـقـرض وا وا
الـنـشــاط مـتى تـوارت هــذه الـفـاجـعــة  وذلك بـهـدف مـنـع االزمـة اجلـاريـة من
احلاق ضرر دائم بالناس والشركات عن طريق فقدان الوظائف واالفالس . 
وما اود قـوله في العراق ان فايروس كورونا يكشف لـنا نقاط الضعف الكبير

ناعي للشركات وقدرتها في التعامل  مع هذه في اجلهـاز ا
فـاجئـة في ظل االزمات  وعدم قـدرة الكـثير من الهـزات ا
ــرمـوقـة عـلى مـواكـبـة ـالـيـة ا ـؤسـسـات االقـتــصـاديـة وا ا
التحوالت واسعة النطاق في الطلب وتوقعات العمالء  !!!
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التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وفدا من نادي الطلبة.
توفر من إمـكانات في اجلامعـات على وفق خطة متـفق عليها وحث عبد الصاحب  عـلى اإلفادة من ا

الفتا الى وجود طاقات رياضية شبابية من طلبة اجلامعات العراقية تستحق تمثيل الفريق.
وأكد عبـد الصاحب (عـلى ضرورة ترشـيق النفـقات في ضوء الـظرف االقتـصادي احلالي مـشيرا أن
العـقود يـجب أن تـخضع لـسـياق عـمل ثابت تـبـدأ بإجـراءات قسم الـعـقود احلـكومـيـة ومرورا بـالرقـابة

الي). والتدقيق ويتم التوقيع عليها بعد بيان توفر االعتماد ا
ا ينسجم مع وأوضح عبد الصاحب ان (أعضاء الوفد أنهم سيقدمون ورقة عمل خاضعة للضوابط 

الظرف احلالي ويحقق هدف وسمعة نادي الطلبة).
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حتس الياسري يتماثل للشفاء من كورونا

����2023 عــــــــنــــــــدمــــــــا يــــــــخـــــــرج
ــــواجـــــهـــــة  مـــــنــــتـــــخب هـــــونغ
كـــونـغ  في  الــــثــــالث عــــشــــر من
ـــــــــقـــــــــبـل  ثم تـــــــــشـــــــــريـن أول ا
يـســتـقــبل  مـنـتــخب كـمــبـوديـا في
الـثـاني  عــشـر من تـشــرين الـثـاني
الــقــادم  وبــعــدهــا بــخــمــســة أيـام
ـــواجـــهــة ســيـــخـــرج الى طـــهــران 
العب منتخب إيران على إن حتدد ا
ـــطــلــوب الـى مــا قـــبل شــهـــرين  ا
تـــــــــــامــــــــــــ أجـــــــــــواء اإلعـــــــــــداد

للمنتخب  الوطني.
WŽuL:« …—«b

ويـتـصــدر مـنـتـخـبــنـا الـوطـني فـرق
مـجمـوعـته الـثـالـثـة في الـتـصـفـيات
ـشـتــركـة بـإحـدى عـشــر نـقـطـة من ا
الــفـوز بــثالث مـبــاريــات والـتــعـادل
بــــــهــــــدفــــــ وفي ســــــجـل جــــــيـــــد
لالن  ويـــســـعى لالحـــتـــفـــاظ عــلى
نظافة سجله لألخير ومن ثم التأهل
الى نهائيات قطر احللم الذي برواد
الــعـراقــيــ جـمــيـعــا في ان يــحـقق
ـهمـة كـمـا يجـيب بـعـدما ـنـتـخب ا ا
قدم نـفسه بـشكل جـيد  وأهـمية ان
تـأتي عـمــلـيـة اإلعـداد مــتـكـامـلـة من
حــــيث دعــــوة الـالعــــبــــ وإقــــامـــة
باريـات التجـريبيـة  واالنفتاح ا
ــدرب والــتــنـســيق مــعه عــلى ا
في  دعم خــيــاراته في إعـداد
ــنـتـخب في مــهـمـة خـطـرة ا
وصـعـبـة امـام اخـر طـريق
الـوصــول الى نـهـائـيـات
كـــــــــــاس الــــــــــــعـــــــــــالـم

احلدث  األبرز.
W uJ(« rŽœ��

  نــريــد إن تـتــضــافـر
جــــهـــــود الــــلــــجــــنــــة
التطبيـعية والالعب
ــــــــــــــــــــــدرب وفــي وا
ــــــقـــــــدمـــــــة  دعم ا
ـتــابــعـة احلـكــومــة 
عمليـة إعداد الفريق
بــــــــــــــفــــــــــــــتـــــــــــــرة
مـــنـــاســـبـــة  وهـــو
يـــقــتـــرب أكـــثــر من
الـنـهــائـيـات لــلـمـرة
الثانية بعد مشاركة
 1986فــــــــــــــي
ــــكــــســـــيك  ومع ا
الـتفـوق لـلـفريق في
جـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــيـع
مــــبــــاريــــاته  رغم
انـه  لـــــــــعـب أربع
مـنـهـا خـارج الـديار
ــردود لـــكــنـه قــدم ا
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وافـقت الهـيئـة الـتطـبيـعيـة لالحتاد
الـــعــراقي لـــكــرة الــقــدم عـــلى طــلب
االحتــاد الـــعـــمــانـي لــكـــرة الـــقــدم
نـتخب خلوض مبـاراة ودية ب ا
في الـثــالث من ســبـتــمـبــر / أيـلـول
ــقـــبل حتــضـــيــراً لـــلــتــصـــفــيــات ا
ـــؤهـــلــة ـــزدوجـــة وا اآلســـيــويـــة ا
ــــونــــديـــال كــــأس الــــعــــالم 2022

ونهائيات كأس آسيا  2023.
نتخب العماني باراة مع ا وتأتي ا
ضــمن حتـضـيــرات أسـود الـرافـدين
ــــبــــاراة هـــونـغ كــــونغ بــــالـــثــــالث
عــشـر  من اكـتــوبـر/ تـشـرين األول
ـــقــبل ضــمن مـــبــاريــات اجلــولــة ا
الــســابـعــة لــلــمــجــمـوعــة الــثــالــثـة

زدوجة. للتصفيات ا
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وتسعى الـهيئة الـتطبيـعية لالحتاد
الـــعـــراقي لـــكــرة الـــقــدم إلـى حــسم
مـخاطـبـاتهـا مع االحتـادات االخرى
بـخــصـوص تـأمــ مـبــاريـات وديـة
اخــرى وذلك من أجل الــتــحــضــيــر
ـواصلة ثـالي للـمنـتخب الـوطني  ا
النتـائج اجليدة والتـمسك بصدارة

اجملموعة الثالثة.
شــارك  األمـــ الـــعــام لـــلـــهــيـــئــة
الـتـطـبيـعـيـة لالحتاد الـعـراقي لـكرة
ـؤتـمر مـحـمـد فـرحـان  في ا الـقـدم
الـذي نظـمه االحتـاد اآلسيـوي لـكرة
الـقـدم عـلـى مـدار يـومـ عـبـر نـظام
ــرئي عن بُــعــد لألمــنـاء االتــصـال ا
الـــعــامـــ لالحتـــادات الـــوطـــنـــيــة

نطقة غرب آسيا. األعضاء 
ــــؤتـــمـــر الــــذي تـــرأسه ونـــاقش ا
ويـــنـــدســـور جـــون األمـــ الـــعــام
لالحتــاد اآلسـيــوي في يـومه األول
أحـــدث الـــتـــطـــورات في إدارة كـــرة
الـقدم حـيث رؤيـة وأهـداف االحتاد

ونديال  W¹œË∫ تخوض اسود الرافدين مباراة ودية مع عمان استعدادا لتصفيات ا

الالعـبــ الـشــبـاب إضــافـة الى من
ـــــنـــــتـــــخب قـــــبل تـــــولـــــيه مـــــثل ا
ـــهـــمـــة  وجنح في رسم مـــعـــالم ا
ـباريات الـتجريـبية التـشكيـل عبر ا
من خالل طريقة عمل توالها بنفسه
مـــــن دون تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخــــل الي
ـنـتخب شـخص  وحتديـد مالمح ا
قبل الدخـول في مباريـات اجملموعة
الرسمية االختبارات الرسمية األهم
له ولــلــمــنـتــخب  في كــســر عــقـدة
الـوصـول مـرة ثـانـيـة لـكـاس الـعـالم
ـكسيك شـاركة األولى في ا بعـد  ا
 1986وسـط لــــــهـــــفــــــة الــــــشـــــارع
الـريـاضـي ومـطـالــبـاته فـي تـكـوين
مــــنـــــتـــــخب قـــــوي ومـــــتــــجـــــانس
ومــؤثـر  وفي ان يـعــكس مـسـتـواه
من بدايـة التصـفيات بـثقة  ورهان
كــبـيـر ورفض ايـة مـسـوغـات تـطـلق
من هنا  او هـناك في مهمـة وطنية
يــــتـــــحــــمــــلــــهــــا اجلـــــمــــيع الــــذي
ـــا في ذلك ــنـــتـــخب  ســـانـــدو  ا
جــمـــاهــيــر االحــتــجــاجــات  الــتي
ــنــتـخب تـزامــنت مع  مــبــاريـات ا
ومـتــابـعـتـهـا من خالل شـاشـات في
ســوح الــتـــظــاهــر لــتـــوفــيــر الــدعم
ـنـتـخب  وفي ـهـمـة ا واإلسـنـاد  
ان يظهـر في الصورة  بشـكل كبير

اقتراب انـطالقة تصـفيات مـجموعة
ـنــتـخـب ( الـبــحـرين إيــران هـونغ ا
ـطـالب كــونغ وكـمـبـوديـا )  وهـو ا
بإتـمام األمـور الفنـية  واخـتيارات
دقـيـقـة  لالعـبـ الـذين سـيـمـثـلون
ا ـهمـة األصـعب  ـنتـخب وهي ا ا
دفــعه لــلـبــحث والــتــغـيــر من فــتـرة
ألخـــرى لـــتـــحـــديــداالســـمـــاء الـــتي
نتخب تستحق اللعب في صفوف ا
وألنـه وعـــد  وقـــطـع عـــلى نــــفـــسه
االنتـقـال بـالـفـريق لـنـهـائـيـات كاس
الـعــالم وألنه مـطــالب  بـاتــمـام كل
ـشاركة التي تعـلقة با التفـاصيل ا
يـــعـــلم انه وحـــده ســيـــتـــحــمـــلـــهــا
نـــــتــــــائــــــجـــــهــــــا  بـــــعــــــد الـــــذي
حـصل  لــلـفـتــرة الـتي ســبـقت ذلك
ـــــــطــــــــبـــــــات الـــــــتـي جتـــــــاوزه وا
بـحـنــكـة  وثـقـة  والــدفع بـاألمـور
عـبـر البـحث  وتـغـيـر األجواء امال
في حتــقــيـق االســتــقــرار وحتــقــيق
مــــــــــنــــــــــتــــــــــخـب قــــــــــادر عــــــــــلـى
ـــبـــاريـــات ـــواجـــهـــة وخـــوض ا ا
بقـدرات عناصره الـتي تعامـل معها

ستويات. بثبات ومن حيث ا
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ــدرب من  حتـــقــيق    وتــمـــكن ا
تـشـكيـلـة مـثـالـيـة  بـاالعـتـمـاد على

ـمارسات اإلدارية القاري وأفضل ا
لـالحتــادات الـــوطــنـــيــة األعـــضــاء
باريات والوضع األنسب جلـداول ا

بعد جائحة كورونا.
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كما تمت مناقشة العالقة ب قارتَي
آسـيـا وأوروبـا وإمـكـانـيـة تـطـبـيق
فـكـرة أوراسـيـا إلى جـانب مـنـاقـشة
تـــطــــويـــر اجلـــوانب الــــفـــنـــيـــة في
ـؤتـمـر امـتـدادا االحتــادات. ويـعـد ا
ـــصـــمم لـــلـــبـــرنــــامج الـــســـنـــوي ا

خــصـيــصـا لألمــنــاء الـعــامـ
ولـلــمــرة األولى هــذا الــعـام
شمل الـقيـادة العـليا من
االحتادات اإلقـلـيمـية
لالحتـاد اآلسـيـوي
كـجـزء من اجلـهود
الراميـة إلى تعزيز
روح الــــــشـــــراكـــــة
داخـل عــائــلــة كـرة

القدم اآلسيوية.
كــمــا  الــتــطـرق
خالل االجــتـمـاعـات

آلخــــر مــــســــتــــجــــدات
فـــــــايـــــــروس كـــــــورونــــــا

ـسـابـقات (وتـأثـيـرهـا عـلى ا

الــطـيب وتـرك تـأثـيـرا واضـحـا بـأنه
عـــــــــــــازم عـــــــــــــلــى تـــــــــــــخـــــــــــــطـي
رور من دون مشاكل اجملموعـة  وا
الى الـدوحة ولـو احلـديث عن كل ما
ــبــاريــات الـقــادة وسط يــتــعــلق بــا
انــتـشــار فـيــروس كـورونـا  واألمل
في إن يـــنــتـــهي ويــزول عن بـــلــدنــا
إنـــشـــاء الـــله لـــكن عـــلى الـــلـــجـــنــة
الــتـطــبـيــعـيــة ان تـتــخـذ اإلجـراءات
ــطـلــوبـة  حتت أي ظــروف كـانت ا
بــعـدمـا أعـلـن االحتـاد األسـيـوي عن
ـــبــاريــات والن حتـــديــد مـــواعــيــد ا
بـعـض الـدول بـدأت تـعـود لـلـمالعب
عـبر أنـشـطة مـختـلـفة حـيث الدوري
ـــــاني واالســـــبـــــانـي في األيـــــام األ
ـنتخب القـادمة وتـظهـر اختـبارات ا
منـاسبة خـصوصا إمـام هونغ كونغ
وكـمبوديـا بعـدما تـغلب عـليـهما في
ــرحـــلــة األولى وفي كـل الــظــروف ا
ـنـتـخب أفـضل مـنـهـا وتـبـقى يـعـد ا
ـنـافسـة عـلى بـطاقـتي الـتـأهل ب ا
مــــنــــتــــخـــــبــــات الــــعــــراق األقــــرب
لـــلــحــسـم  ثم الــبــحـــرين وغــيــران
الــلـذين يــتـنــافـســان عـلـى الـبــطـاقـة
الـثـانـية وتـظـهـر حـظـوظ مـنـتـخـبـنا
األكـــــبـــــر فـي  إنـــــهـــــاء مـــــشـــــوار
التصفيات واالنتقال للدوحة  وهو
امـــام فـــرصـــة كـــبــيـــرة لـــكن الشيء
يـؤتـمن  بـكـرة الـقـدم الـتي التـعرف
فـريـقـا صـغـيرا وأخـر كـبـيـر و جندد
الــدعــوة الى تــامـ ظــروف اإلعـداد
ـــــرتــــــكـــــز الــــــتـي ســـــتــــــكــــــون  ا

واحلل  وخطوة ايجابية.
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  وكـاد ان يـتـكـرر سـيـنـاريـو تـغـير
ن تعـاقـبـوا على  إدارة ـدربـ  ا
نتخب  في بطولة روسيا الفترة ا
الـــصـــعــبـــة الـــتي بـــالـــكـــاد جتــاوز
نـتخب التـصفـيات األولى مع فرق ا
مــنـــهــا مــجـــهــولــة قـــبل ان يــخــرج
مبكرا من التصـفيات احلاسمة بعد
  عـــلى تــــولي خـــمــــســــة مـــدربــــ
ـــنـــتــخـب الــذي خـــرج من الـــبــاب ا
الــضــيـق وبــســرعــة وحــصل الــذي

حصل عندها.
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ـدرب جــاء  يـحـمل  ويــبـدو ان  ا
ـــثل مــــعه  تــــنـــفـــيــــذ مـــشــــروع 
بالوصول الى نهائيات كاس العالم
بقطر  وراح  يتابع األمور بنفسه
بعـدما تعرف عـلى  خفـايا اإلطاحة
به واخـذ يـرد بــثـقـة عـالــيـة عـلى كل
ـلي مـا االتــهـامـات وبـقـوة واخـذ 
يـــريــده عـــلى االحتـــاد وبــقـــنــاعــات
وحتـــديـــد األشـــيـــاء بــنـــفـــسه  مع

يــعــكس رغــبـة الــشــارع  الــريـاض
والشعب  وعشقه الكـبير للمنتخب
واألمـل في ان يــصل الى نــهــائــيـات

كاس العالم بقطر.
باريات أهمية أخر ا

ــبــاريــات  و نـــدرك أهــمــيــة أخـــر ا
كــونـهــا هي من تــقـرر مــصـيــر فـرق
اجملــــمــــوعـــة  ومـن ســـيــــذهب الى
الـدورة مع ان مـنـتخـبـنـا هـو األقرب
من بـ فــرق مـجــمـوعــته اخلــمـسـة
ويــأمـل ان يــواصل مـــســيـــرته وفي
حتــــقـــيق الــــنـــتـــائج االيــــجـــابـــيـــة
وتعزيـز  ما حقـقه في سجل ناصع
الــــبـــيـــاض وقـــادر عـــلى  ودخـــول
الــدوحـة من أوسع أبـوابــهـا بـعـدمـا
تمـكن من تقد مـباريات جـيدة عبر
ـــاضــيــة وفـي مــشــاركــة اجلــوالت ا
اختـلفت عن األخـيرة ومـا عانى منه
حـتى عـلى مـسـتـوى اإلعداد لألدوار
األولى قـــبل ان يـــنـــتـــكس ويـــخــيب
ــر لـكن الــيـوم اآلمـال  بــاخلـروج ا
ـنـتـخب تـظـهــر االمـور مـخـتـلــفـة وا
بــالـقــادر عــلى جتـاوز الــتــصـفــيـات
احلاسة ولو الكالم مـبكر ومع ثقتنا
ـدرب لــكل الــعــالــيــة بــالالعــبــ وا
ظـــروف الــعـــالم اخــتـــلــفت بـــســبب

كورونا ونأمل ان تزول  .

اآلسـيـويـة وإدارة كـرة الـقـدم بـشكل
ـــؤتـــمــر  عـــام. وعــلـى امـــتـــداد ا
التـعرف ومنـاقشة أحـدث التطورات
في إدارة كـــرة الـــقـــدم خــاصـــة في
مـــوضـــوع مــكـــافــحـــة الـــتالعب في
ــبــاريـات في ظـل انـتــشـار نـتــائج ا
ه فيروس كورونا الذي سيتم تقد
من قــبـل "ســبــورت رادار" الـــشــريك
االستـراتيجي في االحتـاد اآلسيوي

لكرة القدم.
وعبرت شخصيـات كروية عن أملها
ان تتـضافر اجلـهود لـتام
مــــهــــمــــة إعــــداد
ــــــنـــــــتـــــــخب ا
الوطـني لـكرة
الــقــدم  لخ
وض أخــــر
ثــــــــــــــــــالث
مباريات له
فـــــــــــــــــــــــــــي
الــتــصـفــيـات
ــــــــزدوجـــــــة ا
لــكــاس الــعــالم
 2022وكـــاس
أســـــــــيــــــــا

قحطان
جثير
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قــال مـــدرب نــادي االســـمــاعـــيــلي
ــــصــــري الــــســــابـق الــــصــــربي ا
مـــيـــودراج يـــســـيـــتش ان الالعب
تاز العراقي هو العـب مهاري و 
بالـروح الـعـالـيه و الثـقه الـكـبـيره
وهذا ما يعجبني باالعب العراقي
و اضـــاف  فـي فـــتـــرة تــــدريـــبي
لـنــادي االســمــاعـيــلي كــان هــمـام

طــارق هــو من افــضل احملــتــرفـ
فــهــو العب يــتــمــنـى اي مـدرب أن

تلك مثله في الفريق .
نتخب العراقي هو من و ب ان ا
نـتخـبات الكـبيره في قـارة اسيا ا
ـــتــلـــكه مـن تــاريـخ كــبـــيــر ـــا 
وحـــصــوله عــلى بـــطل اســيــا إلى
ـشاركة في كـأس العالم و جانب ا
انـا اتـذكـر كـثيـرا بـعض الـالعـب
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مــثـل يــونس مـــحــمـــود و نــشــأت
اكرم  وهوار مال محمد .

و تـابع ان الــكـابــ احـمـد راضي
هـو كـان من احـد جنـوم الـعراق و
أسـاطـيــره و حـتى عـلـى مـسـتـوى
قــارة اســيــا انــا انــعى بــكل أسف
رحـيل هــذا الـشــخص الـذي ادخل
الــــفـــرحـه عـــلـى وجـــوه الــــشـــعب

العراقي
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هــنـاك حلــظـات بـســيـطــة عـابـرة
لكـنـهـا حتمل مـعـانٍ كـبيـرة تـؤكد
عـلى الــشـعـبــيـة الــواسـعــة لـكـرة
القدم حول العـالم مثل الهتافات
احلـمــاسـيــة لـلــمــشـجــعـ داخل
ـلـعب وضـحـكـات األطـفال وهم ا
يــتــنــاقــلــون الـكــرة فـي ســاحـات
دارس وشعورك بـاالنتماء إلى ا
فــــريــــقك حــــيـــنــــمــــا جتــــلس في
ــــواصالت الــــعــــامــــة بــــجـــوار ا
شــخـص يــرتــدي قــمــيص نــاديك
ـفـضّل أثـنـاء تـوجـهك حلـضـور ا

مباراة في كرة القدم.
لقد تبدّلت األوضاع تماماً بسبب
انـــــتــــشــــار فـــــيــــروس كــــورونــــا
ـستـجد فـقد أُغـلقت الـعديد من ا
العـب اجملـــتـــمـــعـــيـــة وجـــلس ا
األطــفـال في مــنـازلــهم يـتــرقـبـون
تـلك اللـحـظة الـتي يعـودون فيـها
إلى االسـتـمتـاع بـلعب كـرة الـقدم
مع أصــدقــائـهم وتــخــيّل الــلـعب
ـفـضل. ضـمن صـفـوف فـريـقـهم ا
وحتـتم عـليـنـا الـظـروف الـراهـنة
إيـــــجــــاد حـــــافــــز يـــــحث هــــؤالء
ـاط الــنـاشـئـ لــلـحـفــاظ عـلى أ
حـيــاتـهم الــصـحــيـة والــنـشــطـة
وشـــحــــذ هــــمــــمــــهم خـالل هـــذه

الظـروف االستـثنائـية.لقـد أدركنا
خالل هـــذه األزمـــة أن واجـــبـــنـــا
جتاه الـشبـاب واجملتمـعات حول
الــعـالم يــحـتم عــلـيـنــا في اجلـيل
ــــبــــهـــر االســــتــــــمـــرار في أداء ا
مــهـمــتــنـا فـي تـعــزيــز الــتـواصل

الـفعّـال وتوحـيد جـهود الـشباب
حــول الــعـــــالم وتــمــكــيـنــهم من
خالل قـــــــوة وشـــــــعـــبـــيـــة كــرة

القدم.
 فـفي الـوقت الـذي أجـبـرتـنـا فـيه
إجــراءات الــتــبـاعــد االجــتــمـاعي

عــلى تـــعـــلــيق بـــرامـــجــنـــا عــلى
األرض بـرز أمـامـنـا حتـدٍ واضح
يـتمـثل في كيـفيـة مواصـلة إلـهام
الشبـاب ومساعـدتهم في احلفاظ
عـلى نـشاطـهم أثـناء فـتـرة البـقاء

نزل. في ا
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أعــلن رئــيس نــادي الــشــرطــة وهـاب
الطـائي أن عضو الـهيـئة اإلدارية في
النادي حتس الياسري انتصر على

فايروس كورونا.
وقــــــال الـــــــطــــــائـي فـي تــــــصـــــــريح
صـحـفي  إن شـمس الـعافـيـة تـشرق
بـفـضـل الـله سـبــحـانه وتــعـالى عـلى
االخ العـزيز حتـس الـياسـري عضو
الــهــيــئــة االداريــة لــنــادي الــشــرطــة
الرياضي بعد أن تخطى وبثقة عالية

بــالـلـه سـبــحــانه وتــعـالـى ودعـاء كل
covid-االحــــــــبــــــــة اإلصــــــــابــــــــة بـ
."19وأصيب العديد من الشخصيات
الــريـــاضــيــة في الـــعــراق في اآلونــة
األخيرة بفايروس كورونا من بينهم
عــلي هــادي واحـــمــد راضي الــلــذين
توفيـا جراء مضاعـفات اإلصابة.وفي
سياق متصل تقدمت  جلنة الشباب
والرياضة في مجلس مجلس النواب
واساة الى الوسط باحر التـعازي وا
الــريــاضي بـوفــاة احلـكـم الـدولي في

صارعة عمر عبد الرزاق الذي لعبة ا
وافــــاه االجـل عــــلـى اثــــر اصـــــابــــته
بـــــــــــفــــــــــايـــــــــــروس كـــــــــــورونــــــــــا.
نـاسـبة واسـتـذكرا  الـلـجـنة بـهـذه ا
االلـيـمـة مـسـيـرة احلـكم الـدولـي عـمر
ـارسـته ريـاضـة عـبـد الـرزاق خالل 
ـــبــاريــات ــصـــارعــة او في ادارته  ا
كــثــيــرة في بــطــوالت الــلــعــبــة عــلى
ـــســــتــــوى الـــداخــــلي واخلــــارجي ا
مستندا عـلى النهج الذي خطه والده
الــــراحـل بــــطل الــــعــــراق والــــعــــرب
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أعلـنت وازرة الشـباب والريـاضة ان االعـمال تسـتمـر في ملعب
ـبي رغم جائحة كورونا وظروف حظر التجوال في ذي قار األو
احملافـظة.وقـال مديـر عام الـدائرة الـهنـدسيـة في الوزارة  جنم
ـشروع مـلعب عبـد الواحـد في بـيان لـلوزارة إن وتـيرة الـعمل 
بي شمال احملافـظة بسعة  30 الف مـتفرج مبينا ذي قـار االو
الكات ان تواصـل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع ا
ـسـتـجدات ذلل الـهـنـدسـيـة لـلوزارة واطالعـه يومـيـا عـلى اخـر ا
ـشـروع الذي يـسـير الكـثـير مـن الصـعـاب التـي تواجه اجنـاز ا
عـلى نـحـوٍ جـيـد عـلى الرغـم من فـرض حظـر الـتـجـوال الـشامل

والظروف الصحية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا.
نـفذة للـمشروع  واوضح عبـد الواحـد ان الشركـة الفـرنسيـة ا
ـتــلـكىء مـنـذ سـنـوات عـدة ـشـروع ا بـاشـرت بـأعـمــال إكـمـال ا
اليـة عقب حسم جمـيع متعلـقات الشركـة ومنها بسـبب االزمة ا

حتديـد نسـبة االنـدثار عـلى خلـفية الـتوقف. ولـفت الى ان حجم
ـبــاشـرة بـصب قـطع ـنـفـذة يـوم امـس تـمـخض عن ا االعـمــال ا
ـاذج الــبـريــكــاست لـلــمــدرجـات إذ  اكــمـال  8قــطع واخـذ 
كـعبـات لـغرض اجـراء الـفحـوصات لـهـا واالستـمـرار بأعـمال ا
الـقـالب لـسـقف الـقــطـاع رقم ٥ لـلـمـلـعب الـرئـيـسي وهـو جـاهـز
حـالـيـا لتـسـليح الـسـقف فـضال عن االسـتمـرار بـتـنظـيف حـديد
التـسلـيح لقـطع البـريكـاست للـمدرجـات التي  تـسلـيحهـا قبل
ــغــربل وفي جــانب الــفــحــوصــات الــتــوقـف بــواســطــة الــرمل ا
واد حديد التسليح و االسمنت و اذج من ا اخملتبرية  اخذ 
الرمل و احلـصـو والتـربـة الى مخـتـبر شـركـة بركـات الـسبـط

لغرض اجراء الفحوصات لها .
اجلـديــر بـالـذكــر ان مـشـروع مــجـمع ذي قـار الــريـاضي يـضم
ـبي يتسع لـ  30الف مـتفرج وفـندق أربـعة جنوم 75 مـلعب او

غرفة فضالً على ملعب تدريبي وقاعة رياضية.

ومن جـــهــة اخــرى اقــتــرب نــادي
الشرطة الرياضي من التعاقد مع
مــحــتــرفــ أحــدهــمــا بــحــريــني
واألخـر تـونـسي لـتعـزيـز صـفوف
الـفـريق في االنـتـقـاالت الـصـيـفـيـة

اجلارية.
ويشهد نادي الشـرطة ثورة تغيير
فـي صـــفــــوف العــــبــــيه مـع قـــدوم
ــدرب عـبــد الــغـني شــهــد حـيث ا
شهد الـنادي هجرة لـعدد كبير من
الالعب بـاإلضافة الى اسـتقطاب

العب شباب جدد بدالً عنهم.
 وقـال مصـدر في الهـيئـة اإلدارية
لـــــنــــادي الــــشـــــرطــــة فـي حــــديث
للسومرية نيوز إن نادي الشرطة
اقـتـرب من حـسم صـفـقـة الـتـعـاقد
مع العب مـنـتـخب الـبـحـرين سـيد
ضــيـاء ســيـد ســعـيـد مـن صـفـوف

الرافع البحريني.
وأضـاف ان إدارة الـنـادي اقـتربت
ايـضــاً من الـتــعـاقــد مع احملـتـرف
الـتونـسي فـهمي قـاسم قـادماً من
صـــــفـــــوف نــــــادي الـــــعــــــــروبـــــة

السعودي.
يــذكــر ان ســيـد ضــيــاء يـلــعب في
ن فـيمـا يـلعب مـركـز اجلنـاح األ

نتخب العراقيفهمي قاسم في مركز الهجوم. جانب من مشجعي ا

ـــصـــارعــــة عـــبـــد بــــا
الـرزاق مـحـمـد صـالح
االعـــــظـــــمي. وواست
رحوم اللجنة عـائلة ا
عــــمـــر عــــبـــد الـــرزاق
وجـــــــــــمــــــــــــهـــــــــــوره
ومـحــبــيه  ســائــلـ
الــــلـه ان يــــلـــهــــمــــهم
الــصــبـــر والــســلــوان
ويسكن الـفقيـد فسيح

جناته.

همام طارقميودراج يسيتش

كانتنيتش



العب نــصف ســـعــة مــدرجــات ا
الـتي ستـسـتضـيف بطـولة روالن
غاروس إحـدى بطـوالت الغـراند
ـــــقــــرر انـــــطالقـــــهــــا في سالم ا
أيــلـــول/ســـبـــتـــمــبـــر عـــلى رغم

ستجد. فيروس كورونا ا
وكانت البطولة الثانية عادة في
جـدول البـطـوالت األربع الكـبرى
مــــقـــررة اعــــتــــبــــارا مـن أواخـــر
أيار/مايو لـكن "كوفيد- "19أدى
الى تأجـيل مـوعـدهـا لـتـقـام ب
 27أيلول/سبتمبر و 11تشرين

األول/أكتوبر.
ـنظم وأعـلن االحتـاد الـفـرنـسي ا
لــلــبــطـــولــة اخلــمــيس ان "عــدد
ـشــجـعــ الـذين ســيـسـمح ا
ـلعب بـحـضـورهم داخل ا
سيكـون ما ب  50و60
ــئــة مـن الــســعــة بـــا
عـتادة" وان ذلك ا
ســـــــيـــــــســــــــمح
بـــــاحـــــتـــــرام
قـــــــواعــــــد
الــتــبــاعـد

AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23 . Issue 6700 Saturday 4/7/2020 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6700  السبت 12 من ذي القعدة 1441 هـ 4 من تموز (يوليو) 2020م

7 ÊU e¹dł VCſ dO¦ð WO œU³² « WIHB «

{ بــاريس - ا ف ب:  سـتُـسـتـأنف
ـعـلّـقة بـطـولـة الـعـالم لـلـرالـيـات ا
مـــنــافــســـاتــهــا مـــنــذ آذار/مــارس
ــاضي بــســبـب تـفــشـي فــيـروس ا
ستجد في استونيا ب كورونا ا
ــقــبل  4و 6أيــلـــول/ســبــتــمـــبــر ا
بحـسب ما أعلن اخلـميس منـظمو
الـــــبــــطـــــولــــة واالحتـــــاد الــــدولي

للسيارات.
وأعــيـدت بــرمــجـة رالي إيــطـالــيـا
الــــــذي كــــــان مــــــقــــــررا مـــــــطــــــلع
حزيـران/يونـيو في سرديـنيا إلى
الــــــفـــــتــــــرة بـــــ  29تـــــــشــــــــرين
االول/اكـــــتــــــوبـــــر و 1تــــــشــــــرين
الثـاني/نوفمـبر. وبعد تـأجيله في
. بداية األمر ألغي رالي االرجنت
و احلـفــاظ عـلى رالــيـات تــركـيـا
ـانـيا (24- 27ايـلول/سـبـتـمـبـر) أ
(15- 18تـــشــرين االول/اكـــتــوبــر)

والـــــيــــــابـــــان (19- 22تــــــشــــــرين
الثاني/نوفمبر). 

وســـتــضـم الــبـــطـــولــة عـــلى االقل
ثــــمـــاني جــــوالت مع الــــرالـــيـــات
الـثالثـة الـتي أقـيـمت قـبل جـائـحة

كـورونـا (مـونــتي كـارلـو الـسـويـد
كسيك). وأكد إيف ماتون مدير وا
الــــرالــــيـــات فـي االحتـــاد الــــدولي
"االستعدادات االن على قدم وساق
مع ايالء انـتـباه كـبيـر للـتوصـيات

الــرئــيـســة لـتــنــظـيم الــتــجـمــعـات
اجلمـاهـيـريـة في الـسـيـاق احلالي

لكوفيد-"19.
وفي السياق عيـنه "يتابع منظمو
فاوضات بطولة العالم لـلراليات ا
ـــتــــقـــدمـــة مـع رالي إيـــبـــر (4-2 ا
تـــشــرين االول/اكــتــوبــر) بــهــدف
تـقد بلـجيـكا قريـبا كـدولة أخرى
محتملة لالسـتضافة". كما هناك
مـفـاوضـات جـاريـة مع االحتاد
الـكـرواتي السـتضـافـة احدى
اجلــــوالت. واســــتــــضــــافـــة
استـونيا مـسقط رأس بطل
الــعـالم احلـالي أوت تـانـاك
رحلة االولـى بعد العودة ا
تــعـــني دخـــوال مـــبـــكــرا في
روزنـامة بـطـولة الـعالم وذلك

بعـد استضـافتهـا حدثا تـرويجيا
في 2019.

أخبار النجوم
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االجـتـمـاعي
لــلـــحــؤول

دون
انـــــتــــقــــال
عـــــــــــــــدوى

الفيروس.
وأشـــــــــــــــــــار
االحتاد الى ان هذه النسبة قابلة

{ لندن- وكـاالت : تمـكن رحيم سـترليـنج جنم مانـشسـتر سـيتي من هز
  عـلى مـلـعب االحتـاد في إطـار الدوري شـباك فـريـقه الـسـابق لـيـفـربـول
ـمتاز. وجـاء هدف ستـرلينج في الـدقيقة  35علمًـا بأنه حصل اإلجنليزي ا
لـفـريـقه عــلى ركـلـة جـزاء قــبـلـهـا بـعــشـر دقـائق جـاء مــنـهـا الـهـدف األول
ـا ذكـرتـه شـبـكـة ألصـحـاب األرض عن طــريق كـيـفــ دي بـروين. ووفــقًـا 
ـيـرليج في إحصـائـيات "أوبـتـا" فإن سـتـرليـنج سـجل أول هدف له بـالـبر
سابقة. مرمى فريقه السابق ليفربول وذلك في مباراته التاسعة أمامه با
وجاء الهدف حتـديدًا بعـدما سبق له أن خاض  8مباريـات أمام ليـفربول
جموع  11ساعة و 17 دقيقة سدد خاللها  11 كرة وذلك وفقا لشبكة

"سكاي سبورتس".

{ رومـا - وكاالت : خـرج الـكـولـومـبي ديـفـيد أوسـبـيـنـا حـارس نـابولي
على مـحفـة (حمـالة) في الـدقيـقة  30 من مبـاراة فريـقه أمام أتـاالنتا
بـعـد تــلـقــيه ضـربــة قـويـة في الــرأس خالل الـتــحـام مع العب من
نـافس داخل منـطـقة اجلـزاء.وتعـرض الالعب لضـربة الفـريق ا
خالل الـتحـام مع مـدافع أتـاالنـتـا مـاتـيا كـالـديـرا والـظـهـير
البرتغالي لـنابولي ماريو روي وسـقط بعدها على األرض
لـــدقــــائق فـي حـــ قــــام اجلـــهــــاز الــــطـــبي لــــنــــابـــولي
قبل بإسعـافه. وترك احلارس الـذي سيكـمل الشهـر ا
لعـب محمـوال على مـحفـة وبجـهاز تـثبيت عامه الـ 32ا
على رأسه و استبداله بـاحلارس اإليطالي أليكس
وكان مـيـريت بـيـنـمــا كـانت الـنـتـيـجـة ال تـزال 0-0. 
وسم بكل أوسبـينـا الذي خاض  17مباراة هـذا ا
سابقات قد تصـدى قبلها بدقـائق لتسديدة قوية ا
من عـلى بـعد  25مـتـرا من األرجـنـتـيـني ألـيـخـاندرو

جوميـز.ومُني نـابولي بـهدفـ بعـد خروج حـارسه لتـنتهي
ـرحلة  29من واجهـة بفوز أتـاالنتا 0-2ضمن منـافسات ا ا

سابقة. ا
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. وأوضح االحتاد ان لـلمـشـجعـ
بيع الـتـذاكـر سـيبـدأ اعـتـبارا من

التاسع من تموز/يوليو.
وبـحـسب الـتـقـديـرات سـيـتـمـكن
نحو  20ألف شخص من حضور
العب ـبـاريـات عـلى مـخـتـلف ا ا
الترابـية على ان ينـخفض العدد
ـبـاريات الـى نحـو الـنـصف فـي ا

األخــيـرة (نــظـرا النــخـفــاض عـدد
العب). واخـــتـــارت الــبـــطـــولــة ا
مسـارا مـغايـرا لـبـطولـة فالشـينغ
ميدوز األمـيركية الـتي تنطلق في
 24آب/أغسطس اذ ستقام في

نيويورك خلف أبواب موصدة.
لـكن الــبـطــولـتــ سـتــتـشــابـهـان
بـــإجـــراءات صـــحــــيـــة وقـــائـــيـــة
صـارمـة. وأكـد االحتـاد الـفـرنـسي
ـشجـعـ سيـكونـون ملـزم ان ا
بـوضـع الـكـمــامـات الـواقــيـة لـدى
تـــــــــواجــــــــدهـم فـي حــــــــرم روالن
غـــــــاروس مــــــــشـــــــيــــــــرا الى ان
الــبـروتــوكـول الــصــحي اخلـاص
بـالالعبـ والالعبـات سيـعلن في
ـديــر الــعـام وقت الحق. وأشــار ا
لالحتاد جان-فرنسوا فيلوت الى
ان على اجلمهور "إدراك اخملاطر"
ـرتبـطة بـوضع "كوفـيد- "19في ا
نظم بلدانهم مشـددا على ان ا
لن يـــــعــــيــــدوا ثـــــمن الـــــتــــذاكــــر
لـلمـشـجـعـ الـذين ال يـسمـح لهم
بـدخـول فــرنـسـا في ظـل الـقـيـود
التي ال تزال مفـروضة على حركة

السفر بسبب فيروس كورونا.
وســجــلت فــرنــســا نــحـو  30ألف
وفـاة وأكـثـر من  165ألف إصـابـة

بـ"كوفيد-"19.

لـلـتعـديل فـتـصبح أكـبـر في حال
حتـسن وضع الـوبـاء في فـرنـسا
أو يـتم خـفضـها فـي حال شـهدت
البالد تفشيـا جديدا لـ"كوفيد-19
مـــــــشـــــــيـــــــرا الـى انـه فـي حــــــال
االضطـرار لـلـقيـام بـذلك "سـيـقوم
مـنـظــمـو الــبـطــولـة بـإعــادة ثـمن
التذاكر اإلضافية" التي  بيعها

- وكـاالت: أقــر سـيـبــاسـتـيـان فــيـتل بـطل { بـرلـ
الـعـالم أربع مـرات بــاحـتـمـال انـتــهـاء مـسـيـرته في

وسم احلالي. فورموال  1بعد نهاية ا
اني عـامه األخير مع فـيراري بعد ويبدأ السـائق األ
أن تعاقد الـفريق فعـليا مع اإلسـباني كارلـوس ساينز
من مـكالرين لـيأخـذ مـكـانه في مـصـنع مـارانـيـلو. وال
تـزال هـنــاك أمـاكن شـاغــرة مـحـتــمـلـة فـي مـرسـيـدس
ـركـز اخلــامس. وقـال فـيـتل الـبـطل وريـنــو صـاحب ا
ـقـرر في الـنمـسا قبل الـسـباق االفـتـتاحي لـلـموسم ا
إنه لم يتفاوض حتى اآلن بجدية مع فرق أخرى. وتابع
ـستـقـبلي.. "بالـطـبع أتمـنى الـوصـول إلى أفضل قـرار 
نـافـسـة وحـقـقت الـكـثـيـر خالل مـشواري في أعـشق ا

الرياضة".

{ مـدريـد - وكاالت : كـشف تـقـريـر صحـفي إسـبـاني  عن تطـور جـديـد بشـأن وضع الـفـرنسي
يركاتو الصيفي للبارسا. أنطوان جريزمان جنم برشلونة في ا

ثـلي جريـزمان كـشفـوا غضب الـفرنـسي من محـاولة ووفـقًا لـصحـيفـة "مونـدو ديبـورتيـفو" فـإنَّ 
هـاجم األرجنتـيني الوتارو أحد الوسـطاء وضعـه في صفقـة تبادلـية مع إنتـر ميالن لـلتعـاقد مع ا
مارتينيز.وأشارت إلى أنَّ برشلونة ال يفكر في االستغناء عن خدمات أنطوان جريزمان ويراه من

هم داخل الفريق الكتالوني. الالعب ا
قبلة رغم وأوضحت الصـحيفة أنَّ برشـلونة سيواصل رهانه عـلى تألق جريزمان خالل الفـترة ا

. اخلالف األخير ب الالعب ومدربه كيكي سيت
يُذكر أن والد جريزمان وجه مؤخرًا انتقادات على مواقع التواصل االجتماعي لسيت الذي دفع

بالالعب الفرنسي في الدقيقة األخيرة من الوقت األصلي للقاء أتلتيكو مدريد بالليجا.

متسابق في رالي
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{ بـنـمـا- ا ف ب : أعـلن أسـطـورة
الكـمــة الـبـنــمي روبـرتـو دوران ا
بــطل الـعـالم ست مـرات في أربـعـة
أوزان مــــخــــتـــلــــفـــة خــــروجه من
ــســـتــشــفـى بــعــدمـــا أدخل إلــيه ا

ــاضـي إثــر إصـــابــته األســبـــوع ا
ستجد. بفيروس كورونا ا

الكم الـسـابق في حـسابه وكـتب ا
عـلى إنـسـتـاغـرام بـعد أسـبـوع من
دخــــولـه مــــصــــحـــــة خــــاصــــة في

الـعــاصـمــة بـنــمـا ســيـتي "الــيـوم
ـنـزل بـعـد بـعـون الـله عــدت إلى ا
قــاتـلت فــيــروس كـوفــيـد-19. لــقـد
كــانت مــعــركــة جــديــرة بــبــطــولــة
ـيـة". وأضـاف مـوجـهـا الـشـكـر عـا

لـلــجـهــاز الـطــبي "يــوم بـعــد يـوم
قـــدمـــوا أفـــضـل مـــا لـــديـــهم دون
الــــتـــفــــكـــيـــر فـي اخملـــاطــــر الـــتي
يواجـهونهـا. قد أكون بطـال للعالم
سابـقا لكـنكم األبطـال احلقيـقيون
لــــلــــحــــيــــاة". وأرفـق دوران أحـــد
الـريــاضــيـ األكــثــر شـعــبــيـة في
الــبالد رســالــته بــشــريط فــيــديـو
ـؤسـسـة الطـبـية يظـهـر مـغادرته ا
على كـرسي متحـرك واضعا قـناعا
عـلى وجـهه. وتـعتـبـر بـنـمـا الـبالغ
عـدد سـكـانـهـا نـحـو أربعـة مـالي
نسـمة بـ البلـدان األكثـر تضررا
ـــســتــجــد في من وبــاء كــورونــا ا
أمــــيـــركــــا الـــوســــطى مع  34ألف
إصابة و 645وفاة.وكان دوران 69
ــسـتــشــفى كــإجـراء عــامــا أدخل ا
ــاضي بــسـبب وقــائي األسـبــوع ا
إصـابـتـه بـ"فـيـروس في الــتـنـفس"

تب أنه "كوفيد "19.
وقـــتــــهـــا كــــتب ابــــنه روبـن عـــلى
حساب إنستاغرام "احلمد لله اآلن
لـــــيس لــــديـه أعــــراض أكــــثــــر من
الــزكـام" مــضــيــفــا "هــو لــيس في
ــركـزة وال عــلى جــهـاز الــعــنـايــة ا

راقبة". تنفس هو فقط حتت ا
وأوضح "حتدثنا لـلتو مع الطبيب

وأخبرنا ان رئتيه بخير وال توجد
مؤشرات على وجود مرض شديد.
مــــا زلــــنـــــا نــــؤمن بـــــأن كل شيء
سيـكون عـلى ما يرام" مـشيرا إلى
أن والــده يــعــاني من "إصــابــة في
الرئـة مـنـذ حـادث سـيـر تـعرض له

في األرجنت قبل عدة سنوات".
ــــلـــــقب بـ"يــــدي وخــــاض دوران ا
الصخر" مـسيرة احترافـية طويلة
ـالكـــــمـــــة امـــــتـــــدت مـن سن في ا
الــــــســــــادســـــة عــــــشـــــرة إلـى سن
اخلـــمـــيـس خــاض خـاللـــهــا 119
مـــبــاراة وحــقق  103انـــتــصــارات

ة. مقابل  16هز
وتـــــألـق دوران في نــــــزاالته ضـــــد
ـالكم األمـــــيـــــركي شـــــوغــــر راي ا
ــيــة الـتي لـيــونــارد وألـقــابه الــعـا
أحــــــرزهــــــا في أربــــــــــعــــــة أوزان
مـخـتـلـفـة: الـوزن اخلـفـيف في سن
ــيــة الـ 21عــامــا اجلــمــعــيــة الــعــا
ي 1972- 1979- اجملــــلـس الــــعــــا
1978- 1979واخلــــفـــــيف الــــوسط
ي  1980والــوسط اجملــلـس الــعـــا

ية 1984-1983 اجلمـعية الـعا
ـــــــتـــــــوسـط اجملـــــــلس وا
ي  1989في سن العا

. الثامنة والثالث
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بــرشــلــونـــة ويــرغب في إنــهــاء
عـقــده احلـالـي في صـيف 2021
ثم الـــرحـــــيـل بــســـبب تـــوجــيه
فــئـات مــعـــيــنـة الـلــوم الـدائم له
عــــلـى كل شيء ســـــيئ يـــــحــــدث

للفريق.
ووفـــقًـــا لـــصـــحـــيـــفـــة "مـــونـــدو
ديـبـورتـيـفـو" اإلسـبـانـيـة الـيـوم
اجلــــمـــــعــــة فــــإن مــــصــــادر في
بـرشـلـونـة أكـدت عـدم وجـود أي
معـلومـات بشأن قـرار ميسي عن
إيقـاف مـفـاوضات جتـديـد عـقده
مـع الـبــارســا الـذي يــنــتـهي في

قبل. وسم ا صيف ا
وحاولت الصحيفة التواصل مع
ـيـسي لــلـتـأكـد من احملـيــطـ 
صـحـة اخلــبـر لـكـنـهـا أكـدت أنه

تعذر الوصول إليهم.
 وأوضـحت مـونـدو ديـبـورتـيـفو
أن بـــرشــــــلـــونــة ال يـــزال يــريــد
تـمديـد عقـد ميـسي لعـام حتى
صيف  2023مع مـنح الـبـرغوث
حـق إنــهـــاء الـــعـــقـــد في صـــيف

.2022

{ بــــــــــاريـس - ا ف ب:  أعــــــــــلن
ـضرب االحتـاد الـفرنـسـي لـكـرة ا
اخلـمـيس ان الــسـلـطـات احملـلـيـة
ـشـجـعـ نـحـو سـمـحت بـشـغل ا

W×zUł∫ أالسطورة البنمي روبرتو دوران يتعافى من جانحة كورونا
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ـــصـــري لــكـــرة الـــقـــدم تــاريـخ الــســـابع من { الـــقــاهـــرة - ا ف ب:  حـــدد االحتــاد ا
ـقـبـل مـوعـدا السـتـئـنـاف الــدوري احملـلي الـذي عـلّـقت مــنـافـسـاته مـنـذ آب/أغـسـطس ا

ستجد. آذار/مارس بسبب فيروس كورونا ا
ـسـابـقـات حـسـام الـزنـاتي في بـيـان نـشـره االحتـاد ان اسـتـئـناف وأعـلن مـديـر جلـنة ا
باريـات على ؤجـلة عـلى ان يعـلن في وقت الحق "جـدول ا ـباريـات ا البـطولـة سيبـدأ با
قـبل وحتى ـقرر إقـامـتهـا في الفـترة من  7 اب ا بـاريات ا مرحـلتـ تتـضـمن األولى ا

نهاية الشهر نفسه".
قرر اقـامتها اعتبارا من األول باريات ا رحلة الثانـية للجدول وتتـضمن ا وأضاف أن ا
ـوسم "سـيـتـم الـكـشف عـنــهـا فـور إعالن االحتـاد من أيـلـول/ســبـتـمـبــر وحـتى نـهـايــة ا
واعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال األفريقي لكرة القدم عن ا

الدوري والكونفيدرالية".
وسم 2019- 2020قد توقفت منتصف آذار/مارس صري  وكانت منافسات الدوري ا
بسبب كورونا مع تصدر حامل اللـقب األهلي للتـرتيب برصيد  49 نقطة من  17مباراة

قاولون العرب الثاني الذي خاض  18مباراة. صريخاضها بفارق  16 نقطة عن ا لقطة من الدوري ا

 ديفيد
أوسبينا 

{ بــــرشــــلــــونــــة - ا ف ب:
كــشف تـــقــريـــر صــحــفي
إســــــــــبــــــــــانـي  امـس
اجلـــمـــعــة حـــقــائق
جـــديــــدة بــــشـــأن
مـــــــفـــــــاوضــــــات
الـــتـــجـــديـــد بــ
األرجــــنـــــتـــــيـــــني
لــيــونــيل  مــيــسي

وإدارة
برشلــــــونة.

وكانت إذاعة كادينا
ســيـر قــد أشـارت إلى
انـــزعــــاج مـــيــــسي من
كـثـرة األزمـات احملـيـطـة
بــــالـــنــــادي في الــــفــــتـــرة

األخيرة.
وأكـــــدت أن أســــطــــورة
بـــــــــــارســــــــــا أوقـف
مــــــفـــــــاوضــــــات
الـتجـديد مع
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ــئـويـة يــصـادف هــذه األيـام الــذكـرى ا
األولى لـثورة العـراقي الـشعبـية التي
انـدلعت في 30 مـن حزيـران واستـمرت
حــتى تــشــرين مـن الــعـام 1920 حــيث
وسـمت بثورة العشرين ومكان انطالق
شــــرارتــــهـــا األولـى  الـــفــــرات األوسط
وحتـديدا مدينة الرميثة لتشعل العراق
مـن أقـصـاه إلى أقـصــاه ضـد الـتـواجـد
الــبـريــطـاني في الــعـراق وتــعم الـوطن
وتـــســتـــحق بـــجــدارة وصف  الـــثــورة
الـــعـــراقـــيـــة الـــكـــبـــرى ألنـــهـــا وحــدت
الــعـراقـيـ قــومـيـا وديــنـيـا ومــذهـبـيـا

ووصل لهيبها مدن شمال العراق...
عروف أن هـذه الثـورة لم حتقق ومـن ا
أهــدافــهـا الــســامـيــة وأولــهـا الــتــحـرر

واالنعتاق  من نير االستعمار االجنبي
رحـلة جدا مـهمة صـحيح هي أسـست 
وهي الـتـمـهيـد لـقيـام الـدولـة العـراقـية

احلديثة....
إذ لـم تكـن بحـجـم األهداف الـتي قـامت
من أجـلـهـا لـذا كـان نـصـيـبـهـا التـوقف
والـــتالشي ومن ثـم مــطــاردة قـــادتــهــا
اذا لم والـزج بـهم في السـجون.. لـكن 

حتقق الثورة ماكانت تريد???
هــنــاك جـمــلــة أسـبــاب أدت إلى كــبـاح
جماح الثورة وتالشيها في مقدمتها
عـدم تـكافى اجلـبهـتـ من حيث الـعدة
والـعتـاد وتعـدد قياداتـها وتـقطع طرق
ـــواصالت بــ أطـــرافــهــا وخـــيــانــة ا
الـبعض من االقطاع لتضرر مصاحلهم

ــقــاتــلـ وعــدم مــعــرفــة الــكــثــيــرمن ا
اسـلـوب الـقـتـال واسـتخـدام بـريـطـانـيا
الــطــائــرات لــضــرب الــثــوار وافــتــقــار

قاتل للدعم اإلعالمي وغيرها.. ا
ورغـم ذلك أنـــهــا اشـــعـــرت اإلنــكـــلـــيــز
بـــضــرورة االعــتـــراف بــالـــعــراق دولــة
ويـــجـب مـــنـــحـــهـــا االســـتـــقالل وهـــذا
ماحصل ولكن على مراحل وان أسست
بــعـد هــذه الــثـورة أسس قــيـام الــدولـة
الـعــراقـيـة فـهـذا لم يـلـغي من االعـتـبـار
بــقــاء الــعــراق حتت طــائــلــة االنــتـداب
الــبــريــطــاني حــتى مــنـحـه االسـتــقالل
الرسمي عام  1932ودخوله عضوا في
عــصـبــة اال لـكن حــقـيــقـة األمــر بـقى
الـعـراق حتت النـفوذ الـبـريطـاني حتى

ثـورة تـمـوز وقيـام الـنـظام اجلـمـهوري
وإنهاء حلف بغداد...

لــكن هـل حــقـا كــانـت ثــورة الـعــشــرين
ثـورة آمنت الـعراق دولـة مسـتقـلة ذات
ســيـادة  أو بــعــبـارة أخــرى هل كـانت

الثورة لصالح العراق كدولة???
ــا أن اجلــواب عـــلى هــكــذا تــســاؤل و
انـتجه الواقع الذي نـعيش قطعا ال إذا

كنا نعيش الواقع بكل جتلياته
نــعـم لــقــد صــنــعت تــضــحــيــات ثــورة
الـعشرين دولة فتية في مـنطقة ملتهبة
من أســاســهـا فــاالتـراك الــعـثــمـانــيـون
ـية األولى ـنـكسـرون في احلرب الـعا ا
والــذين اجـهـدتـهم اخلالفـة اإلسالمـيـة
آخـر أيامـها وصـارت عالـة على الـدولة
الـتي نـضـجت فيـهـا األحـزاب القـومـية
عــلى هــيـئــة جــمـعــيـات والــتي قــادهـا
الـشـبـاب الـتـركي بـعـد تـوهـج الـشـعور
ـــلــتـــهب الــذي يـــبــحث عن الـــقــومي ا
حــــقــــوق الــــدولــــة الــــتي ضــــيــــعــــهـــا
الـعــثـمـانـيـون آخـر أيـامـهم خـصـوصـا
مـايتعلق باجلغـرافيه وحتديدا خريطة
الـــدولـــة مـــتـــرامـــيــة األطـــراف والـــتي
تــقـلـصت كـثـيــرا وهي حـقـوق مـقـدسـة
البـــد من ارجـــاعــهـــا وأولــهـــا الــعــراق
بـواليــاته الـثالثـة هـذا في الـشـمـال انـا
في الشرق فقد نظر الفرس إلى العراق
الــضـــيــعــة الــتي ذهــبت خــارج حــدود
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دولـــتــهـم الــتي اكـــتــســـبت اإلسالم اي
ارض الــعـراق وصــار فــتـحــهـا ومن ثم
سـلـخهـا من الـدولة الـفـارسيـة في عـهد
اخلـــلــــيـــفـــة عـــمــــر بن اخلـــطـــاب رض
واغـاضهم اي شـباب فـارس وهم يرون
الـكـة غيـر مـبالـية الـعـائلـة الـقاجـربـة ا
بــقـــيــام الــعــراق دولــة وارضه حــقــوق
تــاريـخـيـة فـارسـيــة حـتى تـأخـرت هـذه
الـــدول بـــاالعـــتـــراف بـــالـــعـــراق دولـــة

كثيرا...
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يــرافق ذلك الــتـحــديـات الــدولـيــة الـتي
كــانت قــائـمــة وهي مـرحــلــة الـتــنـافس
الــدولي بـ أربع قـوى نـاشــئـة مـابـعـد
يـة األولى وهي بـريطـانيا احلـرب العـا
وفـرنـسا وأمـريكـا الـتي كانت مـنـتشـية
بـارتـفـاع  وتـيـرة اقـتـصـادهـا  وروسـيا
التي خرجت دولة تريد إثبات وجودها
بــعـد انـتـصــار ثـورة أكـتــوبـر وإسـقـاط

القيصر....
عـمـعة اي لـقـد خـرج العـراق من هـذه ا
ســـيــطــرة اإلنـــكــلــيـــز دولــة ضــعـــيــفــة
اقـــتــصــاديــا وعـــســكــريــا تـــعــصف به
ـتـفشـيـة  والـفـقر األزمـات كـاالمـراض ا
ـدقع  واالمية الضاربة اجلذور البنى ا
ـنــهـارة وسـطــوة االقـطـاع الــتـحـتــيـة ا

وغيرها...
ومـع بـزوغ الــعــراق دولــة فــتــيـة حــتى
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الـبـطـالـة تـعـني وجـود افـراد قـادرين عـلى الـعـمل لـكـنـهم عـاطـلـ لم
تـتـوفـر لـهم فـرص الــعـمل  وهي الـسـبب الـرئــيـسي لـظـاهـرة الـفـقـر
الـبـشـري  الــتي تـعـني وجـود افــراد يـعـوزهم أو يـنــقـصـهم اشـبـاع
ـسكـن  وقد حـدد البـنك الدولي ـلبس وا ـأكل وا اديـة كا احلاجـة ا
معيار ذلك بحجم الدخل الـفردي السنوي الذي يقل عن 600 دوالر
 ووفقًا لهذا حدد هـذا البنك عدد الدول الـفقيرة في العالم ب (45)
دولة  وبـهـذا فـإن البـلـد الـفـقيـر في دخـله الـقـومي يحـوي الـفـقراء 
ختلف دول العالم حسب وعادة تتباين نسبتهم الى حجم السكان 
حجم هـذا الـدخل .  وبالـرغم من ان الـعراق لم يـدرج ضـمن  قائـمة
دقع الدول الفقيرة  اال  ان جزء كبير من شـعبه يعيش حالة الفقر ا
بخاصة خالل الـسنوات الـقليلـة االخيرة  حتـى وصلت نسبـة الفقر
ئة من حجم سـكانه والتي تقتـرب من حجم البطالة الى قرابة 40 با
وارد تلك من ا كما اشار لذلك صندوق النقد الدولي . ان العراق 
تـقدمـة اقـتصـاديًا والثـروات ما يـجـعله في مـصـاف الدول الـنامـيـة ا
واخلـالـيــة من الـبـطـالــة والـفـقـر  لــكن عـمـلــيـة الـتـطــور االقـتـصـادي
ــوارد والـثـروات واالجـتـمــاعي ال تـخــضع الى حـجـم ونـوعـيــة تـلك ا
ـا الى الــسـيـاسـات االقـتـصـاديــة واالجـتـمـاعـيـة الـتي فـحـسب  وا
ينفذها الـنظام السـياسي احلاكم فضال عـن عوامل أخرى .  فالذي
اضي أي عاصر خالل القرن ا يقرأ بشكل حتليلي تـاريخ العراق ا
مـنذ تـشـكـيل الـدولـة الـعراقـيـة احلـديـثـة يـجد أن (الـبـطـالـة والـفـقر )
تـزايد اال شكـلتـا حاالت مالزمـة لـهذا الـتاريخ  واتـسمـت بالـتزايـد ا
ـشـكالت في الـبالد في بـعض الـسـنــوات  وأصـبـحـتـا  من ابــرز  ا
بـــخــــاصـــة خالل الــــفـــتـــرة (1980-2003) وهي فـــتــــرة(احلـــروب
واحلـصار) وبـروز مـشـكالت اخـرى اخـطـرهـا كـان (الـتضـخم) في
عقـد التـسعـينـات الذي كـاد ان يودي بـالنـظام الـنقـدي واالقتـصادي

لوال جناح الدولة في استخدام نظام البطاقة التموينية .  
عدالت ومن ثم تفـاقـمت ( البـطـالة والـفـقر) بـعـد االحتالل  2003و
ـيا و اجلـائحة متـزايدة جـدا وبخـاصة بـعد انـهيـار اسعـار النفـط عا
كورونا في السنـة االخيرة . وتعـود اسباب هذا التـزايد اخلطير الى
مجمـوعة من االسبـاب والعـوامل اولها مـا نتج عن الـغزو العـسكري
(االمريكي البريطاني) للعراق من تدمير لـبنيته االقتصادية والتحتية
 وتــزايــد اعــداد شــهـداءه وقــتـاله الــذي زاد من مــعــدالت الــفــقـر 
ــر) بـــتــســـريح اجلــيش ـــدني االمــريـــكي (بـــر وقــرارات احلـــاكم ا
ؤسـسـات االمنـيـة واالعالميـة والـتـصنـيع الـعسـكـري  ثم احلرب وا
االهــلــيـة (2005-2007) ثم االرهــاب الــداعــشي مــنــذ عـام 2014
دن واراضي عـراقـيـة والـتي  حتـريرهـا بـعـد دفع مـئات واحتاللـه 
ـلـيارات من الـدوالرات  ومـانتج االالف من الشـهـداء وكلـفـة مـئات ا
شـكالت االقتـصاديـة واالجتـماعـية والـسيـاسية عن ذلك من تفـاقم ا
واالمـنـيــة بـخـاصــة الـبـطـالــة والـفـقــر  وثـانـيـهــا الـنـظــام الـسـيـاسي
واالقـتـصـادي الـذي لم يـنـفـذ سـيـاسات جـادة مـن شـأنهـا ان تـعـالج
الي الـبطـالـة والـفـقـر  بـخـاصة بـعـد تـفـشي آفـة الـفـسـاد االداري وا
ـسـتـشـري في الـبالد  وثـالـثـهــا ضـعف الـنـظـام الـتـعـلـيـمي وسـوء ا
احلالة الصحية والذي كان عامال مساعدا على زيادة معدالت الفقر
 ورابعـهـا انـهيـار اسـعـار النـفط ثم اجلـائـحة كـورونـا الـتي اوصلت
معـدالت البـطالـة والفـقر  الى ارقـام فـلكـية في الـبالد لهـا تداعـياتـها

السلبية على مختلف مناحي احلياة . 
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 وعـلى اسـاس مـا تـقـدم ولـدت آثـار خـطــيـرة عـمت مـخـتـلف مـنـاحي
احليـاة اهـمـهـا اوال اقـتصـاديـة انـعـكست عـلى مـجـمل فـروع احلـياة
ـاليـة بدءًا بـانخـفاض انتـاجيـة الفـرد وبالـتالي الدخل االقتصـادية وا
ـشكالت القـومي  وثـانيًـا سـياسـيـة وأمنـيـة كاجلـرائم اجملـتمـعيـة وا
االمنيـة  وثالـثًا اجتـماعـية جتلت في والدة طـبقـة اجتمـاعيـة ثرية مع
تدهور الطبقة الوسطى التي هي عادة الطبقة التي تتحمل ثقل البناء
والـتـنــمـيـة في الــبالد  وبـروز مـشــكالت اسـريــة جـديـدة لم يــألـفـهـا
اجملـتــمع الــعـراقي بــهــذا احلـجم ســابــقًـا ومــنـهــا الــتـفــكك االسـري
وظـاهـرة الـطـالق والـعـنف االســري ومـشـاعـر االحــبـاط والـيـأس في
احلياة ومـا ينـجم عنهـا من جرائم بـخاصة تـعاطي اخملـدرات بشكل
خـتلف مراحله وتردي غير مسبـوق  ورابعًا تزايـد تدهور التـعليم 
النـظام الـصحي الـذي تبـينت حـالته في مـواجهـة اجلائـحة كـورونا .
وفِي ضوء االسـبـاب والـعوامل واآلثـار اصـبحـت احليـاة في الـعراق
ختلف مناحيها مهددة بـالكوارث  وان استمرارية احلياة للناس و
والدولة تقتضي تنفيذ سياسات واجراءات منها ما هو سريع ومنها
مـاهـو مـتـوسط وطــويل االمـد  بـوصـفـهـا مـعــاجلـات جـادة لـلـبـطـالـة

والفقر   منها : 
اوال-  وضع خطط اصالحيـة تنمـوية تـكون نقـطة البـداية فيـها جمع

بيانات دقيقة عن البطالة والفقر يتوالها جهاز التخطيط احلكومي.
ثـانـيــا-  تـقـد اعـانــات ومـنح مـالـيــة عـاجـلـة لــلـعـاطـلــ عن الـعـمل

والعوائل الفقيرة.
ثـالـثـا-  تـشـغـيل الـعـاطـلــ عن الـعـمل من خالل عـدة قـنـوات مـنـهـا
تـفـعــيل االسـتـثــمـار احملـلي واالجــنـبي والـزام الــشـركـات االجــنـبـيـة
بـتـشـغيـل قـوة العـمل الـعـراقـيـة بـعـد تـدريـبـهـا وتـأهـيـلـهـا  وتـشغـيل
ـعطـلة  ـتوسـطـة واحلكـوميـة ا شـروعـات الصـناعـيـة الصـغيـرة وا ا
ـنـاطق التي وتأسـيس مـشـروعـات زراعيـة صـغـيـرة ومتـوسـطـة في ا

تتوفر فيها مستلزمات ذلك كالصحراء الغربية بخاصة واحاتها.
اء وتعبيد الطرق رابعا-  تنفيذ مشاريع البنية التحتية كالكهرباء وا
ـثـال ال وانـشــاء اجملـسـرات  والــوحـدات الــسـكـنــيـة  عــلى سـبــيل ا
احلصـر  الـشروع بـهـذه الـوحدات كـفـيل بتـشـغـيل اعداد كـبـيرة من
الـعــاطـلــ  حـيث يــعـني هــذا انـتــاج الـطـابــوق والـســمـنت واجلص
ـاء ــاشي والـزجــاج وغـيـرهــا وتـأســيـسـات الــكـهــربـاء وا والـرمل وا

واحلدادة والنجارة . 
خامـسًا-  تشـغيل الـعاطـل من خالل تـنمـية الـهيـكل االنتـاجي غير

صناعة االستخراج النفطي للبالد.
نـفـلت للـعـمالـة االجـنبـية بـخـاصة غـير سادسـا-  وقف االسـتيـراد ا

اهرة. ا
سابـعًـا-  االسـتفـادة من نـظـام البـطـاقـة التـمـويـنيـة الـنـاجح الذي 

استخدامه في عقد التسعينات.
ثامنا - تعديل النظام التعليمي والصحي وتطويرهما.

تاسعا - تشجيع الناس على الـتكافل االجتماعي بخاصة من خالل
القنوات التلفازية ووسائل االعالم االخرى.

ـالي واسـتـرداد عـاشـرا - وهـو االهم مــحـاربـة الـفــسـاد االداري وا
سروقة .  االموال العامة ا

ـكن وعـلى اســاس مـا تـقــدم  فـإن اعــتـمـاد تــلك احلـلــول وغـيــرهـا 
للـعراق ان يـنهض من كـبوته وان يـتجـاوز ليس فـقط البـطالـة والفـقر
اضي ألنه بـلـد غني ـشـكالت االخرى  وتـصـبح شيء من ا ا ا وا

في موارده وثرواته وتراثه ..

ـشـاكل تعـصف بـها خـصـوصا بـدأت ا
الداخلية منها

فــمن مــشـكــلــة األكـراد الــذين يــرومـون
تـشـكـيل دولـة خـاصة بـهم إلى مـشـكـلة
الـفــيـضـانـات واالنـقالبـات الـعـسـكـريـة
ستمـرة التي يتخـللها واالنـتفاضـات ا
عــدم االســتـقــرار حــتى أن الــعـراق في
ـلك عملة وطنـية يسير رحلة ال تـلك ا
ـــبــادالت بـــهـــا حــركـــة االقـــتــصـــاد وا
الــتـجــاريــة وعـمــلـيــة الــبـيع والــشـراء
داخــلـيــا وخـارجــيـا إذا كــانت كل هـذه
الــعــمــلــيــات تـقــوم بــوجــود الــروبــيـة
الــهـنـديـة حـتى قــام حـسـقـيل سـاسـون
رحــمه الـله بـإصـدار الــديـنـار الـعـراقي
سـنـة  1932إلـى جانـب مـشاكـل أخرى
طـوقـت الـعـراق حـتـمت عـلـيه أن يـبـقى
يدور في حلقة التخلف والضياع وإلى

بومنا هذا وكأنها رسمت له
وكــلـمــا أقـدمت حــكـومــة عـراقـيــة عـلي
الــقـيـام بـواجــبـاتـهــا الـوطـنـيــة فـإنـهـا
ـشـاكل واألزمـات تــواجه الـكـثـيــر من ا
الــتي تـعــيق تــطـوره وتـقــدمه كــسـائـر
الـبـلـدان وان كانت غـالـبـيتـهـا مـفتـعـلة
والـهـدف من ورائـها بـقـاء العـراق بـلدا
ضـعيـفا عـقابـا له خلروجه مـن وصاية

بريطانيا...
فـلو قـدر أن العراق بـقى حتت الهيـمنة

البريطانية ولم حتصل ثورة ال…
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بغداد

صالح لـبنـاء الدولـة حيث االهتـمام بـا
الـطائفية واحلزبيـة الضيقة واالعتماد
قيت ,ما ادى عـلى نظـام احملاصصـة ا
الـى تـــفــــاقم األزمــــات الـــســــيـــاســــيـــة
واالجـتمـاعيـة والثـقافـية واالقـتصـادية
الـتي صـاحـبت ازمـة انخـفـاض اسـعار
ــيـة ,وكــذلك الــنـفـط في االسـواق الــعـا
ـتــنـفـذة لـطــبـيـعـة عــدم ادراك الـقـوى ا
ـصاحلهم ـرحلـة واكتفـاؤهم بالـنظر  ا
ومــكـتــســبـاتــهم الــتي حـقــقــوهـا بــعـد
ساعدة األمريكان متجاهل التغيير 
ـواطــنــ ومـطــالــبـهم احــتــجـاجــات ا
ــــشــــروعــــة.  اقــــدمت احلــــكــــومـــات ا
ـتـعـاقـبة كـجـزء من جـهـودها لـتـقـليل ا
وازنـة العـامة لـلدولـة بالـتوجه عـجـز ا
ؤسسات الـى االقتراض واالتفاق مع ا
ــالــيـــة الــرأســمــالــيــة الــدولــيــة وفي ا
مــقــدمــتــهــا صــنــدوق الــنــقــد والــبــنك
الــدولــيـ لــلــحــصـول عــلى الــقـروض
ــبـاركــة اجلـانب االمــريـكي. في ظل و
كل االوضــاع الــســلــبــيــة فــإن الــعـراق
يـحتـاج الى تنـميـة وتنـشيـط الصـناعة
والـزراعة واالستثمار احمللي مع تقليل
ـوظفـ والدرجات االمـتيـازات لكـبار ا
الـوظيـفية الـعالـية من اجل الـتمكن من
ايــفـاء الـدين وان ال يـتـحـول الى حـجم

يفوق طاقة السداد .  
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عــادة مـا تــلـجــأ الـدول الـى االقـتـراض
سـواء داخليا او خارجيـا عندما تعجز
عـن توفير االيرادات ولـكن هذه الديون
تـشكل ازمـة عندمـا تفشل احلـكومة في
ــقــومــة بـالــعــمالت خــدمــة ديــونــهــا ا
االجــنـبـيــة لـعـدم قـدرتــهـا عـلـى تـدبـيـر
الــعــمالت الالزمـة لــســداد االلـتــزامـات
وجب هذه الديون. ـستحقـة عليهـا  ا
وفـي حـــالــــة عــــدم الــــســـداد فــــان ذلك
ـسـتــثـمـرين في ســيـؤدي الى فـقــدان ا
االسـواق الدولـية الـثقـة بهـا وجتنـبهم
الـــتــــعـــامل مــــعـــهـــا وســـيــــتم ســـحب
ــديـنـة. ان االســتـثـمــارات من الـدولـة ا
بـلوغ الديون العراقيـة نسبة تزيد على
مـجـموع الـناجت احملـلي االجـمالي يـعد
مــشــكـــلــة خــطــيــرة تــهــدد االقــتــصــاد
الــــعــــراقـي في ظـل ســــعي الــــبــــلــــدان
ــتــقـدمــة إلغــراق الـبالد الــصــنـاعــيـة ا
ـديـونـيـة بــالـقـروض لـتـوريط الـبــلـد 
ـديـونيـة التي ثـقـيلـة وايـقاعه في فخ ا
تــعــتــبــر مــنــفـذا لــلــتــســلل الى الــبالد
والــتــدخل فـي شــؤونــهـا ,كــمــا يــفــعل
صـندوق الـنقـد والبنك الـدوليـ اليوم
بــفـرض اجــنـدتــهـمــا عـلى الــعـراق. ان
ارتــفـــاع الــدين ومــعــدالت الــفــائــدة له
دى تـأثـير كـبيـر علـى االقتـصاد عـلى ا
الــــطـــويل ,اذ قـــد تــــواجه احلـــكـــومـــة

اقــر مـجـلس الـنــواب الـعـراقي مـؤخـرا
مـــشــروع قـــانــون يــتـــيح لـــلــحـــكــومــة
الـعـراقـيـة االقـتراض الـداخـلي  بـقـيـمة
(15) تـــريـــلــيـــون ديـــنــار ,واخلـــارجي
بقيمة ( 5) مليارات دوالر .فهل يحتاج
الــعـراق فــعال الـلــجـوء الـى االقـتـراض

الي في البالد?! لسد العجز ا
يــنـبــغي عــدم الـلــجـوء الى االقــتـراض
وذلك لـــوجــود مـــصــادر مـــالــيـــة غــيــر
ـنافـذ احلدوديـة التي مـسـتنـفذة مـثل ا
يـجب على الدولة ان تفـرض سيطرتها
عــــلـــيــــهـــا .وضــــرورة اســـتــــحـــصـــال
الـضرائب. وفتح ملفات عقارات الدولة
ـتنفـذون بها بـعيدا عن الـتي يتالعب ا
ـصلحـة العامة . الى جـانب استعادة ا
ـــوجـــودة في ـــنـــهـــوبـــة وا األمـــوال ا
اخلـارج ومالحـقـة الفـاسـدين الـذين ما
زالت الرقابة غائبة عنهم مقابل احلمل
الــــثـــقـــيـل الـــذي يــــوضع عـــلـى عـــاتق
ـسـألـة ــواطـنـ .  وفـيــمـا يـتـعــلق  ا
الــقـروض  فـلـهـا مـخــاطـر كـبـيـرة عـلى
االقـتصاد الـعراقي خاصـة وان العراق
لــديه الـكــثـيــر من األمـوال اضــافـة الى
الـكــثـيـر من الـسـراق  الى جـانب سـوء
االدارة وغـيـاب الـرؤى االسـتـراتـيـجـية
والـفـساد الـكبـير ولـذلك يتم قـضم هذه
األمـوال عـلى حـسـاب مـصـلـحـة الوطن
والـشعب . اشار تقـرير لصنـدوق النقد
الـدولي  الى ان  مـجـمـوع الـدين الـعام
ــئــة الى اكــثــر من ارتــفع من 32 فـي ا
ئة من اجمالي الناجت احمللي 60 في ا
لـــــلـــــفــــتـــــرة من 2014-2016 فـي ظل
اعـتـماد االقـتصـاد العـراقي على انـتاج
وتـصديـر النفط اخلـام الذي انـخفضت
أسـعاره وتهميش القطاعات االنتاجية
غــيـر الـنـفـطــيـة كـالـصــنـاعـة والـزراعـة
والـسيـاحة والـتعدين والـنقل وغـيرها.
وبــحــسب دراســة لـلــبــنك الــدولي فـإن
الــدين الـعــراقي يــشـكل نــسـبـة 70 في
ـائة من الناجت احمللي االجمالي لعام ا
ـائــة من 2016 بــيــنـمــا كـان 56 فـي ا
الـنـاجت احملـلي االجـمـالي لـعام 2015.
هـذا الوضع الـذي يتـميـز بزيـادة اقبال
الـــعـــراق عـــلـى االقـــتـــراض نـــاجم عن
ـر بـها الـبـلد ـرحـلـة الصـعـبة الـتي  ا
بــسـبب سـوء االدارة وتـفــشي الـفـسـاد
ــــالي واالداري في مــــعـــظـم اجـــهـــزة ا
الـدولـة والذي اصـبح ميـزة تمـيز كـبار
ــــوظـــفـــ مـن وزراء ومـــحــــافـــظـــ ا
ورؤسـاء مـجـالس مـحـافـظـات وغـيرهم
اضــافــة الى االشــكــاالت الــســيــاســيــة
ـتواصـلة مـنـذ التـغيـير في واالزمـات ا
 2003والـى الـــيــوم ,الـى جــانـب عــدم
تـــوفــر األطـــر الــتـــشــريـــعــيـــة الالزمــة
والـناجتـة عن عدم تـوفر رؤيـة واضحة
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العمارة

أمــر مـؤسف حـقّـاً أن يـصل بـنـا احلـال
إلـى مــا نـــحن عـــلـــيه الـــيـــوم بـــعــد ان
أصـبحت جائحـة كورونا تمـثل تهديدا
اسـتــثـنـائـيـا لـشـعـبــنـا الـعـراقي بـفـعل
تراكمات  17عاما من الفشل في ادارة
ـالـيـة ـوارد ا شــؤون الـدولـة واهـدار ا
شـاريع وعـقـود وهـمـية في الـكـبـيـرة 
ا مـجال الـصحة واجملـاالت االخرى. 
افــقـد الـبـلـد قـدرتـه عـلى مـواجـهـة هـذا
الـتحـدي الوبائي جلـائحـة كورونا. في
ح التزال األحزاب والكتل السياسية
الــفـاشـلـة  وعــلى امـتـداد هــذه الـفـتـرة
تـتصارع بـحثاً عن مـغا السُـلطة وال
اليـ من تــعـنــيـهــا أوجــاع وهـمــوم ا
الــعـراقـيـ الــبـسـطـاء الــذين يـعـانـون

وشـعــبه سـيـكـونـان بـخـيـر وسـوف لن
ــوازنـة ألن يــكــون هــنــاك عــجــزا في ا
نافـذ احلدودية كـافية لـسدها مـوارد ا
فـمثال بـلغـت نسبـة العـجز فـي موازنة
الـعراق لـعام 2019 (23 مـليار دوالر )
نافذ احلدودية كافية لسدها وموارد ا
. اذن مــوازنـاتـنـا خـاطـئــة لـيس فـيـهـا
عــجـز حـقـيـقي والــعـراق ال يـعـاني من
نـقص األمـوال ولـكنه يـعـاني من كـثرة
ال الـعام وضعف الـفاسـدين وسراق ا
تعـاقبـة. وحسب اللـجنة احلـكومـات ا
ان الـعراقي فـإن حجم ـاليـة في البـر ا
خــســائــر الــعــراق جــراء الــفــســاد في
ـاضية  بلغ الـسنوات االثـنتي عشرة ا
نــحـو ( 450 مــلــيـار دوالر ) ,وتــشــيـر
تـقـاريـر اخـرى الى ان الـعـراق يـخـسـر
(15 ألـف دوالر ) في الدقـيـقة الـواحدة
ـنافـذ احلـدودية. بـسـبب الـفسـاد في ا
اذن ال بـد من قـيـام احلـكـومـة اجلـديدة
بـإصالحـات مـالـية واداريـة  والـقـضاء
ــنــافـذ عــلى الــفــســاد الــذي اجــتــاح ا
احلــــدوديـــــة  وفــــرض الــــســـــيــــطــــرة
احلــكــومــيــة عــلـيــهــا وعــدم الــســمـاح
ـيـليـشـيـات بالـتـواجد في لألحـزاب وا
ــنـــاطق والـــتــدخـل في شــؤون هـــذه ا
ــنـافــذ احلـدوديـة  ,وبــذلك سـتــتـوفـر ا
لـدينـا األموال الـطائـلة وال نـحتاج الى

القروض .
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امـــا فـــيــــمـــا يـــتـــعـــلـق بـــالـــضـــرائب,
فـــلــــلـــضـــرائب اهـــمــــيـــة خـــاصـــة في
اقـتـصاديـات الـدول اخملتـلـفة وخـاصة
ـا لـهـا من اهـميـة في ـتـقـدمـة مـنـهـا  ا
تـــمـــويل خـــزيــنـــة الـــدولــة  ,غـــيــر ان
الــعــائـــدات الــضــريــبــيــة في الــعــراق
تــمـــيــزت بــقــلـــتــهــا بــســـبب اعــتــمــاد
االقـتصاد العراقي على ايرادات النفط
اضـافة الى عدم تـطوير الكادر االداري
الـضـريـبي وعـدم تـطويـر الـتـشـريـعات
الـضريبية او تعديـلها لتواكب التطور
فـي الـعـالم الى جـانب تــفـشي الـفـسـاد
في االجـهـزة الـضريـبـية والـتي تـقضم
جـزءا كبيـرا من العائـدات الضريـبية ,
عـلـى الـرغم من ان الـعـراق يـعـتـبـر من
نطقة التي شرعت قانون اوائـل دول ا
ضـريبي عام  1927والـذي طرأت عليه
الــعـديـد من الــتـغـيـيــرات والـتـطـورات
بــتـغــيـيــر األنـظــمـة احلــاكـمــة وتـغــيـر
نــظـرتـهــا االقـتـصــاديـة والـســيـاسـيـة.
يـحتـاج االقتـصاد الـعراقي الى تـنويع
مـصادر الدخل الـقومي وعـدم االعتماد
الـكلي عـلى ايرادات النـفط اخلام التي
تـتـميـز اليـوم بـالتـذبذب  ,لـذلك تـعتـبر
الــضــرائـب الــعــادلــة مــصــدرا مــهــمــا
خلــزيــنــة الـدولــة عــلى ان تــقــوم عـلى
قـاعـدة الـعـدالـة وان تـكـون تـصـاعـديـة

تزيد بزيادة الدخل وتقل بقلته . 
والبـــد مـن تـــطـــويــــر الـــتـــشــــريـــعـــات
الــضــريـبــيــة لـتــواكب الــتــطـورات في
الـعالم وتعـديل بعض فقـرات الدستور
الـعراقي اخلاصة بالضرائب والرسوم
وااليـرادات االحتـاديـة كـاخـتـصـاصات
حـصـريـة للـحـكـومة االحتـاديـة واعادة
ا الـعمل بـقانون الـتعـريفة اجلـمركـية 
له مـن اهـمـيـة في ايـراد مــبـالغ كـبـيـرة
لـلـخـزانـة الـعامـة مع تـوحـيـد الـقـانون
ــركـــز واقــلــيم الــضـــريــبي لــيـــشــمل ا
كـردستان جتنـبا لالزدواج الضريبي ,
واالهـم ضرورة الـقـضـاء عـلـى الـفـساد
ــتــفــشي بــالــدوائــر ــالـي واالداري ا ا

الديوانية
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نـتـيـجـة تـوقف اخلدمـات الـطـبـيـة التي
هـي من أبسط األولـويـات الـتي يـنـبغي
: احلـصــول عـلـيـهـا.?  ونـتـسـاءل أيـضـاً
كـيـف يـسـتـطـيع هـؤالء تـوفـيـر كل هـذه
ـــبــالـغ خلــوض صـــراعــاتـــهم فــيـــمــا ا
ــبــرّرات إن كــان يــســوقــون عــشــرات ا
األمــر مـتــعــلّـقــاً بـصــرف اخملـصّــصـات
ـراكز الصحية ـالية للمـستشفيات وا ا
وغـيـرها من اخلـدمات الـضروريـة التي
واطن..?في الوقت الذي كل يـحتاجها ا
ية  تشير  بأن ـصادر اإلخبارية العـا ا
ـستجـد غيّـر العالم فـيروس "كـورونا" ا
ـيـة كــله وقـلب أولــويـات الــقـوى الـعــا
واحملـلـية إذ بـات كل االهتـمام مـنصبّ
على أخذ احليطة واحلذر وإيجاد لقاح

شـــظـف الـــعـــيش وتـــدهـــور األوضـــاع
االقــتـصـاديـة واألمــنـيـة والــتـعـلــيـمـيـة
والــصـحـيـة وتــفـشي جـائــحـة كـورونـا
ـستشفـيات موبؤة وتنـقصها اسرة وا
ـــركــزة ومـــراكــز احلـــجــر الـــعــنـــايــة ا

االصحي مقابر للفقراء.   
لــيس أمــامــنــا ونــحن نــقــرأ مـثـل هـذه
األخــــبـــــار إال أن نــــتــــســــاءل: أين دور
ـتحـفّزة احلـكـومة  وأحـزاب السـلـطة ا
ـواجهة بعـضها البـعض والتي نراها
ـاليــــــ مـن الــــــدوالرات تـــــــصــــــرف ا
السـتقطاب األنصار وجتنيد االالف من
واطن الـسذج وشراء الوالءات فـيما ا
الـذين يـدّعـون أنـهم يـعـمـلون مـن أجله
ــوت ـــاً ومــهـــدّد بــا ـــوت جــوعــاً وأ

ـكن أن تطـرأ على أي الـسـلبـية الـتي 
شـاب ترك منزله وعاش عدة شهور في
الـــشــارع يـــتــظــاهـــر من اجل حـــقــوقه
ـــســـلـــوبــة?! والـــيـــوم نـــطــرح نـــفس ا
الـسـؤال; ما هي الـسـلوكـيـات التي من
احملــتـمل أن تــظـهــر إن اسـتــمـر حــظـر
الـتـجوال? هـنـاك عـوائل كثـيـرة تعـتـمد
في مـعيـشتهـا على الكـسب اليومي من
ــال وانــقــضى خــمـســة أشــهـر اآلن ا
وهـذه العوائل لم تعمل. من أين يجلب
ــال كـي يــعــيل عــائــلــته? رب األســرة ا
وهـو اليـسـتـطـيع احلـصـول علـى قوته
الـيـومي وال عـلـى احلـصـة الـتـمـويـنـية
مـنــذ بـدء االحـتـجـاجـات الـشـعـبـيـة في
ــاضي والى الـيـوم االول مـن تـشـرين ا
بـسبب قطـع الطرق ومنـع التجوال .إن
الـصـبـر الـشـعـبي  عـلى عـجـز األحزاب
والـكتـل السـياسـية وفـشلـها في تـقد
اخلـدمات قد نـفد عنـدما ننـظر للـصحة
ونـــراهــا تــتـــدهــور والـــتــعــلـــيم كــذلك
واخلـدمـات والـفـساد والـفـقـر كـلـها في
ازديــاد هــنــا وهـنــا ويــحــظى األطــبـاء
وغــيــرهم من أفــراد الــكـوادر الــطــبــيـة
الــعـامــلـة عــلى اجلــبـهــة األمـامــيـة في
ـسـتـجـد مــكـافـحـة فـيـروس كــورونـا ا
بــاحـتــرام وتـقــديـر كـبــيـرين مـن عـامـة

لـلـتصـدي للـفـيروس غـير أن "كـورونا"
لم يـغيّر كثيراً في العراق. ال في ميدان
ـعـركـة مع دواعش اإلرهاب ودواعش ا
الـــســيــاســـة.  وال في صــراع األحــزاب
الـسـيــاسـيـة فـيـمـا بـيـنـهـا عـلى قـانـون
ـصــلـحـتـهم ولـيس انــتـخـابـات يـصب 
ـنـتـفض  تـعــبـيـرا عن ارداة الـشـعب ا
وال حــتى في الـشـارع. ولــفـتت تـقـاريـر
وزارة الـصحـة وخلـية األزمـة العـراقية
حتــذر من كــارثـة صــحـيــة كـبــيـرة  في
ـــصـــابـــ وقـت تـــرتـــفع فـــيه أعـــداد ا

بـــالـــفــــيـــروس  الى اكـــثـــر من 2600
ـاضــيـة  إصــابـة يــومــيـا  في األيــام ا
بــاإلضــافــة إلـى إصــدار خــلــيــة األزمـة
أوامـــره جلــمـــيع الـــدوائــر بـــالـــتــأهب
ـواجهة حاالت شديدة جراء "كورونا".
ـضحك أن هذه األحـزاب  السيـاسية  ا
مـنغمسة في حوارها الـعقيم ومنشغلة
ــنــاصب والــغــنــائم فــيــمـا بــتــقــاسم ا
بــيــنـهــا.فــيـمــا األوضــاع الـعــامــة بـكل
جـوانبـها تـنهـار أكثـر وأكثـر وكأن تلك
األحــــزاب  ومن يـــقــــفـــون خــــلف هـــذا
الــصـــراع يــعــيــشــون في وادٍ آخــر وال
ــــأســــاة الـــتي يــــشـــعــــرون بـــحــــجم ا

ابتدعوها لهذا الشعب ذات يوم. 
هل فــكــر الــســيــاســيــون مــاهـي اآلثـار

الـنـاس الـذين يـصـفونـهم بـأبـطـال ضد
الـــوبـــاء حـــتى أن مـــظــاهـــر الـــشـــكــر
واالمـتنان باتت طقـوساً في العديد من
الــبــلــدان مــثل إســبــانــيــا وإيــطــالــيـا
وبــريـطـانـيــا. أمـا في الـعــراق فـيـقـول
بـعض األطباء إنـهم تعرضـوا لالعتداء
ـــــرضى الـــــذين مـن أفـــــراد عــــائـالت ا
يــحـمـلـونـهـم مـسـؤولـيـة فــشل الـنـظـام
الــصـحي في الـبالد وقـامــوا بـتـكـسـيـر
ــسـتــشـفــيـات األجــهـزة الــطــبـيــة في ا
واالعتداء على الكوادر الطبية. رغم ان
األطـبـاء غيـر مسـؤول عن هـذا اخللل
بل نـقول هنـيئا لـهم جهودهم الـوطنية
واالنـسـانـيـة بـعـد ان جـادوا بـانـفسـهم
مـن اجل انـقـاذ مـرضى هـذا الـفـيـروس
.. امــا الـــعالج والـــبـــحث عن الـــلـــعـــ
الـتطبيب ففيه الـكثير من الكالم.. ال بد
ان نـقف وقـفـه رجل واحـد حـبا لـلـوطن

وجند احلل .       
 فــمـــتى تــســتــشـــعــر قــيــادات الــدولــة
واألحــزاب الـسـيـاسـيـة مــسـؤولـيـاتـهـا
وتـنظر إلى مجـمل األوضاع من حولها
ـسـؤولـيـة وتـدرك أنـهـا وجـدت بـعـ ا
واطن والتخفيف عنه مـن أجل خدمة ا
ولـم تـــوجــــد مـن أجل زيــــادة أعـــبــــائه
والـــــرقـص عـــــلى أوجـــــاعه?             

احلـــدود الـــشـــمـــالــيـــة واجلـــنـــوبـــيــة
والـوسطى والـغربيـة مع الدول الـستة
احملــيـطـة بـالــعـراق ( تـركـيـا  ,ايـران ,
الـــــســـــعـــــوديــــة  ,الـــــكـــــويت . األردن

وسوريا). 
نافذ 4 بحرية و 6مطارات ومن هذه ا
و 15مــنـفــذا بـريـا اضــافـة الى مــنـافـذ
اقــلــيم كــردســتــان الــسـتــة الى جــانب
مــنـافـذ اخـرى صــغـيـرة. وتـعـود ادارة
ـنــافـذ ــنـافــذ الـبــريـة الى مــديـريــة ا ا
احلــدوديـة فـي وزارة الـداخــلـيـة  ,امــا
ـنــافـذ اجلـويـة والـبـحـريـة فـتـديـرهـا ا
ــنـافـذ تــديـرهـا وزارة الــنـقل وبــقـيـة ا
حــكـومــة اقـلـيـم كـردسـتــان . وتـتــمـيـز
ــنـافـذ احلــدوديـة  بــالـفـوضى فــيـمـا ا
يـتـعـلق بـالـعـمل بـالتـعـرفـة اجلـمـركـية
نـافذ العـمل بها حـيث ترفض بـعض ا
وان قــانـون الـتـعـرفـة اجلــمـركـيـة غـيـر
ا يسبب مـطبق في اقليم كـردستان .
هـدرا مـالـيـا كـبـيـرا وخـسـارة لـلـعراق.
ـنافذ يجري الـتالعب بالبضائع وفي ا
ـستـوردة  وتغـييـرها من اجل تـقليل ا
االســتـقــطـاع الــضــريـبي  اضــافـة الى
االبـتزاز ودفع الرشاوي لتسهيل مرور
الـبضائع ومن ال يـدفع تتأخر مـعاملته
وتـــكــــون عـــرضـــة ألشـــعــــة الـــشـــمس
دة واحلـرارة صيفا ولألمـطار شتاء و
ا يـصـيـبـها الـضـرر وتـلحق طـويـلـة 
ـا يضـطر الـية بـالتـاجر  اخلـسائـر ا
الـى دفع الرشا من اجل تسهيل اموره
وتــمـــريــر بــضــاعــته. كـــمــا تــســيــطــر
ــتــنـفــذة ومــيــلــيـشــيــاتــهـا االحــزاب ا
ــنـــافــذ احلــدوديــة ـــســلــحــة عـــلى ا ا
وتـتــدخل بـشـأنـهـا كـمـا  ان لـكل مـنـهـا
تــخــصــصـا بــعــمل مــعــ فـبــعــضــهـا
مـختص بتهريب الـنفط اخلام والقسم
اآلخـر باخملـدرات وبعضـها بالـبضائع
نـتهيـة الصالحـية  وقسم الـفاسـدة وا
واد آخـر يفرض األتـاوات على جتار ا
الغذائية واخلضروات والبعض اآلخر
عـلى الـسـيـارات وهـكـذا في ظـل غـياب
الـــدور احلـــكـــومي الـــفـــاعـل . وبـــهــذا
انية الية البر الـصدد تشير  اللجنة ا
ـــنـــافـــذ احلـــدوديــة الـى ان ايــرادات ا
ـوازنة بـإمكـانهـا ان تسـد العـجز في ا
لــو احـســنت ادارتـهــا بـشـكـل صـحـيح
بـعـيـدا عن الفـسـاد وتـدخالت األحزاب
ـتنفذة وميليشيـاتها . وتشير تقارير ا
الـهـيـئة الـعـامـة للـكـمارك الـتـابـعة الى
ــــــالــــــيــــــة الى ان اجــــــمــــــالي وزارة ا
االيـرادات لشهـر شباط 2017 ارتـفعت
الى ( 101) مليار دوالر و 838 مليون
ـنـافـذ الـبــحـريـة واقـلـيم ديـنـار ,عــدا ا

كردستان  . 
ـــالــيــة الــكـــبــيــرة الــتي ــوارد ا وان ا
نـافذ احلـدودية تـكون اكـثر حتـقـقهـا ا
مـن مـوازنــات بـعض الــدول الــعـربــيـة
ــثــال  بـلــغت مــوازنـة فــعــلى سـبــيل ا
الـيـمـن لـعام 2019 (4 مـلـيـار دوالر ) ,
وهي اكـثـر من موازنـة الصـومال لـعام
 2019الـبـالـغـة ( 340 مـلـيـون دوالر )
واكــثــر من مــيــزانـيــتــهــا لــعـام 2020
الـبالـغة (459,5) مـليـون دوالر. بيـنما
بـلــغت مـيـزانـيـة تـونس لـعـام ) 2019
 13,6مــلــيــار دوالر ) ,فـي حـ بـلـغت
مـيزانـية لـبنـان لعام 2019 (13 مـليار
نافذ دوالر ). فلو احسنت ادارة هذه ا
وسـيـطـرت احلـكـومة عـلـيـهـا وكـافحت
تنفذة الفساد فيها وابعدت األحزاب ا
ومــيـلــيـشـيــاتـهــا عـنــهـا  فــإن الـعـراق

صـعوبة في الـتسديـد بسبـب انخفاض
ــرتـــبـــطــة اســـاســا ــالـــيـــة ا ـــوارد ا ا
ــبـيـعـات الـنــفط اخلـام ذات االسـعـار
ـنخفضة حيث ان احلكومة تركز على ا
سـداد ديـونـهـا ولـيس عـلـى االسـتـثـمار
في مـشاريع اقـتصـادية تخـدم مصـلحة

الدولة واجملتمع. 
ان الــتـوسع في الـديــون اخلـارجـيـة ثم
الـعجز عن السداد سيدفع بالعراق الى
اعـــادة اجلـــدولـــة من الـــدول الـــدائـــنــة
وبـالتالي الوقوع حتت شروط صندوق
الـنقد الدولي والتي ستسفر عن تفكيك
الــبـنــيـة االنـتــاجـيــة لـلــعـراق وحتـويل
الــبالد الى دولــة مـسـتــوردة لـكل شيء
ومــعـتــمـدة تـمــامـا عـلـى اخلـارج. لـذلك
ـــــصــــيــــدة يـــــجب اال نــــقـع في تـــــلك ا
والـــتــعـــامل مـع االقــتـــراض اخلــارجي
ــيــزان حــســاس آخــذين بــاالعــتــبــار
ا يتطلب ذلك من قـدرتنا على السداد 
طـول اجل القروض وانخفـاض التكلفة
شروعات التي وتـوجيه التمـويل الى ا
تـدعم قـدرتنـا على الـنمـو وتولـيد عـائد
ـديونـية. لـذلك ينـبغي ان يـكـفل سداد ا
يـكـون االقتـراض آخـر احللـول والـعمل
عــلى تــفــعـيـل الـقــطــاعــات االنـتــاجــيـة
االخـرى . اضافة الى ذلك فـلدى العراق
ثــروات كـبــيـرة غـيــر مـســيـطــر عـلــيـهـا
ويـنبغي معاجلتها وهي اموال ضائعة
بـسـبب الفـساد مـثل مـزاد العـملـة الذي
ـكن تـوفـيـر 4 يـشــوبه الـفـسـاد حـيث 
مـلـيـار  دوالر منه شـهـريا  ,اضـافة الى
رواتب رفــحـاء الــتي يـنــبـغي الــغـاؤهـا
وتـقدر بـ 38,400 مـلـيار دوالر شـهـريا
اضــــافــــة الـى هــــدر األمــــوال من قــــبل
الـشـركات الـنفـطيـة وسومـو التي تـقدر
ـبـالغ بـ 40 مــلـيـار ديــنـار الى جــانب ا
اخلـاصـة بعـقارات الـدولة الـتي ينـبغي
اسـترجـاعهـا ومحـاسبـة الفـاسدين الى
ـشـكوك جـانب عـقـود وزارة الكـهـرباء ا
فـيـها والـتي تـسـبب هدرا مـالـيا كـبـيرا
ليارات الدوالرات كذلك األموال يـقدر 
ـــهـــدورة من قـــبـل وزارة االتـــصــاالت ا
ووزارة الــنـقل وغـيـرهـا من الـوزارات .
وفـيـمـا يـتـعـلق بـوجـود مـصـادر مـالـيـة
ـنـافـذ احلـدوديـة غـيــر مـسـتـنـفـذة من ا
الـــــتي هي اآلن خـــــارج الــــســـــيــــطــــرة
الي احلـكومية  بسبب تفشي الفساد ا
واالداري فـيـهـا  حـيث تـشـيـر الـتـقـارير
الـى انه فـي نـــــيـــــســـــان 2015 قـــــدرت
الـواردات من السلـع الداخلة بـ ( 16,8
ـبـلغ الــكـبـيـر  (مــلـيـار ديـنـار  ,وهــذا ا
ـالـية الـنـفطـية وارد ا ـكن ان يـدعم ا
ـالـيـة األخـرى ومـا اكـثـرها . ـوارد ا وا
ــنــافــذ ــتـــلك الــعــراق الــعـــديــد من ا
احلـــدوديــة  مـــوزعـــة جــغـــرافــيـــا بــ

ــنــافــذ احلـدوديــة مع الــضــريــبــيــة وا
تأهيل الكادر االداري الضريبي. وفيما
يـتعلق بـفتح ملف عقـارات الدولة التي
ــتــنــفـذون بــهــا بــعــيــدا عن يــتالعـب ا
ــصـلـحـة الــعـامـة وبـحــسب الـنـزاهـة ا
فــهــنــاك تــزويــر خـطــيــر وتالعب عــلى
مـسـتـويـات كـبـيـرة في عـقـارات الـدولة
ــا يــســـتــدعي ــواطــنـــ   وأمـالك ا
الـقـيـام بـجـرد ألمالك الـدولـة ومـتـابـعة
مـصـيـرها ومـحـاسبـة من زور الـوثائق
وتـالعب بـأمالك الــدولــة. مع مـراجــعـة
مـسألـة البـيع والشـراء لهـذه العـقارات
فـيما اذا جـرى وفقا ألسـعار السوق ام

ضمن عملية فساد .
فـمـن مـهـمـات احلـكـومـة اجلـديـدة  هـو
حــــسم مــــوضــــوع عـــقــــارات الــــدولـــة
سـتولى نـهوب مـنهـا وا واسـترجـاع ا
ــبــاع بـعــمــلـيــات تــزويـر . عــلــيـهــا وا
وحـسب النـائبـة ماجـدة التـميـمي فإنه
 تــزويــر ســنــدات مــلــكــيـة  174ألف
عــقــار عـــائــد لــلــدولــة مع بــيع اراضي
تـلكاتهـا بأثمـان بخسة الى الـدولة و
مـــتــنـــفــذين .وعـن اســتـــعــادة األمــوال
ـوجـودة في اخلـارج فإن ـنـهـوبـة  وا ا
ـــتـــورطــ فـي عــمـــلـــيــات الـــفـــســاد ا
يـــقــومـــون بــتـــهــريـــبــهـــا إلى اخلــارج
وإيـداعها بحسابات بنكية محصنة أو
تـــداولـــهـــا في ســـوق األعـــمــال ضـــمن
أنـشطة غسيل األموال. اال انه ال تتوفر
فـي الــعــراق إحــصــاءات أو تــقــديـرات
ـهـربـة بـالـرغم دقـيـقـة حلـجم األمـوال ا
من وجـــود هــيــئـــة لــلــنـــزاهــة كــان من
ــفـتــرض ان تــكـون اولى واجــبـاتــهـا ا
ـنهـوبة ومـعرفة ضـبط حجـم األموال ا
ـالذات الـتي نُـقـلت إلـيـهـا. وأن تـقـوم ا
ُـهرب ـال الـعام ا عـرفة ا بـالـتحـريـات 
الى اخلـارج بـالـتـعاون والـتـنـسيق مع
ـــعـــنـــيـــة إلعـــادة األمـــوال اجلـــهـــات ا
ــتـورطــ  في الــعـراق . ومــحــاكـمــة ا
وتـشـيـر تقـديـرات اخلبـراء عـلى سـبيل
ــقــبـور ــثــال الـى ان رأس الــنــظــام ا ا
وأســرته قـد اسـتـولـوا عـلى  40مـلـيـار
دوالر مـن أموال الـعـراق خالل سـنوات
حـكمه  لكن لم يتم اسـترجاعها  . فمن
الــضـروري مالحـقـة الـفــاسـدين ايـنـمـا
ـنـهـوبـة كـانــوا  واسـتـرجـاع األمـوال ا
ـلـيـارات وتـقد مـنـهم والـتي تـقـدر با
ـــتــورطـــ جــمـــيــعـــا مـــهــمـــا كــانت ا
مـناصـبهم الى العـدالة.  وبهـذا الصدد
فـقد اشار تقرير امريكي الى ان ثروات
قـادة الـعـراق السـيـاسيـ  بـلغت 700
مـليار دوالر لـ ( 22) شـخصا فقط  عدا
كــتـلـهم الـســيـاسـيـة  بــعـد ان كـانـوا ال
ـــلــكــون شــيـــئــا حــيث تـــشــمل هــذه
الــثــروات مـبــالغ نـقــديــة واخـرى غــيـر
مـنـقولـة مثل الـعـقارات في دول الـعالم
اخملـتـلـفـة والسـنـدات واألسـهم اضـافة
الـى حـصـص في الــشــركـات  . وســبق
وان صـــــــرح تـــــــرامـب  بـــــــأن امــــــوال
ــودعـة في الــسـيــاسـيــ الـعــراقـيـ ا
ـصـارف األمـريـكـيـة هي مـلك الـشـعب ا
األمـــريـــكي وضــريـــبـــة دمــاء اجلـــنــود
األمـريكان في الـعراق  وكانـت اخلزينة
األمـريـكـيـة قـد اصدرت قـائـمـة بـأسـماء
ا كـبـار السـياسـي وثـروة كل منـهم 
مجموعه ( 700) مليار دوالر .ويحتاج
األمــر الى تـطـبـيق قـانـون ( من اين لك
هــذا ?) ومـا هـو دور هــيـئـة الــنـزاهـة ,
كافحة الفساد ,الذي واجمللس األعلى 

هو حبر على ورق?
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بـيعت لوحة ثالثية لفـرنسيس بايكن بسعر  84,6ملـيون دوالر خالل مزاد نظمته دار سـوذبيز هو األول الرئيسي الـذي يتم عن بعد من دون حضور بسـبب جائحة كوفيد-
زاد من لندن.وكان .19وكان هذه اللوحة الثالثية القطعة األساسية خالل األمسية التي وصفها رئيس سوذبيز أوروبا أوليفر بايكر بأنها تاريخية. وهو تولى تقد ا
الـعمل ملكا جلامع القطع الفنية الـنروجية هانس راسموس استروب منذ العام  1984وسعره مقدرا ب  60و 80 مـليون دوالر. وقد بيعت اللوحة في غضون عشر دقائق
بعـد مزايدات ب شخص شارك مباشرة عـبر االنترنت من الص وآخر في اتصال هـاتفي مع خبير من دار "سوذبيز" في نيـويورك. وقد فاز هذا األخير الذي لم يكشف

طاف.  عن هويته باللوحة في نهاية ا
وكـانت ثالثية أخرى لبايكن بـعنوان "ثالث دراسات للوسيـان فرويد" بيعت بسعر  142,4مـليون دوالر العام  2013 لـدى دار "كريستيز" في نيويورك مـا جعلها من ب أغلى عشر
اليـ عبر ـقررة في الـعاشـر من تمـوز/يولـيو  فـإن مزاد "سـوذبيـز" يؤشر إلـى أن البعـض لم يعـدد يتردد بـدفع ا لوحـات تبـاع في مزاد.وبـإنتـظار مبـيعـات "كريـستـيز" الـكبـيرة ا
ـزادات عبر انـترنت نادرا ما تـتجاوز خمـسة مالي دوالر بيـعت لوحة جلون مـيتشل (غاردن بـارتي) بسعر االنـترنت لشراء أعـمال فنيـة مع انتشار وبـاء كوفيد-.19ففـيما كانت ا
 7,9 مالي دوالر ورسم لرأس من جان ميشال باسكيا "من دون عنوان (رأس)" بسعر  15,2مليونا ما شكل سعرا قياسيا جديدا لعملية بيع عبر االنترنت لدى دار "سوذبيز".وبسبب

اجلائحة أرجأت "سوذبيز" و"كريستيز" مزادات الربيع الكبرى وجمعتها.

رسالة نيويورك
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ـسـاء.. سنـسـعد أنـا وأنتَ بـسـهرة ا
ـذيـعـة قبل ـيـزة. قالت ا كـلـثـوميـة 
قلـيل بأن أغـنية الـسهـرة لهـذا اليوم

هي " ودارت األيام" ألم كلثوم"..
نضحت دمعة من عينيها الدائريت
ـــتــراكم حتـــتــهــمـــا خــطــوط زمن وا
طــويل كــان قــد مــرّ دون أن تــتــمــكن

"فاطمة" من إحصاءه. 
…—UŠ WF œ

ابـتـسـمتْ إلثـر الـدمـعـة احلارة وهي
تـســيح بـرفق عــلى خـنـادق وجــهـهـا
الـعـتـيق دون أن تـلـمـسـهـا بـأطراف
أنـامـلــهـا مـثــلـمـا كـانـت تـفـعل حـ

تنتابها نوبات بكاء غير مبررة!
كـانت غرفتـها خاليـة من أي أثر مهم

للحياة.. 
ســـــتـــــائـــــر داكــــنـــــة بـــــلـــــون رمــــادٍ
مــنــطـفـئ..جــهــاز تــلـفــاز مـن الــنـوع
الـقد جداً مـغطى بـشرشف ابيض
مائل إلـى الصـفـرة. اجلهـاز ال يـعمل
منـذ ثالث سـنوات. آخـر مـا رأته هو
ـمثـل ال مسـلسل بـعنـوان " األيام" 
تتذكر مالمحم أو أسماؤهم اليوم. 
هشمـتها أليام فكـرة عطل التلفاز. إذ
اخـتــفى كل من كـانــوا يـطــلـون عـلى
ــلــؤنـــهــا  بـــثــرثــراتٍ حــيـــاتــهـــا و
وحـــكــايــات ال تـــخــصـــهــا. ومع ذلك
شاركة من ال كانت تشعر بـالسلوى 
تعـرفهم ليومـياتها الـغارقة في فراغ
رهـيب. ال تــعـرف كــيف اسـتــعـاضت
عن التلـفاز الذي تعطّل فـجأة بجهاز
راديـــو مــهـــمل قـــد كــانت تـــضــعه
كديـكور على رٍف آيل لـلسقوط داخل
غــرفــتــهــا الــكـــئــيــبــة. ومن يــومــهــا
اســـتــبـــدلت الــصــورة بـــالــصــوت...
ـرور الـوقت أدركت الـعـجـوز بأن و
الـصـوت أفـضل بـكـثـيـر من الـصـور.
ـــــا يــــعـــــود الـــــســــبـب إلى عــــدم ر
شـاركة خـصوصـياتـها اضطـرارهـا 

البسيطة مع أحد!
أصـبحت " فـاطمـة" ضلـيـعة بـالتـنقل
عـبـر احملـطــات اإلذاعـيـة اخملـتـلـفـة..
ألصابـعـهـا عـيـنان وأذنـان كـبـيـرتان
كـالرادارات الـعـسكـرية تـتـبع عجـلة
ـــوجـــات الــراديـــويـــة لـــتـــصـــطــاد ا

بـــوضــوح بــالغ أصـــوات قــادمــة من
آخــرِ الــعــالم حتــدثــهــا عن جــريــان
األمــور في بــلـدان أصــبــحت تــعـرف
اسمائها جـيداً لكن ال تعرف حتديداً

أين تقع!
ـيـة تــسـمع األخـبــار احملـلـيـة والــعـا
ـتـعـلـقـة بـاحلـروب والـقـتـلى وهي ا
شتعل بـالشيب وتلوّح تهز رأسـها ا
ـعروقـة بـأوعـية مـستـهـزئـة بيـدهـا ا
زرقــاء مــجـــعــدة. تــرتــشـف شــايــهــا
نقـوع بالهيل عـلى صوت منشدات ا
ة وهنَّ يـطـمعن فـرقة األنـشاد الـقـد
بوصل حبيب طال هجره دون فائدة

ترجى!
U³O³Š pKLð

 تـتـنــهـد عـنــد هـذه الـفـقــرة وتـتـذكـر
بأنهـا لم تمتـلك حبيـبٍاً في حيـاتها..
ثم تـضـحك مـلء فمٍ يـكـاد يــخـلـو من
األسـنان وهـي تقـول " تـغـيـر الوقت
وأصـبح احلب في هـذا الـزمن مودة
أما في زمننا القد فكان عار يجلب

على صاحبته الويالت والنِقَم"..
لم تتزوج!

لم يـشـأ أبــوهـا تـزويـجـهـا العـتـقـاده
بأنـها مرهـونة فـقط بخـدمة أخـوتها
ووالـديـهـا. وهـكـذا بـقـيت عـلى مـدار
خـدمـة مجـانـيـة كل حـياتـهـا وما أن
اســـتــهــلــكـــهــا الــزمن حـــتى رمــاهــا
أخوتها كأي سلعة معطلة ال أمل في

إصالح عطبها الكبير..
مـددت جــســدهـا الــهـرِم عــلى أريــكـة
حــمـراء حــائل لـونــهـا إلى بــرتـقـالي

مـصـفَّـر.. ســمـعت طـرقـعــة عـظـامـهـا
ـــنــخــورة.. تــأوهت بـــألم; لــكن من ا
يـسـمع غـيـر اجلـدران! فـكـرت بـعـمق
ــاضــيـة وتــسـاؤالت في حـيــاتــهـا ا
كــثــيـرة الحـت لـهــا في األفـق " تـرى
مـاذا لو تزوجـتي يا فاطـمة? ماذا لو
اجنـبتِ حـفـنة من الـبـنـات والـذكور?
سـيـكـبـرون حـتـماً وسـتـأخـذهم مـنكِ
احلـــــروب أو احلـــــيــــاة.. ألـم نــــعش
حياتـنا حتت رحـمة الـقنـابل ورحمة

شتعلة?  هجمات جبهات الوطن ا
ماذا لو سحقـت ابنائي الحقاً رعونة

الغزو أو أخذتهم حمى الطائفية?
مـــاذا لــــو هـــاجـــروا بـــعــــيـــداً عـــني

ليسكنوا دول االغتراب?
أظن بـــأن حـــيـــاتي هـــكــذا افـــضل...
وحـيــدة بـ أربــعـة جــدران ال يـكـدر
صـفـوي أحد  وال يـسـحـقـني احلزن
عـلى أحـد.. هـانـئـة بـأيـامي الـعـاديـة
رغم ثـقل الوحـدة وكآبـتهـا السوداء.
هـكـذا أفضـل حسـبـمـا أظن; فـهل أنا

مخطئة!".
وكمـا في كل مـرة فرت دمـعـات حارة
من عـينـيـها الـغـائرتـ وسط مـغارة
ــرأة مـن الــتــجــاعــيـــد ولم جتــهــد ا
نفـسها بإيـقاف مسيرة دمـوعها عبر
أخاديـد وجههـا الشـبيهـة بتـعرجات
أعــــمق أنــــهــــار الـــعــــالم عــــلى وجه

اليابسة. 
كـانت تـنـتـظـر مـرور الـوقت الـبـطيء
ـسـاء.. جــداً من أجل بـلـوغ ســهـرة ا
تغـطس في غفوة قـصيرة ثم تتـبعها

بـأخرى وهي تـراقب أنـ جـسـدها
تعب عن كثب. وأخيراً حان وقت ا
ُــنــتـظَــرة مع أغــنــيـة " ســهــرتــهـا ا
ودارت األيـــــام". ادارت بـــــحـــــركــــة
خـفـيفـة من أصـابـعـها ذات الـعـظام
الــنـاتـئـة عــتـلـة الــراديـو لـيــصـلـهـا
الـصـوت نـقيـاً صـافـيـاً وكـأنه يأتي
مـن عــمـق نــبـع بــارد يـــروي روحــاً
أرهقهـا الظـمأ. تـمددت مـثل العادة
ـركــون إلى حــافـة عــلى فــراشـهــا ا
نافذة خشبية متآكلة األطراف. كان
الـوقت ربـيعـاً والـنسـيم الـعـابر من
ـقـدار ضـئـيل ـفـتـوحـة  الـنـافـذة ا
.. ـــرأة الـــقــد يـــداعب وجـــنـــتي ا
وصوت أم كلثـوم يصدح بكل قوته
ــظــلــمــة.. " في ارجــاء غــرفــتـــهــا ا
ودارت األيام ومرت األيام وما ب
بـعـاد وخصـام. وقـابـلـته.. ونـسيت
أني خاصـمـته ونـسيت الـلـيل اللي

سهرته...."
غـفـت فـاطــمــة بـهــدوء عــلى إيــقـاع
األغـنـيـة احلـريريـة لـتـتـجـاوزه إلى
أبـــعـــد من ذلك بـــكـــثــيـــر .. هـــا قــد
وصـلت إلى عـالم أبـدي يفـوق طول
ـرتــقـبــة ولم تـوقــظـهـا ســهـرتـهــا ا
وشـوشـة الـراديـو العـالـيـة من بـعد
انـــتــهــاء كل بـــرامج احملــطــة. ومن
يــومــهـا والــراديــو الــقــد يــصـدر
أصوات وشوشة غيـر مفهومة بعد
أن دارت فـــــاطــــمــــة عــــلـى وجه كل
ـا ـاضــيـة دو مــحـطــات أيـامـهــا ا

عودة تُرجتي...
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يتمددون
انتظرهم.. و.. ينتظرون

فالسيد كورونا يتشممنا 
ويقهرنا بنعوش

هجرت موانئها مع مالح 
تمزقت خرائطهم 

وضاعت بوصلة الربان 
فرمى برئتيه 

لكة راجفة   إلى بحر 
هبت عواصفها

وتهاوت  يا ربي األركان!
فإلى أين أمضي ?!
وقريني يالحقني ..

وصار ضيفي..
 و هنَّ

رتعشة في زحمة قلق ألصابعنا ا
ننتظر قدوم شبح 

دن الشاسعة تشرع له بوابات ا
وتطفىء أنوار ايقوناتها 

اسمه اجمل من غنج أنثى 
لكنه فحل دواب بذي قرن 

أشبه ما يكون بكلكامش 
 اليأبه فتتقهقر امامه خمبابا 
بحثا عن ذات في عشب فانٍ 

ينطح انفاس االحياء 
ما اسعده هذا الكورونا بعواجله 

 جعل مسالكنا تسخر منا
والزمنا قبور هلكى يتشفون بنا

ها هو  بقبحه  
نعطفات يتنزه في ا

فمن أقصى موطن كونفيشيوس
حيث دقات ساعة

 في اسواق 
ووهان

تطيًا ريح فناء خرج 
فاصل  فارتعدت ا

من تــفــاصـيل مــلـتــهــبـة بــجـائــحـة
جنون يتصّاعد جحيماً

فوق عتبات مضرجة باخلوف 
ومهلهلة باألباطيل 

حــتـى أن مــدنًـــا شـــتى تـــتــكـــســر
فننكسر معها

مدن في الشرق 
مدن في الغرب 

مدن باصرة.. ومدن بصيرة  
مدن عارية

تبحث عن لباس 
من توت !

محجورة هي اآلن. 
.. وطهران .. موسكو.. وبرل

روما وأسوار الفاتيكان..
حائط مبكى..

ومكة..
أربيل.. والنجف ..والبصرة..

آه  يا للحسرة
فهي بقربي وانا حيران 

وثمة جيران

وهم
 صحون مائدة نزلت..

ومكثت..
لعقة موتي ! ماسكة 

فيا دنياي
أأصعد ..أم ..انزل..

عفر باللعنة?!  الى تاريخي ا
فالعيون ارتصفت.. 

والــــشــــوارع بــــصـــمــــات تــــلــــحس
ضياعها

و تغفو جاثية 
جنب حدائق 

ال تزهر غير اكفان 
نافضة لألوراق

تتبخر من أشجار كورونا
فانصت لوقع خطوات..

أصوات..
وصافرات..

تنعق مع قارعة فنارات..
تلوك  قصائد للوركا..

وتلوث
       رموش

                   اسبانيا !
وتمزق شرنقة جيوكندا دافينشي 

فتبتئس الدوالرات
 من فجاجة ألمريكا
اثارت امتعاض

 روح الن غينسبيرغ!
وانت يا صديقي

هل مرهون بالرعب 
من حاضنة كمامتك مثلي ?!

فلقد اغتالوا يا فاضل العزاوي
 ارواحنا احلية 

وتناثرت من اقداسهم 
 ألطاف غيبوبة ..

سفحت ومحت رهافة مودتنا
لكننا مازلنا نرقب  

مجيء عابرين.. وعودة زائرين
انحسرت عنهم رائحة ماء 

و عشش كورونا..
فوق أهداب سادات لهم في مشهد

ليغيظهم ..
           فتسلق..

                      اللبالب.. 
ثم فاض على مشاهدنا

ووقف خلف الباب!
فالزاحفون في العتمة

يذرفون..
 دموعا مرتبك 

ومـابــ احملـاجـر واحملـجـر يـلـوذون
بكمامات و قفازات ..

فكم..
يا رباه..

من ..مات..?!
ومتى تفسح لنا طريقاً 

كي نستنشق 
عبقاً

يعصمنا من جيثوم وعول تتردى 
وتتراقص رافسة

فنطلق مصائرنا  غيوماً 
تهرب..

 من صهيل..
                 حاد
يتحسس تنورة ألميرة

و يتسلل
 إلى مكتب وثير 

طهرات بوريس جونسون 
ولذا يئست  احجار خرائبنا .. 

وال مع ..
           سوى نافذة ..

                        بال اكاليل
.. نرنو إليها مبتهل

... وملوح
بالتعاويذ !

    Íd UM « ÊU³Cſ ‰œUŽ 

ذي قار  

ربــتـت عـلـى وجه الــراديــو بــيــدهـا
البيـضاء وأنساب صـوتها الشجي
لـوءاً بـحنـان طافـح وهي تخـبر

جهازهـا العـتيق عن مـوعد الـسهرة
نتظرة... ا

" ال شيء ســيـــعــكـــر صــفـــونــا هــذا

وأنا أجالسُ يومي
على مصطبةٍ في احلديقة
أراني اخرجُ من عشبةٍ

ثم أحييّ الصباح 
بتلويحةٍ خضراء 
هذه شرفة احملها
تــــردُّ حتــــيــــتّــــهـــا

للشمس 
وأخرى

طائر يحط عليها
يـــــوقـظ فـــــيــــــهـــــا

الرغبات
ثم يخطفَ أفقاً  

وبه يتنائى
هـــــــــــــذه طــــــــــــرق
تـــــتــــنـــــاسل بــــ

اخلطى
وتـمـتـدُّ حـتى آخر

الكلمات 
فيما احلياة 

أراهـا تـنـهـمـر من
نظراتٍ زائغةٍ

لــفــتـيــاتٍ يــعــبـرن
القلب  

أو بـصـبـيٍ تـسـير
به األحالم

كما لـو كان يطير
من غير جناح

يا لهذا الصباح 

ر سريعا  اذا 
ولم احتف بعد بنفسي 
وتمضي به الطرقات
.....
هكذا تمر احلياة.

  wCLðË ÆÆ…UO(« dLNMð «cJ¼

—«ÒuG « ‰öÞ 

بغداد
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على الصـعقات الكهربـائية كلما
ـوت! ولبـنـاء النّـظام زاره ملك ا
الـسـيــاسي بـنـاء حــقـيـقــيـا فـإنّ
تشـكيل جـبهـة سيـاسيـة وطنـية
مـعـارضـة بـات ضـرورة مـلـحـة 
كن دوام احلال على هذا إذ ال 
ــنــوال. ربّــمــا مــا زالت فــرص ا
إصالح الـدولة ونـظـامـها قـائـما
إذا مـا تـشـكـلـت قـوى سـيـاسـيـة
وطــنــيــة مــعـارضــة تــبــتــعـد كل
الـــبـــعـــد عن ســيـــاســـة احملــاور
والــتــخــنــدقــات الــطــائــفــيــة أو
نـاطقية الـضيقة  وال أرى في ا
تــأخـر والدتــهــا إلّـا إنــذار شـؤم
ـا بــسـقـوط كل أركـان الـنـظـام 
يــــؤدي إلى فــــوضى عــــارمـــة ال

نتمنى حدوثها. 

ـقـراطي«. وهي بـهـذا حتـدد د
شـكل الـنّظـام الـعـراقي وتـصفه
ـقـتضي ـاني وا بـالـنّـظـام الـبـر
حتـماً لوجـود سلطـة ومعارضة
إلّــا إنّ هــذا لم يــتـحــقق في ظل
الـنّـظـام اجلـديــد. عـلى الـعـكس
مـن ذلـك اجتــــــــهـت الــــــــقــــــــوى
السيـاسيـة إلى إتفـاقات عـرفية
بُــــنـــــيت عــــلـى احملــــاصــــصــــة
الـطـائـفــيـة وتـقـاسم الـسـلـطـات
بـــعــــيــــداً عـن أسس الــــنــــظـــام
ـــــاني ـــــقـــــراطي الـــــبــــر الــــد
صلحة العليا للدولة ; وهذا وا
ما شـكّل نظـامـاً معـوجّاً أعـرجاً
اجته بالبلد نحو الهاوية وشلّ
ـا جـعـله الـنّـظــام الـسـيـاسـي 
نــظـامـاً مــيـتـاً سـريــريـاً يـعـيش
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الـســلـطـة: سـلـطـة
الدولة. وال وجود
حلـــزب ســـيــاسي
هــدفـه احلــصــريّ
الــتـبـشـيـر بـفـكـرة
عــلـيــا أو الـدفـاع
عــن مـــــــــــــبـــــــــــــدأ
اجــــــــتــــــــمــــــــاعي
وثــــــــــقـــــــــافي إال
ـقـدار مـا يـكـون
ذيــنك الــتــبــشــيـر
والدفاع جزءًا من
عـمـلـيـة سـيـاسـية
مـــــــشـــــــدودة إلى
هـدفـهـا الـنـهـائي:
الـــســـلـــطــة«. فال
مـــــعـــــنى حلـــــزب
ــعـارضـة يـدّعي ا
ويــــــــشـــــــــارك في

احلـكـومـة الـقــائـمـة وال يـسـعى
إلى الوصول إلى السلطة.

—u J  ÕUMł

ــكـســور في الـنّــظـام اجلــنـاح ا
السياسي العراقي:

ـــا تــــقــــدم أهـــمــــيـــة إتـــضـح 
وضــــرورة وجــــود مـــعــــارضـــة
سـياسـية تـراقب عمل احلـكومة
وتالحـق زالتـهـا لـتـقـدم نـفـسـها
ــكـــنــاً لــلـــوصــول إلى بـــديال 
ادة األولى الـسلـطة. فـرغم أن ا
من الـدسـتــور الـعـراقـي الـنـافـذ
لـــســـنــة  2005تــنـصّ عــلى أنّ
»جـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراق دولـــة
احتـاديـة واحـدة مـسـتـقـلـة ذات
سيادة كاملة نظام احلكم فيها
ــاني) جـــمــهــوري نـــيــابي (بـــر
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كـيف نسـتفيـد من توجـهات علم
الـنـفـس اإليـجـابي في الــتـعـامل
مـع اآلثـار الــنــفــسـيــة جلــائــحـة

فيروس كورونا:
أوال: الـتـعاطي مـع األزمة بـشكل
الحـظ أن احلــالـة إيــجــابي: فــا
العامة للعالم والسلوك البشري
ـرحلة قاتـمة تـمامًـا - في هذه ا
الـــفــــاصـــلــــة من الـــزمـن- عـــلى
الـتـقـاريـر اإلخـبـاريـة الـتي تـبث
الذعـر والفـزع واخلـزن للـناس 
ــهـتــمـ نــاهـيك عن مــعـامــلـة ا
بـالــرعـايــة الـصــحـيــة في أغـلب
األمـاكن بطـرق قـاسيـة  مـثبـطة
لـلـهــمم. وبـالـرغم من ذلك  فـفي
أوقات كـثـيرة من األزمـة  رأيـنا
جــانـبًـا جــيـدًا لـلــنـاس ولألمـور
بـشـكل عام. ومع ذلـك نشـير إلى
ـالمح اإليــجـــابـــيـــة الــتي أهم ا

ظهرت مع األزمة: 
 •ظهور سلوكـيات إيجابية مثل
التـعاطف والتراحم وسـلوكيات
ـــســــاعـــدة لـــدعم الـــتــــطـــوع وا
الـــضـــعـــفـــاء وغـــيــر الـــقـــادرين
ـهن الـيـومـيـة كـما وأصـحـاب ا
ـاط سلـوكيات تـغيـرت بعض أ
الـــــــنـــــــاس لـألضـل في أغــــــــلب
األحـــيـــان مــثل تـــرتـــيب صــرف
عاشـات والتعامل مع مرتـبات ا
كبار السن بشكل أكثر لياقة عن
ذي قـــــبل  ومـــــراعـــــاة بـــــعض
سـلـوكـيــات الـتـبــاعـد اجلـسـدي
ومــراعـــات احلــيــز الــشــخــصي
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 •تطبيق ساعات احلظر وتقليل
الزحام والنزول للشوارع حافظ
عــلى الـبـيــئـة وَحّـد مـن الـتـلـوث
وعــــوادم الـــســــيــــارات وه امـــر

ايجابي أيضا. 
 •تزايـد فـرص التـعـلم والتـرفيه
عـــبـــر اإلنــتـــرنت حـــيث يـــقــوم
الـعــديــد من مــقــدمي اخلــدمـات
بـإصدار مـوارد مجـانـية لـلتـعلم
أثـنـاء فــتـرات احلــظـر  اعــتـمـد
أعـــــلب الـــــطالب عـــــلى تـــــلــــقي
احملـاضــرات اون الين كــمــا قـام
ـوظــفـ بـأداء عــدد كـبـيــر من ا

نزل وهذا تطور وظائفهم من ا
إيــجــابي في الــتـعــلــيم والـدور
الوظـيفي أيضا  كـما  تقد
حفالت عبر الـيوتيوب مباشرة
مــثـل احلــفالت الــتي نــفــذتــهــا
ــصــريــة لالتــصــاالت شــركـــة ا
ـارســة اإلبــعـاد ( (weأثــنــاء 

االجتماعي. 
مـاهي الـسـلـوكـيـات اإليـجـابـية
الــتي يــجب أن تـكــون جـزء من
شـخصـيتـنـا وتصـرفاتـنا أثـناء
التـعـرض للـجائـحات واألوبـئة

عموما?
1- الـرضــا والـتـقـبـل والـصـبـر

مزوج باألمتنان: اإليجابي ا
من وجــهـــة نــظــري أن الــرضــا
والـتــقــبل والــصـبــر اإليــجـابي
ــمـزوج بــالـشــكــر واألمـتــنـان ا
أكـثــر أهــمـيــة اآلن من أي وقت
مضى. إن تـدريب عـقولـنـا على
الـــتــركــيــز عــلـى اإليــجــابــيــات
ــتـاحـة في الــعـالم خالل هـذه ا
ــكن أن األوقـــات الـــصــعـــبـــة 
يـســاعـد صــحـتــنـا اجلــسـمــيـة
والـنفسـية. فيـساعدنـا األمتنان
فـي إيـــجـــاد مــــعـــني وقــــيـــمـــة
لـلــتـغــيـيــرات الـتي تــطـرأ عـلى
حيـاتـنا الـيـوميـة خـاصة فـيـما
ـنـزل ... يـتــعـلق بـبـقــاءنـا في ا
فـيــجب أن نـؤمـن بـأنــنـا نــقـوم
بــذلك من أجل الــصــالح الــعـام
حــتى لــو كــان بـقــاءنــا فــتـرات
ـــنـــزل يـــســـبب طـــويـــلـــة فـي ا
مضـايقات مـؤقتـة لنـا وشعورا
بــالــوحــدة. عــلــيــنــا أن نــســأل
أنـفـسنـا مـا الـشيء الـذي يجب
ـتنـ من أجـله? ما أن نكـون 
الـذي جعـلني أبـتسم الـيوم? ما
هـو الــشيء اجلـيـد الـذي حـدث
بـشـكل غــيـر مـتـوقع الـيـوم? مـا
الذي يـجعلنا نـضحك ونبتهج?
تع بها دون نعدد النعم التي 
غـيــرنـا ونـشـكــر كل من يـسـدي
إلــــيــــنــــا مــــعــــروفــــا من األهل
واألصــــدقــــاء وزمالء الــــعــــمل
نـشـكـر الـله عـلى نـعـمـة بـقـاءنا
واسـتـمـرار حـيـاتـنـا وبـقـاء من

نحبهم.
2- تــنــظــيم الــذات انــفــعــالــيـا

وسلوكيا:
يـجب أن نـتـمـتع بـالـقـدرة عـلى
تـنــظـيم انـفــعـاالتـنــا اخلـاصـة
ونـــعـــتـــني بـــأنـــفـــســـنـــا عـــلى
ـــــســــتـــــويــــ االنـــــفـــــعــــالي ا
والــســلـوكي وعــمـلــيــة تـنــظـيم
االنفعاالت تبدأ بوجود قدر من
رونه والصمود النفسي ح ا
الـتـعـرض لالزمـات  فيـجب ان
نــظــهــر مـــا يــســمي بـــالــلــطف
compassion-Self بــــالـــذات
ونظبط انفـعالتنا فال نبالغ في
اخلـــوف الــــقـــلق وانـــفـــعـــاالت
الغضب  وال نبالغ في الشعور
بـالوحـدة ونبـدأ في التـأقلم مع
الــظـروف اجلـديــدة ونـتــجـنب
الـــــيــــأس ونـــــتــــمـــــتع بـــــاألمل
والــتــفـاؤل. نــغــيـر من طــريــقـة
ــؤدي تـــفــكـــيــرنـــا الـــســلـــبي ا
بـالـضـرورة النـفـعـاالت سـلـبـيـة
ونــعــتـني بــأنـفــســنـا  ونــنـظم
سـلـوكـيـاتـنـا من خـالل أسـلوب
احلـيــاة الـيـومي واتــبـاع سـبل

ــارســة الــرعــايــة الـــذاتــيــة و
ارس الـسلـوكيات الـصحـية  
سـلــوكــيـات ايــجــابـيــة جــديـدة
ونـتـقن مـهـارات جـديـدة ونـهتم
ـمـارسـة انـشـطـة سـارة أثـناء
ـنزل نـشارك فتـرة بقـاءنا في ا
كن أسرنـا األنشـطـة السـارة 
ــنــزل ــشــاركـــة في تــرتـــيب ا ا
وترتيب غرفة النوم ومقتنياتنا
ارس تـمريـنات الشـخـصيـة  
ريـاضـيـة في احلـديـقـة أو حتي
نـزل  مجرد تـغيير في صـالة ا
النشاط له آثـار مفيدة للحد من
أعـــراض االكـــتــئـــاب اخلـــفــيف
والــقـــلق. كـــمــا ان اســـتــرجــاع
الذكريات السـعيدة ومشاركتها
مـع األســرة واألصــدقــاء يــغــيـر

زاجية لألفضل. احلالة ا
ومن أهم مــا يــجب الــتـمــتع به
احلس الــفـكــاهي في مـواجــهـة
أزمــــات احلـــيـــاة; فــــقـــد أكـــدت
بـــحـــوث عـــديـــدة أن الـــضـــحك
والـفــكـاهــة عـلـى وجه الـعــمـوم
أفــــضـل عالج لـــــلـــــعــــديـــــد من
األمـراض اجلسمـية والنـفسية.
يـــجب أن نـــتـــلـــقي الـــضـــغــوط
ـا ـرح  الـيـومـيــة بـشيء من ا
يــجـعــلــنــا نــشـعــر بــالــســعـادة
الـداخــلـيــة ويـكــون حـافــزا لـنـا
مارسة سلـوكنا اليومي بشكل
من اإليجـابية  يـجب أن نبحث
عن مصـادر لـلضـحك لتـخرجـنا
من حالـة التـوتـر والقـلق سواء
كـانت مـقـاطع فـيـديـو مـضـحـكة
عــلى الـيــوتـيـوب أو مــشـاهـدة
مـسـلـسالت وأفـالم كـومـيـديـة .
فـــالـــضــحك يـــخــفـف من وطــأة

الضغوط. 
3- اسـتعـن بالـقـوي االنسـانـية

االيجابية 
بـظـهـور عـلم الـنـفس اإليـجـابي
مـنـذ عام 2000 كـحـركـة إلعـادة
التـركـيـز والـتوجـيه بـاالهـتـمام
ــبــذولـة الــنــفــسي واجلــهــود ا
نــحــو اإليـجــابــيـات فــقــد أثـار
اهـتـمـامـا نـحـو مـواطن الـقوى.
Evans فـــافــــتــــرض ايـــفــــانـــز
 (1993)أن الـــــســــلـــــوكـــــيــــات
الــســلــبــيــة أو أعــراضــهــا لــهـا
أشكـاال إيـجابـيـة بديـلة ومن ثم
يــركــز عــلـم الــنــفس اإليــجــابي
بـشـكـل كـبـيـر عـلى الـبـنـاء عـلى
نـقــاط الــقـوة لــتـعــزيــز الـهــنـاء
الـنـفـسـي .لـديـنـا جـمـيـعًـا نـقاط
قـــــوة  حـــــصـــــرهـــــا في ست
فــــضـــائـل كــــبـــرى (احلــــكــــمـــة
عرفة الشـجاعة االنسانية وا
الـــعــــدالـــة الـــزهــــد الـــســـمـــو
والــــتـــــفـــــوق) تــــضم  24قــــوة
إنـسـانـيـة إيـجـابـيـة مـنـهـا عـلى
ـثــال: احلب  الـلـطف ســبـيل ا
الذكـاء االجتـمـاعي التـسامح 
الـروحـانـيــة والـتـدين الـعـدالـة
الــقــيــادة الــتــفــاؤل. يــجب أن
نــســتــخــدم نـقــاط الــقــوة هـذه.
ـكن أن يـبـدو هذا ولـكن كـيف 
في أوقات األوبئة واجلائحات?
 •إذا كـانت قـوتـنـا مـتـمثـلـة في
ـكـنـا الـتـركـيـز عـلى الـلـطـف  
األعـمـال الـتي تظـهـر اهـتمـامـنا
ـثـال بـاآلخـرين  عـلـى سـبـيل ا
الــقــيـــام بــالــتــســوق لــشــخص

ضـــعــيف لـــلــحـــد من تـــعــرضه
لـــلــفــيـــروس  وتــقـــد وجــبــة
ــــقـــدمي الـــرعــــايـــة أو ســـائق

اسعاف أو عامل نظافة...الخ.
 •إذا كانت قـوتـنا هي الـقـيادة
ــكـنــنـا اســتــخـدامــهـا ــا  فـر
لــتــوجــيه أســرنــا واصــدقــاءنـا
واحملـــيـــطــ في الـــتــكـــيف مع

التغيير الذي حدث. 
 •إذا كـانت قـوتـنـا مـتـمثـلـة في
ـا نـفـكـر في طرق اإلبـداع  فـر
مختلفة للخروج من األزمة وأن
نقدم أفـكارا غير تقـليدية خارج
الـصـنـدوق في مـواجـهـة األزمـة
وايجـاد حلول مبـتكرة لألزمات
وطرقا جديدة للتكيف. أو طرقا
ـــارســــة الـــعـــمل جــــيـــدة في 
الـيــومي كــان نـقــدم مـحــاضـرة
غــيــر تــقــلـــيــديــة لــطالبــنــا  أو
ننـصح أوالدنا الصغـار بالعاب

مبتكرة. 
فـفي دراســة أجــريت عــلى عـدد
مكون من  5500شخـصا  كان
األفـراد عــلى قـدر مـنـخـفض من
ـيــول اإليـجــابـيــة مـثل قــبـول ا
الذات واالسـتـقالليـة والـهدف
فـي احلــــــيــــــاة والـــــــعالقــــــات
اإليـــــجـــــابـــــيـــــة مع اآلخـــــرين
والــتــكــيـف الــبــيــئي والــنــمــو
الــشـخــصي تـصل إلى  7مـرات
أكثر احتماال للتعرض العراض
االكـتئـاب عن أولئك األشـخاص
ن يــــتـــمــــتـــعـــون بــــالـــقـــوى
Wood االنـسـانـيـة االيـجـابـيـة

.& Joseph, 2010
ـــكــانـي ولــيس 4-الـــتـــبــاعـــد ا
الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي ( ضرورة

التواصل االجتماعي)
 اسـتـخــدام مـفـهـوم الـتـبـاعـد
االجتماعي بشكل خاطيء طول
فــتــرة األزمـة  وكــان بــاألحـرى
اســتــخــدام مــفــهــوم الــتــبــاعــد
ـكـاني; اجلـسـدي أو الـتـبـاعـد ا
ـــكن الـــتـــقـــلـــيل مـن قــوة فال 
الـعالقـات اإليـجـابـيـة والروابط
االجــتـمــاعـيــة في الــوقت الـذي
ـكاني هو أصـبح فيه التـباعد ا
القـاعدة. نـحن نـرى كبـار السن
فـي عــزلــة لــصــالـح صــحــتــهم
واألسر غير قادرة على مشاركة
الــعــنـاق لــبــعـضــهم الــبـعض 
وبـعض األحــبـاء الـعــالـقـ في
بـــلـــدان أخــرى نـــتـــيـــجــة وقف
هم الـطيـران  أصـبح اآلن من ا
أكــــثـــــر من أي وقـت مــــضى أن
نـــبـــقـى عـــلى اتـــصـــال ســـواء
هــــاتــــفــــيــــا أو عــــبــــر وســــائل
التـواصل االجتـماعي حيث أن
االبـتـعـاد االجـتـمـاعي والـعـزلـة
من احملـتمل أن يـسبب الـشعور
بــالــوحــدة. وكــمــا تــرون  فـإن
اآلثـــار الــصـــحــيـــة اجلــســـديــة
والـنفسـية للـوحدة تثـير القلق.
وتـشـيـر بـعض الـنتـائج إلى أن
نسبـة الوفـيات نتـيجـة الوحدة
الــنـفـسـيـة قـد تـصل الى % 29
وهي تــشــكـل خــطــرا أكــثــر من
الـسـمـنـة والـبـدانـة. كـمـا تـؤدي
شاكل صـحية متـعلقة الـوحدة 
بــــأمــــراض الــــقـــلـب وأمـــراض

ناعة والسكتة الدماغية.  ا
مـع مراعـاة عـدم إسـراف الوقت

فـي مـطـالـعـة وسـائل الـتـواصل
االجتـماعي فقد أصبـحت مليئة
بـاألخـبـار الـكـئـيـبـة لـكـنـهـا في
الـوقت نفسه تـساعد الـكثيرين
في الـتـعـرف عـلى آخـر األخـبار
أوال بــــــأول والــــــتـــــواصـل مع
األصـدقـاء واألقارب. وقـد يـكون
احلـل هـو االمــتـنــاع عن إدخـال
الـــهــاتف احملـــمــول إلـى غــرفــة
الـــنـــوم أو حتــــديـــد مـــواعـــيـــد
صــارمـة لـلــتـوقف عن مــطـالـعـة
الــهـاتف وبــهـذا ســتـوازن بـ
ســـلـــبــيـــات مـــواقع الـــتــواصل

االجتماعي وب إيجابيتها.
5- تـــــعـــــلم بـــــعض مـــــهــــارات

واجهة االيجابية:  ا
 تـــعــــلم أســــالـــيـب مـــواجــــهـــة
إيـجـابــيـة وبــعض الـتــدريـبـات
فيدة أمر السلوكية والذهنية ا
ضــــرورى جـــــدا وقت األزمــــات

ومن أهم هذه األساليب :
 •إلــــهــــاء الــــذات وتــــشــــتــــيت
االنـــتـــبــــاه: يـــجب أن نــــشـــتت
االنتباه عن كل ما يثير اخلوف
والـــــذعـــــر من جـــــراء تــــفـــــشي
ستـجد  فقد فـيروس كورونـا ا
جنـد أنـفـسنـا رغـمـا عنـا نـطالع
أخـبـاره ونـتــابع تـطـوره طـوال
الـوقت. أشــارت الـدراسـات إلى
ــسـبب أن اسـتــرجـاع احلـدث ا
لـلضـغط النـفسي مـرارا وتكرار
يــرتــبـط بــارتــفــاع ضــغط الــدم
ـزاجــيـة وقـد وتـدني احلــالـة ا
يــــســــاهم تــــشــــيت االنــــتــــبـــاه
والـــتـــوقف عن الـــتـــفـــكــيـــر في
مـسـببـات الـتـوتر في تـخـفيض
الــــــــــضــــــــــغـط وإعــــــــــادتـه إلى

مستوياته الطبيعة.
¡Ušd²Ýô« WÝ—U2

ارسـة االسترخـاء والتأمل: • 
االسـتــرخـاء الــبـدني والــذهـني
مهم جدا لتقليل التوتر وهناك
تـمـريــنـات مـفـصـلــة لـتـدريـبـات
االســتـــرخـــاء لن نـــخــوض في
تفاصيلها هنا ولكن على األقل
يجب في احلياة اليومية ودون
الـــلــجـــوء خملــتـــصـــ في هــذا
اجملـال أن نـسـتلـقي عـى كرسي
مـــريح أو أريـــكــة ونـــســـتــرخي
جــسـديــا مـرة أو مــرتـ أثــنـاء
الــيـوم  ونــدرب أنـفــسـنــا عـلى
تــدريـــبــات الــتـــنــفس من خالل
الـتـحـكم في عـمـلـيـات الـشهـيق
والزفـير بـشكل مـتتـالي ومرتب
ـا يـقـلل من الـشـعـور بـالـقـلق
والـتوتر ومـن ناحيـة أخرى قد
ـــارســــة الــــتـــأمل تـــســــاعــــد 
واالسـتغـراق الذهـني الكـثيرين
في الــتـــغــلـب عــلى الـــضــغــوط
الــــنـــفــــســـيـــة. مـع مـــراعـــاة أن
البـعض قد يتـخذون من التأمل
فـــــرصـــــة الجــــتـــــرار األفـــــكــــار
ـــا يـــجــدون الـــســـلـــبـــيـــة ور
صـــــعــــوبــــة فـي الــــتـــــوقف عن
ـسـبـبة الـتفـكـيـر في األحـداث ا
للـقلق والضغط النـفسي عندما
يحاولون تصفية أذهانهم. وقد
يــــكــــون من األفــــضل لــــهــــؤالء
تشتيت انتباههم بأشياء ملحة
أو ضـرورية والـتركـيز على كل

ما هو إيجابي أثناء التأمل.
 •النـظر لألمور بشـكل مختلف:

يـلعب الـسـياق الـذي نـضع فيه
احلـدث دورا مـهـمـا في تـشـكيل
انــفــعــاالتــنــا. وضــرب الـكــاتب
الــبـريــطــاني ديــرين بـراون في
كـتـابـه "الـسـعــادة" مـثال بالعب
الـتـنـس الـذي يـتــجه لـلــمـبـاراة
وهـو مصّـر عـلى الفـوز. ويـقول
بـــراون إن الالعب إذا انـــشـــغل
بـهـدف الـفوز فـقط سـتـسـتولى
علـيه مـشاعـر اإلحـباط والـفشل
ـجـرد مــا يـخــسـر نــقـاطـا في
ـبـاراة.ولـهـذا الـسـبب تـنـتـاب ا
الـبـعض وال سـيـمـا الـبـاحـثون
ـثـاليـة مشـاعـر التـقصـير عن ا
والــغـــضب واخلـــزي عـــنـــدمــا
يــشـــعــرون أنــهم ال يـــحــقــقــون
ـــا ـــنــــشـــود ور الــــنـــجــــاح ا
يسـتـسلـمـون لإلحبـاط.في ح
أن الالعب الذي يكون هدفه من
ـبــاراة أن يـقـدم أفـضل بـدايـة ا
مـــا عـــنــــده لن يــــشـــعــــر بـــألم
اخلــــســــارة مــــا دام قــــد بــــذل
قـــصــارى جـــهـــده في الـــلـــعب.
فبـوادر اخلـسارة في احلـالـت
فــســرهــا الـالعــبــان بـــطــريــقــة
مـخـتلـفة وفـقا لـتـوقعـاتهـما في
ـبـاراة. وعـنــد تـطـبـيق بـدايــة ا
ذلـك في حـيـاتــنـا الـيــومـيـة قـد
يـــكـــون من األفــــضل أن نـــذكّـــر
أنـفــسـنـا في كل حلــظـة أو يـوم
في الــفـتــرات الــعــصــيــبــة بـأن
نـفـعل كل مـا بوسـعـنا لـلـخروج
من األزمـــــة أو الـــــوقـــــايـــــة من
ــــرض مـــثل احلــــفــــاظ عـــلى ا
الـنـظافـة الـعـامـة وتـرك مـسـافة
مـنـاسـبـة بيـنـنـا وبـ اآلخرين
بــدال مـن الــتــركــيــز عــلى هــدف
واحد خارج عن سـيطرتنا كأن
ـــرء لـــنــفـــسه "أنـــا لن يـــقـــول ا
ـــكن أن ــرض وال  أصـــاب بـــا
أصــاب بـه". وذلك ألن األحــداث
ـســبـبـة لـلـضـغــوط الـنـفـسـيـة ا
غــالــبــا مــا تــكــون خــارجــة عن
سـيطـرتنـا وقـد نصـاب بالـقلق
وتـــنــتــابــنـــا اخملــاوف عــنــدمــا
نحـاول السيـطرة على أمور من
ستحيل السيطرة عليها. لكن ا
عـقولة الـتركـيز علـى األهداف ا
الـــــتي تــــدخـل ضــــمـن نــــطــــاق
سـيــطـرتــنـا سـيــقـلل مـن الـقـلق

والتوتر.
 واخلـالصة أنـنـا إذا استـحوذ
عليـنا القلق وتمـلكتنا اخملاوف
بشـأن ما يحـدث في العالم فلم
ال جنـرب بـعض هذه اخلـطوات
بدال من اجترار األفكار السلبية
ومـتـابعـة األخـبـار عـلى وسائل
الــتــواصل االجــتـمــاعي حلــظـة
بـــلــحـــظــة أو االســـتـــغــراق في
التـأمل الـسلـبي الـذي قد يـزيد
الـقــلق والـتـوتــر لـدى الـبـعض.
ـشـاعـر وعـلـيـنـا أن نـتـذكّـر أن ا
الـســلــبــيــة أو االيــجــابـيــة هي
مــحــصــلــة لـــنــظــرتــنــا لألمــور
وطـريـقة تـفـكـيـرنـا. أمـا اذا كـنا
من أولـئك الذين سـيـطر عـلـيهم
الـقـلق واالكـتئـاب بـشـكل مـبالغ
ن يعانون مسبقا من فيه أو 
أحــد االضـطــرابـات الــنــفـســيـة
فـيـجب عــلـيـنـا في هـذه احلـالـة
ــعـالج مـراجــعـة الــطـبــيب أو ا

النفسي اخملتص.
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القاهرة

"احلـــكــــومـــة" أي الــــســـلــــطـــة 
عـارضة". ولـذا فـإنهـا تشـير و"ا
إلى الـــقــوى الــتي تـــقف مــوقف
الــضــد أو الــرفض لــلــحــكــومــة
الـــقــائــمـــة وتــســعى لـــلــحــلــول
كننا التعبير عنها محلها. أو 
بـأنـهـا  خالف مع احلـكـومة أو
ســـيـــاســـاتـــهـــا  أو الـــنـــخـــبـــة
الـــســــيـــاســــيــــة  أو الـــنــــظـــام
الـسـيـاسي كـكل  يـتم الـتـعـبـيـر
عـنه في اجملـال الـعـام  من قـبل
ثل منظّم من خالل طرق عمل
مــخــتــلــفــة  أهــمــهــا الــســلــطـة
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ـعـارضـة الـسـيـاسـية وتـتـميـز ا
ـــجـــمـــوعـــة من اخلـــصـــائص
ـكن تـوضـيـحـهـا كـمـا الـعـامـة 

يلي: 
ـعـارضة 1. النـسـبـية :- إذ إن ا
السيـاسية تـمثل مظـهراً نسـبياً
تــتــحــدد مــســاحــته بــالــظـروف
ـوضــوعـة الـقـائـمـة والـشـروط ا
الـــتي حتـــدد مـــســاحـــة الـــعــمل

مكنة. ا
ـعـني تـبادل 2. الـتـنـاوبـيـة :- 
األدوار مـــــا بـــــ احلـــــكـــــومــــة
ـعـارضـة  فـكال الـطرفـ من وا
ثال لـلسـلطة مـكن أن يكـون  ا
ــعـارضـة في في وقت مـا وفي ا

وقت آخر.
3. الــوضـــوح :- وهـــو مــظـــهــر
ــعــارضـــة ووضــوح رؤيــتــهــا ا
وبــرامـجــهـا مـن عـدمه  ويــؤثـر
عـلى درجــة الـوضــوح مـســاحـة
ــتــاحـــة في الــنــظــام احلـــريــة ا

الـــســـيـــاسـي  فـــفي األنـــظـــمـــة
الـتـسـلـطـيـة الـقـمـعـيـة دائـمـا ما
ـــعــارضــة في اخلــفــاء تــعــمل ا
خـــوفـــاً مـن بـــطش الــــســـلـــطـــة
وقــمـعــهــا عـلى عــكس األنـظــمـة
قراطية التي تتيح مساحة الد
من احلريـة قد تخـتلف من نظام
إلى آخـر ولكـنها جـميعـاً تسمح
مارسة نشاطاتها. للمعارضة 
ـعـارضـة :- 4. عــدم إسـتـقــرار ا
ــعـارضــة تــتـأثــر بـالــظـروف فـا
وتـقلـبـاتـها وتـبـعـاً لذلك يـتـغـير
مـيـزان قـوتـهـا وضـعـفـهـا  فـقـد
تكون يوماً قـوية ويوماً ضعيفة
 وهـــذا االخـــتـالل يـــؤثـــر عـــلى

نشاطها وأدائها وسلوكها.
عارضة أمّا فـيما يخص شـكل ا
فـهــنـاك إجتـاهـان: يـذهب الـرأي
األول إلـى عــــــدم إشــــــتـــــراط أن
ـعـارضــة الـسـيــاسـيـة تـتـمــثل ا
ـكن أن بــحــزب ســيـاسي  بـل 
تــذهـب أبــعــد من ذلك وتــتــمــثل
ــجـــمـــوعـــات قـــوى الــضـــغط
ـصــالـح  وهي بــهـذا تــذهب وا
ـعـارضــة تـتـمــثل بـأيـة إلى أن ا
مـجـموعـة تـخـالـف السـلـطـة في
تــوجـهــاتـهـا ولــهـا الــقـدرة عـلى
طرح إطـروحاتـها عـملـياً ; فـيما
يـــــــرى اإلجتـــــــاه الــــــثـــــــاني أن
ـعـارضــة تـنـحــصـر بـاألحـزاب ا
والـقوى السـياسـية التي تـمتلك
رؤيـــة ومـــنـــهــــجـــا وســـيـــاســـة
واضــــحــــة األهــــداف واخلــــطى
وتـــمــــتـــلـك األدوات الـــكــــافـــيـــة
ـتـمـثل لـتـحـقـيق ذلـك الهـدف وا
قـطـعـاً بـالـوصـول إلى الـسـلـطـة

وطــــرح نـــــفــــســــهــــا بـــــديالً عن
احلـكومـة عن طريق بـرامج عمل
مخـتلفة بـعد أن تقنع اجلـماهير
بـإنتـخـابهـا.  يرى الـدكـتور عـبد
اإلله بــــلــــيـــــقــــزيــــز في كــــتــــاب
عـارضة والسـلطة في الوطن »ا
الــعـــربي «الـــصّـــادر عن مـــركــز
دراسـات الــوحـدة الــعـربــيـة أنّه
»في سائر اجملتـمعات احلديثة
الـــــــتـي أجنـــــــزت ثـــــــورتـــــــهــــــا
االجــتــمــاعـيــة وأقــامت الــدولـة
الــوطــنـــيــة فــيـــهــا يُـــنــظــر إلى
ــعــارضــة الــسـيــاســيــة نــظـرة ا
تــتـجـاوز إطــار احلق والـقـانـون
ـصلـحة إلى إطار الـسـياسـة وا
العـامة للـوطن والدولة واألمة
بـعـد إشـبـاع احلق طـبـعًا«. وإن
الـــهـــدف الـــذي يــــدفع لـــلـــطـــلب
ـعارضة هو: تـزايد على دور ا ا
»صــون احلـيـاة الـسـيـاسـيـة من
االضــطـــراب ومــدُّهــا بـــأســبــاب
ـــعـــنى االســـتـــقـــرار. وبــهـــذا ا
ــعــارضـة  –في عُـرف تــصــبح ا
هــــذه الـــنــــظـــرة  –قـــوة تـــوازن
ضـروريـة فـي اجملـال الـسـيـاسي
بوصفه مـجالًا عمـوميًا وليست
عـبـئًـا عـلى الـسـلـطـة أو مـصدر
إزعـاج السـتـقـرارهـا كـمـا يُـنـظر
إلـيـها في دول اجلـنـوب ومـنـها
دُولُــنـــا الــعـــربــيــة«. ويــضــيف
بـــلــيـــقــزيــز: »يُــفـــتــرضُ في كل
مـعـارضـة سـيـاسـيـة أن تـسـتـمدّ
شــرعــيـــتــهــا من وجــود حــاجــة
إجـتــمـاعــيـة إلـيــهـا… وهـدف كل
معـارضة سياسـية في كل مكان
وفـي كل زمــــان الــــوصــــول إلى

يـهتم علـم النفس بـدراسة اآلثار
الـنــفـســيـة لــلـجــائـحــات وطـرق
مـواجــهـة الـضــغـوط الـنــفـسـيـة
ـــتـــرتـــبـــة عـــلـــيـــهـــا وفي ظل ا
ـعانـاة احلالـيـة للـعالم بـأسره ا
من اآلثــار الـنـفــسـيــة الـسـلــبـيـة
جلـــائــــحـــة فـــيــــروس كـــورونـــا
ستجد; فإن االعتماد على علم ا
الـــنـــفـس اإليـــجـــابـي ال يـــعـــني
جتــاهل مــا يـــحــدث في الــعــالم
والـــتــغـــيــرات واخملـــاوف الــتي
نشهـدها. وال ندعي أنه ال يوجد
ومـن ثم فعلـينا أن ألم ومـعاناة 
نصيغ رؤية مفرطة في التفاؤل.
 لـــيـس ذلك مــــا نـــعــــنـــيـه عـــلى
ـا نبـحث - في هذا االطالق وا
قال- عن طرق إيجابية حتقق ا
لـنـا االزدهـار والـتـمـكن والـهـناء
خـالل هــذه األوقــات الــصــعــبـة.
ويـــــركـــــز اجلـــــانب الـــــوقـــــائي
واالرشــــادي في عــــلم الــــنــــفس
اإليــــجــــابـي عـــلـى امــــكــــانــــيـــة
االســـــتــــــفــــــادة من الــــــقـــــدرات
والـــســمـــات اإليــجـــابــيـــة الــتي
يـتـمتع بـهـا البـشر فـي مواجـهة
الــــضـــغـــوط وأعــــراض الـــقـــلق
واالكـتئـاب الـتي يـعـانـون مـنـها
خــاصـــة عــنــدمـــا يــتـــعــرضــون

لألزمات. 
وقـــــد أشـــــار ســـــيـــــلـــــجـــــمـــــان
( (Seligman.2004وهــو أحــد
أشــهــر مــؤســسـي الــتــوجــهـات
اإليــجـابـيـة في عـلم الـنـفس إلى
أننـا لدينا ثالثة طـرق للسعادة
ــمــتــعــة (حــيث وهي احلــيــاة ا
ـــشـــاعـــر نـــركــــز عـــلى زيــــادة ا
اإليــجــابــيـــة إلى أقــصى حــد) 
تـفاعلة (حيث نعيش واحلياة ا

حـياة قـائـمـة عـلى نـقـاط الـقوة
اإلنــسـانــيـة لــديـنــا ونـدخل في
حـــــالــــة تــــدفق لــــلــــمــــشــــاعــــر
اإليجـابية)  وحـياة ذات معني
وهـــدف (الــغـــرض من احلــيــاة
ـتـلـكه عـنـها). ـعـنى الـذي  وا
وطور (سيلجمان) وجهة نظره
ــكــونـات الحــقــا لــلــبــحث في ا
اخلــمس لـلــهـنــاء الـنــفـسي في
ـــوذج يــــعــــرف اخـــتــــصـــارا
PERMA))بــنــمــوذج بــيــرمــا
ويـضـم خـمــســة مــفـاهــيم هي:
Positive الـعـاطفـة اإليـجـابـية

feelings?
االنــخــراط)  Engagementأو
حـــالــــة الـــتــــدفق) الــــعالقـــات
Relations ?(اإليــــجــــابــــيــــة)
ــعــنى  ?Meaningواإلجنـاز ا
 Achievementفـــالـــعـــواطف
اإليــجــابـيــة مــهــمـة لــتــحــسـ
الــــهــــنــــاء الــــنــــفــــسـي في ظل
األزمــات. وهــذا ال يــشــيـر فــقط
إلى الـسعـادة ; بل يشـمل طيف
شاعر اإليجـابية أيضًا الفرح ا
واحلـب واالمـــــتــــــنــــــان واألمل
والــفـخـر والــصـفــاء واإللـهـام .
أمـا العـالقات (اإليجـابيـة) فهي
أمــر ضــروري لــلــتــخــفــيف من
الشـعـور بالـوحـدة واالكتـئاب 
دمـر للـوحدة بـسبب الـتأثـيـر ا
عـــلـى الـــصــــحــــة اجلـــســــديـــة
والـنفسـية . ولقد أصـبح معنى
كن احلياة أكثـر أهمية  ألنه 
أن يـساعـد في استـمرار الـهناء
النفسي خالل األوقات الصعبة
عـندما نـكون قـادرين على رؤية
قـيمة وفوائـد التضـحيات التي

نقدمها لآلخرين.

حــتــمـاً ال يــطـيــر طــائـر من دون
جــنــاحــ  واجلــنــاح الــواحــد
فــائض عن احلـاجـة إذا مــا فـقـد
الـطـائـر جـنــاحه اآلخـر هـذا مـا
نراه واضـحاً وجلياً فـي حياتنا
 وال يـحــتـاج فــلــسـفــة لـبــيـانه.
ـثل ينـطبق عـلى النّـظام وهذا ا
ــاني فــهــو نــظــام يــطــيـر الــبــر
بـجـناحـ أسـاسـيـ مـتـمـثـل
عارضة. وأي نظام بالسلـطة وا
ـانيّ يـخلـو من ركـن من هذه بـر
األركان فهـو منسوب زورا إليه.
فــــإن كــــان وجـــود الــــســــلــــطـــة
ضـروري حلـفظ الدولـة والنـظام
الــعــام وحتــديــد احلــريــات فـإن
ـعـارضة الـسـيـاسيـة ضـرورية ا
ـنع الـسـلـطـة من الـتـوجه نـحو
الديـكتـاتوريـة واإلستـبداد. وما
ـعـارضة هـنـا أنـهـا جزء ـيـز ا
فـــاعل في الـــنــظـــام والــقـــانــون
الــقـائم وتــسـتــمـد شـرعــيـته من
خاللـه كـمــا أنـهــا تــمـثل وجــهـة
الـــنــظـــر اخملــالـــفــة لـــلــســـلــطــة
(احلــكــومـة) وحتــمل مــشــروعـاً

سـيــاســيـاً وبــرنــامـجــاً عــمـلــيـاً
يــتـعـارض في تــفـاصـيـله ورؤاه
مـع فـــــلـــــســــــفـــــة احلـــــكـــــومـــــة
وسياساتها. ولوضع األمور في
نـصـابهـا يـتـع عـلـينـا اإلجـابة
لحّة عن مجـموعة من األسئـلة ا
الـــتــــالـــيــــة: مـــا هــــو تــــعـــريف
ـــعــارضــة الــســيــاســيــة? ومــا ا
خـصائـصـها وشـكـلهـا? ومـا هو
اخلـــلل الـــبـــنـــويّ في الـــنـــظــام

السياسي العراقي?
ـعـارضـــة الـسـيـاســـية تـشـيـر ا
إلـى مـجــمـوعــة من الـفــعـالــيـات
والــــنـــشـــاطــــات  تـــمــــارســـهـــا
اجملتـمـعـات لـبـيان مـعـارضـتـها
لـسـيـاسـات ووظـائف مـجـمـوعة
أخــرى  أو لــلــدفــاع عن رأي أو
مـوقـف سـيــاسي أو إجــتــمـاعي
ـعارضـة الـسيـاسـية  . فـا مـع
تـــعــني الـــعــمل الـــذي تــقــوم به
القوى السياسية ضد السلطات
 وعليه فـإنها تُعتـبر مظهراً من
مـظـاهـر احلـكم الـذي يـتـقـاسـمه
طــــــــرفــــــــان  وهـــــــمــــــــا كـل من
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{ تـونس  –وكـاالت -  نــعت مـؤســسـة
الــتـــلـــفـــزة في تـــونس ووزارة الـــشــؤون
الـثــقــافـيــة اخملــرج الـتــلــفـزيــوني صالح
الدين الـصيـد أحد أبـرز صنـاع الدراما
اضي التـونـسـيـة والـذي تـوفي االثـنـ ا

عن عمر ناهز 70 عاما.
كــمــا نــعــاه عــدد من فـــنــاني تــونس في
مـثلة ـمثل ظافـر العـابدين وا مقدمـتهم ا
ـغني مـثل خـالـد بـوزيـد وا درة زروق وا

محمد بن صالح.
ـنتـجـة هـنـد صـبري ـمـثـلـة وا ووصفـته ا
بأنه (سيد الدرامـا التونسيـة) قائلة على
حسـابهـا في تـويتـر (تـرك بصـمـة كبـيرة

.( في قلوب التونسي
انـضم الــصــيـد إلى مــؤســسـة الــتـلــفـزة
الـــوطــنـــيـــة بــعـــد ســــنــوات قـــلـــيـــلــة من

تأسيسها.
وقدم خالل مسيرته الـطويلة عددا وافرا
سـلـسالت النـاجـحة مـثل (شـوفلي من ا
حل) و(اخلـطـاب عـلى الــبـاب) و(عـشـقـة
وحكـايات) و(نـسيـبتي الـعزيـزة) و(قمرة
ســـــــــــــــيــــــــــــــدي
احملـــــروس)
و(أمواج).
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الــنـاقـد الــعـراقي زاره وفــد من االحتـاد الــعـام لألدبـاء
والكـتاب في العراق فـي داره ببغداد لالطـمئنان على
صـحــته بــعـد تــعـرّضه ألزمــة صــحـيــة الـزمــته فـراش

العافية.
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ي واخملـــرج الــــعـــراقي االكــــاد
الــقى مــحـاضــرة فــنــيـة ثــقــافــيـة
بـــــعــــــنــــــوان (افــــــاق الــــــدرامـــــا
التـلفزيونية ومسـتلزمات التطور)
ضــمن فـعــالـيــات مـهــرجـان بــلـد

الصمود الدولي اون الين.
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الــــكــــاتـب االردني صـــــدرت له روايـــــة (عــــدوى احلب
وت)عن دار فضاءات للنشر والتوزيع بعمان وبدعم وا
من وزارة الـثقافـة االردنية  وتقع في  231صـفحة من

القطع الصغير.
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u²½—uð ÊUłdN0 إن(أوسـاط هـولـيـوود ال فــكـرة لـديـهـا
عن مـوعـد اسـتـئـنـاف تـصـوير األفالم
بسبب اجلـائحة التي
وقع ضــحــيــتــهــا هــو

أيضا قبل أشهر).
ـمـثل احلاصل وكان ا
على جائـزتي أوسكار
عــــــــــــــن دوره فــــــــــــــي
فــــــوريــــــسـت غــــــامب
وفـيالدلــفـيـا أول جنم
ســــيـــنـــمـــائـي يـــعـــلن
إصـابتـه بكـوفـيد-19
فـي آذار عــنــدمــا كــان
فـي أســــتــــرالــــيــــا مع
زوجته ريـتا ويـلسون
الــــتي أصـــــيــــبت هي
أيضا حتضيرا لفيلم
عـن إلــــــــــــــــفـــــــــــــــيـس

{ لـــوس اجنـــلـــوس (أ ف ب) - قـــال
ــــمــــثل األمــــريــــكي تــــوم هـــانــــكس ا

بـريــسـلي.وكـانت واليــة كـالـيــفـورنـيـا
إحــدى بـــؤر الــوبــاء الــرئــيــســيــة في
ـتـحــدة أعـطت قــبل فـتـرة الـواليــات ا
ــعـاودة قــصــيــرة الــضــوء األخــضــر 
تصوير األفالم شرط احـترام القواعد
الـصــحــيـة الــصــارمــة. لـكـن غـالــبــيـة
االنتـاجات ال تـزال متـوقفـة وال يتوقع
تـــــــوم هــــــانــــــكـس أن تــــــســـــــتــــــأنف
قــريـبــا.وأوضـح (ال أعـرف أبــدا مــتى
سـأتــمـكن من مـعـاودة الـعـمل. ال أحـد

لديه أدنى فكرة).
ومـضى يـقـول (سـيـحـصل ذلك لـكن ال
نـعــرف مـتى. يــجب أخـذ الــكـثــيـر من
األمـور في االعـتـبار ومـنـهـا اجلوانب
الية والقانونية والتأم فضال عن ا
قـيــود الـتــبـاعــد اجلـســدي).وكـان من
ــــتــــوقـع أن يــــبــــدأ عــــرض فـــــيــــلم ا
غـرايـهـاونـد من بـطـولـة تـوم هـانـكس

مثـلة الهنـدية بريانـكا شوبرا { نيودلهي  –وكاالت - تستـعد ا
ثـلة بولـوودية تمثل بالدهـا في مهرجـان تورنتو ألن تكون أول 
السينمائي الدولي. وسـتمثّل شوبرا السيـنما الهندية إلى جانب
ـهـرجـان السـيـنـمائي في احد اخملـرجـ الـهنـودا وذلك خالل ا
ـقرر أن يتم إقـامته ما ب الـ10-19 من شهر أيلول تورنتو وا

ـعـلـومـات ـوقع الـفـن فـانه وبـحـسب ا ـقـبل. ووفـقـا  ا
نظـمون للمهرجان فإن التي كشف عنها ا

هـنـاك الــكـثـيــر من األسـمــاء الالمـعـة
والنجوم الذيـن سيشاركون في
ـهـرجـان ومن أبـرزهم: هـذا ا
نيـكول كـيدمـان نادين لـبكي
ريـز أحـمد إيـزابـيـل هـوبرت
ريــــان جـــــونــــســـــون دنــــيس

فيالنوف وغيرهم.

( ـصـري  انـضم لـبـطولـة فـيـلم (قـبل األربـع مـثل ا ا
قبل مع قـرر البـدء بتـصويره مـنتـصف شهـر تمـوز ا ا

اخملرج معتز حسام .

مـثلة الـيمنـية ومـلكة جـمال اليـمن لعام  2017تـشارك ا
سلسل اجلـديد (ليالي اجلحـملية) خملرجه في بطـولة ا
الــعــراقـي فالح اجلــبـــوري ومــؤلــفه الـــســوري مــروان

قاووق.

الصـحـفي الـريـاضي الـعراقـي تلـقى امـنـيـات االوساط
الـصـحفـيـة والـريـاضيـة بـالـصحـة الـدائـمـة بعـد تـمـاثله

للشفاء أثر اصابته بفايروس كورونا.

مدربـة التنـمية الـبشريـة االردنية حتل ضـيفة عـلى قناة
(الشرقية) ضمن برنامج (اطراف احلديث) الذي يعده

ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
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التـدريسي في كـليـة االعالم بـاجلامـعة الـعراقـية صدر
له عن دار الـفـجـر وضـمـن اصـدارات اجملـمع الـفـقـهي
العـراقي كتـاب بعـنوان(الـتوطـئة في احـكام االوبـئة في

ضوء الفقه التكاملي).

بريانكا شوبرا
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اطلقت دائرة الفنون العامة االربعاء
ــــاضـي مــــعــــرضـــــهــــا الــــســــادس ا
والــثالثــون بـشــكل الــكــتـرونـي عـلى
مــوقـــعــهـــا ضــمـن بــوابـــة الــفـــنــون
اإللـكتـرونـيـة لـلنـحـات جنم الـقـيسي
حتت عــــــنــــــوان (تــــــوقـف طـــــاريء)
ـديــر الـعـام لــلـدائـرة عـلي واوضح ا
ـعرض اشـتمل عويـد الـعبـادي إن (ا
عــلى عــشـرة اعــمــال فـنــيــة من مـادة
الـــبــرونـــز جــســـدت صــعـــوبــة
ـرحـلـة بـالنـسـبـة لـلـبـسـطاء ا
مـســتـخـدمــاً فـيـهــا الـعـجالت
ربعـة للدراجـات اشارة منه ا
حملــاولــة الــســعي الســتــمـرار
احليـاة رغم صـعوبـتهـا).وب
(ان القيسي انفرد بهذا النوع
من االعــــمــــال بــــاســــتــــخــــدام
ــربـعــة واالجـسـاد الـعــجالت ا
ـســيـر ــنـهــكـة لــلـتــواصل وا ا
ــثـــابــة عـــنــاوين وتـــعــد هـي 
لــلـتــحــدي واالصـرار لــلــمـضي
نـــحــو االفـــضل رغـم صــعـــوبــة

احلياة).

وان لكل لـوحـة حمـلت حـركة مـعيـنة
جــسـدت حــالـة مــغـايــرة عن االخـرى
فـــمــنــهــا مــا دل عـــلى الــقــوة واالمل
ـــــقـــــاومـــــة واالصـــــرار واحلـــــزم وا

واالنتصار.
ـعرض  20 لوحـة فـنـيـة لكالً وضم ا
منـها حـركة خـاصة تـعبـر عن شعور
مــعـــ وجــمـــيــعـــهــا جـــائت حتــمل
االصـالـة الـعـربيـة الـعـريـقـة لـصـفات

الكرم والشجاعة.

ياً قبل اان يكون فنياً عبر عن جميع
شاعر االنسانية في كل العالم وما ا

ر به من ازمات).
وفي الــيــوم نــفـسه اطــلــقت الــدائـرة
مـــعـــرضــــهـــا االلـــكـــتــــروني الـــرابع
والـثـالثـون لـلــفـنــان دهـام بـدر حتت
عــنـوان ( االصــايل) الــذي تـمــيـز عن
ســابـقــاته بـروح االصــالـة الــعـربــيـة
حلب اخليل وهو فن منفرد عن باقي
الـفـنـون ومـتـخـصص بـحب اخلـيول
االصيـلة وحـركاتـها
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لـكل مـنـا هـوايـات خـاصـة يـجـدد بـهـا
نشاطه ومعـها يبتـعد قليال عن روت

احلياة اليومية .
وفي الــسـطــور الـتــالـيــة نـحــاور احـد
رسامي الكـوميكس في العـراق الفنان

عمر العبدلي :
{ في البدء.. عرفنا بنفسك?

-اسـمي عـمــر الـعـبــدلي اعـمل مـدرس
اهــوى الــرسم وتــالـيف لــغـة عــربــيـة 
ــارســة كــرة ــصــورة و الــقــصـص ا

القدم . 
{ من هـو معلمك في هـذا الفن ومتى كانت

بداياتك?
-الــفـضل االول يـعـود لــوالـدتي النـهـا
رسامة كـوميكس فـهي اول من علمني
بـدايـات الـرسم .وبـدايـاتي كـانـت مـنذ
نـــعــــومـــة اظـــافـــري اذ بـــدات في سن
الثانية عشر بتاليف اول قصة اسمها

لحمة .  ا
{ ماهو فن الكوميكس ?

-هــو وســيـلــة لـلــتـعــبــيـر عن األفــكـار

خالل الـصـيف لكن مـع إغالق غالـبـية
دور الــســيـــنــمــا أو فــتـــحــهــا بــقــدرة
اسـتــيـعــابـيــة مـحـدودة فـي الـواليـات
ــتـــحــدة بــســبب اجلــائــحــة وافــقت ا
ســوني عــلى بــيع الـعــمل إلى آبل تي
في+ ليـبث مبـاشرة عـلى منـصة البث
التـدفقي هذه.وقـال توم هـانكس الذي
وضع الـــســيــنــاريــو أيــضــا أن (عــدم
عرض الفـيلم في دور السيـنما محزن
جـــدا) لـــكــنه رحـب بــإمـــكــان بـــثه في
الـعــالم بـأسـره اعــتـبـارا من الــعـاشـر
تــمـــوز عـــبــر االنـــتـــرنت.واســـتــؤنف
تصـوير األفالم قـبل فتـرة قصـيرة في
بـعض الـدول مــثل ايـسـلــنـدا وكـوريـا
اجلــنــوبــيــة ونـيــوزيــلــنــدا لــكـن تـوم
هـــانـــكـس قـــال إنه (ال يــــعـــرف مـــتى
سـيعـاود العـمل على فـيلم إلـفيس من

إخراج باز لورمان).
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تكسب الـقلوب بدون جهد يُـذكر. تخوض غمار عالقة
جديدة.
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 تـبــدو مـرهف احلس أكــثـر من الــسـابق فـتــقـلق ألقلّ
إشارة أو كلمة .
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عنى آخر ا تعيش أحالماً مع مَن يختاره قلبك.   ر
ال مكان للضجر اآلن.
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تترك الـهواجس تسـيطر عـليك في بعض األحـيان.يوم
السعد الثالثاء.
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 تــرمي سالحك وتــصـــبح أكــثــر ســلــبــيّــة في اجملــال
يوم السعد االحد. العاطفيّ
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تـغيرات . مـهمـة جديدة  ال تـتضـايق و كن مرنـا مع ا
هني . حتسن واقعك ا
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ظروف مـفـاجـئـة تـخـفّف من حـمـاستـكِ وتضـع أمامك
قيوداً جديدة. رقم احلظ.9
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انت في داخلك طـيب القلب وال تريد إيذاء أحد و لكن
اآلخرين ال يدركون ذلك.
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تك قـليالً وتـنـتظـر من الطـرف اآلخر أن تـتالشى عـز
بادرة. يقوم با

bÝô«

ــــســـائل و  التــــتـــســــرع بـــردة فـــعــــلك و ال تــــخـــلط ا
. واضيع.يوم السعد االثن ا
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تـصـبح أكـثـر جتاوبـاً مع مَن يـسـعى إلـيك بدل
أن تسعى أنت إليه.
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يـجب أن تـفـصل بـ األمـور بـوضـوح و تـنـهـيـها بـكل
تروي وستجد مايرضيك.
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اكتب مرادف الكلمات افقيا فقط
بـــــــــحــــــــيـث حتــــــــصـل مـع احلل
ربـعات ذات الـصحـيح وضـمن ا

طلوبة: العالمة على الكلمة ا
(مخرج سينمائي لبناني)

1- الرعاية

2- عملة اوربية

3- دكان

4- سقاية الزرع

5- مهنة انسانية

6- عاصمة عربية

7- زينة النساء

8- االقتحام

حتـيـة اجالل وتقـديـر الم االذاعـات الـعـراقـية مـتـمـثـلـة باالم في عـيـدهـا الرابع والـثـمـانـون
درس الصوت النابض باحلب واالمل.. القديرة والسيدة الفاضلة امل ا

الـكـبــيـر االثـر في نـفـوسـنـا ـتـواضع  ومــنـذ نـعـومـة اظـفـارنــا اعـتـدنـا عـلى ذلك اجلــهـاز ا
ـنـوعـة الــتي تـركت اثـرهـا وتـلك الـبـرامـج ا واروع االغــاني وهـويـصـدح بــاجـمل االحلـان 
واضحـا في نـفوسـنا فـلم يـكن يـخلـو بيـتـا من جهـاز الـراديو وخـصـوصا الـصـغيـر الذي
او راديو الـسـيارة او على سـطح الـدار في احلديـقـة نـاخذه مـعـنا ايـنـما نـذهب في الـبـيت
-علـى دراجاتهم راهـق بل االطـرف ان يضـعه الفـتيـان-ا مسـافرين اوذاهـب الي مـكان

الهوائية كنوع من الترف..
هيل  كنا نبدا صبـاحنا بكروان الصباح فيروز وهي تضفي نـكهتها على رائحة الشاي ا
ـوائـد الـصـبـاحـيــة الـعـامـرة بـاحلب واحلـمـيـمـيـة تـشـاركـنـا ورائــحـة اخلـبـز احلـار لـتـلك ا
تـعـطيـنـا شـحـنة من ـدرسـة اوتـذهب مـعنـا في الـسـيـارة ونـحن في الطـريق الى ا االفـطـار

التفاؤل لبداية يوم جديد.
ثـقف والـبسـيط عـلى حد كان الـراديـو يشـغل حـيزا كـبـيرا فـي حيـاة االنـسان الـعـراقي ا
راة والطـفل  فقد نـالت برامج الطفـل حيزا واسعـا وتعددت وتـنوعت على مدى سـواء  ا
وبـرنـامج عـلى بـساط ـسـلـسل االذاعي لـيـلى والـذئب وبـرنـامج عـالم االطـفـال الـسـنـ كـا
ـراة فـهـو مـوجه لـكل شـرائح الـريح وغـيـرهـا من الـبـرامج الـتـوعـويـة نـاهـيك عن بـرامج ا
فقد رسالته انسانية سامية تهـدف الى التثقيف والتوعية واالرشاد اجملتمع دون استثـناء
وبوعي اخـتـزل وبحق مع بـسـاطته كل وسـائل الـتـواصل االجتـمـاعي ولكن بـروحـية اكـبـر
نوع الرائع اشـمل..والبرامج االجـتماعـية الهـادفة كبرنـامج نادي االذاعة ذلـك البرنامـج ا
وذلك الكم الذي كـان يبث في الـتاسعـة مسـاءا والذي كان له حـضورا جـماهيـريا واسـعا
وبـرنـامج حـذار من ـشــاركـات و االغـاني واخلـواطـر الـتي كــانت تـتـنـاغم مع الــلـيل  من ا
اليـاس الـذي كان يـبث في الـساعـة احلـادية عـشـر صبـاح اجلـمعـة يـعرض مـشكـلـة على
ثم اسـتـضـافة احـد اخملـتـصـ في نـهـايـة احلـلـقـة لـيعـطي احلـل النـاجع شـكل تـمـثـيـلـيـة 
فاتـفاعل مـعهـا كثـيرا واسـتغرب بل شـاكل تتـردد على اسمـاعي  الزالت تـلك ا لـلمـشكـلة
ـشـكـلة والتـعـادل قـطـرة من بـحر رحـلـة ا اتـعـجب عـلى تـلك احلـاالت الـتي لم تـكن تـرقى 
ـرعـبـة لم ازل اتذكـر مـقـدَمَة الـبـرنامـج والتي تـعـرض مقـاطع سـريـعة من مشـاكل الـيوم ا
كن او مـا حـلقـات سابـقة الـتي تقـول احداهـا(افبـعد كل هـذا يعـاب على هـناء تـصرف!!
والـروابط االسريـة واالجـتمـاعيـة على كـانت احليـاة اسـهل واجمل  اني ماادخـل الطب..)
وفيه الكثير واليوم كان طويال وكثير التفاصيل وله قيمة اشدها عندما كانت احلياة حياة
ـر كالبرق اخلاطف واليشغل سوى حيزا وليس كيومنا االن الذي  من االمور للقـيام بها

بسيطا من التقو سرعان مايشطب مساءا.
كـــان الـــراديــو صـــديق الـــعـــائـــلــة وهـــنـــاك راديـــو في كل مـــكـــان تــقـــريـــبــا  مـن الــبـــيت
حيث قاهـي التي تعـتبره احـدى مقومـاتها ومـكوناتهـا االساسيـة واجلمالـية وا والسيـارة
طرب العراقي فريد االطرش وا عبد احللـيم ة تـصدح باصوات ام كلثوم االغاني القد
انـوارعـبد الـوهاب امل عفـيـفة اسـكـندر ناظم الـغـزالي سـلـيمـة مـراد الرواد مـائـدة نزهت

رضا علي ياس خضر وغيرهم الكثير الكثير.. حس نعمة  خضير
في ومـطـربي الـريف الـذين يـشـغـلـون حـيـزا من طـرب شـريـحـة كـبـيـرة من الـنـاس انـذاك 
ـساء..              الـوقت الـذي كـان بث الـتـلـفـزيـون مـحـدودا عـلى سـاعـات مـعـيـنـة من ا
   وبرنامج اسمك عـنوانك وعراقنـا الرياضي وسكن الـليل والذي يقـدم ليال وبرنامج من
وبرنامج  ستوديو الذاكرة الذي كان يـعده ويقدمه سعاد الهرمزي حتى نهاية التسعينات
ـا يحويـه من فقرات مـنوعـة صيغت ستـمعـ منذ نـشاته  عشرة الـذي حظي بـاعجـاب ا
ـالئكي وذلك الـصوت ا ـتـلـقي من بـدايـة الـبـرنـامج حـتى نـهـايتـه بـاسـلـوب مـحبـب تشـد ا
سـتـمـعـ بـوشائج احملـبـة وااللـفـة االوهـو صوت االم الدافئ الـذي كـان  يـشـد اسـمـاع ا
ـدرس وهي تـشـدو بالـكـلـمة الـقديـرة وشـمـعـة االذاعات الـعـراقـيـة السـيـدة الـفاضـلـةامل ا
ستمع عبرة التي تـترك بالغ االثر في نفـوس ا واحلكمـة ا واخلاطـرة الهادفة الصادقة 
ـتالـقة نـضال علي ذيـعة ا وا والدور الرائـد لالستـاذ عالء محـسن معـد ومقـدم البـرنامج
تـعاقب اخـرهم اخملرج القديـرجعفر ومخرجي الـبرنامج ا والسيـدة سميرةجـياد حسـون
والزال هذا وكل من سـاهم فـي اجنـاح هذا الـبـرنـامج من كـادر فـني واذاعـي  الـزبـيـدي  

ستمع داخل وخارج العراق. البرنامج يحتل مساحة كبيرة في نفوس ا
ـدرس سـيـدة االثـيـر التـي عـاصـرت عـهودا فـتـحـيـة اجالل وتـقـديـر المـنـا الـقـديـرة امل ا
نهـلـوا من منـاهـلهـا صـنوف وتربت عـلى يـديهـا اجـياال قـضـوا اجمل االيـام بـ ذراعيـهـا
بــنـهـاراته روت لـنـا وبــاحـرف من نـورتــاريخ الـعـراق ــعـرفـة واالبــداع والـطـرب االصــيل ا
الزلت مـتالـقة رغم الزمـن كل االحترام بافـراحه واحزانه باحـداثه بـايامه وسـنيـنه وليـاليه
والـتقـديرومـزيـدا من النـجاح  اذاعـتنـا االم اذاعة جـمهـورية الـعراق من بـغداد وهي تـوقد

الشمعة الرابعة والثمانون.
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اضي كمـا اقـامت الـدائرة الـثالثـاء ا
مـعـرضـا  لـلـفـنانـة مـنى مـرعي حتت
عــنــوان ( انــعــتــاق) وبــ عــويـد إن
عرض اشتمل على 15 لوحة فنية (ا
اســـتــخــدمـت فــيه مـــرعي االســلــوب
ــعــبــر عـن اســتــمـرار الــتــجــريــدي ا
احلياة رغم ان الـفنانة قـدمت منجزاً
فنيا جـميال وهذه جتـربة جديدة في
مــســيـرة الــفــنـانــة مــنى مـرعي .وان
لـــوحــات الــفــنــانــة طــرحت مــنــجــزاً

انـسـان
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اتـهــمت مـحـكــمـة بـريـطـانــيـة الـتـجم
جــــوني ديـب بـــقــــضــــيــــة تــــعــــاطي
اخملـدرات بـعـد مـحاوالت كـشـفه عن
اخملـــــدرات أثــــــنــــــاء تـــــواجــــــده في
أسـترالـيـا مع زوجته الـسـابقـة آمـبر
هيرد.وذكـرت صحـيفة) فـايريتي) أن
(الـقاضـي أندرو نـيـكـول أصـدر طلب
إلســـتــــدعــــاء جـــمــــيع األطــــراف في
الـقـضـيـة لـسمـاع أقـوالـهـمـا الـشـهر
ـقـبـل كـجـزء من دعـوي الــتـشـهـيـر ا
التي تقـدم بهـا ديب ضد صحـيفة ذا
صن والصحفي روبـرت مردوخ بعد
ــقــال يـــصف ديب بــأنه نـــشــرهــمـــا 
مـضــرب ويـؤكــد عـلى مــزاعم هـيـرد
تمثلة بأنه كان عنيفاً ضدها وهو ا
مـــا نـــفــــاه ديب بـــعــــد ذلك).وتـــقـــدم
مــحــامي هــيــرد بــطـلـب لـلــمــحــكــمـة
بــإرفـاق مــحــادثـات ديـب ومـســاعـده
ـز في الــقــضــيــة والـتي نــاثــان هــو

حتدثا فـيهـا عن تعاطـيه للـمخدرات
أثناء تواجدهما بـأستراليا في شهر
آذار عــام  ?2015وهــو مـــا رفــضه
ديب وطالب محاميه بـإسقاط التهم
لـــتـــعـــارض قـــضــــيـــة اخملـــدرات مع

االعتداءات اجلسدية.
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جوني ديب

{ لوس أجنلـوس - وكاالت - توفي
عن 98 عـامـا كــارل رايـنـر الـذي كـان
قوة دافـعة فـي الكـوميـديا األمـريكـية

كـكـاتب لـلتـلـفـزيـوني الـرائـد سـيدني
ـيل بـروكس ومـبـدع سـيـزر وشـريك 
لــلـمـســلـسل الــكـومــيـدي ذا ديك فـان
دايـك شـــو وشــــريـك في بــــطـــولــــته.
وقالت جـودي نـاجي مسـاعدة رايـنر
ـاضي في تـصـريح (توفي الثـالثاء ا
اضية عن 98 عاما بأسباب الليلة ا
طبيعية في منزله في بيفرلي هيلز).
وظل راينر يـؤدي أدوارا صوتية في
الـتــسـعـيـنــات من عـمـره ولـعب دورا
رئــيـســيــا في إذا لم تــكن في الــنـعي
تناول طعـام اإلفطار (إف يو آر نوت
إن ذي أوبيت إيت بـريكـفاست) وهو
فـيـلم وثـائــقي عن األشـخـاص الـذين
يظلون يعملون حتى التسعينات من

أعمارهم.

بــــاســــتــــخــــدام الــــصــــور واالحـــداث
تتالية.ادوات هذا الفن هي بالونات ا
الـــكـالم والـــتـــعـــلـــيـــقـــات واحملـــاكـــاة

الصوتية. 
{ هل لــديك مــشــاركـات

في معارض ?
-لـــــدي مـــــشـــــاركــــات
كــثــيــرة في مــعــارض
فــــنــــيـــــة بــــلــــغت 14
مــعـرضـــــا شـخــصـيـا
نـلــــت فـيــــها الـكـثـير
مـن شــــــــــــــــهـــــــــادات
الـــتـــــــــقـــديـــر وكـــتب
الـــشـــكـــر واالوســـمـــة

والدروع.
{ مـــاهـي األدوات الـــتي
تـــســــتـــــــــخــــدمـــهــــا في

الرسم?
اســــتــــخــــدم الــــفــــحم
والـــوان الـــبـــاســتـــيل

وااللوان اخلشبية. 
{ هل لـدراسـتك اثـر في

فنك?
-لقـد وضفت دراستي

في هــــذا اجلــــانب النـي اصال دخــــلت
قـسم الـلــغـة الـعـربـيــة لـكي اتـمـكن من

{ ماهي ابرز مؤلفاتك?
-الــفت ســلــســة الــبــطل الــرائـد الــتي
نـشـرت في مــجـلـة الـرائــد لـلـفـتـرة من
2009-2011 وهي تتحدث عن فتى
يــتـيم يــقــود الـيــة عــمالقــة يـدافع عن

مدينته ضد االشرار والغزاة.
{ ماذا عن اخر اعمالك ?

-اعمل حالـيا على تـأليف قصة
تــتــكـلم عـن اثـر اجلــهل وسـوء
اســتـخــدام مــواقع الــتــواصل
االجــتـمــاعي.واسـعـى جـاهـدا
لطبـاعة هذا الـعمل وتوزيعه
في جميع مكـتبات العراق
لــيـــتـــســنـى لــلـــجـــمــيع

االستفادة منه. 

كــتـــابــة وتــالــيف الــقــصص بــصــورة
جيدة.
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ـصريـة غادة تـواصل الفـنانـة ا
عبـدالرازق قضـاء شهـر العسل
مـع زوجـهــا اجلــديــد ذي الـرقم
الــثـــانـي عــشـــر فـي تــســـلـــسل
زيــجــاتـهــا  مــديــر الـتــصــويـر
هــيــثم زنـيــتــا وذلك في إحـدى
ــدن الــســاحــلــيــة في مــصــر ا
وحـــــرصت عـــــلـى مـــــشـــــاركــــة
مـــحـــبـــيـــهـــا بـــصـــور جـــديــدة
جمعتهـا به على شاطئ البحر.
وقد تخلت عن السـفر للخارجة

بسبب فيروس كورونا .
غــادة نـــشــرت صــوراً عـــكــست
ـمـتـعة األجـواء الـرومـانـسـيـة ا
التي تعيشها مع هيثم وكتبت
مـعلـقة علـيهـا: (أجازة الـصيف

{  رومـــــا -(أ ف ب)  –قـــــررت
فـانيـسا بـيـدوتزي وهي شـابة
إيطالية في الـثالثة والعشرين
أن حتـدث تــغـيــيـراً جــذريـاً في
حــــــيـــــــاتــــــهــــــا إذاخــــــتــــــارت
تـــربــيـــةاحلــمـــيــر فـي اجلــبــال
مـــــفــــضّــــلـــــة الــــعـــــيش وسط
الـطبـيـعة عـلى حـياة احلـانات
الهـي الــلــيـــلــيـــة وهــو مــا وا
يفـعله عـدد متـزايد من الـشباب

. اإليطالي
ورغم إقـرارهـا بـأن هـذا الـعـمل
(صعب ومنهك )تؤكد بيدوتزي
لــــوكــــالــــة فــــرانـس بــــرس أنه
يـــســتــهــويـــهــا. وتــقــول (لــقــد
اختـرت هذه احلـياة وهـذا هو
كـان الـذي أريد أن أكـون فيه ا
مــــحـــــاطـــــة بــــالـــــطـــــبــــيـــــعــــة

واحليوانات.)
وتـعـتـزم فانـيـسـا إقامـة مـزرعة
في مـــنـــطــقـــة ألـــبه بـــيـــدولــو
الواقعـة على ارتفاع 813 متراً
فــوق مـسـتـوى ســطح الـبـحـر 
ضــــمن بــــلــــدة شــــيــــنــــيــــانــــو

اللومباردية في شمال البالد.
وحتمـل هذه الـشابـة إجازة في
الـطـهـو لـكنّـهـا فـضّـلت اإلقـامة
في اجلـــبـــال عـــلى الـــعـــمل في

هنة التي درستها. ا

وتـــروي (انــــطـــلــــقت فـي هـــذا
اجملــــال في الــــعــــام الــــفــــائت
. لم وكـانت الــبـدايــة بـأتـانــتـ
أكـن أمــلك أرضــاً وال حــظــيـرة

فاستعرت حقالً من صديق.)
وبــات قــطــيع فـانــيــســا الــيـوم
يضم 20 حماراً بـينها 15 من
األتانات احلوامل ونـحو عشر

بقرات وعشرة عجول.
وتـسـتـذكـر فانـيـسـا أنـهـا كانت
ـاشية منذ أن شغوفة بـتربية ا
كــانت صــغـيــرة. وتــقــول (كـان
ــــــلــــــكـــــان جــــــدي وجــــــدتـي 
لــديـهــمــا فــيـهــا أبــقـار مــزرعــة
حـلـوب وكانـا يـنـتجـان الـزبدة
واألجـــــبــــان). وتـــــضـــــيف (في
طــفـولــتي كـنت أحلـق بـوالـدي
عـــنـــدمـــا يــــأخـــذ األبـــقـــار إلى

رعى). ا
وتشـيـر إلى أن والدهـا (لم يكن
في الــــبــــدايــــة مـــرتــــاحــــاً(إلى
خــيـارهــا ألنه يــدرك صــعــوبـة
ــهــنـة الــتـي زاولـهــا كل هــذه ا
حـيـاته “لـكــنّه تـأقـلم بـعـد ذلك
مع الـفكـرة وأصـبح يسـاعدني

ويسدي إليّ النصائح).
وتــــســـتــــيــــقظ فـــانــــيــــســـا في
الــسـادسـة والـنـصف صـبـاحـاً
وأول مـــا تــفـــعـــله هـــو تَـــفـــقّــدُ

بــدأت) وكــان الفـــتــاً ظــهــورهــا
اكياج بطلّة عفوية خالية من ا
والتكلف وبشـعر غير مصفف
حيـث تمنى لـها مـحبـيهـا حياة
زوجـيـة سـعـيدة مـلـيـئـة باحلب
والـــرومــــانــــســــــيــــة وأجـــازة

تعة.
وكـــــانـت غـــــادة قـــــد فـــــاجــــأت
جـمهـورهـا بإعالن عـقـد قرانـها
على هيثم زينـتا مدير تصوير
مـسلـسلـهـا الرمـضاني اجلـديد

عز) . (سلطانة ا
وصرحت الفنانة انها كانت قد
ارتـبـطـت بـهـيـثم من قـبل إال أن
عالقتهـما لم تكتـمل حتى أنها
انـــقـــطـــعـت عن الـــتـــواصل مع
زنيتـا بعد تصـوير مسلـسلهما
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هواندا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

رض الوباء  (epidemic) هوانتـشار مفـاجئ وسريع 
عتادة في ما ضمن رقـعة جغـرافية مـعينـة فوق معدالتـه ا
ـعـروفة وهنـاك انـواع عـديـدة  من االوبـئـة ا ـنـطـقـة  تـلك ا
التـهاب الـكـبد الـوبائي  ـاء  حـول العـالم  منـهـا جدري ا
الكوليرا  مرض فيروس ايبوال  احلمى حمى التيفوئيد 
احلـمـى الـشـوكـيـة  الـسل  اجلــمـرة اخلـبـيــثـة  الــنـزفـيـة 
الـثـالـول ـالــطـيـة  احلـمى ا الــسـارس  الــسـعـال الـديـكي 
االنفلونزا  انفلونزا الطيور كورونا وغيرها.  احلصبة 
ان االوبــئـة اخلــطـيــرة مـازالت تــنـتـشــر في كـثــيـرمن دول
كما العالم العالم الثالث حاصـدة آالف الضحايا سنوياً 
ان هناك العديـد منها اجتـاح أوروبا في القرون الوسطى
مــثل وبـاء الــطـاعــون الـذي حـصــد ثـلث ســكـانــهـا ووبـاء
اإلنفلـونزا األسبـانية عام 1918 الذي اودى بحـياة اكثر
و وبـاء السارس من  50ملـيون نـسمة من سـكان الـعالم 
ــيــا وفــتك ب 774 شــخص في عــام الـــذي انــتــشــر عـــا
2003 وغــيــرهــا من االوبــئــة  حــيـث ان تـفــشـي الــوبـاء
ــكن ان يــضع اقـوى االنــظــمـة الــصـحــيــة حتت ضـغط
فكيف بدول انـظمتها الصحية غيرمؤهلة يصيبها بالعجز
واجهة االوبـئة .   في عام تموز من عام 1849 اساسا 
ز الـبريـطانـية نص عـريضـة كتـبها نشـرت صحـيفـة التـا
(54) شـخــصـاً من فـقـراء لـنـدن رســمـو فـيـهـا  الـصـورة
عتمـة للمرافق الـصحية الـعامة في حيهـم وماتعانيه من ا
نقص في شروط الـنظافة وحـذرو السلطـات اخملتصة من
كن ان تخلـفه وامكانية تـسببها في االثر السلـبي الذي 
انــتـشـار االوبــئـة  وبـعــد خـمس ســنـوات من كـتــابـة تـلك
الـعـريضـة تـفـشى وبـاء الـكولـيـرا في لـنـدن وتوفي االالف
ولم يدرك احـد حينها  سـبب انتشار العدوى الى بسببه 
ان قــام طــبـــيب اربــعـــيــني يــدعـى جــون ســنــو بـــالــبــحث
ـســبب لــلــكــارثــة وهـو والــتـقــصي لــيــهــتــدي الى االثــر ا
ـنـتــشـرة في شــوارع لـنـدن  وفي ــضـخـات الــعـامــة  ا ا
خـضم الــفــوضى الـعــارمــة والـذعــر الـذي ســاد مــنـطــقـة
الـكارثـة قـام دكـتور سـنـو بزيـارة اسـر الـضحـايـا وحاول
بـاشـرة حلدوث الـوفـيات ـعرفـة االسـبـاب ا اسـتجـوابـهم 
وقــد تــوصـل من خالل هــذا االســتــجــواب الى ان هــؤالء
ــاء من مــضـخــة قـريــبـة االشــخــاص قـد اعــتـادوا طــلب ا
الســتـســاغــهم مــذاقــهــا انــذاك وبـعــضــهم كــانــو اطــفـال
ـضـخة وعـلى اثـر ذلك مـدرسـتـهم قـريـبـة من مـوقع تـلك ا
ـنع الناس ضـخة  طالب الـدكتـور سنـو برفع ذراع تـلك ا
ــيـاه مــنـهــا وفـعــلـيـا كــان لـذلـك االجـراء اثـر مـن سـحب ا
ـنــطـقـة ومع ان كــبـيــرفي احلـد من انــتـشــار الـوبــاء في ا
دكـتور سـنـو لم يكـتـشف علـة وبـاء الكـولـيرا وهي جـرثوم
الـضمـة الـهـيـضـية (vibrio chderae) اال ان اسلـوبه
البوليـسي في العمل كـان له االثر الكبـير في انطالق علم
الـوبائـيـات احلـديث وهو عـلم مـتعـقب لالوبـئـة كمـا يـصفه

عاصرون. اخلبراء ا
ـة ذكـرت اخلـبــيـرة الــروسـيــة  مـاريـا فــورونـتــسـوفــا عـا
كن تفسيره بان البشرية األحياء : غياب األوبئة سابقا 
كـانت مـحظـوظـة أوال ولم تـكن قد بـلـغت الـكـتلـة احلـرجة
ثانـيا  بـينـما هي في الـوقت احلـاضر نـوع فريـد منـتشر
في جـمــيع مـنـاطق الـكـرة األرضـيــة لـذلك أصـبح مـفـيـدا
لـلـفـيــروسـات اسـتـخـدامه كـ (مـضـيف) مـثـالي. لـسـهـولـة
انتشاره.. كما أصبح البشر أكثر ارتباطا به فالطائرات
والـقـطارات والـسـفن في جتـوال مـستـمـر فـيـما يـسـتـمر
إنـشـاء خـطـوط الـنـقل الـبـريـة اخملـتـلـفـة عـبـر الـغابـات إلى
مكامن اخلامات فأصبح من السـهولة التقاء الفيروسات
بــالـبـشــر وأشـارت اخلــبـيــرة إلى أنه في الـســابق كـانت
هناك منطقـة عازلة ب البشر واألحـياء البرية ولكن هذه
ـناطق الـطـبيـعـية تـتـقلص بـصـورة كارثـيـة في السـنوات ا
االخـــيــرة واشــارت إلى الــقـــراد الــذي يــنــقل مــرض ال
ــرض (Lyme disease) .وبــيــنت انه هــذا الــقــراد وا
ـاضي الــذي يـسـبـبه  اكــتـشف في سـبــعـيـنـيــات الـقـرن ا
حـيـث كــانت الــغــزالن عـادة (مــضــيــفــا) له ويــعــيش في
رض في كل مكـان وخاصة واآلن فقـد انتشـر ا فرائهـا 
وأن دور ارتفاع تحدة  في السواحل الشرقية للواليات ا
درجـات احلرارة في هـذه الـعـملـيـة بسـيط مـقارنـة بـزيادة

مساحات األراضي التي اصبح االنسان يستغلها.
 وكنـتيـجة للـتحـريات واالبـحاث يجـري العـمل حالـيا على
انـتــاج لـقــــــــاح يـكــفل احلـمــايــة لـلــبـشــر من خـطــر تـلك
وهـكـذا فـان الـعـلـمــاء كـانـوا والزالـو يـتـعـقـبـون احلــشـرة 
ـعــرفــة مـســبــبـاتــهــا وطـرق االوبــئـة عــلى مــر الـعــصــور 
انــتـشــارهـا مــحـاولــة مـنــهم احلـد من
انتشار تـلك االوبئة من جهـة  سعياً
الى الــقـضــاء عـلى مــسـبــبـاتــهـا من

جهة اخرى .

حـيوانـات مزرعـتـها لـلتـأكد من
اء. كونها بخير وتزويدها ا

وتــــقـــول (األمـــر لــــيس ســـهالً.
يجب أحياناً االتصال بالطبيب
الـــــبــــيـــــطـــــري ومـــــســـــاعــــدة
احلـــيـــوانــــات عـــلى الـــوضع).
وتــضــيف (بـــيــنــمــا يـــســتــعــد
الـــشـــبـــاب من عـــمـــري مـــســاء
السبت لـلخروج والـسهر أكون
مـنـشـغلـة بـاالسـتعـداد لـلـذهاب

إلى احلظيرة).
وتـــتــابـع (هــذه طـــبــيـــعــة هــذا
العـمل. ال يزعـجني أن آتي إلى
ـكـان في أي وقت سـواء هـذا ا
أكـــان الــســبت أو األحــد أو في
ــــيالد أو لــــيـــلـــة رأس عـــيـــد ا
الـــســنــة). وتــرى فـــانــيــســا أن
الــطـبــيـعــة هي األمــر الـوحــيـد
الـــذي حتـــتـــاج إلـــيه “مـــجـــرّد
الــذهـاب إلى كــومــو لـلــتــبـضّع
يــتــعــبــني بــســبب الــضـجــيج
والـــســـيـــارات والـــتـــلـــوث. لــو
اسـتــطـعت تـفـادي الـذهـاب إلى
هــنــاك لــفــعــلت. هــنــا أشــعــر

بأنني إلهة.”
وتــكـتــفي فــانــيــسـا فـي الـوقت
الـــراهن بــــبـــيع احلــــيـــوانـــات
وحلــومــهــا ولــكــنــهــا تــعــتــزم
توسيع نشاط مـزرعتها ليشمل

إنتاج حلـيب األبقار واألتانات
وصنع األجبان منها.

وتالحـظ فــانــيـــســا أن حـــلــيب
األتـانــات مـطـلـوب جـداً إذ هـو
األقـرب إلى حلـيب األم ومالئم
جداً لألشـخاص الذين يـعانون
احلـساسـية مـن أنواع احلـليب

األخرى.
ـوازاة تـدير فـانـيـسا مع في ا
رفــــيـــقـــهـــا الـــبــــالغ الـــرابـــعـــة
والــــثالثـــ أشـــغــــال تـــأهـــيل
ـــبــــنى الــــذي ســـتـــقــــام فـــيه ا

زرعة. ا
وتـؤكد فـانـيسـا أنـها ال تـخشى
مـا تـتــطـلـبه هــذه األشـغـال من
وقت “إلى جــــانب االهــــتـــمـــام
باحليوانات .”ويتولى رفـيقها
الــذي يـعـمل في مـجـال الـبـنـاء
دعمها مالـياً في انتظار أن تدرّ

زرعة األرباح. ا
وكـشف جـاكـوبـو فـونـتـانـيـتـو
من نقـابة (كـولديـريـتي) إحدى
الـنـقـابات الـزراعـيـة الرئـيـسـية
في إيـطالـيا أن عـودة لـلشـباب
إلـى اجلــــبــــال ســــجـــــلت خالل
السنـوات العشـر إلى العشرين
األخـيـرة  بـعــد مـرحـلـة شـهـدت

نزوحا عنها.
ـزارعـ الذيـن تقلّ وزاد عـدد ا
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مشاكل تقنية فاقمت من حدتها
جائـحـة كوفـيد- 19بعـدما كان
ـقــرر إرســال روبــوت إلى مـن ا

ريخ خالل الصيف احلالي. ا
من جــهـــة اخــرى أصـــبح رائــد
الـــفـــضـــاء الــروسـي أنــاتـــولي
إيفـانيشـ أول إنسـان يصوت
عــــبـــر اإلنــــتــــرنت مـن وكــــالـــة
الفـضاء الدولـية عـلى ما ذكرت
وكــــالــــة (روســــكــــوســــمـــوس)

الروسية للفضاء.
ويـقـيم إيـفـانـيـشـ في احملـطة
منـذ مطـلع نيـسان/أبـريل وهو
صوّت في إطـار استـفتـاء حول
إصـالح دســتــوري في روســيــا
عـــلـى مـــا أوضـــحت الـــوكـــالـــة

الروسية في بيان.
وأكـد الـبيـان: (أصـبح أنـاتولي

في كانون الثـاني/يناير 2019
ـعـتم لـلـقـمر في عـلى اجلـانب ا
ـية. والـص لـيست سـابقـة عا
الـــبــلــد الــوحــيــد الــذي يــنــوي

ريخ. إرسال مهمات إلى ا
ـتـحـدة الـتي سبق فـالـواليات ا
لها ان أرسلت أربـعة مسبارات
ــريخ ســـتــطـــلق نـــهــايــة إلـى ا
تـــمــوز/يـــولـــيـــو مــســـبـــارهــا

اخلامس (برسفيرينس).
وســتـطــلق اإلمــارات الـعــربــيـة
ــتــحــدة كــذلك خالل الــشــهــر ا
احلــــالي أول مـــســــبـــار عـــربي
بــــاجتــــاه الــــكــــوكب األحــــمــــر

انطالقا من اليابان.
ـــقـــابل أرجـــئت مـــهـــمـــة فـي ا
(إيــــكـــزومـــارس) الــــروســـيـــة-
األوروبــيــة إلى 2022 بــســبب

ـــريـخ إلى ســـبـــعـــة أشـــهـــر وا
ــســبــار تـــقــريــبــا ولن يـــصل ا
الـــصـــيـــنـي إلى وجـــهـــته قـــبل
ــــســـافـــة 2021. وتـــتــــغـــيـــر ا
بــاسـتـمـرار لـكـنـهـا  55مـلـيـون
كــيـلـومـتــر كـحـد ادنى. وحتـمل
همة اسم »تيانوين) «أسئلة ا
إلى الــــســـمــــاء) ولــــهـــا ثـالثـــة
أهداف وضع مـسبـار في مدار
ريخ وجعـله يحط على سطح ا
الكوكب األحمـر ومن ثم تسيير
روبــوت عــلى الــســطح إلجــراء

حتاليل.
وســــبق لــــلـــصــــ أن أجنـــزت
اثلة عـلى القمر حيث عمليـة 
أنزلت مـسبـارا صغـيرا مـسيرا
عــــــلى دوالــــــيب ســـــمـي (أرنب
الــيـشم) ومـن ثم مـســبـارا آخـر

إيفـانيشـ أول إنسـان يصوت
دار عبر اإلنترنت). من ا

وكــان هـــذا االســتــفـــتــاء حــول
إصالح دســــتـــــوري من شــــأنه
ـير الـسـمـاح خصـوصـا لـفالد
بوت تعزيز سلطته مقررا في
نيسان/أبريل في األساس لكنه
أرجئ بـسـبب فـيـروس كـورونـا

ستجد. ا
ولــتــجـنـب تـوافــد الــكــثــيـر من
الـناخـب عـلى مـراكز االقـتراع
من دون الــتـأثــيــر عـلـى نـســبـة
شاركة استمر التصويت من ا
25 حـزيـران/يـونـيـو إلى األول
من تـمــوز/يــولـيــو. وقــد سـمح
لـــســكــان مــوســكـــو ونــيــنــجي
نوفغـورود (فولغا) بـالتصويت

اإللكتروني أيضا.

(حـــكـــايـــة حـــيــاة)  لـــيـــعـــاودا
احلـــديث مـــنــذ عـــام تــقـــريــبــا
واتفقا على الزواج مؤخرا و
عــقـــد الـــقــران وشـــهـــد عـــلــيه
ـؤلف اخملــرج مـحـمـد بــكـيـر وا
إيــاد إبـــراهــيم كـــمــا حــرصت
ـصـريـة ديــنـا عـلى الـراقـصــة ا
عــــمل زفــــة لــــلـــعــــروســــ في

كواليس التصوير.
ــــصـــريــــة غـــادة الــــفــــنـــانــــة ا
عــبــدالـرازق كــانت قــد صـرحت
بأنـهـا تزوجت 11 مرة قـائـلة:
ــا عـــمـــلـت مــســـلـــسـل زهــرة )
كـــنت وأزواجــــهـــا اخلــــمـــســـة 
متـزوجة بـالفعل  4أو  5مرات
ـسـلـسل كـمـلت الـبـاقي وبـعـد ا

ليصبحوا 10 أو 11 مرة).

الـــفـــضـــائي مع إطـالق أقـــمــار
اصـطـنـاعـيـة وإمـكـانـيـة إرسـال
مـهمـة مـأهولـة إلى القـمـر فيـما
اطــلــقت مــركــبــة جـديــدة خالل

أيار/مايو.
وقال مركز عمليات الفضاء في
( ويـــنــشـــانغ (جــنـــوب الــصــ
(سـيـتم اخـتيـار مـوعـد مـناسب
خالل الــــــــفــــــــتــــــــرة بـــــــ 20
تـموز/يـولـيو و25 منه الطالق
ــسـبــار تـيــانـوين- 1بـاجتـاه ا

ريخ).  ا
ـقــتـضب الـذي وشـددالـبــيـان ا
نــشــر عــلى شــبــكــة الــتــواصل
االجتـماعي (ويتـشات) (نـتمنى
مـــســـبـــقـــا الـــنـــجـــاح الـــكـــامل

للمهمة!)
وحتـتــاج الــرحــلــة بـ األرض

ــريخ في أول مــهـمـة بــاجتـاه ا
لها جنو الكوكب األحمر.

ويـسـتثـمـر هذا الـبـلد مـلـيارات
الــــــدوالرات في بــــــرنــــــامــــــجه

- (أ ف ب)  –أعــــلـــنت { بــكـ
الـصـ األربعـاء أنـهـا سـترسل
نـهـايـة تـمــوز/يـولـيـو مـسـبـارا
وروبــوتـــا صـــغـــيــرا مـــســـيّــرا
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الـذين يــعـانــون صـعــوبـات في
درسة.  ا

وتـشـيـر إلى أن ثـمـانـيـة من كل
عــشــرة إيـــطــالــيـــ يــكــونــون
ســـعــداء إذا اخـــتــار أبـــنــاؤهم

مهنة في هذا اجملال.
لكنّ فونتانيـتو يقرّ بأن اعتماد
هــــذا اخلــــيــــار لــــيـس ســــهالً
فـــــالــــشـــــبــــاب الـــــذين تــــراوح

أعـــــمـــــارهـم عن اخلـــــامـــــســـــة
ـئة والثـالث بـنسـبة 12 في ا
خالل خـمـس سـنـوات بـحـسب
إحصـاءات الـعام 2019  عـلـماً

أن ثلث هؤالء من اإلناث.
هن ذات وتـعـتـبر الـنـقـابـة أن ا
الـصـلـة بـاألرض بـاتت جتـتذب
ـتـعـلـمـ و لـم تـعد الـشـبـاب ا
مـجـرّد خـيـار احـتـياطـي ألولئك

أعــــمـــــارهم بــــ الـــــعــــشــــرين
والـثالثـ غـالـبــاً مـا يـفـكـرون
بـــــأمـــــور أخـــــرى وتـــــتـــــركــــز
اهــتـمــامـاتــهم عــلى الـتــسـلــيـة

والسهر. 
أما احلياة في اجلبال فتتطلب
رء تـضـحـيـات حـتى لـو كـان ا
كن أن مـحـاطـاً بـأجـمل رفـقـة 

يحلم بها.

ء
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