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اكــدت حـكـومــات الـعـراق ودول
مــجــلس الــتــعــاون اخلــلــيــجي
ـــتـــحـــدة الـــدعم والـــواليـــات ا
ــشــروع هـيــئــة الـربط الــكـامل 
الـــكـــهـــربـــائـي لـــدول مـــجـــلس
التعاون بربط شبكات الكهرباء
فـي الــــعــــراق بــــدول اجملــــلس.
وقـالت في  بـيـان اعـقـب جـلـسة
مناقـشات ثالثيّة عـبر االتصال
الفـيديويّ تـلقـته (الزمان) امس
ان (حــكـومــة الـعــراق ومـجـلس
الـتـعـاون اخلـلـيـجي والـواليات
ـتـحـدة جددت دعـمـهـا الـكامل ا
شروع هـيئة الربط الـكهربائي
لــدول مـجــلس الــتــعــاون بـربط
شــبـكـات الـكـهـربـاء في الـعـراق
ومـجلس الـتـعاون اخلـلـيجي )
مــــشــــيــــرة الى إن (الــــواليــــات
ـتـحدة مـلـتزمـة بـتسـهـيل هذا ا
ــشــروع وتــقــد الـدعـم عــنـد ا

احلاجة).
 وتـأتي هـذه اجللـسـة بتـنـظيم
ودعم من احلـكـومـة األمـريـكـيّة
وتـهدف إلى الـعـمل على إيـجاد
طـريق فــعّـال لـتــنـفـيــذ مـشـروع
الـربط الـكـهـربـائـيّ بـ الـعراق
ودول مــــــجـــــلـس الـــــتــــــعـــــاون
ُـضِيّ اخلــلـيـجيّ عـالوة عـلى ا
قُـــُدمــاً في تــشــجـــيع الــتــعــاون
االقـــتـــصـــاديّ بــ اجلـــانـــبــ

العراقيّ واخلليجيّ. 
واوضح الــــــبــــــيــــــان ان (هـــــذا
ــشــروع ســيــوفــر الــكــهــربــاء ا
لــلـشــعب الـعـراقـي وهـو بـأمس
احلـاجـة إلــيه ويـدعم الـتــنـمـيـة
االقـــتـــصــــاديـــة فـي الـــعـــراق 
وخـــــاصـــــة في احملـــــافـــــظــــات

اجلنوبية).
مـــنـــوهــــاً الى ان (حــــكـــومـــات
الـــعـــراق ومـــجـــلس الـــتـــعــاون
ـتـحـدة اخلــلـيـجي والـواليـات ا

ــــانـــيـــة واقع ســـيـــمــــيـــنس األ
الـكهـرباء فـي العـراق واخلطط
الـكـفـيـلة لـلـنـهـوض به بـحسب
ــكـتب الـكــاظـمي اضـاف بـيـان 
انـه (جـرى خالل الــلـقــاء ايـضـا
ـــشـــاكل الـــوقــــوف عـــلى أهـم ا
والــعــقــبــات الــتي تــواجه هــذا
القطاع احلـيوي والوصول الى

حلول جذرية لتذليلها). 
ونقل البـيان عن الكـاظمي قوله
أن (احلـــكـــومــــة عـــازمــــة عـــلى
مــعــاجلــة مــلف الــكــهــربــاء في
ـلـفات الـعـراق الـذي يـعـد من ا
ـــــهــــمـــــة) مــــشـــــيــــرا الى ان ا
(احلـكومـة تـبذل جـهـودا كبـيرة

ـعــاجلـته الســيـمــا وأن قـطـاع
الـكهـربـاء يعـد محـركـا أساسـيا
لـتـنـمـيـة االقـتـصـاد والـنـهوض
بـــالــقــطــاع الــصـــنــاعي وبــاقي
الــقــطــاعــات). وأكــد الـكــاظــمي
(دعم احلــكــومــة لــكل مــشــاريع
تطوير الـطاقة الكهـربائية التي
تــنــفــذ فـي الــعــراق). من جــهــة
اخـرى أستـقـبل مسـتـشار االمن
الوطـني قاسم االعـرجي القائم
باالعمال االمـريكي وقائد قوات
الــــتـــحــــالف الـــدولـي ونـــاقش
ـواضـيع مـعـهــمـا (جـمـلــة من ا
ـــشــتـــرك في ذات االهـــتـــمـــام ا
مـقـدمـتـهـا الــعالقـات الـعـراقـيـة

األمـريـكـيـة واهـمـيـتـهـا  فـضال
عن أهـميـة التـعاون والـتنـسيق
لــتـقــد الــدعم لــلــعـراق) وفق
ــــــكـــــتب بـــــيــــــان صـــــادر عن ا
االعالمي لـلـمسـتـشـارية  تـلـقته
(الــــــزمــــــان) امـس اضـــــاف ان
(اجملتـمعـ استـعرضـوا ايضا
مــسـتـجـدات انـسـحـاب الـقـوات
االمــريــكــيــة مِن الــعــراق  ومــا

حتقق منها) .
مــــشــــدديـن عــــلى (ضــــرورة أن
تـكــون الــعالقــات مع الــواليـات
ـدنـية في ـتـحدة بـجوانـبـها ا ا
جـــوانـب ومـــجـــاالت مـــتـــعــددة

داعمة للعراق) .
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كـما قررت الـلجنة فـتح ثالث منافذ
حــدوديـة أمــام الـبــضـائع والــسـلع
فـقط بـهـدف تـسـهـيل دخـول الـسلع
والــبــضـــائع وتــنــشــيط الــتــبــادل
الـتجـاري وفق إجراءات احـترازية
وافقـة على فتح منافذ تـضمنت  (ا
ــــنــــذريــــة وســــفـــوان والــــشــــيب ا
احلــــدوديـــة بــــعــــد تـــأريخ /23/7
 ?2020عـــــلـى أن تـــــقـــــوم دوائـــــر
الــصـــحــة في مــحــافــظــات ديــالى
والــبـــصــرة ومــيــســان بــتــوفــيــر
ـتطلبات الصحـية الالزمة لعملية ا
الــتـبـادل الــتـجـاري دون الــسـمـاح
بــدخـول األشـخـاص بـراً ألي سـبب
كـان بـاستـثـناء الـبضـائع والـسلع
الـواردة للمنافذ البرية) مشية الى
واد ـوافقة على تـسهيل دخول ا (ا
ـسـتـلـزمـات الـطـبـية واألجـهـزة وا
ـبيـنـة تفـاصيـلهـا في كتـاب هيـئة ا
رقـم بالعدد 26 احلـشد الشـعبي ا
ــؤرخ في 5 تــمــوز اجلـاري  من وا
خـالل منـفـذ الشالمـجـة احلدودي).
وقـررت الـلـجـنـة تشـكـيل مـجـمـوعة
خــاصـة بــسـكــرتـاريــتـهــا بـرئــاسـة
مـــوفق الــربـــيــعي وتــضـم كــلًــا من
هدي رضـوان العـقابي وانـتصـار ا
وضـياء فـتح الله وعدي ابـو طبيخ
ومـصطفى الـغزي وفيـصل اجللبي
وفـراس األمير ورياض الفرطوسي
.مـن جــــهــــة اخــــرى جــــددت وزارة
ضي الـصـحـة في بيـان تـأكيـدهـا ا
بـاجراءات تعيـ اخلريج اجلدد
من الــكــوادر الـطــبـيــة والــصـحــيـة
والــتــمـريــضـيــة واالخــتـصــاصـات
الـساندة. وقالت انها (تتواصل مع
ــتــابــعـة اجلــهــات ذات الــعـالقــة 
مـوضــوع تـعـيـيـنـهم حـسب قـانـون
الـــــتـــــدرج الـــــطـــــبـي والـــــصـــــحي
وتـعديالته مـنذ مدة طـويلة) ودعت
الـــوزارة اخلـــريـــجـــ الـى يـــكــون
اعـتصامهم وتظاهراتهم (سلمية و
ال تـــعـــرقل عـــمل الـــوزارة في هــذه

رحلة احلرجة). ا

ـعـقــمـات الـتي حتـتـوي وتــهـيـئـة ا
عـــلى كـــحــول بـــتــركـــيــز  %70في
مـحطـات تطـهير يـدوية عـند مدخل
ـول وعنـد مداخـل احملال وإلزام ا
ـــوالت بــتــحــديـــد نــقــطــة إدارات ا
دخـول واحدة حتدّ من عدد الزبائن
ـــول وعـــدم الـــســـمـــاح فـي داخل ا
ـــول بــــدخــــول األشــــخـــاص إلـى ا
واحملـــال بــدون لـــبس الــكـــمّــامــات
س والـــكــفـــوف والــدخـــول بــدون 
تـعامـل األبـواب وحتـديد أعـداد ا
ــا يــضـمن ـتــســوقـ  وســلــوك ا
التباعد اجلسدي والسماح بدخول
ــصـاعــد لـــشـخــصـ إلى أربــعـة ا
أشـــخـــاص فـــقط  بـــحـــسب حـــجم
ـــوالت ـــصـــعـــد وإلـــزام إدارات ا ا
ــــطــــاعم ومــــحــــال بــــيع بــــغــــلق ا
ـرطبات والكـافيهات ـشروبات وا ا
وأشــكـــال الــتــدخــ جـــمــيــعــهــا).
ـوافقة على وقـررت اللجـنة ايضا ا
ـطــارات بـدءاً من تـأريخ 23 فــتح ا
تــــمـــــوز اجلــــاري بــــعـــــد اتــــخــــاذ
ــطـلــوبـة كــافــة الـتي اإلجــراءات ا
ــــســـافـــرين في تـــضــــمن سالمـــة ا
ـؤلف ــطــارات من قـبل الــفــريق ا ا
ــا يـتـنـاسب مع لــهـذا الـغـرض و
نـظمة اإلرشـادات التي أصدرتـها ا
دني والـلـجـنة الـدولـيـة للـطـيـران ا
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــصـــحـــة والـــسالمـــة
الـوطـنيـة).ووجهـت اللـجنـة الـعلـيا
لـلصـحة بـتكـثيف حـمالت التـوعية
بـإجـراءات الـوقايـة من كـورونا من
ــنـظـمــات غـيـر خالل قــيـام دائـرة ا
احلــكـــومــيــة في األمـــانــة الــعــامــة
جملــلس الــوزراء بــالــتــنــســيق مع
شــبــكــة اإلعالم الــعــراقي وهــيــئـة
اإلعـالم واالتــصــاالت ومــنــظــمـات
ـدني بـتـكـثـيف احلمالت اجملـمع ا
ـــواطــنــ اإلعالمـــيــة لـــتــوعـــيــة ا
ــطـلــوبـة بــاإلجــراءات الـوقــائـيــة ا
لـــتــجــنّب اإلصـــابــة بــالـــفــايــروس
وخــاصــة فــيــمــا يــتــعــلق بــارتـداء
الـكـمّـامـات والـتـبـاعـد االجـتـمـاعي.

مــثــبــطــة لــلــحــمى وبــدون أي من
وظـف أعـراض كـورونا وارتـداء ا
ـنـظـفـ الـكـمّـامـات والـبــائـعـ وا
ــوالت والــكــفــوف وإلــزام إدارات ا
دخل بـتهـيئة مالكـات مدرَّبة عـند ا
ـنع أي شـخـص يشـتـبـه بإصـابـته
رض) كما تضمنت الضوابط ( بـا
ـــوالت بــــتـــركــــيـــز إلــــزام إدارات ا
إجــراءات الــتـنــظــيف وتــكـراره في
ــــول واحملـــــال مع اســــتــــخــــدام ا
أسـالـيب تـنـظـيف وتطـهـيـر جـديدة
تــكـــون مــرئــيــة عـــلى مــدار الــيــوم
والــتــركــيـز عــلى تــنــظـيف األدوات
ــسـا وتــعــقــيــمــهــا الــتي تــلــمس 
مـتكررا وتهـيئة مالك يتـولى تعقيم
مـاسكات عـربات التـسوق ولوحات
ــــصــــاعــــد ومـــســــانــــد الــــساللم ا
ومـقابض األبواب تعـقيما مـستمراً

اخلـاص وحجـز عجالت اخملـالف
في حـال تـكـرار اخملـالفـة والـتـأكـيد
ـــنع عــــلى األجــــهـــزة األمــــنـــيــــة 
الـتجمعات بأشكـالها كافة واتخاذ
اإلجــــراءات الــــقـــانــــونــــيـــة بــــحق
). كمـا قررت الـلجـنة فتح اخملـالفـ
ـوالت عـلى احملــال الـتـجـاريـة في ا
وفـق الــضــوابط الـــصــحـــيــة الــتي
وضـعـتهـا وزارة الـصحـة والـبيـئة
بـهـدف تـنـشـيط احلـركـة الـتـجـارية
فـي الــبالد والــتــخــفــيف عن كــاهل
ـواطـنـ العـامـل فـيـها. ووضع ا
الــقــرار ضــوابط عــدة من بــيــنــهـا(
حتـــديــد ســـاعــات الــعـــمل لـــغــايــة
الـساعـة الثـامنة مـساءً والـتأكد من
خــلــو الـعــامــلـ مـن احلـمى خالل
الــســاعــات اإلثــنــتــ والــســبــعـ
ــاضــيــة  دون تــنــاول أي أدويــة ا
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فـحـصت مخـتـبرات وزارة الـصـحة
ـوذجـا في كـافة والـبـيـئة  7211 
فــــروعــــهــــا امس وبــــذلـك يــــكـــون
فحوصة اجملـموع الكلي للنماذج ا
رض762058 مـنذ بداية تسجيل ا
 وســـجـــلت 2179 حـــالـــة شـــفـــاء
تـــصــدرتـــهــا مـــحــافـــظــات بـــغــداد
والــســلـيــمـانــيــة وذي قـار وصالح
الدين وديالى والبصرة.  ومجموع
الـــــــشــــــفــــــاء  56495 فـــــــيــــــمــــــا
ســجــلت 2023 اصــابــة بــكــورونـا
والــــوفــــيـــات 94 حــــالــــة. وكــــانت
الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة قد الـغت
اول امـس اخلـــــمــــــيس عــــــددا من
تـخذة الـقـيود واالوامـر السـابقـة ا
ـــواجــهـــة تــفـــشي وبـــاء كــورونــا
واتـخـذت قـرارات جـديـدة تـضـمنت
تــخــفـــيف حــظــر الــتــجــوال وفــتح
ــطـارات واجملــمــعـات الــتـجــاريـة ا
وفـق ضـوابط احــتـرازيــة وقـائــيـة.
وبــــحـــسب بـــيــــانـــات صـــادرة عن
ــكــتب اإلعالمي لــرئــيس الـوزراء ا
تـلـقـتـهـا (الـزمـان) امس فـقـد قـررت
الـلجـنة في اجـتماعـها الـذي عقدته
اخلـمــيس بـرئـاسـة رئـيس مـجـلس
الــــوزراء مـــصــــطـــفـى الـــكــــاظـــمي
(حتــديــد أوقــات حـظــر الــتــجـوال
اجلــزئـي من الــســاعــة الــتــاســعــة
مـــســـاءً الى الــســـاعـــة اخلــامـــســة
صـبـاحاً مع شـمـول أيام اخلـميس
واجلـمـعـة والـسبت بـاحلـظـر الـتام
الكلي على أن يتم إعادة النظر في
رفع احلـظـر كـلـيـاً بعـد عـطـلـة عـيد
ـبـارك والـتـشـديـد عـلى األضـحى ا
تـــطـــبـــيق اإلجـــراءات الـــصـــحـــيــة
الصادرة عن اللجنة العليا للصحة
والـسالمة الوطنيـة ال سيما في ما
يـتعلق بارتـداء الكمّامـات والتباعد
اجلــسـدي واالجـتــمـاعي في داخل
ــؤســســات احملـــال الــتــجــاريـــة وا
احلــكـومــيـة ومــؤسـســات الـقــطـاع
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تـــتــطــلـع إلى زيــادة الـــتــعــاون
االقـتـصــادي والـطـاقــة الـوثـيق
تـحدة والـعراق بـ الواليـات ا
ودول مــــــجـــــلـس الـــــتــــــعـــــاون
اخلــلـيــجي  كــأســاس لــلـسالم
والــــتــــنـــــمــــيــــة واالزدهــــار في
ـنـطـقـة) مـضـيـفـا انـهـا  دعت ا
إلى (الـتـنفـيـذ السـريع والـكامل
لــلــتــعـهــدات الــتي تــعـهــد بــهـا
اجملتـمع الـدولي في عام 2018
في مـــؤتـــمــر الـــكــويـت الــدولي

إلعادة إعمار العراق). 
وفي الشـأن نـفسه بـحث رئيس
مــــجـــلس الـــوزراء مــــصـــطـــفى
الــكــاظــمـي مع وفــد من شــركــة

الجـــراء مـــقـــابـالت أو مـــحـــادثــات
افـــتــراضـــيــة وآمـــنــة أو لـــتــبــادل
ــعــلــومــات واألفــكــار) مــضــيــفـا ا
(ونــــحـن كـــثــــوار داخـل ســــاحـــات
الــتــظــاهــر وخـارجــهــا مــلــتــزمـون
بــالــقـرارات احلــكــومـيــة من خالل
تـعفـير اخملـيمـات ولبس الـكمـامات
والـــــقـــــفـــــازات واالبـــــتـــــعـــــاد عن
الـتجـمعات كـون تلك القـرارات لها
أبـعــادهـا اجملـتـمـعـيـة واإلنـسـانـيـة
ـرحـلـة احلـالـيـة حتـتـاج مـنـا أن وا
ـا نــكــون اكــثـر وعــيــاً وتــكـاتــفــاً 
ـصـلـحـة الـعـامـة).وفي تـقــتـضـيه ا
ـرجع الــديـني شــأن مـتــصل ادان ا
جـواد اخلـالصي اطـالق النـار على

ـتظاهرين . وكتب اخلالصي على ا
صـفحـته الشخـصية في تـويتر (أن
تــطـلق الــنـيــران عـلى مــتـظــاهـرين
ـقـراطـيـة نـكـون قـد وبالفـتـات الـد
وصـــلــنــا إلـى مــراحل االنـــكــشــاف
ـشــروع الـتـدمــيـر الـذاتي االقــسى 
عـذبة) ـقهـورة وا لـقـوى شعـبنـا ا
مـــضــيـــفــا انـه (كــان األولى بـــهــذه
الـــقــــوى اخلـــيـــرة أن تـــركـــز عـــلى
بــرنـامج حتـريـر الـبــلـد واسـتـقالله
ولــيس عــلى الــغـنــائم الــتي قـدمت
إلـيهم; فـإن اجلهاد الـشريف أسمى
ـكـافـآت واغــلى من كل اجلـوائـز وا
الـتي يراد بها اشغالهم عن أهداف

اجلهاد السامية).

الـعـديـدة ومـنـابـرهـا الـكـثـيـرة إلى
سـاحة واحـدة توصل صـوتهـا عبر
مــنـصـات الــتـواصل االجــتـمـاعي)
مـنـوهـا الى انـه (بـإصـرار الـشـباب
الــعـراقي أصـبح اإلنـتـرنت سـاحـة
لـثورة تـشرين). وأكـد النـاشط زياد
الـــفــيــلـي ان مــنــصـــات الــتــواصل
أســهــمت في تــخـفــيف وطــأة أزمـة
باشر ب الثوار. وقال الـتواصل ا
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس انه
(مع تـفشي جائحة كورونا والعزلة
ــنــازل وعــدم اســتــطــاعــتــنــا في ا
الــذهـــاب الى ســاحــات الــتــظــاهــر
حــفـاظـاً عـلى انــفـسـنـا وعــوائـلـنـا
الــتـجـأنــا الى الـســوشـيـال مــيـديـا
لـــــلـــــتــــواصـل مع الـــــنـــــاشـــــطــــ
والـتـنـسـيـقـيـات وعـمـلـنـا كـروبـات
خـــاصــة عــلـى بــرامج عــدة مـــنــهــا
الـواتسـاب والفـايبـر وزووم وكذلك
ــســنــجــر لــتــوافـر وفق بــرنــامـج ا
مشيرا الى ان (تلك خـدمة مجانية)
الـبرامج اصـبحـت وسيـطاً حـاسماً
ــــعـــــلــــومـــــات الــــتي فـي تــــداول ا
يـحتاجهـا الناس ومنـها الثوار في
ظل الـعـزلـة الـوقـائـيـة) وتـابـع (لـقد
أسهمت تلك الوسائل اجلديدة في
تـــخــفـــيف وطـــأة أزمــة الـــتــواصل
ـباشر ب الـثوار بفعل اخملاوف ا
مـن تفشي الفـيروس في ظل فرض
احلــجــر الــصــحي االحــتـيــاطي أو
حــظـــر الــتــجــوال وأصــبــحت هي
ــتـنـفس الـرئــيس لـلـمــتـظـاهـرين ا
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 اكـــد نــاشــطــون اســـتــمــرارهم في
الــتـظــاهـر واالعــتـصـام فـي سـاحـة
الـتـحـريـر  مـتـخـذين االحـتـيـاطـات
ـواجـهـة فايـروس كـورونا الـالزمة 
مـن خالل تـعـقـيم الـسـاحـة واخلـيم
مــرتــ في الــيــوم  مــشـيــرين الى
جلــــوئــــهـم لــــوســــائل الــــتــــواصل
ــــومــــة االجــــتــــمــــاعـي من اجل د
نــشــاطــاتــهم. وقــال الـنــاشط عــلي
عــبـاس فـي بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امـس انه (بــرغم انـــتــشــار الــوبــاء
الــقــاتل فـي الــبالد اال أن الــشــبـاب
اتـخذوا احـتياطـات  بشـأن كورونا
من تـعـقيـم السـاحة واخلـيم مـرت
فـي الـيــوم وتــقــلــيل احلــضــور في
اخلـيـمـة الـواحـدة وأنـهم يـراقـبـون
عــمل احلــكــومـة وتــطــلــعـاتــهم في
بــــسط ســـلــــطـــة الــــدولـــة وضـــرب
ـــلــيــشــيـــات الــتي انـــتــشــرت في ا
شـوارع العاصـمة بغداد ) مـضيفا
(نــحن مـسـتــمـرون بـثــورة أكـتـوبـر
الــشـبـابــيـة من خالل الــتـواجـد في
سـاحـة الـتحـريـر وبـقيـة الـسـاحات
ومــــواجــــهـــــة كل من يــــود ركــــوب
ـــوجـــة كــائـــنــا مـن كــان وإقـــامــة ا
اإلجـتـمـاعـات واحلوارات من خالل
تــطـبـيق زووم الــذي احـبه  الـثـوار
والـذي قربـهم بعـد ما ابـعدهم وباء
كـورونـا) . بدوره قـال النـاشط علي
الــفـهـد في بـيــان ان (ثـورة تـشـرين
الـــتـي تــعـــد ثـــورة إصـــرار ال زالت
تـــتــجـــدد بــعــد كـل مــا لَمَّ بـــهــا من
تـشـويه ومـرَّ بهـا من احـداث على
مـدى تـسـعـة أشـهـر آخـرهـا ظـهور
ية وما رافقها جـائحة كورونا العا
من إجراءات وقائية كفرض احلظر
الـــصــحـي ومــنـع الــتـــجــمـــعــات)
مـــشـــيــرا الـى ان هــذا االمـــر (حــدا
ـتـظـاهــرين إلى أن يـطـوروا من بــا
أسـالـيب اإلحتـجـاج وذلك بالـولوج
ـا إلـى الـعـالم االفــتـراضي أكــثـر 
سـبق وتأكيد استـمرار الثورة على
مــــواقع الـــتــــواصل االجـــتــــمـــاعي
وآخــرهـا اسـتـخــدام تـطـبـيق زووم
تـظاهرين بـاشر بـ ا لـلتـواصل ا
فـيـديـويـا). واوضح ان (من مـيزات
انــتــقــال ثـورة تــشــرين من مــنــابـر
الــــســـاحـــات  –الــــواقـــعـــيـــة- إلى
مـنصات التواصل  –االفـتراضية -
 هـي دمج ســــاحـــات الــــتـــظــــاهـــر

لـلتعـاون الدولي مع كل دول العالم
الداعمة للسالم واالستقرار ومنها
فــرنـسـا).وحــمّل الـكـاظــمي الـوزيـر
الـفـرنسي الـذي كـان في زيارة الى
بــغـداد دعـوة لــلـرئـيس الــفـرنـسي
لـــزيـــارة الــعـــراق.من جـــانـــبه أكــد
لـودريان  وهو أول مـسؤول غربي
رفـــيـع يـــزور بـــغـــداد مــــنـــذ تـــولي
الـــكــــاظـــمي رئــــاســـة احلـــكـــومـــة
اســـتـــعـــداد بالده (لـــدعـم الـــعــراق
ـسـتـحق) لـيــأخـذ دوره االقـلـيـمي ا
وأنـــهــا (مــاضـــيــة بـــدعم اجلــهــود
ـناطق الـعـراقيـة في إعادة إعـمار ا
ــــــوصل احملــــــررة وبــــــاألخـص ا
وتــقــد يـد الــعــون في مــا يـخص
اجلـهــود الـتي تـصب نـحـو تـقـويـة
ــصــاحلــة اجملــتــمــعــيــة). بــدوره ا
اسـتـقـبل رئـيس اجلـمـهـوريـة برهم
ـرافق له صـالح لـودريـان والـوفـد ا
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وجـه رئـــيس الـــوزراء مــــصـــطـــفى
الــــكـــاظــــمي دعــــوة إلى الــــرئـــيس
انويل ماكرون لزيارة الفرنسي ا
الــعـراق فـيــمـا اعـلــنت بـاريس عن
تسهيالت مالية من فرنسا للعراق
بــقـيــمــة مـلــيـار يــورو مــخـصــصـة
ـشــاريع كـبـرى في مـجـاالت الـنـقل
كتب ياه. ونـقل بيـان  والـطاقـة وا
الـكاظمي تلقـته (الزمان) عنه  قوله
خـالل لـــقــــائه وزيــــر اخلــــارجــــيـــة
الـفرنسي جان إيف لودريان  اول
امـس إن (لـلـدور الـفـرنـسي أهـمـيـة
عـــالــيــة في دعـم الــعــراق من خالل
الـــتــحـــالف الـــدولي في مـــواجــهــة
اإلرهــاب وبـقــايـا تـنــظـيم داعش)
مـؤكـدا إن (الـعـراق مـسـتـعـد الـيوم

مـلـيار يـورو) ما يـعادل  1.2مـلـيار
ـــــــــــــبـــــــــــــلـغ دوالر. واوضــح إن (ا
ــشـــاريع كــبــرى في ســـيــخــصص 
ـيـاه). مـجــاالت الـنـقل والـطـاقـة وا
وتــطــالب فــرنــسـا الــتي طــالــتــهـا
اعــــتــــداءات داعـش ولــــديــــهـــا 14
إرهــابــيــاً فــرنـســيــاً في الــســجـون
ـواصلة العـمليات ضد الـعراقية 
الــتـنـظـيم الـذي يــشن هـجـمـات من
حـ آلخـر في الـعـراق عـبـر خاليا
نـــائــمـــة.وفي الـــشــأن نـــفـــسه دعــا
لــرئـيس حـكــومـة إقـلــيم كـردسـتـان
مـسرور الـبارزاني فـرنسا الى اداء
دور اكـــبـــر في تـــقـــريـب  وجـــهــات
الــنـظـر بـ بــغـداد واربـيل.  ونـقل
بـــيــان حلــكـــومــة االقـــلــيم تـــلــقــته
(الــزمــان) امس عن لــودريــان قـوله
خـالل لـقــائه الــبــارزاني في اربــيل
امس اجلـمعـة ان (فرنسـا مسـتعدة
لــدعم إقــلـيم كــردسـتــان بـاخلــبـراء
الـفـرنسـي وخـصوصـاً في اجملال
الـــزراعي وكــذلك لـــتــخــطي األزمــة
االقــتــصــاديــة الــراهــنــة) واضــاف
الـبـيـان  انه (خـالل االجـتـمـاع قدّم
وزيــر اخلـارجـيــة الـفــرنـسي دعـوة
لــرئـيس حـكــومـة إقـلــيم كـردسـتـان
ـناسب لـزيـارة فـرنسـا في الـوقت ا
ولـقـاء الـرئـيس الـفـرنسي ). ووجه
رئـيس حكـومة اإلقـليم خالل الـلقاء
الـذي حضره نائب رئيس احلكومة
(شـكـره لـفـرنـسا قـوبـاد الـطـالـباني
وثـــمـن دورهـــا الـــتـــاريـــخي الـــذي
تــــــضـــــــطــــــلـع به فـي دعـم شــــــعب
مشـيرا إلى أن (اجملتمع كـردستان)
الــــدولـي وال ســــيــــمــــا فــــرنــــســـا
بــوسـعـهـمـا لــعب دور إيـجـابي في
الـــتــقـــريب بــ حـــكــومــة اإلقـــلــيم
واحلــكـــومــة االحتــاديــة لــلــبت في
ـــوجـب الـــدســــتـــور) ــــشـــاكـل  ا
مـضيـفا (لم نـطلـب شيـئاً يـتعارض
مـع الدستور الـعراقي ونرفض أي
شيء أقل من حقوقنا الدستورية.

فـي قصر بغـداد وأكد (ضرورة دعم
اجملـتـمع الـدولي لـلـدولـة الـعـراقـية
ــقـتـدرة ذات الـسـيــادة الـكـامـلـة) ا
مـشددا على أن (العـراق يتطلع إلى
مـوقف دولي داعم حلـمايـة سيادته
وسـالمـــــــة أراضــــــيـه وإيـــــــقــــــاف
اخلــروقــات الـعــســكـريــة الــتـركــيـة
ـتـكررة عـلى األراضي الـعراقـية) ا
ـشـاكـل احلـدودية مـؤكـداً أن (حل ا
يـــــتـم من خـالل الـــــتـــــعـــــاون بــــ
الـدولـتـ اجلـارتـ واالبـتـعـاد عن
اإلجـــــــــــــــراءات األحـــــــــــــــاديـــــــــــــــة
اجلــانب).وبــحــسـب بـيــان رئــاسي
تــلــقــته (الـزمــان) امس فــقــد (جـدد
لـودريان دعم بـالده جلهـود العراق
فـي حـــمــــايــــة ســـيــــادته وتــــأمـــ
استقراره وحتقيق تطلعات شعبه
فـي الرخـاء واالزدهـار).وفي سـياق
الـزيـارة نـفـسـهـا دعت فـرنـسـا إلى
(عـدم التهـاون في مواجهـة) تنظيم
داعـش اإلرهــابي. وقـــال لــودريــان
خـالل مؤتـمـر صـحـفي مـشـتـرك مع
وزيـر اخلارجية فؤاد حس عقداه
فـي بغـداد (يـجب عدم الـتـهاون في
احلــرب ضــد تـنــظـيم داعش اذ أن
هـــدف الـــتـــحـــالف األســـاسـي كــان
كن للتحالف مـحاربة داعش وال 
أن يـــعــمل خــارج هـــذا الــســيــاق)
مـشيرا الى أن (مهـمة التحالف هي
احـتـرام الـسـيـادة الـعـراقـيـة وهذا
شـرط للـثقـة والكـفاءة) مـضيـفا أن
(الـعراق يـجب أن ينـأى بنـفسه عن
الـــــتـــــوتـــــرات اجملـــــاورة).وأعـــــلن
لـــودريــان (دعم الــقــرارات األولــيــة
حلــكـــومــة الــكــاظـــمي وال ســيــمــا
ؤسسات استعادة السيطرة على ا
الــتي تــسـيــطـر عــلــيـهــا جـمــاعـات
مـسلحـة إضافة إلى الـسعي لوقف
الـــهـــجــمـــات الـــصــاروخـــيـــة ضــد
ـصــالح األمـريـكـيـة أو الـتـحـالف ا
الــدولي) كــاشــفــا عن (تــســهـيالت
مـالـيـة من فـرنـسـا لـلـعـراق بـقـيـمة
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هجرين إيفان فائق جابرو عن عودة  5700 نازح كشفت وزيرة الهجرة وا
ـاضــيـ بـالـتـنـســيق مع اجلـهـات األمـنــيـة من مـخـيـمـات خالل الـشـهـرين ا
بـاجـدكـنـدال قـاديـا بـيـرسـفي ومــخـيم داكـار الـتـابـعـة حملـافـظـة دهـوك إلى
حافـظة نينوى مؤكدة في بيان تلقته مناطـقهم االصلية في قضاء سنجار 
(الـزمـان) امس (اسـتـمـرار الـوزارة بـاجـراءات أعـادة الـعـوائل الـنـازحـة الى
مناطقهم احملررة) مبينة أن (ازمة النزوح بسبب عصابات داعش االرهابية
تعـد من اكبر االزمات االنسانية التي تعرضت لها البالد). واشارت إلى أن
ـصـاحلـة اجملـتـمــعـيـة من أولـويـات ضـمـان االســتـقـرار األمـني ومـعـاجلـة (ا

النزوح جذريا).
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اء والكـهرباء بـالذات الن الصيف ا
ـــــــــواطـن مع احلــــــــار ال يـــــــــرحم ا
سـتمرة) مشددا على االنقطاعات ا
ــــــواطـن لـن يــــــرحم الــــــقــــــول ان(ا
احلـكـومـة اذا اسـتـمـر الـوضع عـلى

ما هو عليه الى شهر آب القادم).
—UFÝ« ŸUHð—«

من جــهــة اخـــرى ارتــفــعت أســعــار
النفط امس  بـعدما أظهـرت بيانات
أمـريكـية انـخفـاضاً غـير مـتوقع في
مـــخـــزونـــات اخلـــام في الـــواليـــات
ــتـــحــدة.وجـــرى تــداول الـــعــقــود ا
اآلجــلــة خلــام بــرنت صــبــاح امس
عند 43.12 دوالر للبرميل بارتفاع
ـــئـــة عن ســـعــر نـــســـبــته 0.51 بــا

التسوية السابق.
وفي حـ  تـداول العـقـود اآلجـلة
لـلخـام األمـريـكي عـند 40.49 دوالر
لـلـبــرمـيل بـزيــادة نـسـبــتـهـا 0.50

ئة عن سعر اإلغالق السابق. با
مـن جـهــة اخـرى اســتــقـبـل مــعـاون
دير العام لدائرة العمل والتدريب ا
ـهـني في وزارة الـعـمل والـشـؤون ا
االجـتــمـاعــيـة مـشــرق عـبــداخلـالف
فــلـــيح رئــيـس مــؤســســـة الــوحــدة
الـعراقـية حلـقوق اإلنـسان (مـنظـمة

غير حكومـية).  وجرى خالل اللقاء
ـشترك من بحث امكـانية الـتعاون ا
خالل زج الــشــبــاب الــبـاحــثــ عن
العـمل في الدورات التـدريبـية التي
ـهني في تـقيـمـها مـراكـز التـدريب ا

بغداد واحملافظات. 
ــــديـــر الــــعـــام وابــــدى مــــعـــــاون ا
اسـتعـداد الـدائرة لـلـتعـاون وتـبادل
اخلــبــرات مع مــنــظــمـات اجملــتــمع
ـدني كافـة وخاصـة الفـاعلـة منـها ا
في تــقــد افــكــار وآلــيــات جــديـدة
ومبـادرات تـخدم شـرائح كبـيرة من

اجملتمع. 
واوضح فـلــيح انه  االتـفـاق عـلى
تـنــظــيم اجـتــمــاع مـوسع لــتــكـوين
فــريـق من عــدة اطـــراف قــانـــونــيــة
وحـسابـية وفـنـية مع ادخـال احتاد
الصـناعـات كعـضو مهـم في الفريق
لالتـــفــاق عــلـى صــيــغـــة الــتــعــاون
وتنفيذ النشاطات اخلاصة بتدريب

الشباب.
عــلى صــعــيــد آخــر  مــنـعـت أمــانـة
بــغـداد تـقـطـيـع أرض زراعـيـة تـبـلغ

مساحتها أكثر من 6. 
وقـــالت األمــانــة فـي بــيــان امس إن
(مـالكــاتـــهــا فـي بــلـــديـــة الــرشـــيــد

االحـــتـــجـــاجـــات الــــشـــعـــبـــيـــة في
احملــافـــظــات اجلــنــوبـــيــة ومــوقف
احلــكـومــة مـنــهـا  انـه (مـرة اخـرى
تـــقـع احلـــكــــومــــة بـــنــــفس خــــطـــأ
احلكومـات السابـقة عامـة وحكومة
هدي خاصة  فال تضع عادل عبد ا
ـقـدمـة فـي حـسـابـاتــهـا اخلـدمــات ا
اء لـلـمواطن وبـالـذات الـكهـربـاء وا

في قمة فصل الصيف).
واضـــاف (لـــقـــد انـــطــلـــقـت شــرارة
اضـية مع شـهر سقـوط احلـكومـة ا
ـاضي عـنـدمـا عـمت آب من الـعـام ا
الـتـظـاهرات االحـتـجـاجيـة مـخـتلف
مـــدن الــــوسط واجلـــنــــوب لـــســـوء
الكهرباء مع ارتفاع حرارة اجلو).
وتـابع (الـيـوم تـركـز احلـكـومـة على
جـــانب االمـن وجـــائـــحـــة كـــورونـــا
وتـتــحـرك نـحــو االقـتــصـاد بـيــنـمـا
تـهـمل مـلف اخلـدمـات بـشـكـل كـبـير
رغم ترديها) محذرا من ان ذلك (قد
يؤدي الى انـفجـار جمـاهيـري كبـير
نــحــذر احلــكــومـــة والــكــاظــمي من

عواقبه).
وخــتم الـعــطـار تـصــريـحه بـ(دعـوة
الـكاظـمي الى تـبـني عمـلـية اصالح
ـلف اخلــدمـات االسـاسـيـة شــامـلـة 
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رحوم ـلوك العرب كـالم الرئيس الـليبي الـسابق ا هل يتذكـر الرؤساء وا
لوك كيف  تدمير  العرق بعد معمر القذافي مخاطبا هؤالء الرؤساء وا
الـغزو الـبـربـري أألمـريـكي ومن ثم احـتاللـه عام 2003 ومـا تسـبـب هذا
الغـزو واالحـتالل من جـرائم قـتل وحـشيـة وتـدمـيـر لكـل  ما بـنـاه الـعراق
طيـلـة ثـمانـ عـامـاً من بـنى حتتـيـة ومـصانع وجـسـور ومـحطـات كـهـرباء
وخـدمات صـحـيـة وتـعـلـيـميـة و بـلـديـة مـتـطورة ومـراكـز أبـحـاث وصـنـاعة
عسـكريـة وقدرات عـسـكريـة كبـيـرة ومن ثم تدمـير بـنـية اجملـتمع الـعراقي
تجانس من خالل أثـارة أمريكـا الصراع الطـائفي ب مكـونات الشعب ا
ـتـآخـيـة الـذي تـســبب في قـتل عـشـرات اآلالف من الـعـراقـيـ الـعـراقي ا
لـيشـيات الـطـائفـية عـلى الـهويـة وعلى الـطـائفـة والدين األبريـاء من قبـل ا
ـكـاسب بـ أحزاب طـائـفـية نـاصب وا ومن ثم الـصراع احملـمـوم عـلى ا
جـاءت لـسـرقـة أمـوال الـعـراق ونـهب ثــرواته  هـمـهـا مـصـاحلـهـا الـفـئـويـة
والطـائفـية ال خـدمة الـشعـب والوطن  فـاستـشرى الـفسـاد وسرقـة أموال
الـبالد من قـبل لـصـوص جـاء بــهم األمـريـكـان من الـشـوارع كـمـا وصف
ـراحلـكـام األمـريـكي لـلـعـراق قـادة الـعراق الـذيـن  يـسـمون أنـفـسـهم بـر
ـكــاسب عــبـر ــنــاصب وا بـســاســة الـعــراق اجلــديـد الــذين تــقـاســمـوا ا
احملاصصة احلزبية والطائفية و تهميش الكفاءات الوطنية وكيف عمت
الـفوضـى واالغتـيـاالت واالعـتـقـاالت الـبالد وفـقـد األمن واألمـان فـانـحدر
ـرحوم الـعـراق الى الـهاويـة الـسـحـيـقـة الـتي ال مـخـرج مـنـهـا فـذكـرهم ا
القذافي ان الدور سيأتي علينا واحدا بعد اآلخر إذا لم نتكاتف ونتعاون
ؤامرات أمريكا وإسرائيل لتمزيق امتنا العربية وصدقت نبؤئة للتصدي 

الرجل.
 فبعد العراق جاء الدور على سوريا التي دمروا شعبها وجيشها وبناها
التـحـتـية بـحـرب أهـليـة طـائـفيـة طـويـلة وبـعـدهـا اليـمن الـذي مـزقه إخوانه
العـرب وقـتلـوا شـعـبه شر قـتـلـة  ثم جاء الـدور عـلى ليـبـيـا التي اسـقـطوا
نظـام الـقذافي فـيـها وقـتـلـوه شر قـتـلة ودمـروا كل مـا بنـاه الـقذافي طـيـلة

. أكثر من ثالث عاماً
وها هي ليـبيا الـيوم مـدمرة بعـد ان ارتقى بهـا القـذافي وجعل منـها دولة
ـتطـورة وخـدماتـها متـطـورة بخـدماتـهـا التـعلـيـميـة والثـقـافيـة والصـحـية ا
البلدية وبناها التحتية وصناعتها العسكرية ومصانعها بعد ان استقطب
ي واألطـباء والعلماء من مـختلف الدول العربـية واألجنبية خيرة األكاد
وجـعل لــكل مـواطن لــيـبي ســكن الئق ودخل ســنـوي هـو األعــلى بـ كل
ـية وعـلـمـية الدول الـعـربـيـة وبنى فـيـهـا مـرافق سيـاحـيـة وخـدميـة وأكـاد
ـصـانـع وطرق ـسـتشـفـيـات وا حـديـثـة كـاجلـامـعـات ومـراكـز األبـحـاث وا
ــاء في عــمق ــاء الــعــذب من عـــيــون ا ــطــارات وأوصـل ا ــواصالت وا ا
الـصحـراء الى كل لـيـبـيـا عـبـر أضـخم مـشـروع إروائي في الـعـالم وطور
سلـحة وانشـأ صناعـة عسكـرية  تمـاما مثلـما فعـل قادة العراق قواتهـا ا
ا أغـاظ األمريكان والصـهاينة  الذين قبل االحتالل األمريكي الـبغيض 
ال يريـدون المـتـانا الـعـربيـة الـتـطور والـتـقدم والـنـهـوض فجـاء الـدور على
ليـبيـا وحتركت قـوى الشر األجـنبـية  والـعمـالة الـعربـية لـتضع إمـكانـاتها
الية الكبيرة في خدمة أمريـكا والصهيونية فتم تدميـر ليبيا مثلما فعلوا ا

في العراق .
وها هي ليـبيا اليـوم قتال بـ األخوة األعداء وتـنظيمـات تكفـيرية مـتطرفة
ـنهج للبنى التحتية ومرتزقة يقتلون ودماء بـريئة تسفك كل يوم وتدمير 
ـاليـة  وتعـطيل تام اللـيبيـة واستـنزاف مـستـمر لـقدرات البـلد الـبشـرية وا
ـساعـدة هذا الـطرف لكل نـواحي احليـاة وتدخل سـافر من دول أجـنبـية 

الليبي على شقيقه  فإلى أين يريدون بليبيا بعد كل هذا الدمار ? 
ومن هو البلد العربي التالي بعد العراق وسوريا وليبيا في أجندة اللوبي

الصهيوني? 
هل مـــصــر كــمـــا ذكــر دافـــيــد بن غـــوريــون أول رئـــيس وزراء لــلـــكــيــان
الصـهيونـي الذي قال ان قـوة إسرائـيل ليـست في سالحـها النـووي لكن
قـوتـهـا تـكـمن في تـفـتـيت ثالث دول عـربـيـة رئـيـسـة هي الـعـراق وسـوريـا
ومصـر وهـذا ال يعـتـمد عـلى قـدراتنـا بل عـلى غـباء الـطـرف الثـالث يـعني
ـلــوك والــرؤسـاء الــعـرب الـعــرب  فــإلى أين ســيـوصــلـنــا غــبـاء  بــعض ا

وعمالتهم ألمريكا والغرب وإسرائيل ? 
ا جرى ويجري في العراق وسوريا وليبيا واليمن?  وهل يتعظ هؤالء 
وهل تغـافلـوا أو تنـاسوا أو جتـاهلـوا ان الدور سـيأتي عـليـهم واحدا تـلو

رحوم القذافي.   اآلخر كما قال لهم ا
ضي في ان اللـوبي الـصـهيـوني الـذي يقـود الـعـالم اليـوم ال يـنـفك عن  ا
ـشــبـوهـة وتـسـخـيـر قـدراته مـؤامـراته ونـشـاطـاتـه احملـمـومـة وحتـالـفـاته ا
ــلـوك الــكـبــيــرة يــضــاف إلـيــهــا قــدرات وأمـوال اخلــونــة والــعــمالء من ا
والـرؤسـاء واحلــكـام الـعـرب لــتـدمـيـر كـل دولـة عـربـيــة حتـاول اخـذ زمـام
ـية والـصـناعـية أمورهـا وتـطويـر إمكـانـياتـهـا وقدراتـها الـعـلمـيـة واألكاد
وها ا يـحقق لهـا  والزراعيـة واخلدميـة والصحـية والتـعلـيميـة والفنـية 
يـادين  ويحقق لـها االكتـفاء الذاتي في كل شيء و وتطورها فـي جميع ا
ا يضـمن لهـا سيادتـها عـلى أراضيـها وميـاههـا وأجوائهـا واستـقاللية
قـرارهــا الــسـيــاسي واالقــتـصــادي واألمـنـي حـتى ال تــشــكل أي تـهــديـد

نطقة. مستقبلي ألمن إسرائيل ومصالح أمريكا في ا
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عزا اخلبير القانوني علي فضل الله
اشتـراط اقليم كـردستـان منح اجازة
ــارســة مــهــنــة مــحـاسـب قـانــوني
قيم في االقليم ان ال يكون للعراقي ا
عــضــوا في أي تـشــكــيل آخــر خـارج
االقــلـيـم الى رغـبــة حــكـومــة االقــلـيم
بــعــدم اعـطــاء الــفـرصــة لــلـحــكــومـة
االحتـــاديـــة واجلـــهـــات الـــرقـــابـــيــة

الية. االطالع على بياناتها ا
ـادة الـثـامـنـة من قـانون  ووضـعت ا
احملاسبـ القانـوني في كـردستان
نـشور في جريـدة وقائع كـردستان ا
نـح اجازة الـعـراق خـمـسـة شـروط  
ـقـيم في ـهـنـة لـلـعـراقي ا ـارسـة ا
االقلـيم من بيـنهـا ان ال يكـون عضوا
في أي تـشــكـيل آخـر  خــارج االقـلـيم
نـتـسبـ إلى جـمعـية لـيمـنع بـذلك ا
مــراقـبـي احلـســابــات في بــغـداد من
ــصــارف الــعـــمل في أربــيـل مع ان ا
وشركات التـأم العامـلة في االقليم
يجب ان تصدق حساباتها اخلتامية
 لـدى اجلـمـعـيـة في بـغـداد اسـتـنـادا
ـصارف الـنـافذ وقـانون الى قانـون ا

ركزي العراقي. وتعليمات البنك ا
 وقال فـضل الـله لـ(الـزمان) امس ان
(غــايـة االقــلـيـم من هـذا االجــراء هـو
اقتـصـادي مالي اذ يـبـدو ان حكـومة
االقــلـــيم تــريــد مـن ذلك عــدم اعــطــاء
الــفـــرصـــة لــلـــحـــكــومـــة االحتـــاديــة
واجلــهـــات الــرقــابـــيــة االطالع عــلى
عملـيات الـتالعب والغش والـتدليس
الـــتي تـــقـــوم بــهـــا او جتـــريـــهــا في

الية) . البيانات ا
مضيفا انه (برغم عدم تقد حكومة
االقـــلــــيم ايـــة تــــســـويـــة نــــهـــائـــيـــة
حلساباتهـا ألي سنة مضت اال انها
تـريـد مـنع تـسـرب اي مـعـلومـات عن
ــالي واالداري في حــجـم الــفــســـاد ا

االقليم). 
وبـحـسب فضـل اللـه فإن ( دلـيل ذلك
هـو منـعـهـا منـح اجازة لـلـمـنتـسـب
ـرتبـط بـجـمعـيـات غيـر حـكومـية ا

قـدرة مــالـيــة لالسـتــمـرار في إجـراء
الـفـحـوصــات اخملـتـبـريـة عـلى نـفـقـة
ــطـالــبـة بــإلـزام اإلقــلـيم  لــذا تـمت ا
واطـنـ بدفع مـبلغ  50ألف دينار ا

مقابل إجراء االختبار).
وتـوفي رجل مـسن في  70من عـمره
حافظة السليمانية أثناء استالمه
راتــبه الـــتــقـــاعـــدي. فــيـــمــا تـــمــاثل
قـائـمـمـقـام قـضاء كـالر التـابع إلدارة
ـان ضمن مـحافـظة الـسلـيمـانية كر
شــهــاب حــاجي أحـمــد لــلــشــفـاء من
فــيـروس كــورونــا بـعــد اصــابـته مع

جميع أفراد أسرته وحمايته.
وســجـلت وزارة الــصـحــة في اقــلـيم
كــــردســــتـــان  18اصــــابــــة جــــديـــدة
بفيروس كورونا في قضاء جمجمال
الـتابع حملـافـظة الـسـلـيمـانـية (ثالث
نـــســاء و15 رجل) مـع حـــالـــة وفــاة

واحدة لرجل في الـ73 من عمره.
وبــــلغ عـــدد اإلصـــابـــات بـــفـــيـــروس
كورونا االقليم 9875 مع 352 وفاة
و5404 حــالــة شـفــاء وفــقــاً الحـدث

احصائية
وعقـد مجـلس وزراء إقلـيم كردسـتان
األربعـاء جلسـته االعتـيادية بـرئاسة
رئـــيـس مـــجـــلس الـــوزراء مـــســـرور
بـــارزاني وبـــحــضـــور نــائـب رئــيس
مــجــلس الــوزراء قــوبــاد طــالــبــاني

وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وفي الــفــقــرة األولى من االجــتــمـاع
ـالـيـة واالقـتـصاد اسـتـعرض وزيـر ا
آوات شـيخ جـنـاب الـنـظـام الـداخـلي
وظفي اإلقليم في لصندوق التقـاعد 
إطـار اخلــطـوات الـعـمـلـيــة لـتـطـبـيق
قـــانــون اإلصـالح وعــلـى ضــوء ذلك
صـادق مـجــلس الـوزراء وبـاإلجـمـاع
عــــلى الـــنـــظـــام الـــداخـــلي اخلـــاص
بـــصــنــدوق الــتــقــاعــد الــذي يــهــدف
وبــشــكـل أســاسي لــضــمــان حــقــوق
مـــتــقــاعــدي إقــلـــيم كــوردســتــان في
اجملاالت الوظيفـية كافة خاصة وأن
إيرادات الصنـدوق تخصص لصرف
الية للـمتقاعدين على ستحقـات ا ا

ـــعـــيب بـل من الـــعـــار ان يـــتـــقــبـل الـــعـــراق ايـــة مــســـاعـــدة وكـــأنه من ا
الصومال.وقد وهبه الله 

ثالث نونات..نون النهرين ونون النخل .ونون النفط.
فسـرون الى معرفة .ولم يتـوصل ا وقد ورد.ذكر النـون في القران الـكر

سر النون في القران.
ـون بـعض عـلم الـقــران..ابـحـثـوا في حـرف الـنـون ايـهـا الـدارسـون الـعــا

بالعربية..
ذكـر السـالم  ونون الـنسوة .وفـي االسماء ـثنى وجـمع ا ستـجدونه في ا
ـمـنـوعـة  من ـنـونـة.وهي جـمـيع مـافي الـلـغـة الـعـربـيـة من اسـمـاء عـدا ا ا

الصرف.
نحن امة النون واخلبز عندنا صم.......ون.فبأي االء ربكما. تكذبان.
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اخي الدكتور شعبان.
من اخيك العلوي التعبان

اراك نحيفا.كما رأيتك عفيفا.
اراك وقد اخذ النضال مأخذه.فظهرت اثاره على منحيات.جسدك.

تنبي ب العشق والنحول. ا ربط ا قد
وانت عاشق احلرية.بال منازع.

فالنحول هو الدليل.
فعلى اي جانبيك تميل.

اخوك ره بيروت..

صـــواريخ فــضـال عن تــدمـــيــر 74
عبـوة ناسـفـة والعـثور عـلى سبـعة
احـزمـة نـاسـفـة و6 رمـانـات فـيـمـا
بلغت عدد القرى الـتي  تفتيشها

186قرية.
ونــفــذت قـوة مــشــتــركــة من أفـواج
الـــطــــوارىء وشـــرطـــة احملـــاويل 
سح عمـلية اسـتبـاقيـة استـهدفت ا
ـــيـــــــــداني األمــــني وتــــمـــشــــيط ا
مـسافـات كـبـيـرة تضـمـنت تـفـتيش
ــتـروكـة واالراضي هـيــاكل الـدور ا
الــــزراعـــيـــة في قــــضـــاء احملـــاويل
ـنــاطق احملـيـطـة بـهــا ومـنـطـقـة وا

البحيرات . 
وقالت وزارة الداخلـية في بيان ان
الـعـمــلـيـة الـتي نـفــذت بـالـتـنـسـيق
والـــتــعــاون مع مـــفــارز مــديــريــات
االســتـخــبـارات ومــكـافــحـة إرهـاب
بـــابل وجـــهـــاز اخملــابـــرات واألمن
الــوطــني بــاحملـافــظــة أســفـرت عن

الــقـــاء الــقـــبض عــلى 5 مــتــهــمـ
بقضايا مختلفة . 
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واكـد الــبـيـان (تـواصل الــعـمـلـيـات
االمــنــيــة ضــمن مــخــتـلـف مـنــاطق
الــقــاطع الــشـمــالي لــلــمـحــافــظـة)
مــشـيــرا الى انـهــا (تــأتي في إطـار
الرصد واالستـطالع االستباقي في
ناطق لتعزيز إجراءات األمن تلك ا

الوقائي فيها) .
من جـهة اخـرى جـرت صـباح امس
في مـــســتــشــاريـــة األمن الــوطــني
مــــراسم تــــســــلم قــــاسم االعــــرجي
مسؤولية مستشار األمن الوطني 
ـــســــتـــشــــار الـــســـابـق فـــالح من ا
الــــفــــيــــاض بــــحــــضــــور عــــدد من
ــــــدراء في ــــــســــــتـــــــشــــــاريـن وا ا

ستشارية.  ا
وعقـد األعـرجي اجتـمـاعاً تـعـريفـياً
دراء متـمنـياً لهم سـتشـارين وا با

الشـعــــــــــبي نفـذت عـملـيـة اميـنة
فـي اطـــراف قــضـــاء خـــانـــقـــ في
ديـــــالى بـــــهـــــدف تـــــأمـــــ قـــــاطع

سؤولية) . ا
مـضيـفـة ان الـعمـلـيـة تهـدف ايـضا
الى (مــنـع تــســلل عــنــاصــر داعش
ـدن االمنة في ديالى). الستهداف ا
ــرحـلـة ونــفـذت الـقــوات االمـنــيـة ا
الـرابعـة من عـلـيات ابـطـال الـعراق
ـــاضــــيـــة خـالل االيـــام الــــثالثــــة ا
واسفرت عن الـعثور على 59 وكراً
ـشـتبـه بهم والـقبـض على 7 من  ا
والــعــثــور عــلى 26 صــاروخــا و7
بــنـادق 97 قــنـبــرة هــاون واعــتـدة
مـخـتـلـفـة تـضم 920 اطالقـة وقـتل
ثـالثـــة إرهـــابـــيـــ وجـــرح إثـــنــ
آخـــرين والـــعـــثـــور عــلـى صــاروخ
RBG7 و 5 عـبــوات بالســتـيــكـيـة
حتــتـوي مــادة سي فــور وهــاونـ
و8 دراجــــات نــــاريـــــة ومــــنــــصــــة
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ـزيـد من الـعـطـاء خـدمـة لـلصـالح ا
العام وبناء العراق .

من جــهــة اخــرى أعــلــنـت مــديــريـة
شـرطـة مـحـافـظـة الـنـجف عن قـيـام
قسم الشرطة النـهرية في احملافظة
من انتـشال جـثـة غريق في مـنطـقة
ابو صخير. وقال الناطق األعالمي
وسوي في قدم مقداد ا للمديرية ا
بــيـــان لــلــمــديــريــة أمس عن قــيــام
تابعة دوريات الشرطة النهرية و
وإشـراف مــديـر الـشـرطــة الـنـهـريـة

ـوسوي   العـميـد سـتار جـبار ا
انتشال جثة الغريق ( س ج) امس
ـوســوي  بـعـد اسـتالم . وأوضح ا

نداء إسـتـغاثـة من ذوي الـغريق 
تشكـيل فريق من الـغواصـ بامرة
الرائـد بهـاء محـمود  وبـعد سـاعة
من الــبــحث  الـعــثــور عـلـى عـلى
اجلـثـة وقد سـلـمت أصـولـيـاً لـلطب

العدلي.

في بغـداد وعلـيه اعـتقـد ان محـركات
االمــر ســيـــاســيـــة وابــعــاده مـــالــيــة
اقــتـصــاديــة). من جـهــة اخــرى أعـلن
مـحـافظ أربـيـل فـرست صـوفي الـبـدء
بتـنفيـذ إجراءات جـديدة تـخص آلية
دخول احملافظة اعتباراً من األسبوع
ـقــبل لـضــمـان عـدم تــوقف احلـركـة ا
الــتــجــاريــة واالقــتـصــاديــة ومــنــهـا
واطـن الـراغبـ باجمليء حتمـيل ا
إلى أربيل من بقية محافظات العراق

تكلفة فحص كورونا.   
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وعـــــزا صــــوفي فـي تــــصــــريح هــــذه
اإلجراءات إلى (الرغـبة في احليـلولة
دون تــــقف احلـــركـــة االقـــتـــصـــاديـــة
دن والتجاريـة ألن غلق احلدود مع ا
العـراقية األخـرى يؤثـر على اقـتصاد
احملافـظة) مـشيـرا إلى (اعتـماد آلـية
ـنع تـفـشي فـيـروس كـورونا جـديـدة 
أكـثـر تـلــزم الـقـادمـ من مـحـافـظـات
الـعـراق إلى اإلقـلـيم بـإجـراء اخـتـبار
ـــداخل). فـــيـــروس كـــورونـــا عـــنـــد ا
واضـــاف  انه (  إجــراء نـــحــو 17
ألف فـــــحص مـــــخــــتـــــبــــري خــــاص
بالفايروس على مداخل أربيل خالل
ثالثـــــة ايـــــام حـــــيث وصـل الـــــعــــدد
الـتراكـمي لـتلـك الفـحـوصات إلى 70
ألف) مـنـوهـا الى انه (لم يـعـد هـناك
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أن يـكــون لـلــصـنــدوق مـجـلس إدارة
عنية. ثلي الوزارات ا مؤلفاً من 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(مــــجـــــلس الــــوزراء آمــــاجن رحــــيم
الــنــظــام اخلــاص بــتــحــديــد شـروط
الـتـعـي فـي وظيـفـة مـديـر عـام  فـما
فـــوق في إطــــار تـــطـــبــــيق قـــانـــون
ـوجب هـذا النـظـام يـلزم اإلصالح 
مـــراعـــاة وجـــود شـــروط الـــشـــهــادة
ن يـشـغـلون واخلـبـرة والتـخـصص 
هــذه الـدرجـات الــوظـيـفــيـة الـعــلـيـا
والــذين لـــهم دور بــارز في الــقــيــادة
اإلدارية لـتـمشـيـة واجبـات الوزارات
ونشـاطاتـهـا باعـتبـارهم احملتـرفون
والـــتــكــنــوقــراط. الــشــروط الــعــامــة
مــهــنـيــ وأكــفــاء وذلك اضــافـة الى
تـوافر شـروط الـتعـيـ في الـدرجات
الـوظـيـفـيـة الـعـامـة وبـعـد الـتبـاحث

ــصـادقــة عـلى وتــبـادل اآلراء تــمت ا
النظام باإلجماع).

وبــعــد ذلـك عــرضت وزيــرة اإلقــلــيم
ـان فـاال فـريـد الـقـانون لـشـؤون الـبـر
اجلـديد لـبـيع وإيـجـار أموال وأمالك
ـــصـــادقـــة عـــلـــيه الـــدولـــة وتـــمت ا

باإلجماع.
…dOš« …dI

وفي الـفـقـرة األخـيـرة من االجـتـمـاع
ـقـترح صـدّق مـجـلس الـوزراء عـلى ا
ُـقدم من وزارتي الـبلـديات شـترك ا ا
ائية وارد ا والسياحة والـزراعة وا
ـتــعـلق بـالــشـروع بـاعــادة الـعـمل وا
بــتـطــبـيـق (قـانــون تـنــظـيم احلــقـوق
الـتــصـرفــيـة في األراضي الــزراعـيـة)
رقم (1) لـــســــنـــة 2008 والـــقــــاضي
ــســتــوفــ بـــتــعــويض الــفـالحــ ا
ذكور ولم يتم للشروط في القـانون ا

تسـيير مـعامالتـهم ليـتم تعـويضهم
بعد التدقيق في ملفاتهم والتأكد من

استيفائهم للشروط القانونية.
ــصـدّق عـلــيه يـتم حل ــقـتـرح ا وبـا
ـواطـنـ الـذين مـشـكـلـة بـعض من ا
مُــــنــــحــــوا أراضي في الــــســــنــــوات
ــاضـيـة بــطـريــقـة الـكــارت ولم يـتم ا
تـمـلـيـكـهـا لـهم في دوائـر الـتـسـجـيل
الــعــقــاري (الــطــابــو) إلى اآلن كــمـا
ســيـــمــنح هـــذا الــتـــصــديـق فــرصــة
لــلــمــواطــنــ لــتــســجــيل الــوحـدات
الـــســـكـــنـــيـــة الـــتي اشـــتـــروهـــا في
اجملـمـعـات الــسـكـنـيـة االسـتـثـمـاريـة

بـأســمـائـهم وعــلى هـذا األسـاس 
توجيه وزارات البلـديات والسياحة
ـائـيـة والـعـدل ــوارد ا والـزراعـة وا
ــعــامالت بـــاإلســراع في تــســيـــيــر ا

. واطن القانونية لهؤالء ا
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»½UA²‰∫الشرطة النهرية في النجف تنتشل جثة غريق 

ــحـافــظـة في أطــراف خــــــانـقــ 
ديالى .

وقالــــــــــت هيـئـة احلشـد في بـيان
إن (الــــــلــــــواء 110 فـي احلــــــشـــــد
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اطــــلـــــقـــــــــــــت قـــــوات احلـــــشــــد
الشعبي امــــــــــــس عمــــلية أمنية
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اعـلن األمــ الـعـام جملـلس الـوزراء
حــمـيـد الـغـزي عـن عـزم احلـكـومـيـة
ـوازنـة الــعـامـة لـلـعـام عــلى إقـرار ا

احلالي. 
واكــد الـغــزي في تــصـريح امس ان
(هـناك تـوجـها حـكـوميـا عـلى اقرار
ـوازنــة الــعــامـة لــلــعــام احلـالي) ا
مشـيرا الى ان(هـناك فـقرة أسـاسية
ضــــمـن مــــوازنــــة الــــعــــام احلــــالي
تـتــضــمن تـوفــيـر الــتـخــصـيــصـات
ـاليـة لـتطـبـيق قرار 315 اخلاص ا
ــــتـــعــــاقــــدين ــــعــــاجلـــة مــــلـف ا
واألجـــراء) مــشـــيـــرا الـى ان (عــدم
ــوازنــة عـــطل هــذا الــقــرار إقــرار ا
ـؤسـسـات بـاســتـثـنـاء الـوزارات وا

التي تتوفر لها 
سـيولـة وتـخصـيـصات مـالـية).وفي
ســــيــــاق مــــتــــصل حــــذر الــــكــــاتب
والــسـيــاسي جــواد الـعــطـار من ان
الــشــعـب لن يــرحم رئــيس مــجــلس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي اذا ما
بـقــيـت االوضـاع عــلـى حـالــهــا الى

شهر آب القادم. 
ـكــتب الـعــطـار تــلـقـته ونـقل بــيـان 
(الــزمـــان) امس عـــنه قـــوله بـــشــأن

وبــاســنــاد حـــراســات وامن امــانــة
بـغداد أزالت سـيـاجـا من اجليـنـكو
وضع حـــول أرض زراعـــيـــة تـــقـــدر
ات مـساحـتهـا بـاكثـر من ستـة دو
مــجــاور مـعــمل الــغـاز احملــلـة 873

شــهـداء الـبــيـاع بــغـيــة تـقــطـيــعـهـا
وبـيــعـهــا كـقـطع ســكـنــيـة مـخــالـفـة
لـتـصمـيم الـعاصـمـة لتـقـوم مالكات
االمـانــة بــازالـة الــســيـاج بــالــكـامل

وحماية االرض).

بسم الله الرحمن الرحيم
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إنتقل إلى رحمة الله تعالى األستاذ الصحفي
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توفي اثـر اصـابتـه بفـايـروس كورونـا بـتاريخ 2020/7/16
ونـعتـذر عن إقامة مـجلس الـفاحتـة بسبب الـظروف الـراهنة

للبالد .
إنا لله وإنا إليه راجعون
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قيـتة الـتي تبرز بـأشكـال عديدة في احلكّـام ليسـوا خارج نـطاق االزدواجيـة ا

كل عصر ومصر .
-2-

انّ التـعامل مع الذين يُظْهِـرون غيرَ ما يُبْـطِنون صعب للغـاية وهو يُفْضِي الى
هالك . زالق وا الوقوع في أخطر ا

-2-
عتَبِرُون ? والتاريخ مليء بالعِبَرِ ولكنْ أين هم ا

-2-
ونكـتفي اآلن بـاالشـارة الى واقعـة شهـيرة أدّت الى أفـول جنم الـبرامـكة بـعد

سلط على معاقد األمور أيام الرشيد العباسي . أنْ كانوا األمراء ا
لقـد أُلقي الـقبضُ عـلى ( يحـيى بن عبـد الله الـعلـويّ ) بأمـر السـلطـان ضمن

طاردة للمعارض وراءَ كُل حَجَرٍ وَمَدَر . حملة ا
) الى (جعفر البرمكي) ليسجنه عنده . وَدََفعَ (هارون) (بيحيى العلويّ

وفي لـيـلـةٍ من الـلـيـالي دعا بـه (جعـفـر) وسـأله عن أمـره فـأجـابه (يـحيـى) بكُلّ
صراحة ووضوح نافياً عن نفسه تهمةَ العمل ضَدَ الكيانِ احلاكم ثم قال له :

" اتق الله فيَّ يا جعفر  
وال تتعرض لِدَمِي فيكون رسولُ الله (ص) خَصْمَكَ يوم القيامة  

فو اللهِ ما أحدثتُ حََدثاً .
وال أويتُ مُحْدِثاً "

فَرَّق له جعفر وأطلقه بَعْدَ أنْ استحْلَفَهُ أنْ ال يُحدث حدثاً  
وَبَعَث معه من أوصله الى مَأْمَنِه " 

ولقـد  نقل اخلبر الى الرشيد فـاستدعى ( جعفراً ) وسأله عـما فعله بيّحيى
العلويّ 
فقال :

ؤمن في السجن . على حالِهِ يا أمير ا
لقد أخفى أمره في البداية ولم يخبر الرشيد باطالقه 

ثم انّ الرشيد قال جلعفر :
بحياتي ?

وهنا استشعر ( جعفر ) اخلطر فقال : 
ؤمن بل أطلقْتُه لِعِلْمِي أنْ ال مكروه لديه " ال وحياتِك يا امير ا

وهنا :
أظهر الرشيد االستحسان لذلك وأسرّها في نَفْسِهِ 

ـرعــبـة حـيـث يـسـتــحـسِنُ في الــظـاهـر مــا أغـاظه في وهـذه هي االزدواجــيـة ا
الباطن- 

وقال له الرشيد :
" نِعمَ ما فعلتَ 

ما عدوتَ عمّا كان في خاطري "
ا خرج جعفر البرمكي أتبعَهُ الرشيدُ بَصَرَهُ وقال : و

" قتلني الله بسيوف العِدا على الضاللة انْ لم أَقْتُلْكَ "
وهكذا كان ...

-5-
ن عـمــلـوا مع الـطــواغـيت والـســلـطـويـ ان الـكـثــيـر 
اعتـرفوا بـأنهم من باعـة الدين والضـمائر  ومع ذلك

شؤوم . صير ا لم يسلموا من ا
بـاعـوا ديـنـهم بـدنـيـا غـيـرهم ومع ذلك فـقـد شـمـلـتـهم

التصفيات .
وهنا تكمن العظة .
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زق ـنظـر الـذي انـتـشر عـلى وسـائل الـتـواصل االجـتـماعي لـر فـحـاوي وهـو  ا
الراتب الـبالغ مليون ونصف وبكل برود رغم دعـوات الناس الى  ابو حمزة كما
كـانــوا يـدعـوه لـلـكـف  عن تـمـزيق الـراتب    وهــو مـسـتـمـر فـي الـتـمـزيق  والى
الـنهـاية  محـتجا الـرجل على قـرار حكـومي سلـيم  وكمـا هو معـمول به في كل
ـنح الـراتب الى جمـيع افراد الـعائـلة  دول الـعالـم اذ ليس هـناك نـظام يـسمح 
ا فعله البعض من هؤالء بدوائر اذا كان بالـفعل هناك استحقاق بدل احملاسـبة 
الدولة من حـرق وسرقة وقـتل للنـاس واال فما  هـي القاعـدة القانـونية واالساس
ـاذا تـوقـفـت الـتـعـددية  يـقـول احـدهم ـنح هـذا الـراتب  هـو مـحـتج  الـقـانـوني 
ذهبت الى مـصرف السـتالم راتبي الـتقاعـدي الذي ال يـتجاوز  900الف ديـنار
عن خـدمة في دوائـر الدولـة زادت على  35 عـاما وكان  يـسبـقني شخص  ال ا
عـرف مـاهي خـلفـيـته  يـرتدي دشـداشـة وال يـوحي انه مـوظف سابق  لـكن هذا
الـشـخص اسـتلم  8 بـلـوك وكل بـلوك  10 ملـيـون اي مـجـموع مـا سـتـلـمه هذا
الشخص  80 ملـيون فعجبت من يكون  الرجل  وماذا كان يعمل  وماذا  الذي
ـبلـغ  الكـبيـر كـراتب تقـاعدي    وسـرعان مـا تب انه ر فـعلـة لـيتـقـاضى هذا ا
ـشـمــولـ من  جــمـاعـة مــا يـسـمى فـحــا وي  مـتـعــدد الـزوجــات واالوالد وان ا
ا مـعـسكـر رفـحة  ال يـقـتصـر الـراتب على رئـيس الـعـائلـة بل جـميع افـرادهـا 
فيـهم الـرضيـع او من ولد في مـعـسكـر رفـحة  يـا للـعـدالة     لـذلك يـحـتج ابو
حمزة عـلى قرار احلكومـة ويجسد احـتجاجه بتـمزيق الراتب كامال  ابـو حمزة
ـا عـمل عـلى تـمريـق الراتب  ولـيعـرف ابـو حـمـزة وامـثاله من لـو كـان مـحـتـاج 
ئـة وهم احد اسـبابه   وماذا الرفـحا ويـ ان معـدل الفـقر في الـعراق  32 بـا
ـزق الــراتب عن رجل  يــذكـر لي صــديق انه كـان اتــيـا الى يــقـول ابــو حـمــزة 
ديـنة ـدينـة بسـيارته ووجـد شخص يـنـتظـر السـيارات لـيركب  لـلوصـول الى ا ا
وهو يـحمل    ما يسـميه اهل  الريف صره  يـقول توقفت وقلت له اركب فركب
الرجل مـعي وبدئت احلـديث معه حول مـا يحـمل والى اين ذاهب وارجو من ابو
قـال و يـا ليـته يـسمع او يـقـر ما سـا قـوله في هـذه احلكـاية  حـمزة ان يـقـر ا
يـقـول الـرجـل انه وزوجـته خـرجـا صـبـاحـا الـى مـزرعـة يـبـدوا  صـغـيـرة وقـطـفـا
محـصـول الـبـاميـا والـذي كـمـا يقـول صـا حـبي ال تـتـجاوز الـكـمـية   4 كـيـلوات
ـعدل ـديـنة لـبـيـعـهـا وسـيتـحـمل الف ديـنـار اجـور الـنـقل  ويـريـد الـذهـاب الى ا
 500 دينـار ذهابا وايابا  ليحصل على  4 االف  دينار او اقل من ذلك صافي
بضاعـته التي يحصل عليها من مزرعته الصغـيرة جدا كما يبدو من محصولها
الـقليل  وكم بذل هـذا الرجل من جهـود حراثة ومـراز  وزراعة وسقي لـيحصل
اذا تفيده لكنه يشعر ا في كل مرة  4 او  5 الف دينار  ماذا يـفعل بها و ر
الي لكنه لم يسرق ولم يا خذ   حقوق بـالراحة  ال نها من كد يديه  وبالـعسر ا

غيره  وختـاما اقول اتقوا الله يا هل رفحة ومن كان  على
شـاكلتكم  وليـتقي ريه من كان السـبب في منحكم هذا
الراتـب الذب ال يجد  له اركـان  ساندة او من يقول ال
تـقـتـربـوا من رواتب ذا  وذا نـقـول هـنـاك دولـة وهـنـاك
حـكـومـة  لهـا قـراراتهـا  ولـيس هـناك من يـفـرض على
الــدولـة او احلــكــومـة مــازال هـنــاك شــعب له الــكـلــمـة

االخيرة .

النزاهة في األنبار الذي قرَّر توقيفه
ـادَّة  307 من قـانـون وفق أحـكـام ا
الـعـقــوبـات الــعـراقي). وفـي سـيـاق
كتب عمليَّة متصل نفذت مالكـات ا
ضـــبطٍ بــحق مـــتــهــمـــ اثــنــ في
مـارسة الـدائرة ذاتـها; لـقـيامـهمـا 
ـارسـة أعـمال ة و ـهـام الـوظـيـفـيـَّ ا
التعقيب في الدائرة على الرغم من
إنهاء خدماتهم و تـنظيم محضر
ضــبط أصـولـيٍّ بـذلك وعــرضه عـلى
قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهما
ـادة 331 من قــانـون وفق أحــكــام ا
الـعــقـوبــات. يـشــار إلى أن الـهــيـئـة
كــانـت قــد أعــلــنت في اخلــامس من
اضي عن ضبط موظف في شباط ا
هــيــئـة الــتــقــاعـد الــوطــنــيـة  –فـرع
األنبـار; لقـيامه بـالتالعب والـتزوير

في أضابير ضحايا اإلرهاب.

وافــــادت الــــدائــــرة وفي مــــعـــرض
حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط
ـــرةٍ ــــوجـب مُــــذكـَّ الــــتـي نُــــفـــــذَت 
ةٍ أفـادت بانـتـقـال فريق من قـضـائيـَّ
مكتب حتقيق األنبـار التابع للهيئة
إلى (التـقاعد فـرع الفـلوجة وتـمكنه
من ضـــبط مـــســـؤول قــسـم إصــدار
الـــهــويــات في الــدائـــرة مــتــلــبــســاً
ـة الـرشـوة وذلك بـعـد تـلقي بـجـر
كتب شكوى من أحد ذوي شهداء ا
ـتـهم مـنه اإلرهـاب تـتـضـمن طـلب ا
ة ; لـقـاء إجنـاز الـهـويـَّ مـبـلـغـاً مـالـيـاً
الـتـقـاعـديَّـة اخلـاصة بـه). وأضافت
إنـه ( تـــنــظـــيـم مـــحــضـــر ضـــبطٍ
ـضبـوطـات في العـملـيَّة أصـوليٍّ با
مـــعـــززة بـــالـــفـــديـــوات والـــصــور
تهم على قاضي وعرضه بصحبة ا
ُختـصَّة بقضايا محكمة الـتحقيق ا

ة عن في هــيــئـة الــنــزاهــة االحتــاديـَّ
تـمـكــنـهـا من تــنـفـيـذ عـمــلـيـة ضـبطٍ
سـؤول في هيئـة التقـاعد الوطـنيَّة
 –فـرع الفـلوجـة مـتلـبسـاً بالـرشوة.

الــعـامــ في احملــافـظــة لـقــيــامـهم
زٍ بــإحـالـة عـقـار يـقع في مـوقع مُـمـيـَّ
لالســـتــثـــمـــار بــصـــورةٍ مـــخــالـــفــةٍ
للقـانون. وأعلـنت دائرة التحـقيقات

الـــهـــيــئـــة أمـــر قــبـضٍ بــحـق نــائب
مـحـافـظ ذي قـار الــسـابق اســتـنـاداً
ـادة   340من قــانـون إلى أحــكـام ا
العـقوبات عـلى خلـفيَّة صـرف مبالغ
مـالـيـة بــصـورة مـخـالــفـةٍ لـضـوابط
الـصــرف ومــحــابـاة شــركــات عـلى
حــسـاب شــركـات أخــرى فـضالً عن
صــرف مـــبــلـغ اخلــمـــســـ مــلـــيــار
ديـنـار الـتي أعـلنت احملـافـظـة أنـها

صرفت بدون أوليات). 
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مـضـيـفـة إن (أوامـر الـقـبض شـملت
شاريع في  أيضاً مدير حـسابات ا
ديوان احملافـظة). وكانت الهـيئة قد
أعلـنت في التـاسع عشـر من تشرين
ـــاضـي عن صـــدور أمـــر الـــثــــاني ا
اســـتــقـــدام بــحـق مــحـــافظ ذي قــار
ــــديــــرين الــــســــابق واثــــنــــ من ا
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أفـصحت هـيئـة الـنزاهـة العـامة عن
تفاصيل أوامر الـقبض واالستقدام
ـسـؤول الـصـادرة بـحق عـددٍ من ا
في مـحـافـظـة ذي قـار مـبـيـنـةً أنـهـا
شـمـلـت اسـتـقـدام احملـافظ األسـبق.
واشــارت دائــرة الـــتــحــقــيــقــات في
الـهـيـئـة وفي مــعـرض حـديـثـهـا عن
تــفـــاصــيل  األوامـــر الــصــادرة عن
الــقـضــاء إلى صـدور أمـر اســتـقـدامٍ
بحق محافظ ذي قار األسبق لقيامه
بــصــرف  مــبــالغ لــقــاء الــنـشــر في
ـةٍ بــشــكـلٍ مــخــالف صـــحف مــحــلـــيـَّ
لــشــروط اإلعالن مــوضـحــة أن أمـر
االسـتـقــدام الـصـادر جــاء اسـتـنـاداً
ــادة 331 من قــانــون إلى أحــكــام ا
الـعقـوبـات. وتابـعت الدائـرة مـبيـنةً
إصدار القـضاء بنـاءً على حتـقيقات

وفق قـاعدة بـيـانـات دقـيـقـة لالسر
الـنازحـة) داعيـا الى (اعادة الـنظر
في بـــنــود قـــرض الـــبــنـك الــدولي
واخـضـاعه الجـراءات وتـعـلـيـمـات
الـقـوانـ الــعـراقـيـة - تــعـلـيـمـات
الـعقـود احلـكـومـيـة) مـشـددًا على
ــنح الــقــروض (اهــمــيــة الـــبــدء 
سـجل في الصـغيرة لـلباحـث ا
قــاعــدة بــيــانــات الـوزارة وحــسب
االولوية واالستحقاق بعد االتفاق
مع الــــبـــنـك الـــدولـي خالل االيـــام
قـبلـة). واوضح الركابي القـليـلة ا
ان (الــوزارة لـديــهــا رؤيــة وخـطط
جـــــديــــــدة الدارة عــــــمـل الـــــوزارة
واخلـدمـات التـي تقـدمـهـا لـلـفـئات
ـسـتـفـيـدة مـنـهـا) مشـيـرا الى ان ا
(الــوزارة حــرصت عــلـى مــشــاركـة
جلـنـة الـعمل في االجـتـماع كـونـها
شــريـكـاً اســاسـيـاً لــعـمل الـوزارة)

داعيـا الـشـركاء االجـتـمـاعـي الى
(دعم عــمل الــوزارة). من جـهــتــهـا
اعلنت جلـنة العمل الـنيابية خالل
حضـورهـا الـلـقاء (دعـمـهـا الـكامل
لــعـــمل الـــوزارة من اجـل تــعـــزيــز
ـالـيـة ولـتـقد فـضـلى مـواردهـا ا
اخلــــدمـــات لــــشــــرائح اجملــــتــــمع

اخملتلفة).
الى ذلك أكـد حتـالف عـراقـيون انه
سـيـكــون يـداً قـويــة لـفـتح مــلـفـات
الـفسـاد وفضح الـفاسـدين واعادة
هـيـبة الـدولـة. وقال الـنـاطق باسم
كــتـلــة عـراقــيـون حـســ عـرب في
اول تــصـريح له ان (الــهـدف الـذي
شـكل مـن اجـله حتــالف عـراقــيـون
هـو دعـم الـدولــة بــكل مــفـاصــلــهـا
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة
والـقــضـائــيـة) مــبـيــنـاً ان (هــنـاك
فرصة كبيـرة خللق التوازن بشكل

صـحيـح واعـادة هـيبـة الـدولـة من
خالل دعــمـهــا بـالــشــكل الـواضح)
.وأضاف عرب (لـدينا افكـار كثيرة
من خـالل تـــشــــكــــيل جلــــان داخل
الـــتــحـــالف ســـيـــكــون لـــهـــا االثــر
احلــقــيــقي في اخــتــيــار مــشــاريع
قـوانــ تــخــدم الــبـلــد في الــوقت
ان) الـذي تـعـقد به جـلـسات الـبـر
مـشـدداً على ان (حتـالف عـراقـيون
سـيـكــون يـداً قـويــة لـفـتح مــلـفـات
ــــفــــســــدين الــــفــــســـــاد وفــــضح ا
والــفـاســدين). واخـتــارت الـهــيـئـة
الـعامـة لتـحالف  –عراقـيون - في
اجــتـمــاعــهـا االول الــنـائب هــشـام
الـسهـيل رئـيـسا لـلـكـتلـة الـنيـابـية
للـتحـالف وعرب متـحدثا رسـميًا.
وقــال بـــيــان لـــلــتـــحــالـف تــلـــقــته
(الزمـان) امس ان الـهـيـئـة الـعـامة
لــتـــحــالف - عــراقـــيــون - عــقــدت

اجــتـمـاعــهـا االول بـرئــاسـة عـمـار
درجة لـفات ا احلكيم (ونـاقشت ا
عـــلى جـــدول اعــمـــالـــهــا وشـــهــد
االجــتـــمـــاع بـــحث مـــســـتـــجــدات
الــوضع الـــســيــاسـي في الــعــراق
نطـقة) مضيفـا ان (اجملتمع وا
اســتــعــرضــوا الــنـظــام الــداخــلي
لـلـتحـالف ونـوقشت جـمـيع مواده
وصــوّت اعـضـاء الــهـيـئــة الـعـامـة
بـاالجـمـاع عــلى الـنـظـام الـداخـلي

للتحالف).
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وبــحــسب الـبــيــان (فــقـد  خالل
االجــتــمــاع فــتـح بــاب الــتــرشــيح
ـــانــيــة لــرئـــاســة الـــكــتـــلــة الـــبــر
ـــــتــــحــــدث الـــــرســــمـي بــــاسم وا
الـــتـــحـــالف)  مـــشـــيــرا الـى فــوز
الـســهــيل بـعــد الــتـصــويت عــلـيه
رئـيسا لـلكتـلة الـنيابـية للـتحالف

وعـرب مـتـحـدثا بـاسـم التـحـالف .
وأكــدت الـهـيــئـة الـعــامـة (ضـرورة
حسم تشكيل اللـجان التخصصية
خالل مـدة وجيـزة بغـية اسـتكـمال
الـــبـــنـــاءات الـــداخـــلـــيـــة االخــرى
لـلتـحالـف).وكان احلـكيم قـد أعلن
ـاضي تــشـكـيل في  30حـزيــران ا
اني جـماهيري باسم - حتالف بر
عـــراقــــيـــون - ومن أبــــرز أهـــدافه
(تــصـــحـــيـح مـــســـار الـــعـــمـــلـــيــة
الــــســـــيـــــاســــيـــــة ودعم الـــــدولــــة
واالصالحـــات وتــنــفـــيــذ مـــطــالب
ـشـروعـة والـتـأكـيـد ـتـظـاهـرين ا ا
عــلى إجــراء إنـتــخــابــات نـيــابــيـة
مـــبــــكــــرة ومـــحــــاربــــة الـــفــــســـاد
واحملاصصة وإعادة هيبة الدولة
وســيــادتــهــا وتــرســيخ االعــتــدال
واالسـتــقـرار واألنـي بـالــعـراق عن

الصراعات اإلقليمية والدولية).
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دعــــا وزيــــر الــــعــــمل والــــشــــؤون
االجــتـمــاعــيـة عــادل الــركـابي الى
اعادة النظـر في بنود قرض البنك
الــــدولـي واخــــضـــــاعه الجــــراءات
وتـعـلــيـمـات الـقـوانـ الـعـراقـيـة 
مؤكدا ضرورة تخصيص جزء من
ـمـنـوح من الـبـنك مـبـلغ الـقــرض ا
ــلف الــنــازحــ وإيــجـاد الــدولي 
ـا يعـانونه وتـقد حـلول عـاجـلة 
ــــادي والــــلـــــوجــــســــتي الــــدعـم ا
ناسب لـهم . جاء ذلك خالل لقاء ا
ــثــلــ عن بــعــثــة الــركــابي مـع 
البـنك الدولي في الـعراق ومنـظمة
ـــــتــــحــــدة ومـــــكــــتب ادارة اال ا
ـشــاريع بـحــضـور رئــيس جلـنـة ا
الـعــمل الــنـيــابـيــة رعــد الـدهــلـكي
وعـدد مـن اعـضـاء الــلـجــنـة. وقـال
بـــيــــان لـــلـــوزارة انـه جـــرى خالل
شروع اللـقاء (مـناقشـة موضـوع ا
الــطــار لــدعـم الــصــمــود واعـادة
االســـتــقـــرار لــلـــمــنـــاطق احملــررة
ومـشروع الـنـقد مـقابل الـعمل كـما
ثلي جرت مداخالت مع عدد من 
الـبـنك الـدولي في بـغـداد وبـيروت

ونيويورك عبر االنترنت). 
`z«dA « rŽœ

ونـقل الـبـيــان عن الـوزيـر قـوله ان
(الــوزارة تــســعى النـــهــاء جــمــيع
لـفات العـالقة والعـمل وفق مبدأ ا
االولـــويــة لـــدعـم الــشـــرائح الـــتي
ـلف تـرعـاهـا ومــنـهـا مـا يـتـعـلق 
قــرض الـــبـــنك الـــدولـي وضــرورة
انـهاء مـلف الـنـازحـ والـتـنـسيق
مع اجلــهــات الــعــلـيــا فـي الــدولـة
ـــعـــنـــيــة لـــتـــلـــبـــيــة والـــوزارات ا
ـنحهم احلاجـات االساسـية وذلك 
مبـلغـاً مـعيـناً من اجل تـشـجيـعهم
ـنـاطـقــهم وتـشـكـيل عـلى الــعـودة 
فـريق من الوزارة ووزارة الـهـجرة
ــبـالغ ــنح هــذه ا وجلــنــة الـعــمل 
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ـشـكـلـة) جـمــلـة رددهـا الـكـثـيـرون دون اخلـوض في (أكـون او ال أكــون تـلك هي ا
ـكنون احرفها التي إذا نـثرت ثم اعيد ترتيبـها ستجدونها تفاصيـلها والسباحة 
واقـعاً مـريراً يخـضوه الـعراقـيون اليـوم ب ضالل االزمـات االقتصـادية واألمـنية

والسياسية والصحية وحتى االجتماعية.
ويشهد الـعراق حاليـاً ازمة خانقـة امتزجت بسلـسلة ازمات والـتي تعد األكبر في
عامل عـاصر بـخزينـة خاوية وبـنى حتتـية متـهالكـة وتوقف لـلمصـانع وا تـاريخه ا
وقطـوعـات سـيـاسيـة ويـقـظة خاليـا داعش االرهـابي الـنـائـمة ووبـاء قـاتل وأجـهزة

واجهة. امنية وكوادر صحية وطبية عاجزة عن ا
وهـنــا تـنــقـسم الــتـحــركـات الى جــهـتــ جـهــة تـريــد اثـبــات وجـودهــا كـاألطـراف
الـسيـاسـية الـتي تتـدخل في كل مـفصـل من مفـاصل الدولـة وجـهة أخـرى حتاول
ـؤسـسات ـسـتـشـري في ا عـدم اثـبـات الـوجـود تلـك التي تـعـتـاش عـلى الـفـساد ا
ـتـصـدية احلـكـومـيـة والـوزارات. فال ذنب لألجـهـزة األمنـيـة والـكـوادر الـصحـيـة ا
ستلـزمات الطبية وحماية البلد من واجهة جـائحة كورونا وسط شحة األموال وا
ـسـؤولـيـة ال تـقع عـلى عـاتق هـؤالء من دنس داعش اإلرهـابي من جـهـة اخـرى فــا
أفـنى حـيـاته حلـمـايـة اإلنـسـانـيـة بل تـقع عـلى الـفـسـاد والـفـاسـدين الـذين جـعـلوا
ــتـضـرر الــوحـيـد من كل الـعـراق عــرضـة لـلــدمـار ومـســتـنـقــعـاً ألفـعــالـهم. لـكن ا
واطن الـعراقي وخـاصة تلك الـطبـقات الـتي تقبع حتت مايحـصل في البالد هـو ا

خط الفـقر فال مـأوى وال لباس يـستـر عورة اجلـوع في اجوافهم
في بـلـد ترتع فـيه حيـتـان الفـساد وانـهر مـن النـفط تتـموج
من حتت اقــدامـهـم كـنـهــري دجـلــة والـفــرات اسـمــهـمـا
لـلـعـراق ومائـهـمـا تـرتع به تـركـيـا; لـكن هل يـحـتمل ان
ـفــاهـيم وتــعـاود احلــيـاة من جــديـد تـتــغـيــر كل هــذه ا
ليتنفس العراقيون الصعداء في ظل احلكومة العراقية
اجلـديـدة الـتي اطـلق عـلـيـهـا الـبـعض بـ"احلـديـدية"??..

ننتظر ذلك.
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يــومــيــاً في شــهــري أيــار  وحــزيــران
. من جـهة اخـريافـادت وكالة ـاضي ا
رويــــتـــرز  االثــــنـــ أنه تــــمت ادانـــة
مـديرين بـريـطـانـي سـابـقـ يـعمالن
بــشـركـة السـتــشـارات الـطـاقــة مـقـرهـا
مونـاكـو بـرشـوة مسـؤولـ عـراقـي
إلقــتـنـاص عـقــود مـشـروعـات نــفـطـيـة
مــربـحـة بـيــنـمـا كــانت حتـاول الـدولـة
زيادة اإلنتاج بعد احتالل العراق عام
 .2003وقالت رئـيـسـة مـكتب مـكـافـحة
جــرائـم االحــتـــيــال اخلـــطـــيــرة لـــيــزا
ـتـهــمـ اسـتـغال أوسـوفــسـكي ان (ا
على نـحو غيـر شريف وفاسـد حكومة
تئن حتت وطـأة ديكـتاتـورية واحتالل
وحتــاول إعـادة بــنــاء دولــة مــزقــتــهـا
نافـس والتربح). احلرب وإقصـاء ا
يذكـر ان هـيئـة احمللـفـ البـريـطانـية
أدانت مديرين سابق االول بريطاني
ـــديـــر من أصل لــــبـــنــــاني اضـــافــــة 
بريطاني اخر بعد مداوالت ماراثونية

استمرت  19يوماً.
الى ذلك اســـتــقـــبل مــســـتــشــار وزارة

العراق باتفـاق أوبك بلس مُضيفاً أن
(الـعراق سـيرفع مـستوى الـتزامه إلى
قبل ئة ابتداء من الشهر ا  100في ا
مع الـتـزامه بـالتـعـويض خالل أشـهر
تموز واب وايلول عن كميات اإلنتاج
الـزائـدة خالل شـهـري ايـار وحـزيران.
وفي خــتــام االتــصــال الـهــاتــفـي أكّـد
الــــوزيـــران أن  (مــــا تــــبــــذُلـه الـــدول
ــشــاركـة فـي اتـفــاق أوبك بــلس من ا
جـهودٍ بـاجتـاه االلتـزام بنـسب خفض
اإلنــتـــاج الــتي تـــقــررت فـي االتــفــاق
سـتُــعـزز اســتــقـرار أســواق الـبــتـرول

ية وتُعجّل بتحقيق توازنها). العا
 UCOH ð ¡«dł«

اضي توصل حتالف  وفي نيسان  ا

أوبك بــــلـــكس إلى اتــــفـــاق تـــاريـــخي
إلجـراء تـخـفـيـضـات في إنـتـاج الـنـفط
تـبلغ  9.7ماليـ برمـيل يومـياً بـهدف
إعــادة الـتـوازن إلى أسـعـار اخلـام في
ـوجب االتـفاق ـية. و األسـواق الـعا
قـرر أن يخفض العراق فإنه كان من ا
إنتاجه من اخلام بنـحو مليون برميل
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ــمــلــكـــة الــعــربــيــة أعــلن الــعـــراق وا
السـعوديـة  التـزامهـما الـتام بـاتفـاقا
اوبك بــلـكس خلــفض اإلنــتـاج بــهـدف
إعـــادة الــتـــوازن ألســعـــار الــنـــفط في
ية. جاء ذلك في اتصال األسواق العا
هـــاتــفـي بــ وزيـــر الــنـــفط إحـــســان
عـبـداجلبّـار إسـماعـيل; ووزيـر الطـاقة
الــسـعـودي عـبــد الـعـزيــز بن سـلـمـان.
ووفق بــــيـــــان مــــشــــتــــرك صــــادر عن
ــمـلــكــة الــعــربــيـة اجلــانــبــ فــإن (ا
السعودية وجمـهورية العراق يؤكدان
الـتـزامهـمـا التـام باتـفـاق أوبك بلس).
وفي هـذا الـصـدد أثـنى وزيـر الـطـاقة
السـعودي على (أداء الـعراق في إطار
االتفـاق حيث وصل مـستـوى االلتزام
من طــرف الـعــراق في شــهـر حــزيـران
ئة كما أكّدت إلى ما يُقارب  90 في ا
ــصــادر الــثــانــويــة). وعــبــر بن ذلك ا
سـلـمـان عن( ثـقـته بـأن الـعـراق سوف
يـواصل ويُـحـسّـن مـسـتـوى الـتـزامه).
ومن جـانـبه أكّـد عـبـد اجلـبـار الـتـزام

الـــزراعـــة مــهـــدي ضـــمـــد الـــقــيـــسي
ــســـتـــشــار االقـــتــصـــادي لــســـفــارة ا
جمـهورية مـصر العـربية مـاجد سابق
لـبـحث آليـات تـنـفيـذ الـطـرق العـلـمـية
وتـــــبـــــادل اخلـــــبـــــرات في اجملـــــاالت
الــزراعــيــة واالطـالع عــلى الــتــجــربــة
الــزراعــيـة فـي الـعــراق بـعــد حتــقـيق
االرتـــفــاع بـــنــسـب االنــتـــاج الــزراعي
وبـشـقـيه الــنـبـاتي واحلـيـواني. وقـال
بــــيــــان تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس ان
(القيـسي أكد أن ارتفـاع نسب اإلنتاج
جــاءت بــعــد اعـتــمــاد خــطط عــلــمــيـة
وضـعــتـهـا الـوزارة الســنـاد الـفالحـ
وتـقـد الــدعم الالزم لــهم وإرشـادهم
إلـى اتـــبـــاع أسس حتـــددهـــا الــوزارة
واألخذ بـنـظر االعـتـبار نـوعـية الـترب
زروعة ساحات ا وأسلوب السـقي وا
نـاخ والترب فـي شمال وذلك لـتنـوع ا
وغـــــــرب الــــــبـالد عــــــنـه في الـــــــوسط
واجلـنــوب). الفـتــا الى (وجــود خـطط
مـسـتـقــبـلـيـة السـتــثـمـار مـلـيـون دو
بـزراعــة مـحـاصـيل احلــبـوب و إقـامـة
مشـاريع بستنـية مثل زراعة الـنباتات
قـاومـة للـظـروف البـيـئيـة كـالزيـتون ا

والفستق احللبي). 
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مــوضـــحـــا أن (هــدف الـــوزارة زيــادة
نتج احملـلي وتوفير العملة وحماية ا
الصـعبة وامتـصاص البطـالة وإيقاف
ـديــنــة من الــهــجــرة من الــريف إلـى ا
ـزارع خالل األخـذ بيـد الـفالح وا
ومنحهم األسمـدة والبذور واللقاحات
بيدات الزراعية). مشيرا البيطرية وا
إلى ان (مـنع االســتـيـراد جــاء إلتـاحـة
الـفرصـة للـمـنتج احملـلي والعـمل على
ــنـتج فـرض قــيـود أو ضــرائب عـلى ا
ـــســــتــــورد وتـــســــعى الــــوزارة إلى ا
تـشــجــيع الــصـنــاعــات الــتـحــويــلــيـة
ـنتجات واالستفـادة من الفائض من ا
الــزراعـيــة في أوقــات ذروة اإلنــتـاج).
مـبـيـنـا أن (الـوزارة مـاضـيـة بـتـطـويـر

ـشـاريـع الـزراعـيــة ومـنــهـا بــسـاتـ ا
النخـيل وإحداث حتوالت إيـجابية في
مـجــال الـتــسـويق الــزراعي فـضال عن
استمرار دعم قطـاع الثروة احليوانية
واحلمالت البيـطرية). من جانبه أثنى
ـصــري عـلى ـســتـشــار االقـتــصــاد ا ا
شـاريع الطـموحة الـتطور الـزراعي وا
في الــعــراق وسـعــيه الــدائم لــتــوفــيـر
ـنـتجـات الزراعـيـة في األسواق كـما ا
طلب موافـقة مبدئيـة لقيام وفد زراعي
ـستـوى لـزيـارة البالد مـصـري عـالي ا
لــتـبـادل وجـهـات الـنــظـر بـ الـبـلـدين
الــشـــقـــيـــقــ وأعـــرب الـــقــيـــسي عن

ترحيبه بالضيوف األشقاء.
وأكد مسـتشار وزارة الزراعـة الدكتور
مهدي ضمد القيسي أن خطط الوزارة
ـتــمــثــلــة بــجــهــود دائــرة الــبــحـوث ا
الزراعية واسـتنباط سالالت واصناف
ـواصفـات فنـية جـيدة ( من احلـنطـة 
ـبذولـة والتي خـبازيـة) بـعد اجلـهود ا
وفــرت مـبــالغ كـبـيــرة خلـزيـنــة الـدولـة
ـادة ودعـم الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة 
ادة الطح حيث كان يتم خلط هذه ا
ستـورد. الفتا الى تسويق بالطـح ا
اربـــــعـــــة مـاليــــ و 500الف طـن إلى
وزارة الـتـجـارة من احلـنـطـة احملـلـيـة
وان عـمــلـيــات االسـتالم مـســتـمـرة من
تـوقع الـوصول إلى خـمـسة قـبـلهـم وا
ماليـ طن اال ان هــذا الـرقم ال يــعـني
اإلنتاج الـنهائي لكـون بعض احلنطة
ــنــتــجـــة قــد تــكــون غــيــر مــطــابــقــة ا
للـمواصـفـات الفـنيـة وقـسم آخر يـباع
في األسـواق احملـلـية لـذا فـإن إجـمالي
ـعـلـنـة احلـنـطـة يـزيــد عن الـكـمـيــات ا
عموما. كـما أثنى القـيسي على جهود
ـزارع وجـميع اجلـهات الـفالح وا
ــتــخـــصــصــة الــســانـــدة والــكـــوادر ا
بـالــوزارة بـعــد ارتـفـاع نــسب اإلنـتـاج
ـوضـوعة وتنـفـيـذ اخلـطط الـزراعيـة ا
ــائــيـة ـوارد ا بــالــتــعـاون مـع وزارة ا

الشريك الدائم لوزارة الزراعة).
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{ القدس (أ ف ب) - قـررت احلكومة
اإلسـرائـيلـيـة اجلـمـعة اتـخـاذ تـدابـير
جـزئــيـة "لـتـفـادي حــجـر مـنـزلي عـام"
بسبب تـزايد عدد اإلصـابات اليـومية
ـسـتـجـد تـقضي بـفـيـروس كورونـا ا
ـــواقع الــعـــامــة في بـــإغالق بــعض ا
عـطالت نـهـايـة األسـبـوع.وافـاد بـيـان
مـــشـــتـــرك صـــدر عن مـــكـــتب رئـــيس
الـوزراء بـنـيـامـ نـتـانـيـاهـو ووزارة
ـطـاعم الـصــحـة بـأنـه سـيـتم إغـالق ا
ــتــاجــر والـــصــاالت الــريــاضـــيــة و"ا
ــراكـــز الــتـــجــاريـــة وصــالـــونــات وا
تـصـفـيف الـشعـر ومـعـاهـد الـتـجـميل
ـــكــتـــبــات وحـــدائق احلـــيــوانــات وا
ــــتـــاحف وأحـــواض الـــســـبـــاحـــة وا
ــواقع الــسـيــاحــيـة والــتــرامـواي" وا
اعتبارا من مساء اجلمعة إلى صباح
األحــد حــتى إشــعــار آخــر.وال يــنص
الــبــيــان عــلى أي قــيــود عــلى حــركـة
األشـخــاص الـذين ال يــتـحـتم عــلـيـهم
لــزوم مــنــازلــهم غــيــر أن الــشــواطئ
ستغلق في كل نهايـة أسبوع اعتبارا
من  24تـمـوز/يـولـيـو.كـما لـن يسـمح
اعـتبـارا من اجلـمـعة بـعـقد جتـمـعات
تـفــوق عـشــرة أشـخــاص في األمـاكن
غـلقـة وعشـرين شخـصا في الـهواء ا
الــطـــلق بــاســتــثــنــاء أمــاكن الــعــمل
وضمن الـعـائالت بحـسب ما أوضح
البيـان.وحذر الـنص بأن "أي مخـالفة
ــثــابــة لــهــذه الــقــيــود ســـتــعــتــبــر 
جـــرم".وأضـــاف أنه  اتـــخـــاذ هـــذه
الـتدابـيـر "لـتفـادي إغالق عـام بـسبب
الـزيـادة الـكبـيـرة في مـعـدل الـوفـيات
الــــنــــاجتـــة عـن فــــيــــروس كــــورونـــا
سـتجـد".وبعـدما حـصدت احلـكومة ا
اإلسـرائـيـلـيـة إشـادات لـتـعـامـلهـا مع
وبـاء كـوفـيـد- 19في بـدايـة ظـهـوره
تواجه اآلن انـتقادات فـي ظل الزيادة
ــــطـــردة في اإلصـــابــــات بـــعـــد رفع ا
تــدابـيــر احلـجــر.وســجـلت إســرائـيل
رسـمـيـا  46059إصـابـة و 384وفاة
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ــكــســـيك األحــد الى ذلـك أصــبــحـت ا
البلـد الرّابع في العـالم من حيث عدد
الوفيات النـاجتة عن فيروس كورونا
ـسـتـجـدّ مـتـجـاوزةً بـذلك إيـطـالـيا ا
حــسب تـعــداد أجـرتـه وكـالــة فـرانس
بـــــرس اســــــتـــــنــــــادًا إلـى مـــــصـــــادر
رسـمـيّـة.وقـالت الـسـلـطـات الـصـحّـيـة
كـسـيكـيّـة على تـويـتر إنّ "هـناك في ا

ـكــسـيك  299,750إصـابــة مــؤكّـدة ا
(بـالـفـيروس) و 35,006وفـيـات". أمّا
إيـطــالـيـا فــأحـصت حــتّى يـوم األحـد
إجــــــمـــــــالي  34,954وفـــــــاة جــــــرّاء
ــكــســيك 4,482 الــوبــاء.وســـجّــلت ا
إصابة جديدة بالفيروس و 276وفاة
إضـــافــيّـــة خالل  24ســـاعــة حـــسب
السلطات الصحّية.وتتصدّر الواليات
ـتّحـدة الئـحـة الدول األكـثـر تـضرّرًا ا
في الـعـالم جـرّاء الـوباء بـتـسـجـيـلـها
أكــثـــر من  135ألف وفـــاة تـــلـــيـــهــا
ــــتّــــحـــدة ــــمــــلــــكــــة ا الــــبــــرازيل وا

كــسيك. وا
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وحذّرت منـظّمـة "سايف ذا تشـيلدرن"
(أنـــقــــذوا األطـــفـــال) اإلثـــنـــ من أنّ
ـســتــجـدّ تــسـبّب فــيـروس كــورونــا ا
بـ"حـــال طـــوار تــعـــلـــيـــمـــيّـــة غـــيــر
مـســبـوقــة" ذلك أنّ نـحـو  9,7مالي
ــدارس تــلـــمـــيـــذ تـــأثّـــروا بــإغـالق ا
يـواجـهـون حالـيّـاً خـطـر عـدم الـعودة
مـــجــدّدًا إلى صـــفــوفــهم.واســـتــنــدت
اجلـمـعـيّـة اخليـريّـة الـبـريـطـانـيّة إلى
بيانات منظّمة الـيونسكو التي تُظهر
أنّ إجراءات اإلغالق الـتي فرضت في
نيـسان/أبريل الحـتواء كـورونا أبقت
 1,6مـلـيار طـالب وطـالـبـة بـعـيدًا عن
مـدارسهـم وجامـعـاتـهم أي نـحو 90
ــئـة من إجــمـالي عــدد الـطالب في بـا
الــعـالم.وقـالـت اجلـمـعــيّـة في تــقـريـر
بـعـنـوان "أنــقـذوا تـعـلـيـمـنـا" "لـلـمـرّة
األولى في تــاريخ الــبــشــريّــة تــعـطّل
تـعــلـيم جــيل كـامل من األطــفـال عـلى
مــــســــتـــــوى الــــعــــالـم".وأضــــافت أنّ
الــتـــداعــيـــات االقــتـــصــاديّـــة لألزمــة
كن أن تؤدّي إلى إفقار ما الصحّية 
ب  90إلى  117مـــــلــــــيـــــون طــــــفل
إضـافي مع تأثّـر الـقـدرة عـلى دخول
دارس.ومع إجبار الظـروف الفتيان ا
على دخـول سـوق العـمل أو الـفتـيات
ــبـكــر إلعـالــة أسـرهم عــلى الـزواج ا
كن أن يـدفع هـذا الوضع مـا ب 7
إلى  9,7مـاليـــــــ طــــــفـل إلـى تــــــرك
مـــدارســــهم بـــشـــكل دائـم.في الـــوقت
ؤسّـسـة اخليـريّة من نفـسه حـذّرت ا
أنّ األزمـة قـد تُــخـلّف عـجـزًا قـدره 77
مليار دوالر في ميزانيّات التعليم في
توسّطة الدخل نخفـضة وا البلدان ا
بحلـول نهاية .2021وقالت الرئـيسة
الـتـنـفــيـذيّـة لـ"أنـفـذوا األطـفـال" إنـغـر
آشيـنغ إنّ "نـحو  10مالي طـفل قد

ـدارس وهـذه ال يـعـودون أبـدًا إلى ا
حال طـوار تعلـيمـيّة غيـر مسـبوقة
ويـجب عـلى احلــكـومـات االسـتـثـمـار
بـشـكل عـاجل في الـتـعـليـم".وأضافت
"نحن نواجه خـطر خـفض ال مثيل له
ـيـزانيّـات سـيـؤدّي إلى انـفـجار في ا
ساواة القائمة حاليًا ب أزمة عدم ا
األغــنـيــاء والـفــقـراء وبــ الـفــتـيـان
والـفـتيـات".وتـابـعت "نـحن نـعرف أنّ
األطفال األكـثر فـقرًا وتهـميشًـا عانوا
اخلـسـارة األكبـر بـسـبب عـدم تـوافر
إمكانيّة التعليم عن بُعد لديهم أو أيّ
نــوع من الـتــعـلــيم عـلى مــدى نـصف
عـــــام دراسي".وقـــــالت آشـــــيــــنغ "إذا
سمـحنـا بانـتشـار أزمة الـتعـليم فإنّ
تأثيرها في مستقبل األطفال سيكون
طــويل األجـل".وأردفت مــســتــشــهــدةً
ــتّــحــدة "إنّ الــوعــد بــأهــداف األ ا
الـذي قـطعه الـعـالم لـضـمـان حـصول
جــمــيع األطــفــال عــلى تــعــلــيم جــيّـد
بـحــلــول عـام  2030سـوف يــتـراجع

لـســنـوات".وأدرج الــتـقــريـر  12دولـة
يُعـتبَـر أطـفالـها األكـثر عـرضةً خلـطر
خسـارة الـتعـليم هي الـنـيجـر ومالي
وتشاد وليبيريا وأفغانستان وغينيا
ومــوريــتــانــيــا والـيــمن ونــيــجــيــريـا
وباكستان والسنغال وساحل العاج.
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وطلـبت السـلـطات من سـكان سـيدني
احلد من الـتجـمّعات االحـتفـاليـة بعد
ظــهــور بــؤرة جــديــدة من اإلصــابـات
ستـجد في إحدى بفيـروس كورونـا ا
ـدينة فيـما تشـهد ثاني مدن حانات ا
الــبالد مـــلــبـــورن انــتـــشــارا جـــديــدا
لـــلــوبــاء.وأغـــلــقت ثـالث حــانــات في
ســيــدني وضــواحــيــهــا بــسـبـب عـدم
احـــتـــرامــــهـــا اجـــراءات الــــتـــبـــاعـــد
االجــتـــمــاعي أو بــســبب ارتــبــاطــهــا
باالصـابات.وظـهرت الـبؤرة اجلـديدة
فيـمـا فرض عـزل على سـكـان ملـبورن
الـبـالغ عددهـم خمـسـة ماليـ نـسـمة
مــجــددا اخلــمــيس لــســتــة أســابــيع.

وعــبــرت الــســلــطــات عن قــلــقـهــا من
احــتـمــال انـتــشــار الـفــيـروس في كل
والية نيو ساوث ويلز.وارتاد حوالى
عـشـرة عـسـكـريـ هـذه احلـانـة فـيـما
كانوا على وشك أن يـنشروا في إطار
مـهمـة مـكافـحـة الـفيـروس ووضـعوا
االثن في احلـجر في قاعـدة للجيش
تـــــقع فـي مــــنـــــطـــــقــــة ريـــــفــــيـــــة في
الـــواليـــة.وحــذر وزيـــر الـــشـــرطــة في
الــواليــة ديـفــيــد ايــلـيــوت من انه في
حــال عــدم الـســيــطــرة عـلـى الـوضع
ــــــــكـن أن تــــــــغــــــــلـق احلــــــــانـــــــات
مجـددا.وسـجلت اسـتـراليـا حتى اآلن
أقل من عـشرة آالف إصـابـة بفـيروس
ـستـجد و 108وفيات.وفي كورونـا ا
ـاضـيـة أحـصت غـالـبـيـة األسـابـيع ا
الــواليــات وأراضي اسـتــرالــيــا عـددا
قــلــيال جـــدا من احلــاالت او حــتى لم
تـــســـجل حــاالت مـــا أتـــاح تــخـــفــيف
الــقـيـود ال سـيـمــا بـالـنـسـبــة لـلـتـنـقل

والتجمعات.
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وأغلـقت حدود واليـة فـيكـتوريـا التي
تــقع فـيــهـا ثـانـي مـدن الـبـالد أيـضـا
بـــهــدف مــحــاولــة احــتــواء انــتــشــار
الفيروس.وأحـصت السلـطات اإلثن
 177حالة إصابة جـديدة في ملبورن
وضواحـيـها بـعـد أسبـوع من ارتـفاع
ئة.وندد عدد احلاالت اليومـية فوق ا
تـوني كوك مـسـاعـد مفـوض الـشـرطة
فـي واليـــــة نــــــيــــــو ســـــاوث ويــــــلـــــز
وعـــاصـــمـــتـــهــــا ســـيـــدني االثـــنـــ
"بـالـتـصــرف الـغـبي الشـخـاص خالل
سهرات راقصة" بعدما نشرت وسائل
اإلعالم صورا لسهرات خاصة نظمت
فـي ضـــــــواحـي شــــــــرق ســـــــيــــــــدني
الــراقــيــة.ويــحق لـســكــان أكــبــر مـدن
استرالـيا استـقبال  20شخصـا كحد

أقــــصى فـي مــــنـــازلــــهم فـي حـــ 
تـخـفـيف الـقـيـود بشـكل تـدريـجي في
ـاضيـة.وهناك  21إصابة األسابيع ا
عـلـى عالقـة بــبـؤرة حـددت فـي فـنـدق
ـعنـية. في سـيدني تـقع فـيه احلانـة ا
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لن نـراكِ سوى بـاجملهـر   تـفتـك يـا ويـلتي مـنكِ كـورونا  مـا أصغـركِ حـجمـا 
بأحالم و أمنيات العالم رعبا  يا كابوساــ ظهر باحلياة فجأة ..

فهل أنتِ كـورونا باخلـيال أم وجودك شر واقع .. لـيتك ترحـم دمعات أعـيننا 
و تهـجرين أوطاننـا و بالدنا  نكتـفي من إذاللك إلينا  و حـبسنا و بكـاء أُسرنا 
في ديارنا  و أنتِ تتمخترين في الفضاء بكوكبنا  بجبروت و كبرياء و رهبة ..
كــورونـا نـنـاجـيكِ بـالـرحـمــة  كي تـرحـلي من عـالم أبـنــاءنـا و شـبـابـنـا و كـبـارنـا
نسـاءنا و رجالنـا و أطفالنـا  و حسبنـا الله فيـمن أوجدك بأكوانـنا  و تضامن

يتنا .. معكِ حتى 
كورونا يـا قاتلـة أحالمنا و طمـوحاتنا  بـالله عليكِ تـهجري أجسـادنا و أرواحنا

..
ـعـالـيكِ لـكن عـلى الــرغم من قـسـوتك و ظـلــمك  إال أنـنـا بـفـضل وجــودك نـرفع 
و أعدتِ يـقـظـة الـضـمـيـر ألناس الـقـبـعة  ألنك أزلـتِ من حـولنـا األقـنـعـة الـزائـفـة

ضمائرهم باتت بالعتمة و ظالم األفئدة ..
ساك و كانوا بـاألرض مختال بكبرياء و تسلط و أنانية  تناسوا اليتامى و ا
وعادات الشهامة و األصالة  بشر تعاملوا مع النجاحات ذوي الهمم و األرحام

هانة و مذلة و إهدار كرامة ... و الطيبة و األخالق و اإلنسانية و القيم   
و الوبـاء القاتل  نـدعو الله الـنجاة منكِ في كل وقت و ميت  كورونـا الكابـوس ا
بكل صالة  مع حتـياتـنـا إليكِ إلعـادتك إليـنـا يقـظةالـضـميـر و إدراك أن الدنـيا

ليست خالدة و لن تدوم ألحد ..
و أن الله هو اجلبار القهار الرحمن الرحيم ..

و بادرة دائماــ في أعمال اخلير  فيـجب علينا أن نعمل على إسعاد اآلخرين و ا
التـمني بالـنجـاح للجـميع سواسـية بال انـحياز أو وسـطية

أو اليأس مع الضعيف ..
و تكون درسا نافعا وداعاــ كـورونا بإذن الله عن قريب
إلى كل من تـنـاسـوا أن لـلـكـون رب كـبـيـر .و تـمـادوا في

قتل األبرياء و محاربة الضعفاء .

فالـقلـم وأن كان جـماداً اً " عـقـول الرجـال حتت أقالمـهـا" يقـال في األمـثال قـد
إال إن احملـرك لـه هـو من يـجـعــله سـلـبـاً أو اليـؤثـر سـلــبـاً أو إيـجـابــا في نـفـسه
ـحق تاريخها ايجـاباً وهو لسان حـال الكاتب ألنه من يجـعله يحيي األمة أو 
فـعـلى الــرغم من حـجم الـدمــار الـذي خـلـفــته األقالم الـسـوداء في كــتـابـة تـاريخ
الشـعـوب والتي كـانت ومـا زالت هذه األقالم رديـفـاً للـحاكـم الظـالم وحتاول أن
فـجـعـة التـي كانت تـمـارسـهـا األنظـمـة الـقمـعـيـة عـلى طول تـغـطي علـى األدوار ا
سـنـا األقالم الـفـاسدة فـي عهـد الـنـظـام البـعـثي كـيف حـاولت ما الـتـاريخ وفـد 
زالت حتــاول إن تـزور الــتـاريخ وتــغـيـر مــجـريــاته بـســبب أهـدافـهــا وغـايــاتـهـا
ـة يـقـلـبـون احلـقـائق ويـحـيلـون من فـأصـحـاب األقالم الـسـوداء البـاطـلـة او الـظـا
نضـال الشعوب وعمـلها من أجل التـحرر من العبوديـة أرهاباً واجراماً وان من

يقف ضد حكام اجلور سيكون حتت مرمى سهام هذه األقالم الفاسدة .
ب احلـينـة واألخـرى يخـرج عـليـنـا قلم من هـذه األقالم لـيروي لـنـا قصص ألف
ليـلة وليلة ويروي لـنا حكايات األربـع حرامي  فمن قلم غـالب الشاهبندر إلى
ـرجعـيـة الديـنـية سـلـ احلسـني الـذي يـزوقون أقالمـهم بـأكـاذيب تلـوث تـاريخ ا
هـمـة التـي قام بـها والـعـليـا ورجـالهـا  وهـو ما يـكـشف ضيق رؤيـتـهم لألدوار ا
رجعـية الـدينيـة ورجالهـا عبر الـتاريخ  في مـحاولة  لـتحريف مـراحل التاريخ ا
وحرق سـطوره بحسب مايريـده هو او من يوجهه  وآخرهم حمـيد عبدالله الذي
رجـعية الـدينية في ينـشر في موقعه عـلى اليوتـيوب أكاذيب حتـاول تشويه دور ا
عـهـد األمـام مـحـسن احلـكـيم إن هـنـاك اتـصـاالت بـ سـفـيـرهـا الـسـيـد مـهدي
احلكـيم ورجال النـظام البعـثي  في محاولـة ظاهراً أنـها سرد لـلتاريخ ولكن في
الـعـمق ما هـو إال تـشويه لـلـحقـائق في طـريق تعـامل مـرجعـية األمـام احلـكيم مع
نظام البعث  في ح تكشف لنا الوقائع إن السيد مهدي احلكيم كان مطارداً
من قبل نـظام صدام  وقد حُكم عليه باإلعدام وقد اغـتيل السيد الشهيد مهدي
احلكـيم وهو سـفـيراً لألمـام احلـكيم أثـناء زيـارته لـلسـودان في حـادثة اشـتركت

فيها اخملابرات الصدامية بالتعاون مع بعض العمالء في السودان .
ــكـنه أن مـحــاولـة تــشـويه تــاريخ هـذه الــشـخــصـيـات الــديـنــيـة والــسـيــاسـيـة ال
اال إن يـزيـد الـقـلم األسود اسـوداداً  والـفـاسـد فـسـاداً ألنهـا تـكـشف حـقـيـقة
ـهم الـذي لـعـبـته هـذه الـشـخصـيـات عـلى الـسـاحـة الـديـنـية الـتآمـر عـلى الـدور ا
والـسـياسـيـة الـعـراقـية والـدور اإلقـلـيـمي والـدولي في كـشف مظـلـومـيـة الـشعب
العـراقي آنـذاك  لذلك مـهـما كـشف هـذه األقالم عن سواد حـبـرها فـان لن جتد
لها بـعد وال هـذه الغـمة عن وطـننـا وشعـبنا مـكانـاً في صفـحات عـراقنـا اجلديد
ـشــرق وان مـكــانـهــا سـيــكـون مع األقالم الــفـاســدة الـتي وا
حاولت الـنيل من مـصيـبة يوم عـاشوراء ومـلف شتم األمام
نـابر وسـيكون مـكانـها الالئق صـفحات علي(ع) عـلى  ا
الذل واخلـنـوع والـفشل وهـذا نـتـاج طبـيـعي لـوقـوفهم مع
الظـلمة ضـد قادة اإلسالم والتحـرر من العبـودية والظلم .
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ضـمن مـعــطـيـات إقـلـيــمـيـة ودولـيـة
تــتــفــجــر مــنــاطق لــلــتــوتــر ضــمن
حسابات أطراف تـوسعية من جهة
ووجـود قوى إقـلـيـميـة ودولـية ذات
مـصـلـحـة في عـدم استـقـرار مـنـطـقة
نتجات موارد الطاقة والعديد من ا
األولية والغذائـية الضرورية إلدامة
ــتـقــدم بـاألخص رفـاهــيـة الــعـالم ا
الـــقــوى الـــكـــبـــرى بـــجـــانـب قــوى
إقلـيميـة طامـحة ألن تكـون متحـكمة
ــنــطــقـة. ويــأتي هــذا الــتــوتـر في ا
نطقة ضمن حسابات ضاف في ا ا
الــهـــدف مــنـــهــا تـــصــريف أجـــيــال
الـسالح الــعـتـيــقـة لـدى مــنـتـجــيـهـا
الـكـبـار من جهـة وضـمـان األسـباب
الـكـفـيـلـة في اسـتـمـرار االسـتـحـواذ
ـــرحــلــة عـــلى عــوائـــد الــنـــفط في ا
ي ـقبـلة من دورة االقـتـصاد الـعا ا
باألخص القوى الكبرى التي تهدف
إلى حلب موارد دول حوض النفط.
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ففي  12يـولــيـو  هـاجـمت وحـدات
ــســلـحــة األرمــيــنــيـة من الــقــوات ا
دفعية لالستيالء على مواقع في با
اجتـاه مـنـطقـة تـوفـوز عـلى احلدود
األذربـــيــجــانـــيــة األرمــيـــنــيــة ردت
أذربـيــجـان عـلى هـذا الـهـجـوم عـلى
الفور وبشكل كاف  و صد العدو

بهجوم مضاد.
ويــنــبــغي الــنــظــر إلى هــذا الــعــمل
االسـتـفزازي الـذي تـقـوم به الـقوات

ـــســـلـــحــة األرمـــيـــنـــيـــة عـــلى أنه ا
اسـتـمـرار لألعـمــال والـتـصـريـحـات
عتدية  األخيرة للقيادة األرمينية ا
التي تعمل على زيادة التوترات في
ـنـطـقـة. إن أرمـيـنـيـا الـتي تـعـكس ا
ســـيــــاســــتــــهــــا الــــعـــدوانــــيــــة في
اإلستراتيجـية األمنية للـبلد  تُظهر
صــراحــة أنــهــا تـــعــمل عــلى كــسب

مـواقـع جـديــدة وزيــادة الــتــوتـرات
بــــدالً من إزالـــــة عــــواقـب الــــنــــزاع
وســــــــحب قــــــــوات االحــــــــتـالل من
ـعــتــرف بـهــا دولــيـاً في األراضي ا
أذربيـجـان. إن هذا االسـتفـزاز الذي
تـقـوم به أرمــيـنـيـا يـثــيـر الـتـسـاؤل
بـجـدية عن جـوهـر احملـادثـات التي
ـشـاركـون تــوسط فـيـهـا الــرؤسـاء ا

ـنـظـمة جملـمـوعـة مـينـسك الـتـابـعة 
األمن والــتـعــاون في أوروبــا بـشـأن
تسوية النزاع أألرمني األذربيجاني
ــنــطــقـة بــشــأن احــتالل أرمــيــنــيــا 
ناغورني كـاراباخ. وتسعى أرمـينيا
إلى إشـراك دول ثـالـثـة في الـصـراع
األرمــيــني األذربــيـــجــاني من خالل
هذه األعـمال االستـفزازية. ومع ذلك

فـــإن مـــوقف اجملـــتـــمع الـــدولي من
سياسـة أرمينـيا العدوانـية معروف
جـيـداً. وعقـد اجـتـمـاع جمللس األمن
الـــوطــني األذربــيـــجــاني بـــرئــاســة
الــرئـــيس إلـــهـــام عــلـــيـــيف بـــشــأن
احلــادث وشــدد الـرئــيـس عـلــيــيف
عــلى أن الـســلــطـات الــعــسـكــريـة -
الــســيــاســـيــة ألرمــيــنــيـــا تــتــحــمل

ـســؤولــيـة الــكـامــلــة عن احلـادث. ا
وأشـار رئـيس الـدولـة أيـضا إلى أن
ــكن وصــفه إال عــمل أرمــيــنــيــا ال 
بالنفـاق. فمن ناحية  تـدعو أرمينيا
اجملــتــمع الــدولـي إلى دعم تــعــزيــز
وقـف إطالق الــــنـــار ومـن نـــاحــــيـــة
أخـــــــرى مـــــــهــــــاجـــــــمـــــــة األراضي
األذربــيـــجــانــيــة واالســـتــيالء عــلى
دنـي ـواقع وإطالق النـار عـلى ا ا

والقرى واللجوء إلى االستفزازات.
Âu−¼ W½«œ«

ومن جانبها أصدرت األمانة العامة
نظـمة التعـاون اإلسالمي بيانا في
 12تمـوز / يولـيو أدانت فـيه بشدة
ـسلـحـة األرميـنـية هـجـوم القـوات ا
في اجتـــاه مــــنـــطــــقـــة تــــوفـــوز في
جمهورية أذربـيجان وانتهاك وقف
ــا أدى إلـى مــقـــتل إطالق الـــنـــار 

 . وإصابة جنود أذربيجاني
ودعـت األمــانــة الـــعــامــة الـــتــابــعــة
ـنــظــمـة الــتــعـاون اإلسـالمي كـذلك
مــــــــــجـــــــــلـس األمـن الــــــــــدولـي إلى
ـشـروط االنـسـحـاب الـكـامل وغـيـر ا
ــسـلــحــة األرمـيــنــيـة من لــلـقــوات ا

األراضي احملتلة في أذربيجان.
كما تضمنت الـبيانات الصادرة عن
ـنـظـمـتـ الـدولـيـت اإلشـارة إلى ا
تخذة سـابقاً بخصوص القرارات ا
دعمهما لـلتسوية السـلمية للصراع
عـــلى أســـاس ســـيــادة أذربـــيـــجــان
وسالمتها اإلقليمية وحرمة احلدود

عترف بها دوليًا . ا
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قـال مـديـر األمن الـداخـلي الـلـبـنـاني
في تــصـريـحــات إن بالده تـرغب في
الــــتــــفـــاوض مـع الـــكــــويت بــــشـــأن
ـســاعـدة اسـتــيــراد الـوقــود مـنــهــا 
بــيــروت في الــتـــعــامل مع أزمــتــهــا
ـالــيـة.وقـال عـبـاس االقــتـصـاديـة وا
إبـراهيم لـصـحيـفـة الراي الـكـويتـية
ـــســــؤولـــ إنه نــــاقش األمــــر مع ا
الــكــويــتــيــ خالل زيــارة قــام بــهـا
لـلـدولـة اخلــلـيـجـيــة خالل الـيـومـ
اضـي إلى جـانب أفكـار مشـتركة ا
ـكن أن تـساعـد في تخـفيف أخرى 
أزمة لبنـان.وقال إبراهيم للـصحيفة
(نريـد أن نشـتري من الـكويت كل ما
نـحـتاجه فـي هذا الـصـعـيد  100في
ــئـــة من دولــة لـــدولــة بـــعــيــدا عن ا
الـوســطــاء والــشـركــات الــتي تــريـد
الـــربح). وأضـــاف (أخـــذنـــا وعـــودا
بنقل الطلبـات لصاحب السمو أمير
البالد الشـيخ صباح األحـمد اجلابر
الــصــبــاح ألنه هــو الــفــيــصل الــذي
ســـيــأخـــذ الــقـــرار الــنـــهــائـي بــهــذا

ــوضـوع جتــاري بـحت اجلــانب. وا
وآمل أال تــكــون هـنــاك عــوائق تـقف
ـشـروع) ويـعـاني أمـام إتــمـام هـذا ا
لـبـنـان من أزمـة مالـيـة خـانـقة وشح
شـديد في سـيـولة الـعـملـة الـصعـبة.
وفقدت الليرة اللبنانية نحو  80في
ـــئــة من قــيـــمــتــهــا مـــنــذ تــشــرين ا
األول.ولم يــصـدر تـعــلـيق حـتى اآلن
ــســؤولـــ الــكــويــتــيــ عــلى من ا
الطلب. ورفض إبـراهيم في مقـابلته
مع الصحيـفة توضيح طبـيعة ما قد
تـــطـــلـــبه لــــبـــنـــان من مـــســـاعـــدات
أخــــرى.وقــــال (الــــكــــويـت مــــدعـــوة
لالستثمار في لـبنان وهناك جوانب
فيد التحدث أخرى قد ال يكون من ا
عـنـهـا ولـكن سـنـتكـلم عـنـهـا الحـقا).
وكــــانت دول اخلــــلــــيـج دأبت عــــلى
تــزويـد االقـتــصـاد الـلـبــنـاني الـهش
ــتـــزايــد بـــاألمــوال لـــكن الـــنــفـــوذ ا
ــدعــومـة من جلـمــاعــة حــزب الــله ا
إيران يثـير قلـقها.وأصـبحت ترفض
سـاعدة حاليـا على ما يبدو تقد ا
لتخفيف أسوأ أزمـة مالية تواجهها

.وفي بـيــروت مـنـذ عـشـرات الـسـنـ
يـونــيـو حـزيـران قـال أنـور قـرقـاش
وزيــر الــدولــة اإلمــاراتي لــلــشــؤون
اخلــارجـــيــة إن لـــبــنــان يـــدفع ثــمن
تــدهـور الــعالقـات مع دول اخلــلـيج
العربـية.وتسعـى الكويت في الوقت
احلالـي لتـعزيـز ماليـتهـا العـامة في

ظل هــبـوط أسـعـار الـنـفط وجـائـحـة
فيـروس كـورونا األمـر الذي تـسبب
في اسـتـنـزاف صـنـدوق االحـتـياطي
الـعــام لــلـدولــة الـذي تــعـتــمـد عــلـيه
يزانية العامة. البالد في سد عجز ا
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ونـقـلت صـحـيـفـة الـقـبس الـكـويـتـية
يـوم الثالثـاء عن مصـادر لم تـسمـها
القـول إنه سيـكون من الـصعب على
الــكـويت أن تــفـكــر في إيـداع مــبـالغ
ـركـزي مـالـيــة في مـصــرف لـبـنــان ا
مــــؤكــــدة أن األولــــويــــة في الــــوقت
احلـالـي تـكـمن في تـوفـيـر الـسـيـولـة
الالزمـــة لـــلــــصـــرف عـــلى الـــرواتب
ـــصـــروفــــات الـــضـــروريـــة فـــقط وا
بــالــكـويـت. وأعـلن مــجــلس الـوزراء
الكويتي إلغاء مشروع إنشاء محطة
الدبدبـة لتوليـد الكهربـاء من الطاقة
الــشــمــســيــة الــتي كــان انــتــاجــهــا
ئـة من احتـياجات سيـوفر  15في ا
الـــقـــطـــاع الــــنـــفـــطي مـن الـــطـــاقـــة
ستجدات التي الكهربائية بسبب ا
فــرضــتــهــا جــائــحــة كــورونــا.وقـال

مــجــلس الــوزراء فـي بــيــان رســمي
عـقب اجـتمـاعه يـوم اإلثـنـ إنه قرر
(إلغـاء قراري مـجلس الـوزراء بشأن
ــــذكـــــور وذلك نــــظــــرا ـــــشــــروع ا ا
ـر بــهـا لـلــظــروف الـراهــنــة الـتـي 
الــعـالم أجــمع من تــفـشي لــفـيـروس
ــســـتــجــد وأثـــرهــا عــلى كــورونـــا ا
ـــالــــيـــة األســــواق الـــنــــفـــطــــيــــة وا
فترض أن يبدأ ية.“وكان من ا العا
شروع الـذي تنفـذه شركة تشغـيل ا
الـبـتــرول الـوطـنــيـة الـكـويــتـيـة في
شباط  2021لكن طرحه تأخر كثيرا
بــــــــــــــــــســــــــــــــــــبــب اإلجـــــــــــــــــراءات
البيروقراطيـة.وقالت صحيفة الراي
الــكـويـتــيـة في اخلـامس مـن يـولـيـو
تــمــوز اجلــاري إن قـــيــمــة الــعــرض
صــــــاحـب أقـل األســــــعــــــار إلجنـــــاز
شـروع بـلـغت حوالي  439ملـيون ا
دينار ( 1.4ملـيـار دوالر).وقال بـيان
مجلس الـوزراء إن هذه اخلطوة من
شـأنـها أن تـسـهم في قـيام مـؤسـسة
الـبتـرول الـكويـتـية ”بـالتـركـيـز على
ــقـــبــلــة أولــويـــاتــهــا لـــلــمــرحـــلــة ا

واحملـــافـــظـــة عـــلى مـــكـــانـــتــهـــا في
ـيــة).كـان األسـواق الــنـفــطـيــة الـعــا
ـشــروع يـهـدف الى إنـشـاء مـحـطـة ا
لتـوليد الـكهـرباء باسـتخدام الـطاقة
الـشــمـسـيــة داخل مـجــمع الـشــقـايـا
تجددة الـذي يقع على بعد للطاقـة ا
 100كيـلومـتر غربي مـدينـة الكويت
علـى مسـاحـة حوالي  32كـيلـومـترا
ـتـوقع أن يبـلغ الـطلب مـربعـا.ومن ا
على الـطاقة الـكهـربائيـة في الكويت
 30ألف مـيـجـاوات يـومـيـا في سـنة
 .2030ولـدى الـبـلـد الـغـني بـالـنـفط
رؤيـة طـمـوحـة لـلـوصـول الى إنـتاج
ــئـة من هـذه االحــتـيـاجـات  15في ا
ــتــجــددة.وقــال بــيـان من الــطــاقــة ا
مــــجــــلس الــــوزراء إنه كــــلف وزارة
ــاء بــالــتــنــســيق مع الــكــهــربـــاء وا
اجلـــهــــات ذات الــــصــــلــــة التــــخـــاذ
اإلجراءات التي تراها مـناسبة نحو
ستـقبلية من تلبية حـاجات البالد ا
ـــســـتــدامـــة وفـي ضــوء الـــطـــاقـــة ا
ـتـبـعة في الـنـصوص واإلجـراءات ا

هذا الشأن.

ا الشك فيه األطفال زينة احلياة الدنيا وبهجتها  وهم اإلبتسامة التي نسترد
بها قـوتنا عندما نشعـر بالنكبات تتدفق علـينا وألنهم مصدر كل شيء جميل في
ـنـحـنا حـياة األبـوين فـلـذات أكـبـادنا وسـر سـعـادتـنـا  فلـو تـخـيـلنـا إن الـله لم 
الذريـة كيف ستكون حياتنا  ونحـن نرى من حرم من هذه النعمة لم يترك شيء
لــيـفــعـله حــتى يــهـبه الــله مــرجتـاه  أمــا الـيــوم ونــحن بـ إضــراس الـنــزاعـات
واخلالفات واحلـروب والقتل والتـهجير  دخـلت األسرة العـراقية ببـعض التفكك
االسري نتـيجة لظروفـنا هذه  وأولها قسـوة الزوج لزوجتة وأهمـالها أو ضربها
وتعنـيفها بعدة طرق سواء كانت جسدية أو نفسية وجنسية  أو اإلستهزاء منها
ـا نتج عن دخول الـزوجة في متاهـة اإلكتئاب وتقـليل أحترامـها أمام أبـنائها  
ـة  حـيث أن قسـوة احلـياة واحلـقـد والضـغـينـة والـتي بـالتـالي تـؤدي إلى اجلر
ـرير التي تعـيش فيه األسرة العـراقية لـيست جديدة عـلينا  فـمنذ عام والواقع ا

 2003ولهذا اليوم تغيرت الكثير من طبائعنا وعاداتنا لسوء ماتمر به
اجملتـمعات الـعراقـية ويـكون أغـلب أسبـابهـا اجلهل وقـلة الـوعي الثـقافي بأدارة
األمـور األسـريـة الـبـسـيـطـة  حـيث بث اإلحـتالل األمـريـكي فـي الـعـراق تـراجـعاً
فـكـرياً فـي نفـوس الـشـعب  من قتل وتـهـجـير وفـقـر ونـزاعات  والـكـثـير من بث
السـموم داخل الـنفوس  أمـا ما يـحدث اآلن فهـو أخطـر وأفضع وال يـنتمي إلى

اإلنسانية بشيء وهو كارثة مستقبلية ستمر بها األسر العراقية في القادم 
وهي الـعـنف األسـري ضـد الـطـفل ذلك الـوحش الـكـاسـر الـذي كـشـر عن أنـيابه
ليلـتهم زهرة الوجود وبسـمتها  ظاهرة الـتخلي عن األبناء أو ضربـهم وتعنيفهم
الذ اآلمـن بـالـنـسـبـة له  بـشـتى الـوســائل من قـبل األب الـذي يـعــتـبـره الـطـفل ا
ر بـهذه األزمة فقدت األسرة لكن ونحن  ومصـدر حمايته من مصـاعب احلياة 
الـكثـيـر من خـيوط الـود والـتمـاسك الـعـائلي فـيـما بـيـنهـا في ظل تـداعـيات الـفـقر
فـصـعوبـة احلصـول على حملدودي الـدخل الذين يـشـكلـون األغلـبـية في الـعراق 
مصـدر رزق لألب لكي يعيل بـها أطفاله أصبـحت مهمة شـاقة وشبه مسـتحيلة 
ا دفـعه لـفقـد توازنـه والبـطش بـالزوجـة واألبنـاء وزجـهم خارج مـحـيط األسرة
وخـارج حـياته وحـرمـانهم االمـان الذي يـشـعرون به  أو تـعـنيـفهم بـطـرق قاسـية
سـواء بـالضـرب أو احلـرق والتـعـذيب الـنفـسي واجلـنسي أو قـتـلهم  قـبل عـقود
ودة مضت مـر العـراق بأصـعب الظروف واحملن  لـكن تبـقى األسرة حتـيطـها ا
والـتـعــاون إلجـتـيــاز مـصـاعب احلــيـاة  رغم إن آبــائـنـا وأجـدادنــا لم تـدخل في
حـياتـهم الوسـائل الـعلـميـة وأغلـبهم لم يـكمـلوا دراسـتهم وحـتى غيـر متـعلـم 
لكـنـهم كانـوا خـيـر عون ألسـرهم  فـالـعالقة بـ األب واألم لـهـا الدور األهم في
تنمـية وتنـشئة الـطفل  وبـذلك يكون آبـائنا وأجـدادنا أكثـر وعياً وثـقافة مـنا على
ـودة سواء في رعايـة األبنـاء واحلرص عـليـهم  لقـد عـلمـونا مـعاني اإلحـترام وا
وعـدم إختـيار القـسوة كـبديل للـتعـامل ب األفراد  محـيط األسرة أو خارجـها 
وأهـمـها إحـتـرام األم أمـام أبنـائـها لـكي النـخـلق في نـفوسـهم الـعـدوانيـة والـكره
جتـاه األب  كـمـا كـمـا جـاء في األحـاديث الـنـبـويـة الـشـريـفـة بـقـول لـرسـول الـله
محـمد صل الله عـليه وآله وسلـم ( رفقا بـالقواريـر ) ديننـا احلنيف أوصـانا بأن
راة وعدم أهـانتهـا وتعنـيفهـا  أو األستهـزاء بقدرات الـطفل من قبل األم نكـرم ا
كمثـال  تلك الطفلة الـتي كتبت رسالة لرب العـا تشكو أمهـا وبعض قريباتها
سـتـواها بـاألستـهـزاء بـها  وعـدم حـبهم لـهـا  ألنهم يـنـعـتونـهـا بكالم ال يـلـيق 
فروض تشجيعها عليه بدل األستهزاء بها بأنها غير جميلة الدراسي التي مـن ا
 وحسن حـظها يجعلها تأخذ درجات عـالية وهي التستحق  هذه احلالة جعلت
الـطـفلـة تـشـكوا أمـهـا لله بـأحـسـاسهـا أن ال أحـد يحـبـها في
محـيط أسرتهـا غيـر الله  وتطـلب منه أن يـأخذها بـجانبه
لـيـحــمـيـهــا مـنـهـم  ال أعـرف إلى أين تـســيـر بـنــا هـاويـة
احليـاة لنـتخلـى عن اإلنسانـية جتـاه من هم أحب اليـخنا

من أنفسنا أبنائنا وفلذات أكبادنا.

عباس إبراهيم 



النـدوة  لتـحسـ واقع عمـل قانون
تنظيم اعمال التأم رقم  10لسنة
 . 2005وإلدارة العـمليـة التأمـينية
بـنـجـاح وبـشـكـل تـنـمـوي  يـتـوجب
عـــلى شـــركـــات الـــتـــأمـــ وإعـــادة
التـأم أن تـهتم بـأركان أو مـحاور
الـعـمل األســاسـيـة الـثالث الــتـالـيـة
ـؤهــلـة الــكـادر وتـوفــيــر الـكــوادر ا
Efficient Staff)) ــــــــــــــــــؤهـل ا
وتـنــمـيــهم وتـطــورهم شـخــصـيـات
وكــوادر مـــهــنـــيــة فـــنــيـــة واداريــة
مــتــخــصـصــة بــالــعـمل الــتــأمــيـني
وتــقـديـر وتـقــيـيم  ادارة االخـطـار 
ـقومـات الضـرورية بـاعتـبار أنـها ا
لــعــمل هــذه الــشــركــات: االكــتــتـاب
وتـسويـة الـتعـويـضات والـتـسويق
واالســـتـــثـــمــار. لـألسف الـــقــول إن
األغــلـــبــيـــة من شــركـــات الــتـــأمــ
اخلـــاصــة  تـــفـــتـــقـــد حـــالــيـــاً  الى
ارسـة الـعمل الـتأمـيني مـقومـات 
ــؤهل مـن حـيـث احلــجم والــكـادر ا
باد إلدارتها بشكل صحيح وفقا 
ونـظريـات علم الـتـأم ومـا يتـعلق
به من انـشــطـة مــسـانــدة ضـروريـة
لتنفيذ عمل شركات التأم وإعادة
. فــعـــدد كــبـــيـــر من هــذه الــتـــأمـــ
الـشــركــات تــفــتــقــد قــاعــدة مــالــيـة
ــسـتــوى الـفــني الـذي رصـيــنـة وا
تـمـتـلــكه مـتـواضـع جـداً إن لم يـكن
معدوماً في اغلبيتها فهي تدار من
قـــــبل أشـــــخـــــاص ال عـالقـــــة لـــــهم
ــشــكــلــة تــكــمن من بــالـــتــأمــ وا
االســاس بـــظـــروف تــأســـيس هــذه
ــشـرع الــشــركــات حــيث أن نــيــة ا
ـــادة (-10 عـــنـــدمـــا اشـــتـــرط في ا
ثانـيا) من قـانون الـشركات رقم 21
ــعـــدل ان تـــكــون لـــســـنــة  1997ا
شـركــات الـتـأمــ وإعـادة الــتـأمـ
الي شركات وشركات االستثـمار ا
ــادة مــســـاهــمــة. وتــأكـــد ذلك في ا
( -13ثــانـــيــا) من قــانـــون تــنــظــيم
أعمال التأم رقم  10لسنة 2005
حــــيـث نــــصَّـت عــــلـى عــــدم جــــواز
ــارســة أعــمــال الــتــأمــ إلّــا من
ـسـاهـمـة من الشـركـات الـعـراقـيـة ا
ب مؤسسات اخرى إدراكاً ألهمية
شـركــات الـتـأمــ وإعـادة الــتـأمـ
ودورهـــا احلـــيــوي في الـــتـــنــمـــيــة
وحـــمـــايــــة الـــفـــرد واجملــــتـــمع من
الـــنــاحـــيـــة االقـــتــصـــاديـــة. إلّــا أن
االلتفاف على هذه القوان حاصل
بـحيـث حتولت عـمـليـاً الكـثـير من
هذه الشركـات إلى شركات تدار من
قـبل شـخص واحـد ال خـبـرة له في
الــعــمل الــتــأمــيـني كــمــا لــو انــهـا
شــركــات فــرديــة. وخــتــامــا اوصي
ـســؤولــ واصــحــاب الــقـرار في ا
الـدولة واحلـكـومة الـعـراقيـة بإيالء
االهـميـة الـقصـوى  بقـطـاع التـأم
وتـلـبـيـة حـاجات تـطـوره بـاعـتـباره
مرفق اقتـصادي واجتـماعي حيوي
ومــهـم. الــنــأي بــهـــذا الــقــطــاع من
احملـــاصـــصـــة بــاعـــتـــبــار أن إدارة
الـعــمـلـيــة الـتـأمــيـنـيــة حتـتـاج إلى
معـرفة وخـبرة مـتخـصصـة في هذا
ــنـاسب اجملــال ووضع الــشـخص ا
ـــنــاسب  وعــدم مــنح ــكــان ا في ا
إجازات الـتـأسيس ورخص مـزاولة
ــا بـعـد الــتـأكــد من تـوفـر ـهــنـة إلّ ا
تطلبات القانونية وظروف العمل ا
ؤهل) الـصـحيـحـة (تـوفر الـكـادر ا
واهــــمـــــيـــــة  زيــــادة احلـــــد األدنى
لــرؤوس األمـوال وإلـزام الــشـركـات
احلـالـيـة بـتسـويـة أوضـاعـها خالل
فـتـرة مـحـددة وتـســهـيل وتـشـجـيع
دمج الـشـركات مع بـعـضهـا إليـجاد
كيانات كـبيرة لها الـقدرة على بناء
الـكـوادر وتـنــشـيط الـعــمل وتـقـلـيل
االعــتـــمـــاد عـــلى إعـــادة الـــتـــأمــ
اخلــارجي. ومن ابــرز نــتــائج هــذه
الـنـدوة الــتـخـصـصـيـة الــتـأمـيـنـيـة
الـتـأسيس لـعـقـد ورشة عـمل بـشأن
واقع تطويـر وتنمـية قطـاع التأم
في العـراق وبناء شـراكات تأمـينية
إلعادة هـيكلـة القـطاع التـأميني في
الـعـراق فـضال عن تـسـلـيـط الـضوء
عـــلى قـــطـــاع الـــتـــأمـــ احلـــيـــوي
وتـنـمـيـته لـدعم االقـتـصـاد الـعراقي
ــوازنـة الـعــامـة في الـعـراق ودعم ا
ورفع الـوعـي الـتــأمـيــني واجلــهـاز
التسويقي وجذب مؤمن لهم جدد
وطـرح مــنـتـجــات جـديـدة مــبـتـكـرة
وابـرزهــا في ظل جــائــحـة كــورونـا
وثــيـقــة تــأمـ الــصــحي والــدعـوة
اخمللصة جلـعلها الـزامية او اعمام
ـسـافـرين الـصادرة وثـيـقـة تـأمـ ا
من شـــركـــة الـــتـــأمـــ الـــعـــراقـــيــة
واالرتقـاء بواقع الرعـاية الـتأميـنية
وضـرورة تشـكـيل فريق تـخـصصي
فـني تـأمـيـني بـالـتـعـاون مـع ديوان
التـأم وجـمعيـة التـأم العـراقية
الصالح واعــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع
الـتأمـيني في الـعـراق ومن ثم خلق
جيل جديد تأميـني متخصص لسد
الــــنــــقص احلــــاصـل في الــــكـــوادر
الـتــأمـيــنــيـة نــتــيـجــة الــتـقــاعـد او

التسرب الى خارج العراق .

اطاللة 

وتــــشـــخــــيص عــــنــــاصـــر الــــقـــوة
وتــطـــويـــرهــا واحلـــفــاظ عـــلــيـــهــا
وتـــشـــخــيص عـــنـــاصــر الـــضــعف
وكـيــفــيـة تــطــويـرهــا وتــدعـيــمــهـا
لتـصبح عـناصـر قوة   مع الـتكامل
في رؤيـــة  اخلـــبــيـــر االقــتـــصــادي
والنفطي والتأميني  الدكتور فالح
جـــــاسم الـــــعـــــامـــــري في االصالح
ـشــار لــهـا في واعــادة الـهــيــكـلــة ا
ـنــشــورة في / 07 / 14 مــقـالــتـه ا
 2015ومـداخـلـته الـقـيـمـة في هـذه
الـنــدوة  شــكـرا لــكم اســتـاذ عــقـيل
جبر ان مـا قدمته من وصف شامل
لـواقـع الـتـأمـ في الـعـراق وتـفـهم
عوقات  يدل واقعي للمشـكالت وا
علـى انكم بـاحث متـعمق في قـطاع
التأم وال يراودني شك بأنك احد
ـهـمـة في اجلـيل احلـالي الـكـوادر ا
ولكم مسـتقبل واعـد للمـساهمة في
اعادة هيكلة قطاع التأم وتطوير
قـطـاع الـتأمـ الـذي البـد ان يـلعب
دور فــــعــــال في دعم الــــتــــنــــمــــيـــة
االقتصادية واالستـثمار في البلد .
كن ان ننطلق بتـنفيذ مقترحكم و
في تشـكيل مـجموعـة للـنهوض في
واقع الـتـأمـ في الـعـراق وخـاصة
توسيع احلمايـة التأمينيـة لتغطية
ـتــعـددة ) . امـا االجتـاه االخــطـار ا
الـثـاني فـيـكمـن في االستـراتـيـجـية
اخلـــارجــيـــة تـــكــمـن في ضــرورات
اعــادة الـنــظــر في مــعـيــدي تــأمـ
قـطـاع الـتـأمـ في الـعـراق ومـنـهـا
ثال ال احلصر  شركة على سبيل ا
انية "  قائد معيدي "ميونخ ري اال
التأم العراقي . نحتاج الى جهد
وطــني خـالص وجــهـد تــخـصـصي
خـبـيـر تـأمـيـني خـصـوصـا إلشـارة
الـدكـتـور هـوشيـار مـعـروف  بـشأن
ضـرورة بــنــاء شـراكــات تـأمــيـنــيـة
كــبـيـرة لــتـعــزيـز اتــفـاقــيـات اعـادة
الــــتـــأمــــ اخلــــاصــــة بـــاحملــــافظ
تـنوعـة والتي حتـتاج الـتأمـينـيـة ا
بـعـضهـا الى تـغـطـيات اعـاد تـأم
عيد تأم جـديد خلصوصية تلك
احملـافظ التأمـينـية ومـنهـا محـفظة
الـــتـــأمــــ الـــصـــحـي والـــطـــبي "
واتـــفــاقــات اعـــادة الــتـــأمــ وذلك
لــوجــود نـــسب ضــئـــيــلــة بـــنــسب
االحـتـفـاظ قـيـاسـا بـحـجم االقـساط
والــتــأمــيــنــات الــكــبــيــرة  وايــضـا
ـزايـا التـأمـيـنـية ضـرورة دراسـة  ا
وكيفية بناء برنامج تكاملي  دولي
تدريب مـهني لـلعـاملـ والعامالت
والــــتــــدريـب في مــــواقع او فــــروع
مــعــيــدي الــتــأمــ ودراســة سـوق
الـــتــــأمــــ في الـــعــــراق وبــــشـــكل
مـبــاشـرة تــعــزيـز  قــدرات اجلـانب
الــــفــــني الــــتـــأمــــيــــني . ان تــــدني
مــــســـتــــويـــات االداء فـي شـــركـــات
الـتأمـ يعـود منـطقـيا وعـملـيا في
احــــد جــــوانــــبه الى قــــلــــة الــــدعم
عيـدي التأم في سوق واالسناد 
التـأم الـعراقيـة وتدني فـاعليـتها
هـامـها االصالحـية وعـدم القـيـام 
والـتــطـويــريـة وتــوظـيف الــقـدرات
ـؤهالت  وفــقـا لــلـبــروتـوكـوالت وا
الدولية اخلاصة باتفاقيات معيدي
او اعــادة الـــتــأمـــ   االمــر الــذي
يـنـبـغي عـلى مــعـيـدي الـتـامـ  ان
تـتــكــفل بــدراسـة وضع الــتــسـويق
ــاذج جـــديــدة الـــعــراق وتـــقـــد 
مـبــتــكــرة تــأمــيــنــيــة  وفــتـح افـاق
لـــدراســـات ودورات مـــهـــنـــيـــة  في
مـجـال القـطـاع الـتأمـيـني .  وتـعزز
دور الـكادر الـفني الـتأمـيني بـشكل
مـتطـور ومـستـمر . واقـتـرح تفـعيل
واصالح  ديــــوان الــــتــــأمــــ نصَّ
قـانـون تـنـظـيم أعـمـال الـتـأمـ في
ـادة7 مــنه عــلى أن يـعــ رئـيس ا
للديوان خالل  30 يوما من تأريخ
نـفــاذ هـذا الــقــانـون. ومــنـذ 2005
حلـد اآلن كان يـدير الـديـوان رئيس
بـالــوكـالــة وتـعــاقب عــلى ذلك عـدة
ـــالــيــة وكالء من مـــوظــفي وزارة ا
ــا أن مـهـمـات . و ــتـفـرغـ غـيـر ا
الــديـــوان ورئــيــسه الـــتي حــددهــا
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قـبل وامـتـصـاص لـلـبـطـالـة وزيادة
التـراكم وبالـتالـي زيادة االنـتعاش
والــرفـــاهــيــة. فــضـال عن اجــابــات
اخرى لـتسـاؤالت منـاقشـ اخرين
ـــوازنـــة الـــعـــامــة فـي مـــوضـــوع ا
واالسـتــثـمـار.  وقـد ابـدى الـبـاحث
ــالــيــة واخلــبـــيــر  في الــشـــؤون ا
الــدكـتــور عــمـاد حــرش الـتــمــيـمي
مـداخـلـته اذا مـا اردنـا ان نـنـجح 
فـعــلـيـنــا أن نـنــجح أوال بـتــطـبـيق
ـهنية الـسليمة باد ا عايـير وا ا
 عن طريق منح قمة الهرم االداري
ـالي واالقـتصـادي لـشخـصـيات وا
مـهـنــيـة نـزيـهـة مـقــتـدرة مـخـلـصـة
وطـنـيـة  ومن ثم يـسـأل هـل لـديـنا
االن  الــــكــــوادر الـــــتي تــــتــــمــــيــــز
بـاخلـبـرات الـتأمـيـنـيـة في شـركات
الــتـأمـ وهي قـادرة عــلى تـطـويـر
نــشــاط الـتــأمــ واالرتــقــاء به في
دعـم االقــــــتــــــصــــــاد الــــــعــــــراقي ?
وتـــســــتــــطـــيـع ان تـــأخــــذ دورهـــا
الــطـبــيــعي ? وقــد اجــاب الــبـاحث
ـــالي والـــتـــأمــيـــني احملـــمــداوي ا
بخـصـوص تسـاؤلكم بـشأن هل ان
اخلـبـرات والكـوادر الـتـأميـنـية في
شركات الـتأم قادرة عـلى تطوير
نـشـاط الـتـأمـ واالرتـقـاء به لـدعم
االقـــتــــصــــاد الـــعــــراقي ان اغــــلب
اخلـبراء في قـطاع الـتـأم ومـنهم
خبيـر التأم واخملـاطر التأمـينية
في ســوق لــنـدن والــدكــتــور نــبـيل
اخلـــنــاق  واالســـتـــشــاري اســـتــاذ
مـــيـــثم  والـــدكـــتـــور فالح  جـــاسم
الـعامـري والـدكتـورة تـغريـد جـليل
ســــرسم اســـراء صـــالـح وخـــبـــيـــر
الـتأمـ شـهاب الـعـنبـكي واخرون
 الـتـأكـيـد عـلى ضـرورة مـعـاجلـة
االضمـحالل في الكوادر الـتأميـنية
 قـــد بــيــنـــوا في عــدة مـــنــاســبــات
ومقاالت منشورة ودراسات بحثية
ثـقـافـة الـتـأمـ البـد أن تـسـود ب
ـا لها من مردودات أفراد اجملتمع 
إيجـابية في اجلـوانب االقتـصادية
واالجتمـاعية. لـكن هذه الثـقافة لن
تـسود قـريـباً بـسـبب غيـاب الـطلب
الـفـعّـال عـلى احلـمـايـة الـتـأمـيـنـية
ــواطــنـــ (ضــعف الــدخل لــدى ا
وغـياب تـقـلـيـد الـتدبـر لـلـمـسـتـقبل
واالتــكــال عـــلى الــقــضــاء والــقــدر
وأســـبــاب أخـــرى) وحـــتى غـــيــاب
الـطـلب لـدى الـعـديـد مـن الـشـركات
الــعــامــة واخلــاصــة ومــؤســســات
الـــدولــــة االحتـــاديــــة وفي إقــــلـــيم
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 منذ مدة ليسـت بالقصيرة وسوق
الـــتـــأمـــ الــــعـــراقي يــــعـــاني من
االضـمــحالل الـتــدريـجـي لـلــكـفـاءة
الــتــأمــيــنــيــة واالســبـاب مــعــروفه
لــلــجــمــيع مــنــهــا: هــجــرة مــعــظم
ـــتـــقـــدمـــة والـــظــروف الـــكـــوادر ا
االقتـصادية الـتي سادت الفـترة ما
بـعـد  1991بـاإلضــافـة الى جتـاوز
من تـبــقى في الـسـوق من الـكـوادر
ـة السن الـقانـوني وبالـتالي الـقد
خـروجـه من الـعــمل لــيـلــتــحق هـو
االخــر بــشــركــات الــتــأمــ خــارج
الـعـراق والـقـلـيل الـقـلـيل مـنـهم مع
بــعض الــشــركـات اخلــاصــة داخل
الـعراق. ولألسف الـكـبيـر فـان هذه
الظروف قـد عقدت مسـالة التدريب
ـهـنـي لـلـعــامـلـ والــعـامالت في ا
قــطــاع الــتــأمــ في الــداخل عــلى
الـرغم من وجـود بـعض احملـاوالت
الـبـسـيـطـة لـلـتـدريب واقـول هـناك
مـحـاوالت بــسـيـطــة الن مـعـظم من
يـــقــوم بــهـــا هــو من يـــحــتــاج الى
ــســتــوى تــدريب وخــاصــة عــلى ا
ــعـــلــومـــاتي ومـــواكــبــة الـــدولي ا
الــتـطــورات احلـاصــلـة في اسـواق
ـيـة وبالـتـالي يـبقى الـتـأمـ العـا
الـــتــــدريب فـي الـــداخـل تـــدريــــبـــا
كالسـيـكيـا ال يـتعـدى األطـر العـامة
.  ومن خالل لبـعض انواع الـتأم
ـارسـة الـتأمـ والـتدريب خـبرة 
خارج العراق في روسيا فضال عن
الــتـــطــبـــيق فـي شــركـــة الــتـــأمــ
الوطنية في سنوات سابقة تكونت
لـديـنـا  رؤيـة تـأمـيـنـيـة  في مـجـال
اصالح قـــطــاع الـــتــأمـــ الــعــراق
بـاجتــاهــ وفق خـارطــة الــطـريق
لـلــنــهــوض بــالـقــطــاع الــتــأمــيـني
االجتـــاه االول تـــكـــمن  في تـــبـــني
االســتـراتــيــجـيــة احملـلــيــة الـبــنـاء
الـــداخـــلي واســتـــنـــهــاض الـــهــمم
والـقدرات واالمـكانـات الـكامـنة في
شـركــات الـتــأمـ واعــادة هـيــكـلـة
قـــــطــــاع الــــتــــأمـــــ في الــــعــــراق
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وكــانت هـنــاك مــداخـلــة لــلـدكــتـور
مــصـــطـــفى كـــامل مـــفــادهـــا تـــعــد
مـــحـــاضـــرة رائـــعـــة عـن شـــركــات
التأم العراقية وكما هو معروف
ان مـؤسـســات الـتـأمـ الــعـراقـيـة
عـلـيـهـا قـطـع شـوط كـبـيـر من اجل
اثبات جدارتها في مجال التأم .
وعــلــيـــهــا االســتــفــادة من ظــروف
جـائــحــة كــورونــا من اجل تــرويج
وتـسـويق افـكار تـأمـيـنيـة ابـداعـية
لــعل اهـمـهـا فـي اجملـال الـصـحي .
كـمـا ان ضـعف وعي اجلـمـهـور في
مجال انشطة التأم يشكل حتدي
كبير امام جنـاح وازدهار االنشطة
الـتـأمــيـنــيـة في الـعــراق فالبـد من
تـظـافـر كـافـة من اجل دعـم انـشـطة
الـتــأمــ اخلـاص والــعــام . ولـعل
الـــتــحــدي االســـتــثــنـــائي في هــذا
االجتــاه يـــتــمــثل بـــارتــفــاع حــجم
نظم والـذي يلغي االقتـصاد غيـر ا
بـدوره اي نـشـاط تـأمـيـني يـعـتـمـد
عــلى مـؤســســات حـقــيــقـيــة رائـدة
تـعـمل في االقـتصـاد بـشـكل مـنظم.
وبال شك ان الــــعـــــراق تــــنــــقــــصه
الـعــديـد من عـوامل جنـاح انـشـطـة
الــــتــــأمـــــ . فــــضال عـن مــــقــــدرة
مــؤســســـات الــتــأمــ من تــظــافــر
اجلـهود الـتـعاونـيـة مع مؤسـسات
مالـية ونقـدية محـلية واجنـبية من
اجل جــذب الــعــمالء بــشــكل اكــثـر
رحابة وابـداع واتقان ذي مـحتوى
اقــــتــــصــــادي . اجـــــاب الــــبــــاحث
احملمـداوي  بشـأن ضرورة تـظافر
اجلـــهــــود بـــ الــــقـــطــــاع الـــعـــام
واخلــاص وتـــظـــافــر اجلـــهــود مع
انشطة مـحلية وخـارجية وبحسب
مــا  وصـفــة في قــانــون تــنــظـيم
اعــمــال الــتــأمــ رقم  10لـــســـنــة
 ?2005متفق عليه هناك قلة وعي
واضح في الوعي التأميني ويبتدأ
ــالــيــة من قـــلــة اهــتــمـــام االدارة ا
واالدارة الـتـأمـيـنـيـة وضـعف وقـلة
االهـتــمــام بـالــتـســويق والــتـرويج
للخـدمات التأمـينية واهـمية اعادة
اصـــدار ونــشـــر رســالـــة الــتـــأمــ
عـنـيـة بـتـطـويـر واشـاعـة الـوعي ا
الـتـأمـيـني وبـاإلمـكـان عـمـل رسـالة
الــتــأمــ الـكــتــرونــيــا عـلـى مـوقع
ديـوان الـتـأمـ الـعـراقي او احدى
شــــركـــات الـــتــــأمـــ الـــعــــراقـــيـــة
احلــكـومـيـة .  اعـتـقـد بـضـرورة ان
نـعـمل كـشـركــات تـامـ عـلى نـشـر
الـوعي الـتـأميـني من خـالل ترويج
الــوثـــائق احملـــلـــيـــة (الــوطـــنـــيــة)
ــا تـوفـره من تــغـطـيـات ـتـعـددة  ا
مــتـنــوعــة وعـدم تــعــرض مــصـالح
الــشــركــات احملــلــيــة الى مــخــاطـر
حتـــتـــال من خاللـــهـــا الـــشـــركـــات
االجنبـية النفـطية وغيـرها لتسرب
ــعـيـدة لـقـاء االقـسـاط لــلـشـركـات ا
ـنـتج ــسـتـفــيـد مـنــهـا ا عـمـوالت ا
ــتـبــقي مــنـهـا بـالــدرجـة االولى وا
يـــــخــــضـع الى ضـــــرائب ورســــوم
مــــحـــلــــيــــة ومــــصـــاريـف اداريـــة.
وضـرورة انـتــهـاز فـرصــة جـائـحـة
كـورونـا لـطـرح تـغـطـيـات مـبـتـكـرة
وجـديـدة تـتــنـاغم وحـاجــات بـيـئـة
ـؤمن لهم الـعـمل لـكسب جـمـهـور ا
عن طــــريق تــــلــــبـــيــــة احلــــاجـــات
الــتـأمـيــنـيــة االسـاسـيــة وتـغــطـيـة
اخملـاطـر التـأميـنـية االكـثـر تهـديدا
لـــلــــمـــجـــتـــمع والــــفـــرد الـــعـــراقي
ومـسـاهــمـة احلـكـومـة الــتـنـفـيـذيـة
ــالـيــة بــدعم مــبـادرة والــســلـطــة ا
ــا الــتــأمــ الــصــحي االلــزامــيــة 
ينـعكس ايـجابا في تـقد الـرعاية
نـاسبة واالرتقاء بواقع الصحية ا
الـتـأمـ الـصـحـي  ومـنـهـا وثـيـقـة
التأم الـصحي وامكانـية طرحها
كوثيقـة تأمينيـة الزامية على غرار
وثـيـقة تـأمـ السـيـارات االلزامـية
سـؤولـيـة الـتي تـغطي او وثـيـقـة ا
مسـؤوليـة مخاطـر ام الـصندوق
او مـأمــور اخملــزن . كــذلك اضــافـة
نـوع اخــر من عـقـود االسـتـيـرادات
اخلارجية تكـون على أساس عقود
CFR االسـتــيـراد بـالـبـيع الـدولي
CIF بــدالً من عــقـــود االســتــيــراد
الــتـي يــتم دفـع أقــســاط الـــتــأمــ
لــلـــبــائع األجـــنــبي ضـــمن قـــيــمــة
ـا يـتـرتب ـسـتـوردة  الــبـضـائع ا
عـــلــيه تــســرب مــبـــالغ طــائــلــة من
الـعــمــلــة الــصــعــبــة إلـى الــبــلـدان
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واما الباحث االقتـصادي  الدكتور
احـمد هـذال فلـديه تـساؤل مـفاده :
اذا أمــكن تـوضـيح مــحـدد  مـا هي
وجـودة  هل ان الـقـوان ـبـالغ ا ا
والتـشريـعات تـبيح االسـتثـمار في
الـســنـدات واذونــات اخلـزيــنـة هل
هــــنــــاك اربــــاح ســـــنــــويــــة  وهل
باإلمـكان الـشركات الـعامـلة محـليا
هل تــســـتــطــيع ان تـــعــطي امــوال
احلـكـومـة الـتـنــفـيـذيـة . ان يـغـطي
الــــعـــراق ومــــصــــاحله احملــــلــــيـــة
واخلارجية بنشاطات التأم ومن
ثم ال ارى ضـــــيــــرا ان تـــــتـــــحــــول
شـركـاتـنـا الى شـركـات دولـيـة على
االمــــــد الــــــبــــــعــــــيــــــد عــــــلـى وفق
اســتــراتــيــجــيـة مــتــكــامــلــة ولــكن
تــسـتـثــمـر في عــمـلـيــات الـتـنــمـيـة
االقـتـصـاديــة لـلـعــراق وعـلى كـافـة
ـالـيـة ? من ــاديـة وا ـسـتـويـات ا ا
جـهــته اجـاب الـبـاحث احملـمـداوي
بـواقـعيـة ومنـطـقيـة وبـشكل عـملي
ــــالــــيــــة فـي ظل ظــــروف االزمــــة ا
وتــــفــــشـي وبــــاء كـــــورونــــا ووفق
االمـــكـــانــات والـــقـــدرات الــذاتـــيــة
ــتــعــددة  واخلــبـرات والــثــروات ا

تواجدة وقدرتها للبناء واالعمار ا
ال يـبـشـر بـخـيـر  وهـنـا اشـيـر الى
ســـيــنــاريـــو اخلــلــيج الـــعــربي في
اســـتــثــمــار االمــوال والــعــقــلــيــات
ــتــاحـة والــقــدرات واالمــكــانــات  ا
وحـــقـــقت اســـتـــثـــمـــارات عـــديـــدة
ـــــواردهــــــا . ان االســــــتـــــثــــــمـــــار
(  (Investmentالــــذي تـــمـــارسه
شـركـات الــتـأمـ وشــركـات إعـادة
الـتــأمــ الــعــراقــيــة  تــعــتــبــر من
شــركـات جتـمــيع األمـوال وذلك ألن
رؤوس األمــوال واالحـــتــيـــاطــيــات
الــرأســمــالــيــة لــهــذه الــشــركــات ال
تـــســتـــخـــدم في إدارة الـــعـــمـــلـــيــة
الـــتــأمــيـــنــيــة بل وحـــتى أقــســاط
الـتــأمـ وأقــسـاط إعــادة الـتــأمـ
الـتي تـسـتـلم مـقـدما (مـنـهـا تـسدد
ـصـاريف األخرى الـتـعـويـضـات وا
والـفــائض مــنـهــا هـو الــربح الـذي
حتـــــقــــقـه الــــشـــــركــــة يـــــوزع وفق
) هي األخرى ال تسـتخدم القوانـ
إلّا بعد فترة من تـسلمها فمن غير
ـــعــقــول أن تـــبــقـى هــذه األمــوال ا
حـبـيــسـة في خـزائن الــشـركـة دون
عائد. بل إن الضـرورة واحلكمة أن
تـسـتـثـمـر هـذه األمـوال االسـتـثـمار
األمثل الـذي يحـقق العـائد أألفضل
الـذي يـنـعـكس بــدوره عـلى تـعـزيـز
مـركـز الـشركـة ويـؤهـلـها لـلـتـنافس
ـكن أن بـاعـتـبـار أن هــذا الـعـائـد 
يؤدي إلى تخفيـض أسعار التأم
ـا يـســهل الـتــسـويق لـلــحـصـول
عــلـى أعــمــال أكـــثــر. وان شــركــات
الـتـأمــ ال تـسـعى فـقط الى الـربح
ـــا لــهـــا أهــداف اخـــرى وهــذه وا
تــخـــتـــلف حـــسب تـــوجــهـــاتـــهــا 
ـالـية ال تـقـيـيس جناح ـعـاييـر ا وا
اداء الشـركات كـون ادوات القـياس
تـخـتلـف وتخـتـلف مـعهـا مـؤشرات
قــيـــاس االداء مع ذلك  اخـــتــيــار
ـــؤشـــرات وهي بـــعض مـن هـــذه ا
كـاالتي :  صافي االسـتـثمـارــ تـقوم
شـــركـــات الــتـــأمـــ بـــاســتـــثـــمــار
ـسـتـحـقة عن الـفـوائض الـنـقـديـة ا
طــــــــــريـق األقـــــــــســــــــــاط فـي اوجه
ــتـــاحــة عـــلى وفق االســـتـــثــمـــار ا
سـيــاســة مـحــددة لـضــمـان عــوائـد
جـيـدة ومــسـتـمــرة  وإعـداد خـطط
االسـتـثــمـار في ضــوء الـتــوجـهـات
ـركـزيـة كـمـا تقـوم هـذه الـشـركات ا
ـبـاني التي بـإجراء الـتـأمـ على ا
ـكن تصـنيف تـملـكـها الـشركـة . و
االســـتــثــمـــارات الــتي تـــقــوم بــهــا
شركات التأم الـعامة على النحو
الـتالي : االسـتثـمـارات ذات العـائد
الـثـابت : وتــشـمل هـذه اجملــمـوعـة
تلك األنـواع من االستثـمارات التي
تـوفـر لـلـشـركـة إمـكـانـيـة احلـصول
عــلى عــائــد دوري مــنــظم ومــحــدد
مقدماً يدفع لها حتى التاريخ الذي
ـستثمر وتعتبر بلغ ا تسترد فيه ا
ختـلف أنواعـها وكذلك القـروض 
الـــســنــدات ابـــرز مــثـــال عــلى هــذا
النوع من االسـتثمارات . االسـتثما
رات ذات الـــعــائــد غـــيــر الـــثــابت :
تـتـمــيـز هـذه االسـتــثـمـا رات بـعـدم
ثـبـات عـوائـدهـا وتـشـمل األ راضي
والـــعـــقــا رات واســـهم الـــشـــركــات
ــالـيـة الــتـجـاريــة والـصــنـاعــيـة وا
واخلـــدمــــيـــة وهي مـن أهم أنـــواع
االســتـــثــمــا رات الــتـي تــتــبع هــذا
ـا ان شــركـات الـتـأمـ الــقـسم. و
تـــهـــتم بـــالـــدرجـــة األولى بـــعـــامل
الـــســـيـــولـــة وهـــو عـــامل مـــهم في
استثما راتها بسـبب طبيعة عملها
الــذي يــفــرض عــلــيــهــا الــتــزامـات
ُـؤمن لـهم مـحــددة جتـاه جـمـهـور ا
ولذلك  فأن اسـتثمـا راتها تـنحصر
في األنـواع اآلتـيـة : مـنح الـقروض
للـمواطـن إلنـشاء مشـاريع معـينة
لقاء فائدة سـنوية  إيداع الفائض
ـصارف الـنقـدي لـدى الـشركـة في ا
واستـغالله كودائع بـفوائد سـنوية
مجزية  وتستثمر الشركة جزء من
الـية بـاإلسهام في تلك الـفوائض ا
شركـات الـقطـاع اخلاص واخملـتلط
لــــغــــرض حتــــقــــيـق فــــوائــــد تــــلك
ــســاهـمــات. تــسـتــثــمـر الــشــركـة ا
أمالكـها من عـقـارات وقطع أراضي
لـــتــأجـــيــرهـــا حتــقـــيــقـــاً لــفـــوائــد
اسـتــثــمــاريــة لـلــشــركــة. ويــتــمـثل
الــنـــشــاط االســتـــثــمــاري في إدارة
الي والـعقاري لـلشركات النشـاط ا
ـا فـي ذلك اســتـثــمــار الــفـوائض
الــنــقـديــة  و كــمــا هـو مــعــلـوم ان
صـــنـــاديق الـــتـــأمـــ تـــســـاهم في
تـمــويل االســتـثــمـار لــكن دور هـذه
الــــصـــنـــاديق فـي الـــعـــراق اليـــزال
البـد من التـخـطيط ورسم ضـعيـفـاً 
األهـداف االسـتـراتـيـجـيـة لـتـطـويـر
صــنـــاعــة الـــتــأمـــ في مــخـــتــلف
جـوانـبـهـا عن طـريق تـعـظيـم حجم
األقساط من خالل حتديث وتطوير
وتـوســيع إصــدار وثـائـق الـتــأمـ
ـقاول الهـندسي وتأمـ اخطار ا
والتـأميـنات األخـرى  االبتـعاد عن
ــضـاربـة في األســعـار  وتـطـويـر ا
ـصـارف الــعالقـة والـتـنــسـيق مع ا
العامة واخلاصة في تقد خدمات
التـأم واتـباع األسـاليب الـعلـمية
والوسائل االلـكترونـية في تسويق
منـتجات الـتأمـ  إضافة الى رفع
مـســتـوى الـكــوادر لـدى الــشـركـات
ـكن في وغــيـرهــا من الـوســائل . 
احملصلـة النهـائية توسـيع القاعدة
ـساطـحة االسـتثـماريـة عن طريق ا
فـي مـشـروع اســتـثــمـاري ذو اجـال
طـــويـــلـــة بـــعـــد  دراســـة اجلـــدوى
االقـتصـادية جنـد ان هنـاك سلـسلة
من الــفـوائــد وهي اربــاح اعـلى من

قانون تـنظيم أعـمال التأمـ كبيرة
وخـطـيـرة وهي كفـيـلـة ببـنـاء قـطاع
تــأمـ كــفــوء إذا مـا  تــنــفـيــذهـا
بـكـفـاءة وهـذا لن يـتم إلّا عـن طريق
كـــادر مــتـــخــصـص يــقـــوده رئــيس
ديـوان مــتــفــرغ وكـادر مــتــخـصص
ن لهم اخلـبرة والدراية في كفوء 
تـنـفـيـذ مـهـمـات وواجـبـات الـديوان
ـسـتـوى الـفـني في الــرقـابـة ورفع ا
للكـوادر التأمـينية وتـنشيط الوعي
الــتـأمـيـني لــدى اجلـمـهـور من أجل
بـناء سـوق تـأميـني كـفوء وشـفاف
ــواضــيـع نصَّ عــلـــيــهــا كل هـــذه ا
الـقـانـون كواجـبـات. ولـكن يـبدو أن
جل اهتمام ونشاط الديوان ينصب
عــلى جــبــايــة بـدالت مــنـح إجـازات
ـهنـة وجتديـداتهـا سنـوياً مـزاولة ا
وخـــزنــهـــا دون اســتـــخــدام اجلــزء
همات التي األكبر منها في تنفيذ ا
حــددهـــا الــقــانـــون كــواجــبــات. إن
تــفــعــيل ديــوان الـتــأمــ بــالــشـكل
الـصــحـيح هــو الـوسـيــلـة الـفــعّـالـة
ـعـاجلـة هـذه الــتـحـديـات وغـيـرهـا
الـتـي يواجـهـهـا قـطـاع الـتـأمـ في
العراق وما يـستجد منـها مستقبالً
ـــهـــمــــة تـــقع عــــلى عـــاتق وهـــذه ا
ــســؤولــ فـي احلــكــومــة. ولــكن ا
يبدو أن مـقومات هـذا التفـعيل غير
متوفرة حـالياً بسـبب عدم االهتمام
هم من قبل بهذا الـقطاع احلـيوي ا
ــسـؤولـ في الــدولـة واحلـكـومـة ا
ـؤهل إلدارة أوالً وغــيـاب الـكــادر ا
ـهـمـة كـمـا ـرفق بـواجـبـاته ا هـذا ا
رســمــهـــا قــانــون تـــنــظـــيم أعــمــال
. البديل في رأيي وما التأم ثانـياً
ــرحــلــة هــو اســتــبــدال يــنــاسـب ا
ـــديـــريــــة أو قـــسم في الــــديـــوان 
ــهـــمــات قــابــلــة ـــالــيــة  ووزارة ا
ـرحـلــة وحتـمل لــلـتـنــفـيــذ تـخــدم ا
مؤهالت تطورها. وضرورة مزاولة
أنــواع مــهــمــة تــأمــيــنــيــة  جــديـدة
ومـــبـــتـــكــــرة فـــضال عـن الـــوثـــائق
الـتـأمـيـنـية  الـتي جتـري مـزاولـتـها
حــالــيـاً مـن قـبـل شـركــات الــتــأمـ
الــعــراقــيـة مــقــتــصــرة عـلـى بـعض
األنــواع الـــتــقـــلــيـــديــة كـــاحلــريق
الـســرقـة الـسـيـارات بـعض أنـواع
التأم الهنـدسي التأم البحري
وتأمـ الـنـقـد أثـنـاء الـنـقـل وأثـناء
احلـفظ بـيـنـمـا هـنـاك أنـواع تـأم
مـهمـة جداً كـتأمـ خسـارة األرباح
الـذي يضـاهي في أهـمـيته الـتـأم

كائن … من احلريق وتأم عطب ا
ـــســـؤولـــيـــة الخ والـــتـــأمـــ مـن ا
ـصــرفــيـة بــأنــواعـهــا والــوثـيــقــة ا
الـــشـــامـــلـــة وغـــيـــرهـــا. والـــســـبب
ـعـرفة الـرئـيـسي في ذلـك هـو قـلـة ا
ا يؤدي بهذه األنواع من التأم 
إلى عـدم مــقــدرة شـركــات الـتــأمـ
لتسـويقهـا. احلل لهذا الـتحدي هو
تأهـيل كادر ذي مـعرفة مـتخـصصة
وخــبـرة بـهـذه األنــواع من الـتـأمـ
واعـتـمـاد جـهـاز تــسـويـقي مـتـمـكن
لتسويقها. وهناك نصوص لوثائق
ـــعــتــمـــدة في شــركــات الـــتــأمــ ا
ــة جــداً الــتــأمــ الـــعــراقــيـــة قــد
مصدرها الـوثائق البريـطانية التي
كــانت قــد صــيـــغت خالل الــنــصف
ــاضي ولم جتــر األول مـن الــقــرن ا
عــلـــيــهـــا أي تــعـــديالت جــوهـــريــة
ثال. رحلة على سبيل ا تتطلبها ا
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 إن وثــيـــقــة الــتــأمـــ من احلــريق
ـــعــتــمـــدة في شــركـــات الــتــأمــ ا
الــعـراقـيـة وأيـضـاً في أكـثـر الـدول
الـعـربـيــة أصـلـهـا وثــيـقـة صُـمـمت
اضي من خالل ثالثيـنيـات القـرن ا
قـبل شـركـات الـتـأمـ الـبـريـطـانـية
العــتـمــادهــا خـصــيــصــاً في الـدول
ــســتــعــمـرة مـن قـبل بــريــطــانــيـة ا
العـظمى.حتتـاج ان تكـون متطـابقة
مع نـصـوص الــقـوانـ الــعـراقـيـة.
لـــذلك فــــإن أغـــلـب هـــذه الــــوثـــائق
حتـتـاج إلى إعـادة صيـاغـة ضـمـانا
ــــؤمن لـــــهم وتالفــــيــــاً حلــــقــــوق ا
ـؤمن ــؤمــنــ وا لالخـتـالف بـ ا
لــهم وبــاألخص في حــالـة حــصـول
حـادث. ان معـاجلة هـذه الـتحـديات
والــعــقــبــات الــتي أفــرزهــا قــانــون
تـــنــظــيـم أعــمــال الــتـــأمــ أن تــتم
معاجلـة أهم ما أهمله هـذا القانون
وهي:- وجـوب حــصـر الـتـأمـ مع
الـشـركــات الـعــراقـيــة عـلى األمـوال
ـوجــودة في الـعــراق والـبــضـائع ا
ـسؤوليـات التي قد الواردة إليه وا
تـتـحـقـق فـيه  أن تـتــضـمن شـروط
ــقــاوالت احلـكــومــيــة مـهــمــا كـان ا
نـوعهـا شرطـا يفـيد بـوجوب إجراء
الــتــأمــ الــذي يــنـــاسب طــبــيــعــة
ـــقـــاولـــة مع شـــركـــات الـــتـــأمـــ ا
الـعـراقيـة وذلك بـإصـدار تـوجيه أو
أمر من رئاسة مجلس الوزراء يفيد
ذلك يعمم على الوزارات واجلهات
ـرتبـطـة بوزارة كـافة ويـتابع غـير ا
. الـتـنــفـيـذ مـن قـبل ديـوان الــتـأمـ
فـــــــضال عـن االشـــــــارات االخـــــــرى
ـتـضمـنـة  في مـ حتقـيق اعـمال ا
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بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق  مباشرة اوفد االستاذ عبداللطيف
كلى من أربيل الى بغداد من قـبل فخامة الرئيس مـسعود البارزاني وكان
فخامـته يومذاك عضـوا في مجلـس احلكم  وذلك اليجـاد بعض االصدقاء
الذين يـعـرفون الـرئـيس العـراقي االسـبق عبـدالـرحمن عـارف لـكي يرتـبوا
لقاء ب الـرئيسـ في منزل الـرئيس عارف الـذي يكن له البـارزاني محبة
ـوقـفه اجلـيـد من ـرحـوم الـبـارزاني الـكـبـير و خـاصه لـعالقـته الـوطـيـدة بـا
القـضيـة الكـوية اثنـا ء فتـرة رئاسـته للـعراق حـيث اصدر مـع عبدالـرحمن
الـبـزار بـيــان٢٩ حـزيـران حلل الـقـضــيـة الـكـورديـة وكــان في وقـته خـطـوة
لالمـام بـهـذا الـصـدد.اقـول بـأن كـاك لــطـيف اتـصل بي بـاعـتـبـاري اعـرف
شخـصيـا جنل الرئـيس السـابق الـلواء قـيس عبـدالرحـمن عالوة على ذلك
فـقـدكـنت عـلـى مـعـرفـة بـالـرئـيـس الـسـابق نـفـسه وكــنت اجـريت مـعه لـقـاء
صـحـفـيـا  من قـبـل لم اسـتـطع نـشـره اال بـعــد سـقـوط الـنـظـام في جـريـدة
التاخي التي كـان يرأس حتريرهـا يومئذ خالـد الذكر فلك الـدين الكاكائي
عـلـيـايـة حـال وعــودا الى بـدء فـأن االسـتـاذ لـطـيـف كـلي طـلب مـني اجـراء
االتصال الالزم لتأمـ اللقاء ب الرئـيس وحيث اني لم اكن اعرف رقم
موبـايل ابن الـرئـيس عارف التـصل به اتـصـلت بصـديق الـعـمر  االعالمي
الـكبـيـر يـاسـ عبـدالـرحـمن احلـسـيني أمـد الـله بـعـمـره لالتصـال بـعـائـلة
ـذكـور فـتم تــرتـيب  مـوعـد زيـارة الى بـيت الـرئـيس الـرئـيس حـول االمـر ا
ـنـصـور بجـانب الـسـفارة الـلـيـبيـة فـذهـبنـا انـا واالستـاذ كـلي واالسـتاذ با
احلـسـيـني الى بـيت الـرئـيس عـارف الـذي اسـتـقـبـلنـا هـو واسـرته احـسن
استـقـبال ورحب بـشـدة بفـكرة الـزيـارة وقال انـا احب الـرئيس مـسـعودثم
عـهودة عـن ذكريـاته مع البـارزاني اخلالـد الذي وجه حتث لنـا ببـساطـته ا
لرئـيس عارف ومـجلس وزرائه دعـوة لتـناول اكـلة الـيابـراغ الكـوردي التي
يتـف اهـلنـا الكـورد كمـا قال الـرئيس عـارف في طبـخهـا  واضاف ايـضا
انه عرض دعوة البارزاني الكـبير على مجلس الـوزراء فرحب بها اجلميع
باستثـناء د.عدنـان الباجه جي وزيـر اخلارجيـة في حكومـة الرئيس عارف
الســبـــاب خــاصــة بـه وفــعال  الــزيـــارة في جــواء حـــمــيـــمــة من االخــوة

والضيافة الكوردية الباذخة    
ـنـزل الــرئـيس  تــرك حتـديـد مـع الـزيـارة لــلـرئـيس وفي خـتــام زيـارتـنــا 
مــسـعــودنــفــسه الســبـاب امــنــيــة خالل ٣ايــام فـدخـل الـبــيت حــالــة انـذار
الستقبـال الرئيس مـسعود الذي مـرت ٤ ايام ولم يزر بـيت الرئيس عارف
وتــصــادف ان كـــلــفــنـي االســتــاذ فـــلك الــدين ان ادعـــو رؤســاء اجملــالس
ـعـروفـ ـعـروفــة وكـنت من جنـومــهـا ا الـبـغـداديــة الـثـقـافــيـة الـبـغــداديـة ا
ـشاعر الوطـنية واتناء شخصيا و الـلقاء معـهم في جو اخوي حار من ا
الزيارة التي كـنت انا مكلـفا بتنـظيمها طـلب من االستاذ يـاس احلسيني
ان اذكره بـزيـارته الى بـيت الـرئيـس عارف الـتي لم تـتم حلـد ذلك الـتاريخ
ـتـروك ـوعـد ا فـابـلـغـت فـخـامـته بــذلك وقـصـصت عـلــيه قـصـة الـزيــارة وا

لفخامـته لتحـديدها وانـهم ومنذ ٤ايـام دخلوا االنذار
ولتـتم الزيـارة وقال لي بـان االستاذكـلي لم يـخبره
بـــــزيــــــارتـي مـــــعـه الى بــــــيـت الـــــرئــــــيس مـع ذلك
اوعدالـرئـيس مـسـعـود االستـاذ يـاسـ احلـسـيني
بانه سوف يـلبـيهـا شاكـرا باقرب وقـت وفعال تمت

الزيارة  في اليوم الثاني

هل بـاتت الـنــظـريـة االمـنــيـة في الـعــراق بـحـاجـة مــاسـة االن الى مـفـردات
تطـبـيقـيـة جديـدة   الـواقع ان هنـالك ثالثـة مؤشـرات تـقتـضي ذلك بـشكل

واضح .
وشراالول: الواقع االمـني االستثـنائي الذي فرضـته جائحـة كورونا بكل ا
ما يتطلب هذا الواقع من اجراءات امنية رادعة وامنه من حجر منزلي الى
وكـذلك ـزدحــة وتـطـبـيق شـروط الــتـبـاعـد   لـبس الـكـمــامـات في االمـاكن ا
ا ال لـحة بعـد ان تأكد  التقيـد باخلروج الى الـشارع على وفق احلـاجة ا
يـقـبل الـشـك ان هـذه االجـراءات هي الـضــامـنـة االسـاســيـة الـتي حتـد من
كن انتشار الوباء وبـالطبع ان  كل ذلك يحتـاج الى تدخل امني يومي ال 
واطن جتاوزه بأي حـال من االحوال اذا اخذنـا بواقع احلال ان بـعض ا
لديهم نـزعات مخـالفة هذه الـتطبـيقات  خـصوصا وان الـتوقعـات تفيد ان
تبقية من السنة العراق قد يتعرض الى موجة ثانية من الوباء في االشهرا

احلالية .2020
ؤشر الثـاني : الصعـوبات االقتصـادية التي يـواجههـا العراق في الوقت ا
احلاضر نتيجة تراجع اسعار النفط  واالنعكاسات السلبية على الرصيد
الي للـدولة الـعراقيـة  الوضع الـذي دفع احلكومـة الى االقتـراض لتلـبية ا
بعض احلاجات االساسية لـتأم  الرواتب وبعض البرامج الـتشغيلية مع
الـعـلم ان ايـة صـعـوبـات اقـتـصـاديـة البـد ان جتـد لـهـا  صـدى سـلـبـيـا في
الشارع ومنها تراجع االستثمار وارتفاع معدالت البطالة .. بل واالصعب
وقوع البالد في ركود اقتصادي شـديد  الوضع الذي البد ان يتسبب في
ـا يتـطلب حـضورا امـنيا ارتفـاع معدالت اجلـرائم واخلروقـات االمنـية  
واســعــا لــلـحــد مـن هـذه االنــحــرافــات  الــتي تــغــذيــهــا تــلك الــصــعــوبـات
االقتصـادية التي تـكون بـيئة حـاضنة لالنـحرافـات االجتمـاعية عـلى قياس

(اطعم الناس ثم حاسبهم على الفضيلة ) .
ؤشـر الثـالت : يـتعـلق بـاحملاوالت اجلـديـدة لداعش الـتي اثـبتت الـوقائع  ا
انهـا حتاول ان تـعيـد نفـسهـا وخصـوصا في شـراء الذ مـستـغلـة الوباء
والـصـعـوبــات االقـصـتـاديـة   وقــد الحـظـنـا  تـلـك احملـاوالت في اكـثـر من
محـافظة  ديـالى وكركـوك ونيـنوى واالنـبار اضـافة الى مـحاوالت الـتسلل
الى محافـظات اخرى  واذا كـانت اجلهات االمـنية قـد احبطت الـعديد من
ستوى تلك احملاوالت االثمة فأنـها قد تنجح اذا لم تـكن اليقظة  االمنـية با
ـطـلــوب االجـابـة عــلـيه هل نــحـتـاج الى ـطـلــوب   وهـنـا يــأتي الـســؤال ا ا

اجراءات امنية اشد واكثر اهمية .
 قـبل االشــارة الـتـفــصـيـلــيـة  الى ذلك  لي ان اتــطـرق الى حـقــيـقـة امــنـيـة
ـيدانـية من خالل مـسـؤوليـاتي االمنـية الـسابـقة توصـلت اليـها بـالـتجـربة ا
كضابط شرطة ان اخلارج على القانون عادة ما يطورون اساليبهم تبعا
ا يـواجهونه  من قـدرات امنـية صـعبـة ومفـاجئة وغـير تـقلـيديـة  ومن هنا
البد ان ااؤكـد علـى ان التـحديـات الـتي تعـيشـهـا البالد حـالـيا حتـتاج الى
اجراءات غير مـسبوقـة  ترتفع الى مسـتوى التـحديات اجلديـدة  وانا هنا
ال انكر ان التطبـيقات احلكومـية التي اعتمـدت حتى االن تستحق االشادة
ـزيد من والتـثـم  ولـكن الـوضع االمنـي العـام يـظل بحـاجـة ماسـة الى ا
ـثـابــرة والـتـجـديــد في االجـراءات االمـنــيـة الـقـائــمـة عـلى الــتـحـسب  ثم ا
ـبـاغـتـة  ألن الـعــمل االمـني الـقـائم عـلى رد الـتـحـسب  ثم الـتــحـسب  وا
الفـعل تكـون نتـائجه  مـحـدودة في كل االحوال  ولن نـنجح في ذلك اذا لم
تـكن لـدينـا خـريـطـة تـصـورات عن خـطط الـعـدو ايـا كـان نوعـه  وكذلك ان
نـطقة او تلك مع هامش كن ان يـحصل في هذه ا تلك رؤية توقـعية لم 

نظومة االمنية  . من االستعانة باخلبرات التي هي االن خارج ا
انا ادعو هـنا الى اسـتحداث مـجلس امـني  تطوعي ال يـكلف احلـكومة اي
تبعـات مالية او اداريـة يتم استـشارته وفق احلاجـات االمنيـة  االستثـنائية
واليعني ذلك ان طروحاته تـكون ملزمة بل لـلتداول فيهـا وهذا منهج امني
ا يتـعرض له العراق من حتـديات امنية  سائد في اكثـر من بلد يتـعرض 
ثم ان هنـاك ضرورة  تـقوم عـلى مـايسـمى ب (محـاكم الـقضـايا الـعاجـلة)
التي يـتطـلـبهـا الوضـع االمني الـعام  واقـتـرح ان تتـشكل مـحـكمـة من هذا

الـــــنــــوع فـي كل مـــــركـــــز  مــــحـــــافـــــظــــة ولـــــيس ان
تـنـتـظـرالـقـضـايـا ذات الـطـبـيـعـة االمـنـيـة دورهـاالى
جانب الـقـضـايا الـتـقلـيـديـة على ان يـتـولى مـجلس
الـقـضـاء االعـلى حتـديـد طـبـيـعـة تـلك الـقـضـايـا ان
كـانت حتـال الى مــحـاكم الـقــضـايـا الــعـاجـلـة  او
خالف  ذلك  انا هـنـا اصر عـلى ان تكـون مـحكـمة

من هذا النوع في كل محافظة.

عالمات شركات التأم الشائعة

ختم التأم
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اكد نائب رئيس الـهيئة الـتطبيـعية في احتاد الـكرة شامل كامل ان الـكلمة االخـيرة بخصـوص النظام
الداخـل للـهـيـئـة العـامـة وهي من تـقـرر  ومن يعـتـرض عـلـينـا و يـود الـذهـاب الى الفـيـفـا أقـول له نحن
ـمكن تمـديد فـترت الهـيئة الـتطبـيعيـة لشهـرين او ثالثة  قد  اجنـزنا كل األهداف الفيـفا مبـينا من ا
باسـتثـناء االنتـخابـات واذا وجد رئـيس احتاد واحـد في الدول اجملـاورة بدون شـهادة سـنغـير الـنظام

حاليا .
ـديـر الـفني واضاف كـامل لـقـد أكـملـنـا قـانون االحتـادات الـفـرعيـة و سـيـتم طبـاعـته و انـا من اتـيت با
الهولندي ڤان سـات وانا مسؤل عن هذا القـرار موضحا لقد  اسـتلمنا االحتاد بخـزينة خاوية وعلى

شكك بعمل التطبيعية ان يقدموا الدليل وعليهم التكلم بأدب .  ا
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V¹—bð∫ لقطة لالعبي احتاد الرماية اثناء التدريب

الـشـبـاب الـسابـق الدكـتـور احـمد
شـاركة مـتأخرة  ريـاض لتـأتي ا
وبــعــد مـرور  ثالث جــوالت عـلى
ـــــوسـم   واحلــــال افــــتـــــتـــــاح ا
لـلـزوراء وكـيف كـانت مـشـاركـته 
ببطولة  ملحق االحتاد األسيوي
التي كاد ان ينسـحب منها بعدما
فـــشال جـــهــود اإلدارة في تـــامــ
مــعـسـكــر لـلــفـريق بـســبب تـوقف
شـاركة  الـدوري قبـل ان تفـسـد ا
اخملــيـــبــة  واحلــال لــفــريق نــفط
اجلنوب الذي  شارك في الدوري
الـثـانـي في الـلـحــظـات األخـيـرة 
من دون فـــتــــرة إعـــداد كـــافـــيـــة 
بـسـبب رفض الالعـب لـلـوحدات
الــتـــدريــبــيــة واحلـــال لــلــنــجف 
شـاكل التي  اسـتمـرت ما ب وا
ـدرب حـسن احـمـد الـذي انـتـقـد ا
ادارة النـادي عبـر وسائل اإلعالم
ــالـــيــة في ـــشــكـــلـــة ا وطــبـــعــا ا
شاركات الفريق النجف  حتديا 
ـواسم طـويـلـة  بـعـد  اخلالفات
مع إدارة مــطــار الــنــجف اجلــهــة
الـراعـيـة للـنـادي وقـبـلـهـمـا تـأثرا
فــــريـــقــــا الـــبــــحـــري الــــبـــصـــري
واحلسـ اللـذين هبطـا سوية
لـلـدرجـة االولى  كــونـهـمـا لم
يــتــمــكــنــا من  دعـم خــطـوط
الـلــعب  بل االعــتـمــاد عـلى
العــــبــــ شـــبــــاب انــــهـــوا
ـوسم وكيـف حتدثت في ا
وقــتـهـا  إدارتـا الـنـاديـ
عن مــــعـــانــــاتـــهــــمـــا في
ــــشــــاركــــة الــــتي اتت ا
ـعـــــــــاكس بـاالجتـاه ا
قعـديهما وقداليعـودا 

بعد.
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  فــــــــــفـي بــــــــــعض
ـــــواسم ظـــــهــــرت ا
الفـجوة كـبيـرة ب
األنـديـة كـون مـنـهـا
كــــــانـت تـــــتــــــمــــــتع
بـبـحـبــوحـة مـالـيـة 
وراحت تـــــتــــعـــــاقــــد
وتـــــبـــــرم الــــــعـــــقـــــود 
والــــرواتب الـــعـــالــــيـــة لالعـــبـــ
درب حتى لم تفكر في كيفية وا
استثمـارها  لدعم وجود األموال
قـبل ان تـتراجـع االمور   وتـكـبر
ـشكـلـة  ومـعهـا مـخاوف معـهـا ا
ــرة   والـتـوقـعـات الـفـرق هـذه ا
ان  اجلهـات الراعـية قد التـتمكن
من صـرف أي مـبـالـغ لـلـفـرق كـمـا
كــان يــحــصل ذلك   وقــد تــكــون
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اعـلن االحتاد الـدولي لـكرة الـقدم
فـــيــــفـــا الـــتـــصـــنــــيف اجلـــديـــد
للمنتخبات لشهر تموز اجلاري.
ـــنــتــــــــــخب الــوطــني وحــافظ ا
ــركــز الـ70 لـــكــرة الــقـــدم عــلى ا
بـرصـيد  1344نـقـطـة فـيـمـا حل
ـركـز الـسابع عـلى مـسـتوى في ا
مــــنـــتـــخــــبـــات آســــــــــيــــا بـــعـــد
منتـخبات: اليـابان ايران كوريا
اجلــنــوبـــيــة اســتــرالــيــا قــطــر

السعودية.
ــركــز الــسـابع وجــاء الــعــراق بـا
ـنـتـخـبات ايـضاً عـلى مـسـتـوى ا
الـــعــربــيــة بــعـــد كل من: تــونس
ــغـرب مــصـر قــطـر اجلــزائـر ا

السعودية.
نـتخب البلـجيكي على  وحافظ ا
صــدارة تـرتــيب "فــيـفــا" بـرصــيـد
 1765نـقـطـة ثم فـرنسـا بـرصـيد

 1733نقطـة ثم البرازيـل برصيد

 1712نـقطـة فيـما حـلت إنكـلترا
ركز الرابع برصيد 1661. با
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واسـتـغـرب العب فــريق الـشـرطـة
كرار جـاسم كثـيراً من تأويل
الــــــبـــــــعض الي حـــــــديث
يـصــدر مــني لـغــايـات
مــــبــــهـــمــــة انــــا لم
اعـــــــنـــــــيـــــــهــــــا
ـا خـصــوصـا 
يــرتـبط بــنـادي
الـشـرطـة حـتى
الـــــــــيــــــــــوم لم
اجـتـمع بادارة
نـادي الـشـرطة
بــــــخـــــــصــــــوص

جتـــديــــد تـــعــــاقـــدي
قبل من عدمه للموسم ا

حيث سيتم االجتماع خالل
قبلة. االيام القليلة ا

 واضـح جــــــاسم اجــــــتـــــمــــــاعي
الــوحــيـد كــان مع الــكــابــ غـني
شــهــد حـــيث اســتــطـــلع رغــبــتي
بـاالسـتـمـرار مع الـفـريق وعـبـرت
جـــلـــيـــاً عن ذلك كـــون الـــشـــرطــة
وجـــمــاهــيــره االقـــرب الى قــلــبي
ولـدي ايـام جمـيلـة مـعهم تـعززت
بـااللقـاب وقد يـكـون البـعض فهم
حديـثي بشكـل خاطئ عنـدما قلت
ان امـ سـر نـادي الـشـرطة عالء
بـحـر الـعلـوم صـعب في الـتـعامل
وقـصـدي هـو ان االخـيـر حـريص
عـــــلى الـــــنـــــادي في مـــــخــــتـــــلف

ي بكرة القدم نتخب الوطني يحتل مركزا جيدا في التصنيف العا e ∫ ا d

ـدرب غني التـغـيـر بـعـدمـا فـتح ا
شـهــد الـبــاب امـام مـن يـرغب من
غادرة ضمـن اعتماد   ا الالعبـ
بــــرنــــامج عــــمـل يــــســــتــــهـــدف 
واهب لدعم استـقطاب عـدد من ا
صــفــوف الـــفــريق بـــاالتــفــاق مع
اإلدارة ويبدو  العـمل ببرنامج
الـشــهــد عـنــدمــا انـتــقل ضــرغـام
وعالء عــــبـــد الــــزهـــرة لــــلـــزوراء
إضــــــــــافـــــة الـى ولــــيـــــد ســـــالم

للطلبة .
»—b*« —UJ «

ــقــبــلـة    وسـتــشــهــد األيــام  ا
انـــتـــداب العـــبــــ واعـــدين  مع
الــبــقــاء لــبــعض العــبـي اخلــبـرة
ــدرب  حـــيـث تــاتـي   افـــكـــار ا
لـدعم خـطـوط الـلـعب  بـالـوجـوه
الــشــابــة  واخلــبــرة  وبــإمــكــان
ادارة الــنــادي ان تـنــفــذ بــرنـامج
ـــــــــدرب  بــــــــــفــــــــــضل عــــــــــمـل ا
الية العالية التي تعد امكاناتهاا
األفــــضـل بـــ عــــمــــوم االنــــديـــة
احملـــلـــيــة  والن شـــهـــد اخـــتص
بــالـــعـــمل مع العـــبـــ واعــدين 
الـسـنـوات األخـيـرة  عـبـر تدريب
ـبي  مــا يــجــعـله ــنــتـخـب االو ا
مـؤثـرا في إقـناعـهم لـلـعب لـفريق

وان وجـدت سـتـكـون مـحدودة  
البل عــــــــاجـــــــزة امــــــــام دفـع اقل
ـبـالـغ  وتـسـعى  لـلــبـقـاء عـلى ا
ن مثـلـوا فرقـها نـفس العـبيـهـا 
في الـفـتـرة األخـيـرة وحتى االن 
بـــاســتــثــنــاء  فـــريــقــا الــشــرطــة
والـزوراء فـبقـيـة الـفرقـر لم تـبدي
اهــتـمـامـا في االمـر ولـو احلـديث
ــوسم الــقــادم يــعــد مــبــكــر عن ا
ــتـأزم إمــام  الـوضع الــصــحي ا
في الــــبـــلــــد  ودعـــوة اجلــــهـــات
الـصحـيـة الى فرض حـظـر شامل
شـديـد لفـتـة طـويلـة قـد تصل الى
شـهـر امال في تـدارك  اإلصـابات
بـكورونـا  وهـو ما يـشغل تـفكـير
ـــشـــكـــلــة الـــفـــرق إضـــافـــة الـى ا
ـــكن ألغـــلب ـــالـــيـــة  الـــتـي ال ا
الــفــرق بـل الــنــســبــة الــعــالــيــة 
حتى  التوجـه  نحو هذا األمور
الـذي شكل الـيوم حتـديا مـختـلفا
ــــواسـم الــــســـــابـــــقــــة ومن عـن ا
ـــتـــوقع ان  التـــتـــمـــكن بـــعض ا
األنــديــة من الــتـعــاقــد  نــهــائــيـا
ـا موجود شـاركة   وتكـتفي بـا

من الالعب .
 ويـظـهـر االسـتثـنـاء هـنـا حيث 
الــشـــرطــة  والــرغــبــة في إجــراء

الية وهذا التعامالت االداريـة وا
شـيء ايـجـابي ولــيس سـلـبي وال
اعرف السـبب وراء فهمه من قبل
البعض بـشكل مخـالف! ولالمانة
ال يــوجـــد اي خالف لي مع ادارة
النادي بل تربطنا عالقات احملبة
ـــتــبــادل. مـــشــيــرا واالحــتــرام ا
ان وفـا ئي اً لـلنـادي وجـماهـيره
لن افــــكـــر في دراســـة اي عـــرض
حلـ حسم مـوضـوع استـمراري
مـن عـــدمـه عــــلى الــــرغم من
اسـتـمـرار اتـصـاالت ادارة
عرفة سبهان االيراني 
قــراري بــخــصــوص
عــــــــــــــرضــــــــــــــهـم

االحترافي.
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ـالـيـة األزمـة ا
التي يتعرض
لــهــا الــبــلــد
أالن مــؤكــد
انــــــــهــــــــا
تـــثــــيـــر 

غــيـــر مــعــنـــيــة بــذلـك وهي الــتي
وظف تعاني من تدبير رواتب ا

اليوم.
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  كـمـا تظـهر مـشكـلـة التـراخيص
امام  األنديـة التي قد التـستطيع
مـن تــــــــامـــــــ االلــــــــتــــــــزامـــــــات
ـطلـوبـة  الـتي قد والـضـوابط  ا
تـــــعـــــوق البل حتـــــرم فـــــرق من 
شـاركة في  دوري إبـطال أسـيا ا
كـمـا أعــلـنت الـلــجـنـة في االحتـاد
رة  االخـيرة لكن  قد األسيوي ا
يـدفع الوضع الـذي تـمر به بـلدان
الـعـالم من مـشــاكل صـحـيـة  الى
تــأجـيـل ذلك  والن األمــور تـبــقى
عالقة علـى الوضع العام الذي قد
يدفع الى تـأجيل إقامـة البطوالت
ـرحلة  اذا ما اخملتلـفة في هذه ا
اسـتـمـرر  انـتـشـار وبـاء كـورونـا
بـــشـــكل واسع وتـــصــاعـــدا عــداد
اإلصـــابـــات والـــوفــيـــات.  ولالن
أغـلـبـية األنـديـة  لم تـعلن عن أي
تـعـاقـدت الـتي حتـتـاج الى إنـفاق
أمـــوال كـــبــــيـــرة  وهي أســـاســـا
مــــفـــلـــســـة اذا لم تـــكن اإلدارات 
مــديــونـــة  ومــتــوقـع ان التــكــون
هـنـالك  صـفـقـات مـالـيـة كـبـيرة 

الـشـرطـة من اجل  حتـقيـق فريق
مـتـكـامل يــلـيق بـسـعـة الـشـرطـة 
لـلـدفـاع عن اللـقب احملـلي إضـافة
ـشــاركــات اخلـارجــيـة والن الى ا
قـدرات النـادي  هي من  تـسـاعد
عـــلى حتـــقـــيق ذلك مـــا جـــعل من
شــهــد احلــديـث بـثــقــة عـن الــبـدء
ــشـــروع الــتـــغــيـــر  البل ثــورة
التغير كما اطلق على ذلك وتأتي
هـذه الــفـكـرة بــعـد فـتــرة الـعـمل 
الـقـصـيرة مـع الفـريق الـتي يـبدو
لم تــولـد قــنـاعــات لـلــمـدرب الـذي
يريد عمـلية بناء الـفريق بنفسه 
والنه بات صاحب جتـربة وخبرة
مؤثرت وطور نفسه كثيرا والنه
رة من قـيادة بطل يسـعى  هذه ا
الـدوري نـحـو حتـقـيق طـمـوحـات
جـمـهـوره الـكـبـيـر  وبـا من خالل
أمـكـانيه  بـنـاء الفـريق وحتـس
ــنــافــســة عــلى األلــقــاب االداء وا
احمللية  والن اجلمهور يشعربان
ـذكــور قـادر عــلى قـيـادة ـدرب ا ا
وتطـوير الفـريق في مهمـة ليست
بــالــســهــلـة مـع كل مــا يـخــطط له
ــدرب واإلدارة  لــدعم مــشــروع ا
ــطـالب بـنــاء كــتــيـبــة الــشـرطــة ا

بالدفاع عن اللقب.

البل تـــزيــدمن  مــخــاوف الــفــرق
ـمـتاز  ـشـاركـة بـدوري الكـرة ا ا
اخلاوية ميزانـياتها أساسا  من
وقت  لــيـس بــالـقــريـب وبــالــكـاد
اغـلب الفـرق  تتـمكن  من اكـمال
الـــدوري قـــبل ان تـــظــهـــر األزمــة
وسم كـبيـرة ومـؤثرة في بـدايـة ا
األخـيـر  ومـؤكـد ان ديـون عـالـقة
بـذمـة  الـفـرق  تـخص مـا تـبـقى
من رواتب وعـقـود  كـمـا حتـملت
بعض اإلدارات
ديونـا بذمـتها
ومــــــــشــــــــاكل
كثـيـرة حيث
فــــــــــــــــــريـق
الــــــــــطـالب
وكـــــــــــــــيـف
تـــــــــــــــــــمـت
مــعــاجلــة 
مستـحقات
الالعـــبــ
بــــفـــــضل
تــــدخل 
وزيـــــــــــر
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أنـهى العــبــو مــنـتــخب الــشــبـاب
لـكـرة الـقـدم أول وحـدة تـدريـبـيـة

لـهم  والـتي أقـيمـت عبـر الـدائرة
االلـــكــــــــــتـــرونـــيــة  zoom قــبل
اإلعــــداد الــــفــــعــــلي حتــــضــــيـــراً
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لــنــهـــائــــــــيـــات آســيــا حتت 19
عاما.

وشـــهـــدت اخــتـــبـــارات (الـــقــوة)
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بــعـث االحتــاد اآلســـيـــوي لـــكــرة
القـدم برسـالة إلـى احتادات كرة
ـــشـــاركــة في الـــقــدم واألنـــديــة ا
منافسـات دوري أبطال أسيا هذا
ـوسم معـلنـا أن مبـاريات غرب ا
القارة ابتداءً من دور اجملموعات
إلى نـصف الـنـهـائي سـتـقـام في

قطر.
وذكـر االسـيـوي في رسـالـته: "مع
األخـذ في االعـتـبـار أن قـطـر فـقط
أعـلـنت اســتـعـدادهـا السـتـضـافـة
دور اجملـــمـــوعـــات حـــتى نـــصف
الــنــهـائـي بـنــظـام الــتــجـمع وأن
الــدولـــة لـــديــهـــا أيــضـــاً جـــمــيع
الــــقــــواعـــد والــــشــــروط الالزمـــة
لالستضــــــافة لذلك وافـقنا على
اســـتـــضـــافـــتــهـــا الســـتـــــئـــنــاف

البطولة".
وأعــــــلـن االحتــــــاد اآلســــــيــــــوي
اســتــكــمــال مــســابــقـتـي األنــديـة
(دوري األبــطــال وكــأس االحتـاد)
قبل بعد اعتباراً من  15أيلول ا
ــاضي تــعــلــيــقــهــمــا مــنــذ آذار ا
بـسـبـب فـايـروس كــورونـا حـيث
سابقت سيتم سيتم استكمال ا
بـــنـــظـــام الــــتـــجـــمع أي إقـــامـــة

باريات في مكان واحد. ا

يذكر ان الشـرطة العراقي يشارك
فـي هـــذه الــــنــــســــخــــة من دوري
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وجـه وزيــر الـــشــبـــاب والــريـــاضــة
عــدنــان درجــال دائــرتي الــتــربــيــة
ــالـــيــة واالداريــة في الـــبــدنــيـــة وا
الـوزارة بــتـنــسـيق الــعـمل ســريـعـا
وصــــرف رواتـب الــــعــــامـــــلــــ في
احتادي الرماية والفروسية باسرع
ـقــتـضــيـات مــصـلــحـة ــكن  وقت 
الـــعـــمل والـــظـــرف االســـتـــثـــنـــائي

ذكورين. لالحتادين ا
وقــال مــديــر عــام الــدائــرة االداريـة
الية شاكر محمد عودة في بيان وا
ان الـسبت  سـيكـون دوامـاً رسمـيا

ــالــيــة إلكــمــال ــوظـــفي الــدائــرة ا
تعلقة بصرف اإلجراءات االدارية ا
هـذه الـرواتب الـتي سـيـتم اطـالقـها

يوم األحد.
ومـن جـانـبـه اكـد مـديــر عـام دائـرة
الـتربـية البـدنيـة أحمـد عودة زامل
ان الــوزارة سـتـقـوم ايـضـاً بـصـرف
رواتـب الــــعـــــامــــلـــــ في جـــــمــــيع

االحتادات الرياضية.
وبـــ مــديــر عــام دائـــرة الــتــربــيــة
الـبدنـيـة ان "الوزارة سـتـقوم ايـضاً
بصـرف رواتب الـعامـل في جـميع
االحتـــادات الـــريـــاضـــيـــة لألشـــهــر

األربـــعـــة االولـى من الـــعـــام 2020
عـــــلـى ان يـــــتـم تـــــزويـــــد الـــــوزارة
بــالـبــيــانـات األصــولـيــة في مــوعـد
اقــصـاه  10أيــام من تــاريخ صـرف
الـــــــــرواتـب. وأضــــــــاف ان قـــــــــسم
االحتـــادات فـي دائـــرة الــــتـــربــــيـــة
الـبدنـية سـيقـوم مستـقبالً بـاستالم
وتدقـيق األوليـات اخلاصـة برواتب
الـــعـــامــلـــ من االحتـــادات كـــافــة
واخلاصـة باألشـهر الـتي تلـي شهر
نـيـسـان 2020 قــبل حتـويــلـهـا الى
ـالـيـة واالداريـة لـتـصـرف الـدائـرة ا

أصولياً حسب توجيهات الوزير.
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احتـضنت  نـادي احلسـ الريـاضي في العـاصمـة  اجتـماعاً
ــكـون من  12 نــاديـاً مـوســعـاً جملــلس أنـديــة مـديــنـة الــصـدر ا

ثلي األندية. وبحضور كافة 
رئـيس مـجـلس أنـديـة مـديـنة الـصـدر كـامل زغـيـر رحب بـجـميع
احلـاضــرين داعـ الــبـاري عـز وجل أن يــبـعـد هــذا الـوبـاء عن
األمة اجـمع فيـما اسـتهل حـديثـة عن األوضاع الـعصـيبـة التي
ر بـها بـلدنـا العـزيـز العـراق وخاصـة حال األنـدية الـرياضـية
ـالـيـة ومـا تـعـانــيه من ظـروف غـيـر مــسـتـقـره بـســبب األزمـات ا

تراكمة. ا

زغيـر وبـعد خـتام االجـتـماع مـع األنديـة أكـد أن هنـاك مـخاطـبة
خرج بـها اجملتـمعون خاصـة لشخص وزيـر الشبـاب والرياضة
ـمتلـكات اخلاصـة البنى عدنـان درجال بخـصوص استـرجاع ا
التـحية لألنديـة الرياضيـة التي استولت عـليها الوزارة في وقت
سابق وحـولتها إلى منتديات للشـباب وتأجيرها إلى مستثمرين
متناس دور الرياضة والرياضي األبطال وكيفية صناعتهم..
كـمـا بــ أن هـنـاك مــنـاقـشــة مع مـديـريــات الـرصـافــة والـكـرخ
إضـافـة إلى مــديـنـة الـصـدر لــلـدمج مع بـعض لــتـكـوين مـجـلس
واحـد والذي سيضم أكثر من  90 نـادي لتقوية أندية العاصمة

بغداد بشكل اكبر في قادم األيام.

تـــواجــــد العب ســـوانــــزي ســـتي
اإلنكليزي علي احلمادي والذي
أصــبح ضـمن صــفــوف مـنــتـخب
الشباب بعد الدعوة التي وجهت
له مـن قـــــبل مـــــدرب مـــــنــــتـــــخب

الشباب قحطان جثير .
وأقــيــمت االخــتــبــارات عن بُــعـد
بـحضـور مدرب مـنتـخب الشـباب
قــحـــطــان جـــــــــــــثـــيــر ومــدرب
الــلـيـاقـة الـبـدنــيـة أحـمـد جـمـعـة
وبــالــتــنــسـيـق مع مــجـلس إدارة
قــاعــة  F45وبـإشــراف الـكــابـ
مـصطـفى سالم وذلك في خـطوة
لــلـحــفــاظ عـلـى لـيــاقــة الالعــبـ
البدنية قبل التجمع الفعلي الذي
ـــقــبـــلــة ســـيـــبــدأ خالل االيـــام ا
حتـــضــيـــراً لـــنــهـــائـــيــات آســـيــا

للشباب.
يـذكـر أن بــطـولـة آسـيـا لـلـشـبـاب
سـتــقـام لــلـفــتــرة من الـفــتـرة 14
قبل ولغـاية  31  تشـرين االول ا
لــعــام  2020 في أوزبــكـــســتــان
وسـيلـعب منـتخـبنـا الشـبابي في
اجملــمـوعــة الــثـانــيــة إلى جـانب
مــنــتـــخــبـــات الــيــابـــان وكــوريــا

Í—Ëœ∫ شعار كأس بطولة دوري ابطال اسيااجلنوبية والبحرين.

كرار جاسم

االبـطـال إذ يـلـعب في اجملـمـوعة
األولـى الى جـانـب انـديــة األهـلي

الــسـعــودي والــوحــدة االمـاراتي
واستقالل طهران اإليراني.

bŠË» ∫ منتخب الشباب يشرع بوحداته التدريبية االولى



جــــــيــــــمس مــــــاديـــــســــــون وبن
تـشـيـلـويل وكـريـسـتـيـان فـوكس
ـــا يـــهـــدد آمـــاله في الـــتـــأهل
لـدوري أبـطـال أوروبـا.وانـتـصـر
لـيـسـتـر -2صـفـر عـلى شـيـفـيـلـد
يونايتد يـوم اخلميس ليظل في
ــركــز الـرابـع مـتــقــدمـا بــفـارق ا
األهـــداف عــــلى مــــانــــشـــســــتـــر
يـونـايــتـد الــذي تـغـلب -2صـفـر
عــلى مــســتــضــيــفـه كــريــســتـال
واجـهة بـاالس.ويخـرج ليـستـر 
توتـنـهـام هـوتسـبـيـر يـوم األحد
قـبل أن يـستـضـيف يونـايـتد في
اجلـــــــــولــــــــــة األخـــــــــيــــــــــرة من
ــــوسم.وغــــاب مـــاديــــســـون ا
وتـشـيـلويل وفـوكس عن
الفوز على شيفيلد لكن
ــــــدرب بــــــريــــــنــــــدان ا
رودجــــــــــــــرز قــــــــــــــال إن
اإلصـــابــات ســتـــبــعــدهم
ــوسم حــتـى نــهــايـــة ا
بـينـما تـدور الشـكوك
بـــــــــــشــــــــــأن مــــــــــارك
ألـــبـــرايـــتـــون.وأبـــلغ
رودجـرز الــصــحـفــيـ
”جيمس وبن لن يلعبا
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أصــبح العب مــانــشـســتــر يـونــايــتـد
اإلجنــلــيــزي لــكــرة الــقــدم مــاركــوس
راشـــفـــورد أصـــغـــر شــخـص يُــمـــنح
الــدكــتــوراه الــفــخــريــة من جــامــعــة
مانشـستر وذلك بـسبب حمـلته لدعم
األطفال الفقراء.وكان راشفورد البالغ
من الــعــمـر  22عـامــاً قــد قـاد حــمــلـة
جنـحت في الــضـغط عــلى احلــكـومـة
الـبريـطانيـة لتـوفيـر وجبـات مجـانية
لنـحو  1.3مـليـون طـفل من الـعائالت
األكـــــثـــــر فـــــقـــــراً خالل الـــــعـــــطالت
الـصيفـية.وكـان أسطـورتا مـانشـستر
يـونـايـتـد السـيـر ألـيكس فـيـرغـسون
والسـير بـوبي تشـارلتـون قد حصال
من قـبل على الـدكـتوراه الـفخـرية من
اجلــامــعـة نــفــســهـا.وقــال راشــفـورد
مـهــاجم مـنــتـخب إجنــلـتــرا "إنه يـوم
فـــخـــر لـي حـــ تـــنـــظـــر لألســـمـــاء
الـعظـيمة الـتي نـالت هذه الـدكتوراة

ـكـنك أن تــصـدق. مـازال أمــامـنـا ال 
طــريق طـويل في مـحــاربـة الـفـقـر في
هـذا الــبـلــد غـيــر أن احلـصــول عـلى
تـكـر من مديـنـتك يعـني أنـنـا نسـير
فـي االجتـاه الـصــحـيح وهــذا يـعـني

الكثير".
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ولــــد مــــاركــــوس راشــــفــــورد في 31

تــشــرين األول عـام  1997في جــنـوب
مـديـنـة مـانشـسـتـر ونـشـأ في ظروف
مادية قـاسية إذ كـانت والدته تتولى
فـردها رعـايته مع إخـوته األربـعـة 
واستفاد نفسه من الوجبات اجملانية
ـدارس والـتي قـامت الـتي تـقـدم في ا
عـلـيـهـا حـمـلـته.ومـنـذ سـنـوات عـمره
األولى أظهر شغفـاً بكرة القدم حيث

انــضم في عــمــر أربع
ســـنــــوات إلـى نـــادي
فــــلـــيــــتــــشــــر مـــوس
ريــــنــــجــــرز احملــــلي.
وأظــــهـــر حــــيــــنــــهـــا
مــــهـــــارات فــــائـــــقــــة
اجــــتــــذبـت كــــشــــافي
ـيـة مـانـشـسـتـر أكـاد
يونـايتد الـتي التحق
بـــــــهــــــــا في عـــــــمـــــــر
السابعة.وفي فبراير/
شـــبـــاط  2016ســـجل
راشــفــورد هــدفـ في
أول مــــشـــاركـــة له مع
الــــــــفـــــــريـق األول في
مــــــواجـــــهــــــة فــــــريق
ـاركي مـيـتالنـد الـدا
ا جعله أصغر العب
يــســـجل لــلـــفــريق في

مسابقاته األوروبية.
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ـوسم بــيـنـمـا من حـتى نــهـايـة ا
احملـــتـــمل أن يــــغـــيب مـــارك عن
ـقـبـلـة ويـكـون جـاهـزا ـبـاراة ا ا
ـــــواجــــــهـــــة مـــــانــــــشـــــســـــتـــــر
يونـايتد.”كريـستـيان لـن يشارك
ا يغـيب لفترة حتى الـنهايـة. ر
من  12إلى  14أسـبــوعـا. إنه
مـــــصــــاب فـي الـــــفـــــخــــذ“
.ويعاني ليستر من غياب
ريــكــاردو بــيــريــرا بـســبب
اإلصـــابـــة بـــاإلضـــافـــة إلى
ــــــدافـع شـــــاالر إيـــــقــــــاف ا
ســـويـــونـش حـــتى نـــهـــايـــة
وسم.وقال رودجرز ”لدينا ا
عــــــدة إصـــــــابــــــات ولـم نــــــكن
. لذا هذا هـو موقـفنا محـظوظـ
اآلن. ويـقــول دين سـمـيث مـدرب
أســتــون فـــيال إن العــبي فــريــقه
ســيــقــاتــلــون بــكل قــوة من أجل
الـبــقـاء فـي الـدوري اإلجنــلـيـزي
ــمـتــاز لــكـرة الــقـدم كــمـا رشح ا
الفـريق لـلـفـوز في أخـر جـولـت
ـــــوسم مـن أجل تـــــعــــزيــــز من ا
فـــــرصـــــتـه في الــــــبـــــقـــــاء بـــــ
الـكـبـار.وبدا أن فـيال مـقـبل على
حتـقـيق فـوز مهـم على أرض
إيــفــرتــون يــوم اخلـمــيس

ـدير الـفني الـسابق { لـندن- وكـاالت: ارتـبط األرجنـتيـني ماوريـسيـو بوكـيـتيـنو ا
قبل. وسم ا لتوتنهام بقيادة أكثر من فريق خالل ا

سؤولية ووفقًـا لصحيفة "ذا صن" فإن بوكـيتينو ضمن حسابات  5أنـدية لتولي ا
الـفــنـيـة وهي إنـتــر مـيالن وأتـلـتـيــكـو مـدريـد ويــوفـنـتـوس وبـوروســيـا دورتـمـونـد
بـاإلضـافـة إلى نـيــوكـاسل. وأشـارت إلى أن إنـتـر مـيالن وضـع بـوكـيـتـيـنـو ضـمن
ــرشـحــة لـتـعــويض أنـطــونـيـو كــونـتي بــعـد تـراجـع نـتـائج الـقـائــمـة اخملــتـصـرة ا

وسم. النيراتزوري في الدور الثاني هذا ا
وأوضـحت أن يـوفـنـتـوس عــلى اسـتـعـداد لـلـتـخـلـي عن مـدربه مـاوريـسـيـو سـاري

والتعاقد مع بوكيتينو إذا أخفق الفريق في دوري أبطال أوروبا.
وذكرت أن تعاقد بوكيتينو مع نيوكاسل يتوقف على إبرام صفقة بيع النادي إلى

صندوق االستثمار السعودي نظير  300مليون جنيه إسترليني.

{ مدريـد -وكـاالت : خاطـر زين الدين زيـدان عـندمـا عاد لـتدريب
ريـال مدريد بعد  10أشهـر من استقـالته لكن بضـمان لقب الـليجا
درب الـفـرنسي أنه ال في أول مـوسم كامل له بـعـد العـودة أثـبت ا
نصب.ونال زيدان لقبه الثاني في يوجـد من هو أفضل منه لهذا ا
الــدوري اإلســبــاني كــمــدرب بــعـد  2017 عــقب الــفـوز  1-2عــلى
ـلـكي عن مـدربه "إنه فـيـاريــال .  وقـال سـيـرجـيـو رامـوس قــائـد ا
العـامل احلاسم إنه ربان هـذه السفـينة. أتـمنى اسـتمراره ألطول
كانة رائعة ألنه فريد".ورغم سجله فتـرة في النادي وهو يحظى 
في مـوسـم ونـصـف مع ريـال مـدريد قـبـل استـقـالـته في 2018
والـفـوز بـالـلـقب الـثالث عـلى الـتـوالي في دوري األبـطـال اسـتـمر
الـبــعض في وصف زيـدان بــأنه لـيس أكــثـر من مــحـفـز مــبـتـسم.
وكانـت وسائل اإلعالم تـصفـه بأنه ال يـفعل أكـثـر من اختـيار 11
العـبـا أسـاسـيا من بـ واحـدة من أكـثـر الـتشـكـيالت مـوهـبة في
الـــعـــالم بـــيـــنـــمـــا انـــتـــقص الـــبـــعض من جنـــاحـه ووصـــفــوه بـ
وسم أنه مـدرب مذهل في كل "احملـظوظ".لـكن زيدان أثـبت هـذا ا
ـذهل في شيء.وكــان الـسـبـب في جنـاح الــفـريق هـو الــتـحــسن ا
الـدفـاع الــذي اسـتـقـبل  46هـدفـا حتت قـيـادة جـولـ لـوبـيـتـيـجي
وسانتياجو سوالري قبل أن يعود زيدان فجأة في آذار 2019.
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ثمانـي مباريات فـقط رغم انفاقه
مـا يـقرب من  150مـليـون جـنيه
إســتــرلــيــني ( 188.54مــلــيــون
دوالر) لــتـعــزيـز تــشـكــيـلــته قـبل
ـــوسـم احلـــالـي لـــكن انـــطـالق ا
ســـــــمـــــــيـث لم يـــــــفـــــــقـــــــد األمل
بعد.وأردف قائال ”هنـاك الكـثير
من الالعبـ الذين يـقدمون أداء
ــنـــحك األمل في جــيـــدا وهــذا 
ـضي قدمـا وحتـقيق الـفوز في ا
أخــر مــبــاراتـ .“وأعـــلن نــادي
ـــنــافـس في الــدوري أرســـنـــال ا
مـتاز لكرة القدم أن االجنليزي ا
مـــهــاجـــمه الــبـــرازيــلـي الــشــاب
جابرييل مارتينيلي سيغيب عن
ـالعب حـــتـى نـــهـــايــــة الـــعـــام ا
احلالي بـعد تعـرضه إلصابة في
الــــركــــبــــة خـالل الــــتــــدريــــبـــات
وخــضـوعه لــعــمــلـيــة جــراحــيـة
إلصـالح اإلصــــــــابـــــــــة بــــــــعــــــــد
ذلك.وتــعـرض مــارتــيـنــيـلي (19
عـامـا) لإلصـابـة خالل تـدريـبـات

الـــــــــنـــــــــادي
الـــلــنــدني
21 فــي 
يـــونــيــو
حـزيـران

نظار اضي وخضع لعمـلية با ا
إلصـالح اإلصـــابـــة الـــتي طـــالت
غـــضـــروف الــركـــبـــة الــيـــســرى.
واســتــبـــعــد بــنـــاء عــلى ذلك من
ــشــاركــة مع الــفــريق خـالل مـا ا
ــوسم احلــالي.وقـال تـبــقى من ا
يــتـــواجــد أرســـنـــال في بـــيــان ”
ـــركـــز الــــتـــدريـــبي الالعب فـي ا
اخلاص بنا بصورة يومية حيث
يـتـلقى رعـايـة خاصـة ودعـما من
جانب الـطاقم الطـبي وسيسـتمر
قـبلة على تعـافيه خالل الفـترة ا
أمل الـعـودة لـلـتدريـبـات بـصورة
كــــامـــــلــــة بـــــحــــلـــــول نــــهـــــايــــة
.“2020ومنذ انضمامه للنادي
ــــــــاضي أحـــــــرز فـي الـــــــعـــــــام ا
مارتـينـيلي  10أهداف خالل 26
ـنافـسات في مـباراة في جـميع ا
أول مـــــــوسـم له فـي صـــــــفــــــوف
الــنــادي الــذي يــدربه اإلســبــاني
مـيـكـيل أرتـيـتـا.ويـحـتل أرسـنـال
ـركـز الــتـاسع بـ فـرق حـالــيـا ا
ـــمـــتــاز الـــدوري االنـــكـــلـــيـــزي ا
برصيد  53نقطة من  36مباراة
وسـيلـتقـي مع مانـشسـتر سـيتي

فـي قـــبـل نـــهــــائي كـــأس
انكلترا يوم السبت.

{ باريس- وكاالت: كشف تقرير صحفي إنكليزي عن
تطـور مفـاجئ بـشأن مـستـقبل الـفـرنسي بـول بوجـبا
جنم مـانـشـســتـر يـونـايـتـد. ويـرتـبـط بـوغـبـا بـعـقـد مع
ـقـبل مع ـوسم ا مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد حـتى نـهـايـة ا
 . وسم إضافي حال اتفاق الطرف إمكانية تمديده 

وبحـسب صـحيـفـة "ديلي مـيل" الـبريـطـانيـة فـإن بوجـبا
بـات علـى مشـارف جتـديـد عـقـده مع الـنـادي خالل األيام
ــقـبـلــة حـيث ســيـوقع عــقـدًا مـدته  5أعــوام.وارتـبط اسم ا
ـوسم بـالــرحـيل عن مـانــشـسـتـر بـوغـبــا عـلى مـدار هــذا ا
يونـايـتد في الـصـيف واالنـتقـال إمـا ليـوفـنتـوس أو لـريال
مـدريـد.لــكن الـصـحـيـفــة أكـدت أن بـوغـبــا غـيـر رأيه بـعـد
عـودته بــصـورة قــويـة عــقب اسـتــئـنــاف الـنــشـاط وتــألـقه
بـصــورة واضـحـة بــجـوار زمـيـلـه في الـوسط الـبــرتـغـالي

برونو فيرنانديز. 

{ رومـا- وكاالت :يـخـطط مسـؤولـو يوفـنتـوس اإليـطالي لـصـنع العـديد مـن التـغيـيـرات في قائـمة
وقع "كـالـتـشـيو مـيـركـاتو" فـإن يـوفـنـتوس يُـقـيم الـعـديد من ـقـبل. ووفـقًـا  ـوسم ا الفـريق خالل ا
األسماء في الـفريق حتـسبًا لالسـتغنـاء عن خدمـاتهم دون النـظر إلى نـتائج السـيدة العـجوز هذا

وسم في الدوري اإليطالي أو دوري أبطال أوروبا. ا
رشـح للرحيل رغم أنه ال يـزال يشارك أساسيًا وأشار إلى أن جـونزالو هيجـواين في مقدمة ا
مع الفريـق.وأوضح أن بعض الالعب قد يدخلون في صـفقات تبادلية مثل فـيدريكو برنارديسكي
رشـح للمغادرة وقع اإليـطالي إن قائمة ا عارين كـريستيان رومـيو ولوكا بيلـجريني. وقال ا وا

تضم أيضًا سامي خضيرة وبليز ماتويدي باإلضافة إلى ماتيا دي تشيليو ودانيلي روجاني.
يذكر أن الـبوسـني ميـراليم بيـانيـتش هو أول الراحـل عن الـسيـدة العجـوز بعـد أن  بيعه إلى

برشلونة.

ماركوس راشفورد
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{ برلـ - ا ف ب: جلأ شـتوتـغارت
ـــقـــبل الى دوري ـــوسم ا الـــعــائـــد ا
ــــاني وأنــــديـــة الـــدرجــــة األولى األ
ـالية من سـاعدة ا أخرى الى طـلب ا
احلكومة من أجل تعويض اإليرادات
الـضــائــعـة بــســبب تـفــشي فــيـروس
انيا ستجد.ويسعى بطل أ كورونا ا
لـعـام  2007الــذي أنـهى مــنـافــسـات
الـدرجــة الــثـانــيــة في الـوصــافــة مـا

سمح له بالعودة ب الكبار بعد عام
ــســاعــدة عــلى هــبـــوطه الى نــيـل ا
احلكومية من أجل مـوازنة حساباته
الي ستيفان بحسب ما أفاد مديره ا
ديـر صحـيـفتي "شـتـوتغـارتر هـا ا
" و"شـــتــــوتــــغــــارتـــر نـــاخــــريــــخــــ
تـسـايــتـونغ".وقـال هـا "خالل فـتـرة
احلجر بحثنا في جميع االحتماالت
لـتحـقـيق االستـقـرار االقتـصادي و...

طلبنا أمواال لضمان السيولة لدينا"
مـوضـحـا "هـذا أحـد اإلجراءات الـتي
اتخذناهـا لضمان البـقاء االقتصادي
لــــنــــادي شـــتــــوتــــغــــارت في وقت ال
يسـتطـيع أحد أن يـتوقع مـتى وكيف
ســتـــســـيــر األمـــور في كــرة الـــقــدم".
وكــشف هــا أن شـتــوتـغــارت طـلب
ـساعـدة من خالل الـبـنك الـعام "كي ا
أف دبـلــيــو" مــا ســيــؤمن لـه قــرضـا
بـحوالي  15مـلـيـون يـورو.وتـكـبـدت
أنــديــة الـدرجــتــ األولى والــثـانــيـة
مـاليــــ الـــــيــــورو من الـــــعــــائــــدات
ـفــقــودة السـيــمــا نـتــيــجـة إكــمـال ا
ــوسم الــذي تــوقف ألشــهــر خــلف ا
أبــواب مـوصــدة بـغــيـاب اجلــمـهـور.
ن الذي ضـمن بقاءه وأكد فيـردر بر
في دوري األضــــواء بـــعــــد حــــســـمه
ــلــحق الــفــاصل مـع ثــالث الــدرجـة ا
الثانية أنه يرغب في احلصول على
قـرض مـن "كي أف دبـلــيـو" في حـ
تــقــدم شــالــكه الــذي كــان غــارقــا في
ديـون تـصل الى  198مـلــيـون يـورو
حـتـى قـبل تـفـشي فــيـروس "كـوفـيـد-
 "19بــطــلب قـرض مـن واليـة شــمـال
الراين-ويستفالـيا بقيمة حوالي 40
مــلـيــون يـورو.وخــسـر الــنـادي الـذي
يـتـخــذ من غـيـلـسـنـكـيـرشن مـقـرا له
حـوالي مـلـيـوني يـورو من اإليرادات

لكل من مبارياته البيتية األربع التي
لــعــبت خــلف أبــواب مــوصــدة بــعــد
ـوسـم الـذي تــوج عـلى اســتــئـنــاف ا
إثـره بـايـرن مـيـونـيخ بـالـلـقب لـلـمرة
الـثـامنـة تـوالـيا.وحـتى أن بـوروسـيا
دورتـمونـد الـذي حل وصيـفـا لبـايرن
مـيونـيخ يـبحث عن طـرق لـلحـصول
على مـساعـدة مالـية من الـدولة وفـقا
جملـلـة "در شـبـيـغل".وأفـاد مـديـر عـام
الـنــادي هــانــز يــواكــيم فــاتـســكه أن
ا احلـكـومـة بـحـاجـة الى الـتـحقـق 
إذا كانت دورتموند يواجه صعوبات
مــالــيـة بــســبب فــيـروس كــورونـا أو
نتـيجة سـوء اإلدارة موضـحا "يجب
ا إذا عـلى الـدولـة أن تـتـحقـق 

كـــانـت هـــذه تــــأثــــيـــرات
حقيقيـة لفيروس كورونا
أم ال".وشــدد يــنس امــان
ــــــــاني من االحتـــــــــاد األ
لـــدافـــعـي الـــضـــرائب في
ـــوقع "بـــيـــزنس حـــديـث 
إنــســايــدر" عـلـى ضـرورة
أن ال تذهب أمـوال دافعي
الــضــرائب في الــبالد من
ـــــاذج أجـل تـــــغــــــذيـــــة 
األعـمـال الـفـاشـلة فـي كرة
الــقـدم مــضـيـفــا "ال يـجب
عـــــــلى اإلطـالق أن تُــــــدفع

األجــــــــــــور الــــــــــــتـي
يــــــتــــــقــــــاضــــــهــــــا
احملـــــــــتـــــــــرفــــــــون
ـاليـــــــــ من بــــــــا
أمــــــوال دافـــــعي

الضرائب".

Í—Ëœ∫ لقطة من الدوري االنكليزي بكرة القدم

{ واشــــنـــــطـن  - وكــــاالت: قـــــالت
رابطـة الالعـبـات احملـتـرفـات لـلـتنس
إن ســيــريــنــا ولــيـــامــز ســتــعــود إلى
العب لـــلـــمــرة األولـى مــنـــذ تـــفــشي ا
فيروس كـورونا إذ تشـارك في النـسخة
ــصـنـفـات األولـيـات في األولى لـبـطـولـة ا
واليـة كـنـتـاكي والـتي تـنـطـلق في الـعـاشـر

من أغسطس آب. 
وستخـوض الالعبـة احلاصـلة على  23 لقبا
في البـطوالت األربع الـكـبرى أول مـباراة مـنذ
قــيـادة أمــريــكــا لــلـفــوز عــلى التــفــيــا في كـأس
االحتــــــاد لــفــرق الـــســيــدات فـي واشــنــطن في

شباط. 
وأعلـنت الرابـطة مشـاركة األمـريكـية سـلون سـتيـفنز
ـاضي أكدت في الـبطـولـة أيـضـا.وخالل األسـبـوع ا
الرابطـة إقامـة بطولـت في بـراج بالتـشيك وكـنتاكي

وسم إلى 21. ليرتفع عدد البطوالت هذا ا
وسم في مارس آذار  وقالت الرابطة التي أوقفت ا
ـوسم سيسـتأنف في بالـيرمو بسبب اجلـائحة إن ا

بإيطاليا في الثالث من اب . 
وستـقـام بـطـولـة سيـنـسـنـاتي لألسـاتذة عـلى مالعب
فالشيـنج مـيـدوز بـنـيويـورك في مـنـتـصف أغـسطس
ـعتاد فتـوحة في مـكانـها ا ويتبـعهـا بطـولة أمـريكـا ا

في الفترة من  31 اب وحتى  13أيلول.
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 سـيخـوض لـيـسـتـر سـيـتي آخر
جـولـتـ في الـدوري اإلجنـلـيزي
متـاز لكرة الـقدم بدون الثالثي ا

الية انية بسبب الذائقة ا d¼UEð» ∫ جانب من احدى التظاهرات لالندية اال
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لــكن آمــالـه ســرعــان مــا تــبـددت
عـندمـا أحـرز ثيـو والكـوت هدف
الــتـعـادل  1-1ألصـحـاب األرض
في الدقـيقة .87وبهـذه النـتيـجة
ركز 19 يبـقى أستون فـيال في ا
وقـبل األخـير بـرصـيد  31نـقـطة
ــوث الـــذي يــســبــقه مــثل بــور
ويـتفـوق عـلـيـه بـفـارق األهداف.
وتـتـبقى ألسـتـون فيال مـبـاراتان
في مواجهة أرسنال ووست هام
يونايتد.وقال سميث للصحفي
”أعرف أننا لم نخسر معركة
الـبقـاء بعـد. أرى العـزم والرغـبة
. في الـقـتـال في عـيـون الالعـبـ
منـذ فرض اإلغالق وأنـا دوما لم
ـا نقدمه أغـير موقـفي بالـنسـبة 
من أداء.“وأضـــــــاف ســـــــمـــــــيث
”أداؤنا الدفاعي كان جيدا وكنا
نـــــســـــتـــــحق عـــــددا أكـــــبـــــر من
ــا ثـالثــة أو االنـــتـــصـــارات.. ر
أربــعــة انــتــصــارات عــلى األقل.
لـكن لـألسف تـراجـعنـا قـلـيال في
الــثــلث األخــيــر.“وفــاز فــيال في
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ثالثة أحـداث شـغـلت الـعـراقـي
ـاضي يرتبط بـعضها األسبوع ا
باآلخـر وكـانت مـحط نـقـاشـاتهم
وأحــاديــثـهـم واسـتــنــكـارهم هي
زيــارة وفـد حــكــومـي إلى لــبــنـان
لــعــقــد اتـــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة
واغـتيـال اخلـبيـر األمني الـباحث
هـــــشـــــام الـــــهــــــاشـــــمي وإدراج
ــفــوضــيــةُ األوروبــيــة الــعـراقَ ا
ضـمنَ قـائـمـةِ الدولِ الـتـي تشـكلُ
مـــخــاطـــرَ مـــالــيـــة عـــلى االحتــادِ
األوروبي بـــســـببِ مـــا وصـــفـــته
بـالــقـصــورِ في مــكـافــحـةِ غــسـيلِ

األموالِ وتمويلِ اإلرهاب.
الـــرابط الـــذي يـــجــمـع األحــداث
الـــثالثـــة هـــو اإلرهـــاب وغــســـيل
األمــوال الــلـذيـن يـتــجــسـدان في
ـــــســــؤولـــــ الــــثــــروات نــــهب ا
ـلـيـشـياوي الـعـراقيـة واإلرهـاب ا
السـائد في احليـاة العراقـية منذ
سـنـة االحـتالل 2003 وبـهـذا فـلن

يـــســـتـــطـــيـع وزيـــرُ اخلـــارجـــيّــةِ
الـــعــراقي فـــؤاد حــســـ إقــنــاع
َ أن الــعـراق نــظــرائِهِ األوروبــيّــ
ــــا اتــــهــــمه به االحتــــاد بــــر 
األوربـي ولن تــكـــون لــرســـالــته
الـتي بــعث بـهــا إلـيــهم يـحــثـهم
فـيـهـا عـلى رفضِ قـرارِ مُـفـوّضـيّةِ
االحتــادِ األوروبيّ إدراجَ الــعـراقِ
ضــــمنَ قـــائـــمــــةِ الـــدولِ عـــالـــيـــةِ

اخملاطر أي أهمية أو تأثير.
أمـا زيـارة وفـد عـراقي إلى لـبـنان
ــنـهــار بـسـبب لــدعم اقـتــصـاده ا
السـياسـات اإلرهابيـة حلزب الله
فـقـد كـفـانـا الـسـيـاسي والـبـاحث
ــانـي الــســابق الـــعــراقي والـــبــر
وعـضـو الـوفــد إلى لـبـنـان حـسن
الــعـلـوي مــؤونـة اخلـوض فــيـهـا
حــــ عــــبّـــر عـن اســـتــــيــــائه من
الـتفـاهـمـات الـتي أبرمـهـا الـوفد
العراقي في زيارته األخيرة إلى
الــعـاصــمـة الــلـبــنـانــيـة بــيـروت

ــــســـؤولـــ مـــحــــذراً من مــــنح ا
اللـبنانيـ أية امتـيازات غير أن
هناك ما لم يستطع العلوي قوله
أو أنه حتــاشــاه حلـســابــات تـهم

وضعه. 
قـــال الـــعــلـــوي عـــبــر تـــســـجــيل
صـوتي انـتــشـر بـ الـعـراقـيـ

أنه "حاول منع ابرام أية اتفاقات
مجحفة بحق العراق" مضيفاً أن
ـنح امـتـيازات "اجلمـاعـة جـاؤوا 
عجـيبـة إلى احلـكومـة الـلبـنانـية
امـــتــــيـــازات مــــالـــيــــة وأولـــويـــة
لـلـبـضـائع الــلـبـنـانـيـة وتـصـديـر
مـــــواد زراعـــــيـــــة إلـى الـــــعــــراق

وخضار وطعام".  
وأفـاد مـستـنكـراً: "لـبنـان بال قرار
واحــــــد اآلن واحملـــــــاصـــــــصــــــة
ـؤسساته أما السـياسيـة تفتك 
أنا فاشتركت في اللقاءات وكنت
(أتـــعــارك) مـع الــوفـــد الـــعــراقي
وأحـــــاول مــــــنـــــعـــــهـم مـن مـــــنح

امـتــيــازات فـالــعــراقــيـون أولى
والـلــبـنــانـيـون أكــثـر رفـاهــاً مـنّـا
بــكـثــيــر مـقــارنـة بــالــدخل وكـان
حــــديـــثـي أمـــام رئــــيس الـــوزراء

اللبناني".  
والواقع أن ما لم يقله العلوي إن
الـــوفــد ذهب لــيـــقــدم امــتــيــازات
وتـسهـيالت إلى حزب الـله الذي
يسـيطر على احلـكومة اللـبنانية
بـــــــدًال مـن طـــــــهـــــــران الـــــــتي ال
ـنـهار تـسـتـطـيع بـاقـتـصـادهـا ا
دعـم حــــزب الـــلـه الــــذي يــــنــــفـــذ
أجـنـدتهـا الـسـياسـيـة في لـبـنان
والتـسـاؤل الـذي يـفـرض نـفسه:
كـيف لـبـلـد مـنـهـار اقـتـصـاديـاً أن
يـدعم بـلداً مـنهـاراً اقـتصـادياً إذا

? لم يزد شعبه إفقاراً
 تـشـيـر مـعـلـومـات البـنك الـدولي
إلى أن عـديـد سـكـان الـعـراق بـلغ
 38.5مــلــيــون نـــســمــة وأن خط
الــــفـــقــــر مـــحـــدد بـ3.2 دوالر في

اليوم.
 وذكــر وزيـر الـتــخـطــيط األسـبق
سلمان اجلميلي سنة 2016 على
حسـابه في (فـيـسبـوك) أن الـفـقر
فـي الـعـراق ازداد بـنـسـبة  30في
ائة. من ائة والبطالة  20في ا ا
جـانبـها تـشيـر إحصاءات وزارة
التخطيط إلى أن نسب الفقر في
احملـافظـات الـعراقـية سـنة 2018
ــــــائــــــة في ســــــجــــــلت 1.2 فـي ا
ـائة في الـسلـيـمانـية و3.8 في ا
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ائـة في دهوك أربيل و5.8 في ا
ـــــائـــــة فـي كـــــركــــوك و9.1 في ا
ــــائـــة في نـــيـــنـــوى و34.5 في ا

ائة في النجف و12 و10.8 في ا
ــائــة في بــغـداد و 14.8في في ا
ـائـة ـائـة في بـابل و 14.8في ا ا
ائة في في البـصرة و 26.1في ا
ـــــــائــــــــة في واسط و 42.3فـي ا
ــائـــة في مـــيـــســان و 44.1فـي ا
ـائـة في الــديـوانـيـة و 52.5في ا
ــائـة في ذي ــثـنى و 40.8في ا ا

قار.
 تــتــوجب اإلشــارة هــنــا إلى أن
الــــفـــقــــر والــــبـــطــــالـــة ازدادا في
احملافظات اجلنوبية كذلك بسبب
ـــلــــيـــاريـــة ولـــيس الــــســـرقـــات ا
ــــتـــــد إلى اإلرهــــاب الـــــذي لـم 
اجلـنـوب. وتـدل األرقـام بـوضـوح
عـلى تـدهـور الـوضع االقـتـصادي
في احملــافــظـات اجلــنـوبــيـة رغم
ـــان تــــزعم أحــــزابــــهــــا بـــالــــبــــر

والوزارات منذ 2003.
وتـبديد الـثروات الـعراقيـة يجري
منذ االحتالل بصيغ وطرق كثيرة
لـعل أهـونهـا رواتب من نـسمـيهم
جماعة رفحاء التي كشف مصدر
ـالـيـة مـؤخـراً عن أن فـي وزارة ا
الـوزارة اكتـشفت 2 ترلـيون و66
مــلــيــار و500 مــلــيــون ديــنـار    
          مـــــــجــــــمـــــــوع الــــــرواتب
ـــزدوجـــة الــتـي تــتـــقـــاضـــاهــا ا
اجلـمــاعـة مـقـابـل "جـهـادهـا" ضـد

3- وكـــــان قــــد دفـع من أصل مـــــرتــــبه
توقـيفـات تقـاعدية وكـأنه كان يـدخرها
لـغرض نـيل الراتب الـتقـاعدي  أي أن
تـقـاعدين ـوظـفـ ا رواتب الـعـمال وا
التــصــرف من خـــزيــنــة الــدولــة بل من
صــنـاديق إدخــاريــة تـأســست خلــدمـة
رواتـبـهم واســتـمـراريــتـهـا دون تـدخل
الـدولـة فيـها أو حـتى االقـتـراض منـها
فــهـي مــخـــصــصـــة لـــهم دون غـــيــرهم
لـتغـطية نـفقـات مابـعد التـقاعـد كمورد
ـعيـشتـهم  وفيـما ا الـوحيـد  هـام ور
عــدا مـــاتــقــدم من فـــئــات وشــروط من
ـكن الــواجب   تـوفــرهـا بــالــغـيــر  ال
ــتــقــاعــدين وصف  فـــئــات أخــرى  بــا
واليـجـوز مـنـحـهم أي راتب مـهـمـا كان
نـوعه عـندمـا التـتـوفر الـشـروط الثالث

أعاله مجتمعة. 
الـفــئــات االخـرى الــتي مــنـحت رواتب
تــقــاعــديــة في ظـل عــدم تــوفــر شـروط
الــتــقـاعــد الــثالث:- إذا قــررت الــدولـة
يـومـا مــا مـنح رواتب تـقـاعــديـة لـغـيـر
هـــوالء الــذيـن تــوفـــرت فــيـــهم شــروط
التقاعـد  فهي بذلك تـكون قد أشترطت
شـــروطــاً ثالث  عـــلى فــئـــات الــعــمــال
نـتم لـصناديق الـتقاعد وظـف ا وا
ــرتب الـــتي مـــولــوهــا لـــغــرض نـــيل ا
الــتـقـاعـدي   وأعـفت فـئـات أخـرى من

االســــهـل لالصالح والـــــتي تــــتـــــمــــثل
بـاالقـتـراض الـداخلـي أو اخلارجي ذو
األثار السلـبية اخلطيـرة على مستقبل
الـبــلـد وعـلى خــزيـنـة الــدولـة ألسـبـاب
كــثـيــرة ومـعــلــومـة لــلـجــمـيع.          
إصالح مـفــردة الـرواتب الــتـقــاعـديـة :
نـــتـــيـــجــة تـــرهل مـــنـــظــومـــة الـــدولــة
بأحـتوائـها على ماليـ الوظـائف فقد
أصـبــحت الـرواتب الــتـقــاعـديـة عــبـئـاً
ثـقـيالً وفـقـرة كـبـيـرة جـداً من الـصرف
وازنـة التـشـغيـليـة وهنـا البد ضـمن ا
ـتــقـاعــدين الـذين أن نــسـتــثـني فــئــة ا
ـول من قــبـلـهم أسـس لـهم صـنــدوق 
عـنــدمـا كــانـوا يــخـدمـون الــدولـة وهم
ـوظفـ والـعـمـال  فـهـاتـ الـفـئـت ا
التـثـقل مــوازنـة الـدولـة بــأي مـبـلغ من
ـول ــال ألن صـنــدوقــهم هــو الــذي  ا
رواتـبـهـم بـعـد الـتـقـاعــد وفـقـاً لـقـاعـدة

التكافل والتضامن االجتماعي 
bŽUI² « `KDB  ÂuNH

اليــخــتــلف إثــنــان أن الــشـخـص الـذي
يتقاعد يعرف بأنه هو الذي :

1-  ع سلفاً للعمل الدائم  في مجال
الدولة أوالقطاع اخلاص.

دة القانونية  التي 2- وكان قد خدم ا
تؤهله لترك الوظيفة ليصبح (متقاعداً

عنها) 

يـدور جـدل عقـيم وخالف شـديد  فـيـما
الية  كما يدور يتعلق بأزمة العراق ا
تساؤل في غاية األهمية وهو  هل من
ضــمن صـالحــيــات رئــيس احلــكــومــة
إجـــراء اإلصـالح اإلقـــتـــصـــادي وفـــقــاً
ـعـيـة اخملـتـص فـيـهـا وهل لـرؤيـته 
تمتد هذه الصالحية الى معاجلة فقرة
تـضخم الـرواتب والـرواتب التـقاعـدية
ـسـتـحـقـ لـها  ـسـتـحـقيـهـا وغـيـر ا
لـلــجـواب عـلى هــذا الـتــسـاول البـد أن
ـــعـــاجلــة تـــوضع االمـــور في إطـــار  ا
والـــرؤيــة االقـــتـــصــاديـــة بـــعـــيــداً عن
االهـداف السيـاسيـة للـكتل الـسيـاسية
ان.  نـعم لرئيس احلكومة وحتى البر
ـطلـقة دون الـصالحيـات الدسـتـورية ا
حــدود إلجـــراء االصالح االقـــتــصــادي
ــادة (٢٥ من الــدســتـور وفــقـاً لــنص ا
)خـشــيـة إنــهـيـار الــدولـة مـالــيـاً ولـكي
ا بعده من  إنهيارات يوقف تداعيات 
مـتــتـالــيـة في كــافـة اجملــاالت  وعـلـيه
البـد للـجمـيع أن يتـريثـوا واليتـعجـلوا
نتائج مـحاوالت رئيس احلـكومة التي
ــالـيـة قـد تــوصل الـبــلـد الى احلــالـة ا
السـلـيـمة لـتـكـون منـهـجاً يـبـعـدها عن
هزات االعتماد على سـعر سلعة النفط
تـغيـر سعـرها من وقت ألخـر كسـلعة ا
ولـكي التـلجـأ احلـكومـة الى الـوسيـلة

ـــســـتـــحـــقـــة الـــتـي وفـــرت من خالل ا
خـدمـتــهـا الـطـويــلـة شـروط احلـصـول
عـــلـى الـــراتـب الـــتــــقــــاعـــدي   إال اذا
ـــوازنــــة وتـــوفـــر ســـمــــحت ظــــروف ا
الفـائض النـقدي ويـبقى الـقرار لـلدولة
ــطـلـق. حل اخلالفـات وفـقــاً لــرأيـهــا ا
الناشـئة بخـصوص إستـحقاق الراتب
الـتــقـاعـدي :- نــحن نـرى أن احملــكـمـة
االحتــاديــة الــعــلــيـا وفــقــاً لــنــصـوص
تـشـكـيـلـها  هي اجلـهـة الـوحـيـدة التي
لهـا حق تفسـير النـصوص  القـانونية
الــتي حتـكم هـذه الـقـضـايـا وسـواهـا 
كـمــا أن لــهـا احلق بــالــبت في دعـاوى
الطـعن بعـدم دستـورية قـانون أو نص
يـتــعـارض مـع نص دسـتــوري  عـلــمـاً
بــأن قـرارهــا مـلـزم لــلـجــمـيع وقــطـعي
ــجـرد صـدوره وغـيــر خـاضع لـطـرق
الـطعن الـقـانـونـيـة  ومثـاله الـتـفـسـير
ـتـمـثل بـالـسـؤال  (هل  أن  الـتـمـيـيز ا
احلـاصل األن فـيمـا  يـتعـلق بـالتـفاوت
ب فئـات كثيـرة مختلـفة تمنح رواتب
تــقــاعــديـة لــقــسم تــتـوفــر فــيه شـروط
مــحـددة والــقـسم االخــر التــتـوفــر فـيه
أدنـــــاهــــــا  مـــــوافـق لـــــلــــــمـــــادة (14)
الدستورية الشمولية مارة الذكر أم ال
كن أن ـان ال هـذا  وأن الـلـجـوء لـلـبـر
يـحـسم اجلـدل بهـذا اخلـصـوص لـعدم
قـانـونـيـة تدخـله في تـقـرير أو تـفـسـير
الــقـوانــ ودســتـوريــتــهـا مـن عـدمه 
كـونه جـهـة تـشريـعـيـة فحـسب يـنـتهي
دورهــا الــتـشــريــعي بــإقـرار الــقــانـون
واليــحق لــهـا تــفـســيــره فـيــمـا بــعـد  
بــاالضـــافــة الـى وجــود  الـــتــأثـــيــرات
والــتـجــاذبـات الــســيـاســيـة واألرادات
الـتي التمت الى الـنصـوص القـانونـية
بـصـلـة   ألن لـكل كــتـلـة أهـدافـهـا ذات
الــصـبــغـة الــسـيــاسـيــة  الـبـعــيـدة عن

فاهيم القانونية. ا

{ عضو جمعية رجال االعمال العراقي
{ عضو االحتاد العربي لرجال االعمال
العرب

هذه الـشروط األسـاسيـة للـتقـاعد مارة
الذكر  وبذلك حققت تمايزاً  ب فئات
الـشـعب بـشـكل واضح و غـيـر قـانوني
وال دستـوري أالمر الـذي منـعته بـشكل
ادة (14 من الدسـتور ) التي صريح ا
تــنص عـلى ( الــعــراقـيــون مـتــسـاوون
أمــام الــقــانــون دون تــمـــيــيــز بــســبب
اجلـــنس أو الـــعـــرق أو الــقـــومـــيــة أو
األصل أو الــلــون أو الـديـن أو الـوضع

اإلجتماعي أو االقتصادي ).  
ــكـافـأة أو الـتــعـويض بـدالً من مـبـدأ ا
الــراتـب الــتــقـــاعــدي لـــغــيــر الـــعــمــال
. :- فـي ظل بـــحـــبـــوحـــة ـــوظـــفـــ وا
وازنـة قد تقـرر الدولة صـرف مكافأة ا
ن مقطوعة أو مبلغ تعويض مقطوع  
تـراه مــنـاســبـا ولــلـسـبـب الـذي تـراه 
ولكن بشـرط أساسـي منعـاً لتحقق
الـتــمـيــيـز بـ فــئـات الـشــعب وهـمـا :
كـافـأة أو الـتـعويض االول أن تـكـون ا
لـرب العـائـلة دون تـعـددهاواليـجوز أن
تــمـنـح لـكـل فـرد مــنــهــا وبـاالخص إذا
كافأة أو التعويض تقرر استمراريـة ا
لــكي تـتــسـاوى هــذه الـفــئــة  عـلى أقل
وظف تقـدير مع مـزايا ومـقدار راتب ا
ــتــقــاعــدين ويــفــضل ان أو الــعــامـل ا
ــكــافـأة يــكــون مــبـلـغ الـتــعــويض أو ا
ستـمرين  بأقل من الراتب الـتقاعدي ا
لـلمـوظف    والـذي  يصـرف له  راتـباً
تــقــاعــديــاً واحــداً  تــرثه أســرتـه بــعـد
وفاته. والـشرط الثـاني هو ضرورة أن
ــــكــــافــــأة اليــــفــــوق الــــتــــعـــــويض وا
ـســتــمـرتــ عن احلــد االدنى لـراتب ا
ــتـــقــاعــد الــذي تــوفــرت فــيه شــروط ا
الـتـمـويل لـصــنـدوق تـقـاعـده وكـان قـد
مــضى مـدة طـويـلـة في خـدمـة الـدولـة
هــذا إذا قــررت الـدولــة ذلك عــلى شـكل
قـانـون يـنـظم هـذه احلـاالت وقـد يـكون
دة محددة ثم يلغى تلقائياً عند نافذاً 
ــدة أو يــتـم تــمــديــده انــتــهــاء هـــذه ا
بقانون  و يبقى االصل أن الدولة غير
مــلـــزمــة بـــأي صــرف من خـــزيــنـــتــهــا
ألغـــراض تــقــاعـــديــة لـــغــيــر الـــفــئــات
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الــــنـــظـــام الــــســـابق. يــــقـــول لي
الدكتـور محمد طـاقة وهو عضو
الـلـجــنـة االسـتـشـاريـة في احتـاد
االقـــتــصـــاديــ الــعـــرب عــضــو
الـــهـــيـــئــــة اإلداريـــة جلـــمـــعـــيـــة
االقـتصاديـ العـراقيـ منذ 40
عــــامـــــاً إلـى اآلن: "ذهب الـــــوفــــد
ـفـاوض من الـعـراق إلى لـبـنـان ا
ولـديه تـوجيـهات مـن إيران عـليه
تـنفـيذهـا ألن العـمالء ال يعـملون
ـصـلـحة ا  ـصلـحـة بـلـدهم وإ
أسـيـادهم فهم ذهـبـوا إلى لبـنان
لــتـقــد الــعــون إلى حــزب الــله
الية الذي يعـاني من الضائقـة ا
وعـدم تمكـن إيران من االسـتمرار
بــــدعـــــمه بـــــســــبـب وضــــعـــــهــــا
ــالـي فــاالتــفـاق االقــتــصـادي وا
ســيـكـون ضــد مـصـلــحـة الـشـعب
العـراقي الذي يـعاني من اجلوع
والـــقـــهـــر واالضـــطـــهـــاد فـــهــو
بالـتحـديد حتويل أمـوال العراق
إلى لــبـنــان مــقــابل ســلع بــائـرة
وغــيــر مــفــيــدة وغــيــر ضــروريـة
لــــلــــعـــراقــــيـــ وهــــذه األمـــوال
سـتـذهب بـالـتـأكـيـد إلى جـيـوب
الــسـراق واألحــزاب الـســيـاســيـة
اإليــــرانــــيـــة وكــــذلك لــــتــــمـــويل

والية لطهران. ليشيات ا ا
ويــتـــوقع: "إذا اســتـــمــر الــوضع
هـكذا فسـيأتي الـيوم الـذي يعلن
الـــعــراق فــيه إفالسه وســيــدمــر
االقــتـصـاد الــعـراقي وســيـعـاني

الـــشــعـب ولــســـنـــوات طــوال من
اجلوع والفـقر والبـطالة ألن هذا
هـو مـا سيـكـون نـتيـجـة الـتـفريط
ــــســــتـــــقل الــــعــــراق وثــــرواته

وتبديدها".
ولـم تـمــر مـهــمــة هـذا الــوفـد إلى
لــبـنـان مـرور الـكــرام كـمـا يـقـال
عــــلـى ســـــاحــــات الـــــتـــــظـــــاهــــر
واالعـــتــصــام فـي الــعـــراق فــقــد
هـــاجــــمت صـــحــــيـــفـــة "مـــدارات
ـوجــهـة إلى الــثـورة" الــيـومــيـة ا
ـــتــظـــاهـــريـن الــوفـــد وأهـــدافه ا
وقــــالت: إن "مــــا شــــهــــدنــــاه في
تشكيل وفد حكومة الكاظمي إلى
لـبـنـان الـذي ضمّ أكـثـر من وزيـر
ولـــــكـل وزيـــــر من يـــــتـــــبـــــعه من
موظـفـ ال مـسـوّغ لهم جـمـيـعاً
ـهمة ـكن أن يقـوم بهذه ا وكان 

مسؤول بدرجة مدير عام".
ولم تــغــفـل الــصــحــيــفــة الــهـدف
احلـقـيـقي للـوفـد بـقـولـهـا: إن "ما
ـــتــــابـــعـــ أثـــار اســــتـــغــــراب ا
ــواطـنــ الـهـدف واســتـنــكـار ا
الـذي أعـلن من هـذه الزيـارة كـما
جنـد من الـضـرورة أن نـشـير إلى
أن هذه الزيارة مصممة أن يكون
هدفها األساس هو دعم احلكومة
ـنـهـارة اقــتـصـاديـاً الـلــبـنـانـيــة ا
واجتمـاعياً في خـدمة حلزب الله

وأسياده في طهران".
وكــان ثـــالــثـــة األثـــافي اغــتـــيــال
اخلــبـيــر األمـني الــبـاحـث هـشـام

الــــهـــاشــــمي الــــذي خـــلّف ردود
أفـعال مـحلـية ودوليـة وأثبت أن
اإلرهـاب جتـذر في الــعـراق مـنـذ
ــا ذهب احـــتالله وهـــو إثــبـــات 

إليه االحتاد األوربي مؤخراً.
مــــجــــمل الــــقــــول إن حــــكــــومــــة
الـكاظمي كـما سابـقاتهـا السبع
خـــــــــرجـت مـن حتـت عـــــــــبــــــــاءة
االمـبراطـور األميـركي.. التـجهيل
والفساد واالرهاب ثالثية افتتح
ـــدني األمـــيــركي بـــهــا احلـــاكم ا
ــر عـهـد االحـتـالل الـبـغـيض بـر
ونــظّـر لــهــا مـجــلس الــلــصـوص
االنــتـــقـــالي وعـــمـــقت أدواتـــهــا
الـــقـــذرة ونـــوّعت وضـــاعـــاتـــهـــا
مـــنــــظـــومـــة احلـــكــــام الـــســـتـــة
وبـرفـقـتــهم عـصـابـات الـوزارات
ـــــان بـــــدوراته من دون والـــــبـــــر
اســـتــــثــــنــــاء ورؤســــاء الــــدولـــة
وبرفقتـهم كالب الصيد من وفرق
ــتــحــقق ــوت وكــان الــنـــاجت ا ا
حـتى اخلامس مـن تمـوز اجلاري
طـبـقـاً  لـلـواقع الـرقـمي انـقـضاء
ــــــئــــــة حتت خط األمل: 40 بـــــــا
ـئــة الـبــطـالـة 35 الــفـقـر 38 بــا
ــئــة أمـــيــون من الــذكــور 70 بــا
ـــئــة ـــئــة مـن اإلنــاث  90بــا بـــا
ـــــالي واإلداري في الــــفـــــســـــاد ا
مــؤسـســات الــدولــة كــافــة أفـول
الـدولـة انـتـهاء الـتـعـلـيم وتـدمـير

التعليم العالي.. 
إنه الزمن العراقي األخير.
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قـال عـلي بن ابي طالب هـذه اجلـملـة ضـمن منـاجـاة ليل بـعـد ان سكـن العـراق و قد
صار حاكما.

لم تكن كل اقاليم الـدولة بيده ولم تكـن اخلالفة قد عرفت الطـريق اليه اال بعد خمس
و عشرين سـنة امضـاها بال منصب داخل الـدولة حديـثة النشـوء واسعة يومـها كما
لم تكن بداية خالفته مستقرة و ال وسطها مستقر و ال ختامها وب البداية والوسط
واخلـتـام وقـبل اابـداية و بـعـد اخلـتام ايـام و حـوادث يـذكـرها الـتـاريخ و تـتعـدد فـيـها
الروايات و يتفق اكثرها فقد جرت محاصـرة عثمان و اقتحمت مجموعة داره لتقتله
و بعض من في الدار ولتـسود اجواء قاتمـة من االنفالت ادت فيمـا ادت لتأخير دفن

عثمان اخلليفة و الصهر و الصحابي اياما.
مـاكاد عـلي يـنادى به خـلـيفـة حتى احـتـقنت الـبـصرة بـدماء يـوم اجلـمل و ما نـشفت
الدماء حتى نزفت في صف بسوريا ثم نزفت في النهروان و خالل خمس سنوات
صلح لـكن اصالحه لم يكن مقـبوال عند فريق وذج للـحاكم ا تمكن علـي من تقد 
كـانت له مـصـادر مــالـيـة و قـدرة تـأثـيــر مـكـنـا له الـدخــول في حـرب مع ثـاني اقـصـر

قتله في اعتداء مسجد الكوفة الشهير. اخللفاء االربعة مدة حكم انتهت اخيرا 
شـاهـد عـلي خالل حـيـاته الـتي رافـقت الـتحـول الـصـعب الـذي اجنـزه الـنبـي مواقف
ـواقف و يـحـلل الـشـخـوص ويـرى كيف االفـراد من دعـوة ابن عـمه وكـأنه يـؤرشف ا
ـصــالح بـ الــشـخــصـيــة و الـعـامــة و كـيف يـفــصل الـفــريق االول و من حلق بــهم ا

عيار غضب او قبول الرب. صالح او يؤخرونها او يزهدوا  يقدمون ا
لم يـكن عـلي من الـعـوام اال في تـبـاسـطه مع اجملـتـمع واصـراره عـلى ان ال يـكـون هو
ثـرية احملسـوبة على طـبقة احلـكم اجلديدة وهـو و ابو بكر و ـالية ا ضمن الـصفوة ا
عـمـر لم يـعـرف عـنـهم و لـم يهـمـس احـد و ال صرح بـخـالف عفـة ايـديـهم وايـا كـانت
مـأخـذ فــريق مـســلم الحق عـلى اول خــلـيـفــتـ فـهـي في كل شيء اال في االثـراء او

االفساد فهما اجل و اطهر من ذلك.
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غيـر صحيح احلكـم الذي يصدره من ال يـقرأ التـاريخ بتمـعن لينـال بتعـسف الكسول
ؤيـدين النشـاء دولة عـادلة مـن وحي تفـسيـر الكـتاب او مـكارم اخالق وعي و حـجم ا
موجودة في فطرة االنسان ايا كان عرقه فعلي لم يكن يوزع اموال الدولة على عمار
وال من هو مثل عمار من الغالبـية الشعبية التي حمـلت اثقال النظام االجتماعي الذي
كانة و الـثراء قبل قـتاله على مـفردات دينه وعلي لم قاتل دعوة مـحمد حـفاظا عـلى ا
يـطـلب او يـقـبل صـيغ الـتـفـخـيم في مـخـاطـبـته و ال وقف بـبـابه شـعـراء و ال حـمـلت له
الثياب و العـطور و اجلواري و لم يكن مـسلحا اال اذا فرضت احلـرب نفسها فرض
ال مـناص مـنه ولـم يتـكئ عـلى قـرابـته نـسـبـا و صـهـرا لـيفـوز بـالـتـأيـيـد او لـيـؤثر في
خيارات الناس لقد تصرف بتلقائيته التي جعلت زعامات قبلية تطيعه و هي تعلم انه
ال و جعل الـوفا من الـناس على وقـته تسـير معه واقف بـا ال يكـافيء و ال يشتـري ا

لتغير اوطانها ثقة منها به وهي ال تدري في اي ارض تموت.
لم يقوم علي بفتوحات النه يعلم ما يخفيه كتبة التاريخ عن مأساة الشعوب في القهر
حتت اي مـسمـى كان ديـنيـا ام دنـيويـا ولم يـجعل من ولـديه حـاكمـ عـلى والية من
واليات الدولة التي حكمها بل ان القار لسيرته لن يجد تفاصيل حياته اال مصرفة
بـ طـعام بـسيـط و ثوب خـشن و مـساواة في الـرواتب الـتي تؤمـن الكـفـاية ال الـثراء
وهــو في حــديث لـلــنــاس ال يـجــبــر احـدت عــلى شيء و ال يــجــنـد اعــوانه لــصـنــاعـة
شـخصــــيته وال يـجهـز ابنه لـيخـلفه و ال يـنقل امـواال لضـمان مـستـقبل اهـله يراقب
ـشرع ـا يـوافق مـرضـاة ا والته حـتى ال يـقـربـون االمـانة مـن عرض و دم و مـال اال 

االول.
لم يـزل تـاريخ الـدين و االنـسـانـيـة يـقف كـثـيـرا امـام عـلي حـاكـمـا و انـسـانـا و رجل
عـقيـدة و فيـلـسوفـا عاش قـبل اربـعة عـشر قـرنا وسط ضـغط احـداث فجـرته دولة من
قبـائل عانى مـحمد الـنبي كثـيرا لتـحويلـهم من منـظومة اجـتماعـية الى اخرى دون ان
ـنح نـفـسه حق الـسيـطـرة عـلى خيـارتـهم فـكان ان اسـتـمـر هذا الـزخم االجـتـماعي
تنافر الى يوم الناس هذا ليستقر في االغلب عند جماعة تدعي احملبة لعلي. لكنها ا
صـلح محبة لولي يطلب منه الـغوث ال لتعاد سيرة اداءه في رعاية محبة لصالح ال 

مصالح الناس.
فـعنـدما يـقول ان الـدنيـا عنـدي- ولـيس احلكم فـيهـا فقط- ازهـد من عفـطة عـنز فـهو
يـشـيـر الى ســرعـة زوالـهـا ومـجيء حـسـاب ال تــنـفع مـعه حـيل الـتــفـكـر الـدنـيـويـة في
طالبيه بأن يبارك اختيارهم البنه من بعده: أزق و عندما يقول يقول  اخلالص من ا
ال امر و ال امنع فهـو يترك االنتخاب لـلناس و عندمـا يثور جماعـة الجله بعد سباب

متنع في حكمه: سب بسب او عفو عن ذنب. رجل له جتد السهل ا
واما يا دنيا غري غيري فهو اعظم قول لو تذكره احلاكم قبل احملكوم فمن ذا الذي
يذكره و قد لبس و اكل و شرب من مال النـاس فأقتصد و خاف في غده السؤال? و

من ذا الذي حرمته السلطة حقه فلم ينزلق للثأر بحجة احلق?
يا دنيا غيري غـيري هي جملة موجهـة للكل للغا و اخلاسـر ان يفهما ان التمكن

نع عن الشيء يتبعه حساب. من الشيء يتبعه حساب و السعي لتعويض ا
ا يحب الله و يحبون ال وفق ما تشتهون. جعلكم الله محب حملمد و اله و صحبه 
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بغداد

الــقـرن الــسـادس عــشــر  مـعــتـمــدا عـلى
ـلـكـية الـفـردية اسس تـمثـلت في  اوال ا
لـــوســـائل االنـــتـــاج  وثـــانـــيـــا احلـــريــة
االقتصاديـة في التملك والـعمل واالنتاج
وثـالثـا نـظام آلـيـة السـوق ورابـعا حـافز

الربح بوصفه الدافع لالنتاج . 
وفِي ضـــوء تــلك االسـس نــشــأ الـــنــظــام
الـرأســمـالي وتـطـورت اســسه وآلـيـاته 
مــبـتــدأ بـالــرأسـمــالـيــة الـتـجــاريـة خالل
الـقـرنـ الـسـادس عـشـر والـسـابع عـشر
والـتي جـعلت الـتـجـارة الـعمـود الـفـقري
لـها   ثم جـاءت الـرأسمـالـية الـصـناعـية
في القـرن الـثامن عـشر والـتاسع عـشر
في ظل الثورة الصناعية ثم الرأسمالية
الية خالل الفترة (1850-1914) التي ا
صرفية اليـة وا ؤسـسات ا جعلت من ا
بـوصــفــهـا الــعــمــود الـفــقــري لـلــنــشـاط
االقتـصادي  ثم الرأسـمالـية االحتـكارية
في الــقــرن الــعـــشــرين (مــعـــتــمــدة عــلى

في العالم الرأسمالي والذي ال يخلو من
ازمــات ومــشــكالت صــاحــبت مــســيــرته
الطـويـلة لـقرون عـدة حـتى وصل الى ما
هــو عـلــيه االن من تــقـدم اقــتــصـادي في
كــافـة دوله ورفــاه اجـتــمـاعي في مــعـظم
دوله . وتدل دراسـة التـاريخ االقتـصادي
ان تـطور احلـاجـات لـدى االفـراد والدول
قاد الى احداث التغيير في اجملتمعات. 
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وما يتعلق بالنظام الرأسمالي  جند ان
االحــداث االقــتـصــاديــة  واالجــتـمــاعــيـة
والـسـيـاسـيــة خالل الـنـصف الـثـاني من
الـــقـــرن اخلــامس عـــشـــر الــتـي واجــهت
الـنـظـام االقــطـاعي الـذي كـان سـائـدا في
مـعــظم دول اوروبــا ومـنــاطق اخـرى من
الــعــالم هي الــتي قــادت الى اضــمـحالل
هــذا الـنــظــام تـدريــجـيــا في مــعـظم دول
اوروبـا ونـشـوء الــنـظـام الـرأسـمـالي في
نهايـة العصور الـوسطى مبـتدأ مع فجر

مــنـــذ نــشـــوء اجملــتـــمــعـــات الــبـــشــريــة
وتطورها  كان لكل مجتمع بل لكل دولة
 خصـائصـها وظـروفهـا وحاجـاتها ومن
ثم نظـامـها االقـتصـادي الـذي ينـبغي ان
يــســتـجــيب لــلـتــطـور الــذي يــحـصل في
احلـاجـات وحـركـة الـواقع االقـتـصـادي 
وبــالــتـالي  يــكــون قــادرًا عـلى مــعــاجلـة
ــــشـــكـالت الـــتـي تـــواجــــهه االزمـــات وا
وقـــــادرا عـــــلى حتـــــقـــــيق الـــــنـــــهــــوض

االقتصادي . 
ولـهـذا فـإن اسـتـيـراد نـظـام اقـتـصـادي (
الـــذي يــــعــــني اسـس وآلــــيـــات تــــخص
الــنــشـــاط االقــتــصــادي) من دول اخــرى
جنحت في تطبيـقه ال يعني انه سينجح
ـســألـة تــبـدو في هــذه الـدولــة  وهــذه ا
واضحة جدا  في الـعراق الذي يدعي ان
نـظـامه االقـتـصـادي هـو ( نـظـام الـسـوق
احلـر ) بوصـفه وصـفـة رأسمـالـيـة  هذا
ـاء االقـتـصـادي الـنـظـام الــذي حـقق اال

ـاضي بعد زوال سبعـة عقود شيء من ا
االحتاد السوفيـتي وتفككه عام ? 1991
وقـــد شـــهــــدت الـــعـــديـــد مـن االنـــظـــمـــة
االقتـصـادية لـدول اخـرى تأثـرت في هذا
الـنـظـام الى صـيـاغـة انـظـمـة اقـتـصـادية
ـلــكــيــة الــعــامـة جـديــدة جــامــعــة بــ ا
لـكيـة اخلاصة والى لوسـائل االنتـاج وا
اســتـعـارة أفـكــارًا رأسـمـالــيـة لـنــظـامـهـا
االقـتــصـادي كــروسـيـا   ودولــة الـصـ
االشـــتـــراكـــيــة  الـــتي جنـــحت بـــاصالح
ـــاويـــة) ـــاركـــســــيـــة - ا الـــنـــظــــريـــة (ا
وجتـــديــــدهـــا عــــلى وفـق اخلـــصــــائص
الــصـــيــنــيـــة وحــاجـــات اجملــتــمـع مــنــذ
ــاضي مــنــتــصف ســبــعــيــنــات الــقـرن ا
وصـيـاغـة نــظـام اقـتـصـادي جـديـد جـمع
مــــحــــاسن الــــنـــظــــامــــ (الــــشـــيــــوعي
ـساوئـهـمـا وهو والـرأسـمالي) ومـانـعًـا 
(نـظــام الـسـوق االشــتـراكي) مــنـذ الـعـام
1993 الــذي جــعل الــصــ في طــلــيــعـة
تـقـدمة اقـتـصاديًـا  وهي الـيوم الـدول ا
تربع منافس قوي لالقتـصاد االمريكي ا
ـيـة عـامة عـلى عـرش االقـتـصـادات الـعـا

والرأسمالية خاصة . 
وعلى اساس ما تقدم فإن  أسس النظام
االقتـصـادي وآليـاته  يـنبـغي ان تـخضع
خلــصـائـص اجملـتــمع وحــاجـاتـه ولـيس
الى تقـليـد  انظمـة  دول اخرى  مـختـلفة

في خصائصها وواقعها وحاجاتها . 
ولـهـذا فـالنـظـام االقـتـصـادي في الـعراق
الذي يـقال عنه ( نـظام اقـتصـاد  السوق
احلـر) أثـبـت مـنـذ االحـتالل 2003 انه ال
يسـتـجيب خلـصـائص اجملتـمع الـعراقي
وال الى حـاجـاتـه  وقـدأوصل االقـتـصـاد

العراقي الى حافات االنهيار ..

الــشـركــات  عـابــرة الـقــارات ) ومـا زالت
والذي شهد ثورة في النظام االقتصادي
الــــرأســــمــــالي جتــــلت فـي الــــنــــظــــريـــة
االقـتــصــاديــة الــكــيــنــزيــة ( نــسـبــة الى
االقــتـصـادي الــبـريـطــاني كـيــنـز) والـتي
جنحت في معاجلة ازمة الـكساد العظيم
(1929-1933) بتدخل الدولة اقتصاديا
ـالـية وجـعـلت من من خالل الـسـيـاسـة ا
النظـرية الكالسيـكية (بـوصفها الـنظرية
اضي االم للنظام الرأسمال ) شيء من ا
ـة الـرأسـمـالـية  وأخـيـرًا مـرحــــــلـة عـو
التي احد اذرعهـا الشركات االحـتكارية 
الـتـي يـسـمـيــهـا الـبـعض ب (راســمـالـيـة
الـهــيـمــنــة االمـريــكــيـة أو الــرأســمـالــيـة
اضي توحشة) مـنذ سبعيـنات القرن ا ا
ـــعــلـــومــات  والــتي اعـــتـــمــدت ثـــورة ا
واالتــصـاالت وجــعــلت من الـعــالم قــريـة

اقتصادية . 
وهـكــذا فـإن تـلك الــتـحـوالت فـي الـنـظـام
الــرأســمــالـي عــلى مــســتــوى الــنــظــريـة
والــتـــطـــبــيق جـــعـــلت مـــنه قـــادرًا عــلى
مـــواجــهــة الــتــحـــديــات واالزمــات الــتي
صــاحـــبــته وواجــهــته ومــهــدت لــنــظــام
(اقـتـصـاد الـسـوق احلـر) الـذي اخـتـلـفت
بــعض مـــضــامــيــنه عن االسس االولــيــة

للنظام االقتصادي الرأسمالي االولي.
 وجتـدر االشـارة هـنـا الى والدة الـنـظـام
االقتـصادي الشـيوعي بـعد ثورة اكـتوبر
1917 في روســــــــيـــــــا ووالدة االحتـــــــاد
عـسكـر االشـتراكي السـوفـيتي ثـم دول ا
ـركزية االخرى  وذلك على وفق اسس ا
الشـديدة الدارة االقـتـصاد ومـلكـية عـامة
لـــوســائل االنـــتــاج   ومن ثم اصـــبــحت
الـتـجـارب االقـتـصـاديـة الـشـيـوعـيـة بـعد
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ي للـمتـاحف الذي يـعني وبـالدرجة األولى نـاسبـة االحتـفاالًت بـاليـوم العـا اعلـنت جمـعيـة تاريخ وآثـار البـحرين عن تـدش مـوقع مكـتبـة اجلمعـية اإللـكتـروني و
كتبة من مصادر تاريخية وأثرية  جمعها خالل أكثر من ستة عقود من تأسيس اجلمعية. ا حتتوي عليه ا ياً  شاركة محلياً وعا األنفتاح وا

لكة البحرين  هتمـ بتاريخ وآثار  كتبة متاح جلميع الـباحث والدارس وا وقال رئيس اجلمعية عيسى أم  tdفي بيان تلقته (الزمان) امس أن (محـتوى ا
كتبة غنية بهذا التاريخ). باإلضافة الى طلبة اجلماعات الراغب بإجراء بحوث أو دراسات أو ابحاث عن تاريخ البحرين السيما أن ا

ـتعددة والفعالـيات الثقافية راجع التاريخية ا ئـات وا كتبة والـتي تقارب على أربع عامـًا من البحوث والدراسات حتـتوي على الكتب النـادرة والتي تعد با  وقال ان (ا
ـكتبة اضـية وقبل ذلك فـيديو خـاص عن تدش ا ستـقبلـية وكذلك مـحاضرات مـرئية والـتي ألقيت بـاجلمعـية خالل السـنوات ا السابـقة باإلضـافة الى برامج اجلـمعيـة ا
تخـصصة في التاريخ واآلثار في منطـقة اخلليج العربي والشرق األوسط كتبة). وتعد جمـعية تاريخ وآثار البحرين إحـدى أقدم اجلمعيات ا وآخر عن كيفية استخـدام ا
ـون) بشكل دوري وقـررت مؤخراً حتـويلها الى لـكة البـحرين العـريق. وتصدر اجلـمعية مـجلة (د تأسست سنة 1953م أُنيط إلى مهـماتهـا احلفاظ على تـاريخ وتراث 

مجلة علمية محكّمة.
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حذر
مخافة أن تباغته بلحن جديد

يتقدم خطوة 
ويتراجع خطوت

وأنتَ تصرخ في وجه :
ُ اذا اجلُ

وفي ترساناتكَ كلّ هذه األسلحة
- فا –

كلّ صباحٍ
تـدفـعُ عن نــبــضـات الــقــلب ضــرائبَ

للشيطان
أألفقُ يضيقُ

فتوسِعُهُ بإزالة سدّادتِ قناني اخلمرِ

وحتريرِ الغيالن
لــــكن حــــ تــــضــــيق عــــلى الــــعــــنق

األنشوطةُ
تــتــحــوّلُ أســرابُ الــطــيــر بــفــيكَ إلى

ذؤبان
- صول –

يخفق بجناحيه فال تُفلتُهُ الريحُ
يهمسُ للغاباتِ

َ فـــتُــنــضجُ أنــفـــاسُ الــلــحنِ عَــراجــ
النيران

ولكي يُـنـقذَ صـرخـتَهُ قبلَ تـفـتتـها في
أمالح النسيان
سيعودُ مساءً

دّ حباالً يضفر أمواج ا

  -  دو –
كلّ صباح 

يُـلـقيـه احلرّاسُ مـن القـلـعـة مـوثـوقاً
للبحر

فتحوّل جثتَهُ األمواجِ إلى أحلان
تـوقظ رائــحــةُ الــدمّ الـصــخّــابـةُ في
عشْب البحر الرغبةَ في الرقص

ومن الدوّامة يصّاعدُ كبخار الفجر
صُداح مجروح

هل صوتُكَ هذا ?
ـعـجـونة من أم صـرخـاتُ الـغرقى ا

اآلف األعوام بط القيعان ?
أم هو صوتُ تكسّرِ ألواحِ الشمس

بأسنان احليتان ?
××

وجةُ للقلعة ثانية ومساءً تقذفُهُ ا
لـــيُـــعـــيـــدَ عــلـى أســـمـــاع احلــرّاس

مواويلَ احلرمان
- ري –

في آفاق لم تثقبْها أنفاسُ القنّاصة
كــنتَ إذا مــا أغــرتكَ الــريـحُ وطـرتَ

بعيداً
تـركتكَ وعـادتْ تتـنفّسُ روحُكَ عِـطرَ

العشّار
××
عتدتَ على الطعناتِ

فما عادتْ توجعُكَ الطعنات
وعلى اجلالّد تعوّدتِ األبوابُ

رآهُ بال طَرْقٍ تُفتحُ عن بُعدٍ فهيَ 

أصبحَ لفحـيح اجلَالّد مذاقُ فناج
األقدار

تترقّبُهُ كحبيبٍ غائب
فإذا ما طالتْ غيبتُهُ

أرســـلـتَ إلى الـــغـــابـــة بـــحـــثـــاً عـــنه
نشار ا

- مي –
كــانــوا يُــرعــبــون مــا في جــوفكَ من

طيور وأسماك
يُلقون سنّاراتهم في جوفك
فتعود محمّلةً بالقبالت

كانوا مرعوب
يرون إليك تُحلق فوقهم

يكانو فتتفكك أجسادهم مثل قِطع ا
لقد جردوا صوتك من جواز السفر

فظل يتنقل
مـتـخـذاً رُتـبهـم العـسـكـريـة مـنـصّات

انطالق
بــيــنــمــا كــانــوا يُــطــرَدون من أسِــرّة

نومهم
وأيــــــديــــــهم حتــــــمـي رؤوســـــهـم من

صفعات الشمس
عندما فشلوا في اقتحام أسوارك

عركة وت بإدارة ا كلفوا ا
ومنحوه صالحيات مطلقة

يومئذ كنت منهكاً
لـكثـر ما هرّبـتَ إلى القـمر من آهات

العاشق
وت يـتقـدم من سريـرك على صـار ا

وبها يتسلق أسوارَ األمل احلجرية
ــوت الــتــالي في ويــنـــام إلى صــبح ا

ذاكرة احليتان
- ال  –

ــــــوتَ  وال لـم يـكُ يــــــســــــتـــــــرضي ا
يستبطئهُ

رّة بل يستمتع كان برشف الكأس ا
وكـــمــا تُـــخــفي صـــرخــتَـــهــا في حلم

ضحاياها العُقبان
خدعَ احلراس

فأخفى اللحن بأحداقِهُمو الصمّاءَ
وأخفى الكلماتِ بحشواتِ األسنان

- سي –
منذ قرون غادرتَ البصرة

لكنك حتى في موتكَ تشتاقُ إليها
والبـصرةُ مـا عادتْ في سُفن الـتجار

دوارقَ طيبٍ
رابعةُ العدويةُ إعتكفتْ لله

والـسـيّـابُ تـخـلى عن حِـصّـتِهِ لـلـموت
بنُزْل األقنان

والـطـاغـيـةُ حـسـيرُ الـرأس تـخـلى عن
سُفرته

لطغاةٍ بعمائِمَ من خِرَقِ األكفان
يُـلـقــيه احلـرّاسُ من الــقـلـعــة مـوثـوقـاً

للبحر
فــتـــحــوّل جـــثــتَهُ أوتـــارُ األمــواِج إلى

أحلان
تـــوقظ رائــحـــةُ الــدمّ الــصـــخّــابــةُ في

عشْب البحر الرغبةَ في الرقص
ومن الـدوّامـة يصّـاعدُ كـبخـار الفـجر

صُداح مجروح
هل صوتُكَ هذا ?

ـعــجـونـة من أم صــرخـاتُ الـغــرقى ا
اآلف األعوام بط القيعان ?

أم هـو صـوتُ تـكسّـرِ ألـواحِ الـشمس
بأسنان احليتان ?

××
وجةُ للقلعة ثانية ومساءً تقذفُهُ ا

لـيُعـيدَ عـلى أسمـاع احلرّاس مواويلَ
احلرمان

- ري –
في آفاق لم تثقبْها أنفاسُ القنّاصة
كـــنتَ إذا مـــا أغـــرتكَ الـــريـحُ وطــرتَ

بعيداً
تـركـتكَ وعـادتْ تــتـنـفّسُ روحُكَ عِـطـرَ

العشّار
××
إعتدتَ على الطعناتِ

فما عادتْ توجعُكَ الطعنات
وعلى اجلالّد تعوّدتِ األبوابُ

رآهُ بال طَرْقٍ تُفتحُ عن بُعدٍ فهيَ 
أصـبحَ لفـحيح اجلَالّد مـذاقُ فنـاج

األقدار
تترقّبُهُ كحبيبٍ غائب
فإذا ما طالتْ غيبتُهُ

نشار أرسلتَ إلى الغابة بحثاً عنه ا
- مي –

كــانـــوا يُــرعـــبــون مــا فـي جــوفكَ من
طيور وأسماك

يُلقون سناراتهم في جوفك
فتعود محمّلةً بالقبالت
لكنهم كانوا مرعوب

يرون إليك تُحلق فوقهم
يكانو فتتفكك أجسادهم مثل قِطع ا
لقد جردوا صوتك من جواز السفر

فظل يتنقل
مـتـخـذاً رُتـبـهم الـعـسـكـريـة مـنـصّـات

انطالق
بينما كانوا يُطردون من أسِرّة نومهم
وأيــــــديــــــهـم حتــــــمـي رؤوســــــهـم من

صفعات الشمس
وعندما فشلوا في اقتحام أسوارك

عركة وت بإدارة ا كلفوا ا
ومنحوه صالحيات مطلقة

يومئذ كنت منهكاً
لكـثر مـا نقلت عـلى ظهرك إلى الـقمر

من مواد البناء
ـوت يـتـقـدم من سـريـرك على صار ا

حذر
مخافة أن تباغته بلحن جديد
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بغداد

يتقدم خطوة 
ويتراجع خطوت

وأنتَ تصرخ في وجه :
ُ اذا اجلُ

وفي ترساناتكَ كلّ هذه األسلحة
- فا –

كلّ صباحٍ
تـدفـعُ عن نــبــضـات الــقــلب ضــرائبَ

للشيطان
أألفقُ يضيقُ

فتوسِعُهُ بإزالة سدّادتِ قناني اخلمرِ
وإطالق الغيالن

لــــكن حــــ تــــضــــيق عــــلى الــــعــــنق
األنشوطةُ

تــتــحــوّلُ أســرابُ الــطــيــر بــفــيكَ إلى
ذؤبان

- صول –
يخفق بجناحيه فال تُفلتُهُ الريحُ

يهمسُ للغاباتِ
َ فـــتُــنــضجُ أنــفـــاسُ الــلــحنِ عَــراجــ

النيران
ولكي يُـنـقذَ صـرخـتَهُ قبلَ تـفـتتـها في

أمالح النسيان
سيعودُ مساءً

دّ حباالً يضفر أمواج ا
وبها يتسلق أسوارَ األمل احلجرية
ــوت الــتــالي في ويــنـــام إلى صــبح ا

ذاكرة احليتان
- ال  –

ــــــوتَ  وال لـم يـكُ يــــــســــــتـــــــرضي ا
يستبطئهُ

رّة بل يستمتع كان برشف الكأس ا
وكـــمــا تُـــخــفي صـــرخــتَـــهــا في حلم

ضحاياها العُقبان
خدعَ احلراس

فأخفى اللحن بأحداقِهُمو الصمّاءَ
وأخفى الكلماتِ بحشواتِ األسنان

- سي –
منذ قرون غادرتَ البصرة

لكنك حتى في موتكَ تشتاقُ إليها
والبـصرةُ مـا عادتْ في سُفن الـتجار

دوارقَ طيبٍ
رابعةُ العدويةُ إعتكفتْ لله

والـسـيّـابُ تـخـلى عن حِـصّـتِهِ لـلـموت
بنُزْل األقنان

والـطـاغـيـةُ حـسـيرُ الـرأس تـخـلى عن
سُفرته

لطغاةٍ بعمائِمَ من خِرَقِ األكفان.
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قصة قصيرة

غـرفــة عـروسـيّن في لـيـلـة زفـافـهـمـا
..رغـم تـفــشي جــائـحــة كــورونـا في
العـالم أجمع إال إنهـا أبت الرضوخ
ـدة مـفـتـوحـة األمد حـبـيـسـة الـدار 

بال حد مدروس ..
ـعـالم الرحـبة ب عـذوبـة اجلو وا
تنـاهت صوت اليشـبه أي صوت مر
عــلــيـهــا مـســبـقــاً ..إنه يــقـبع وسط
مجمـوعة من األنام في ذات الشارع
الـذي أخــذت تـسـيـر فــيه بـخـطـوات
ـظاهر اخلالبة وئـيدة لتـتمعن في ا
لوجوه لـلنظـام  للـبضائع للشـوارع
ـــارة من حــولــهـــا..إنه كــروان في ا
لــيــلــة مـــنــيــرة فــريــدة من نــوعــهــا
..رمقتهُ بـنظرات مُبجـلة ثم غمغمت
بصـوت خـفي يالهُ مـن شاب يـجذب
مـن الـــــــــــوهــــــــــــلـــــــــــة األولـى ..بـال
مـقـدمـات..بال مـعـرفـة مـسـبـقـة ..بال
عوناً تكـلف .. ياليتهُ كـان لي سنداً 
ولـيــتـركـني سـرمــديـاً حـبـيــبـاً أخــاً
ي سيـكون هـو عا العـالم بـأجمـعه 
بأسـره..أحست إن وجنتـيها إتقدت
إحـمـراراً..هــيـمـنت عـلى مـشـاعـرهـا
بكـياسة مصطـنعة قطبت حـاجبيها
ُـحـتدم عن وأخذت تـراقب وضـعهُ ا
بُـعـد..في قـلـبـهـا بـدأ يـزداد النـبض
تـسارعت اخملـتـلف عن سابق عـهده
دقـات الــقـلب أخــذ يـخــفق بــسـرعـة
عـــلى غــيـــر عــادتـه وكــأنهُ يـــحــاول
ليشعره الهروب منها لـيقفز نحوه 
ـسـتقـبـلي بال مـنازع إنهُ مُلـهـمـها ا

..مــابـرحت تــرتـسـم الـبــسـمــة عـلى
ثـغرهـا وروحهـا وقـلبـها إال لـدقائق
ـــشــادة مـــعـــدودة حـــيث إنـــتـــهت ا
الـكالمـية وتوارى عـن ناظـريها ذاك
الـيافع الـذي بدأ يسـتوطنـها صدفة
مـنذ الـلـقـاء األول الـغـيـر مخـطط له
عـلى اإلطـالق..بـنــظـرات يــعـتــريـهـا
األسى عـادت أدراجاً في خـطـواتـها
لـتـنـبـذ حـظـاً مـابـرح ان يـتـقـد نوره
بعـد ان الزمه الديجور لفـترة زمنية
ليـست بالـقلـيلة ..مـضت وهي تردد
عــــلـى مـــــســــامـــــعـــــهــــا مـــــقـــــولــــة
للـجواهري(مستـحيل تنسى مالمح
شـخص وصل الى اعـمق نـقـطة في

قلبك) 
دلفت احـد احملالت للتـبضع وطيفه
الينـي يتـراقص في مخـيـلتـها وهي
تردد عـلى مـسامـعهـا :كيف إكـتظت

ذاكرتي به لعدة دقائق !
أكــمـلت مــسـيــرهـا لــتـأخــذ فـســحـة
الأكـــثـــر  عـــلـــهـــا تـــواسي ذاتـــهـــا
لـتــفــعـمــهــا بـحُــلــة قَـشِــبــة  أخـذت
تـتـمـعن عـبـارة لـلـجـواهـري مُـدرجة
ـــديـــنــة ـــقـــاهي فـي ا عـــلى أحـــد ا

مفادها:
(لـيس وحيداً من يسـتمتع بـصحبة

نفسه) 
قهى أنه طاولته حيث كانت فكرة ا
التـسع إال لـشخـص واحد وحتـتوي
عـلى جــانـبـهــا قـائـمـة اســمـاء كـتب
ومـجالت وصـحف مـتـنوعـة يـنـتقي

مــنـهــا الــزبـون لــيُـغــذي بــهـا عــقـله
ـفــرده مع فــنـجـان مـن الـشـاي او

القهوة او ماشابه ذلك ..
يـالـها من نُـكـتة مُـبكـيـة ! شتـان ب
اإلثـــنــــ ان تـــنــــبـــهــــر بــــشـــخص
يــســتـــوطــنك من الـــلــحــظــة األولى
ويــخــتــفي بــالــلــحــظــة ذاتــهــا وأن
تـــســتــمـــتع بــصـــحــبــة نـــفــسك مع
ماتهوى..مضت بخطوات مضطربة
وهي تـردد لمَ اليتم اجلـمع بـينـهـما
لـتكـتمل لـديَ احلـياة الـسعـيدة ..ثم
نـزل بعد نزهة سارت لـلعودة الى ا
مُـنــتـزعــة من الـبــهـجــة واألمل ولـو

لبرهة ..
في مـنــتـصف شـهــر أبـريل إشـتـدت

أزمـــة جـــائــحـــة كـــورونـــا حــيث 
إعالن احلــــظـــــر الــــصــــحي وأخــــذ
احلــيــطـة واحلــذر لــتـفــشي الــوبـاء
ولتـفادي عـدم السـيطـرة علـيه لعدم
وجـود الــعالج لــلــتـخــلص مــنه في

حالة اإلصابة ..
ـا حـولــهـا أخـذت بــنـظـرة مُــمـضــة 
تـتـمـرد عـلى الـواقع ال لـقـلـة الـوعي
ـــا لـــشــدة مـــرارة الـــواقـع الــذي إ
اصـابــهــا ..بــاتت جتــهش وتــنـشج

بالبكاء ..
وتــتـمـعن في قـول شــكـسـبـيـر (لـكي
تـسـتـخـرج احلـريـر يـجب ان تـموت
دودة القز وألن احلياة لن تعتذر لك
أبــداً تــعــلم أن تــتــجــاوز ) .. اعــلى
درجـــات الــــتـــصـــالح مع الـــذات ان

يـــواسي اإلنــســان ذاتـه بــقــوة ذاته
ليمضي باحلياة قُدماً دون الرجوع
وبـالــرغم من ضــجــرهـا من لــلــوراء
ُـحـتـدم إال إن إضـطـرارها الـوضع ا
للـخروج الى الصيـدلية ألخذ عالج
كــان خــطــوة إلســتــعــادة ذاكــرتــهــا
ـقــهى الـفـردي ووقــوفـهـا بــجـانب ا
قـهى لتواسي ..بـقلب كلـيم دخلت ا
ـرة لــتــشـبــعه حُــبـاً عــقــلـهــا هــذه ا
ــا يــهــوى رغم احلــظــر وشــغــفــاً 

اجلزئي .. 
تـتـمـتم يـاترى كـيف تـكـون الـصدف
في الـلــقـاءات ..كـان قــد جـلس عـلى
الطـاولـة األمـاميـة يـرتشـف فنـجـاناً
إلتـقت عينـاهما خـلسة من القهـوة 
دون مـــــوعــــد مــــســـــبق ..تـــــلك هي
محـاسن الـصدف عـنـدما تـأتي على

طبق من ذهب ..
بـإبتـسامـة مـشتـركة عن بُـعد..إبـتدأ
مــــشـــوار جــــديــــد إجته نــــحــــوهـــا
إســتـــجـــاب إلبـــتـــســـامـــة ثـــغـــرهــا
..بـكـيـاسـة واضـحـة :عـفـواً آنـسـتي
هـنا تُـكمن احملاسن اجلـميلـة .لعليّ
ـا لــلـمـرة األولى واألخـيـرة أنـطق 
لـم اود نـطـقهُ ســابـقـاً ..جـعــلـهـا في
حــيـــرة من أمــرهــا  هـل كــان يــعي
نـظـرة مـسبـقـة لم تـكن طويـلـة األمد

أم ماخطبه! 
آنــــســـتـي تـــتـالقى الــــقـــلــــوب وفق
ذبــذبـات مــتـشــابـهـة فــتـتــعـانق بال
مــوعــد مـســبق وبال مــدة مــحـددة 

كـــانه أشـــفـى غـــلـــيل ســـؤالـــهـــا ?
إبتلعت لسـانها لم تعد قادرة على
الــنـــطق من شـــدةفــرحـــهــا بـــتــلك
الـصدفة ..أخذ يـفسر لهـا إختفائه
ـرة األولى لـلـقـائـهـمـا ..حيث في ا
مـضى عـنـوة عن نـفـسه ..كُـنت في
حـينـها مـستـقبالً خـبر ذاك الـيوم 
صــدمــتي (إصـابــتي بــالــكـانــسـر)
أخذت الدموع تـترقرق في عيناها
العسليتيّن  ثم أكمل حديثه قائالً
:ولذات الـسبب إلصـابتي بـاللـع
فــإن مــنــاعـتـي تــكــاد تـكــون شــبه
ضـعـيـفـة ومـعـدمـة وهـا انـا الـيوم
ــــعـــرفـــة كـــوني أجــــريت فـــحص 
مـصـاب بـالـوبـاء والـلـعـ الـثـاني
والى اآلن أنــــتـــظـــر الـــنــــتـــيـــجـــة
..إســتــوقــفـتـه قــائــلـة : اتــعــلم إن
ان واحلُب الـتبـريـزي يـقـول : اإل
يـجــعالن الــبـشــر أبــطـاالً ألنــهــمـا
يُذبالن اخلوف والقلق من قلوبهم

..
بـإبـتـسـامـة مـشـتـركـة أخـذ بـيـدها
وذهــبـــا نــحــو مـــســتــقــبـل مُــفــعم
بــشـــجـــون وحُب ســـرمــدي  عـــلهُ
يـــســـتــــمـــر ويـــنـــتــــصـــر واليـــأبه
واليخـضع لـلـذبـول وإن كان حتت
رحـمـة كــورونـا  كـون الـسـرمـديـة
ـطــلق بل تــعـني التــعــني الـزمـن ا
اخلــلـود . وكـمـا قـالـهـا الـتـبـريـزي

لكيميا :-
(وفي العشق تختلط احلدود) .

ُـفــعـمـة فـي إحـدى لـيــالي أبــريل ا
بـأجواء خالبـة خَرجت لـتسـتنشق
نسـمة هـواء عذبـة أخذت تـضطرم

دينة وأزقتها الزاهية في شوارع ا
ــركــزيـة في كل ـشــعـة بــاإلنـارة ا ا
مـكـان كـأنـهـا نـشـرة ضـوئـيـة تـزين

فؤاد سالم



ـلك فـيـصل االول الـفتـرة الـذهـبيـة لـلـصحف تعـد فـتـرة حكم ا
الـبـغـداديـه اذ كـثـر صـدور الـصـحف بــسـبب احلـريـة وبـعـدهـا
ـلك فـيـصل االول فـفي عـهده الـدسـتـوريـة الـتي رافـقت حـكم ا
انتهت االدارة االنـگلـيزية وآثـار احلكم الـعثمـاني لبـغداد وهذا
لك ما ظـهر في تـعـدد الصـحف الصـادرة من تـاريخ  تتـويج ا

فيصل االول سنة  1921حتى وفاته سنة  1933وكما يلي :
في سـنة  1921صدرت جـريـدة لسـان الـعرب وجـريـدة الفالح

وجريدة دجلة وجريدة الرافدان وجريدة بريد العراق.
. علم وصدرت مجلة الناشئة ومجلة اليق ومجلة دار ا

ــفـيــد وجــريـدة الــتـوحــيـد وفي ســنـة  1922صــدرت جــريـدة ا
وجريدة احلكومة العراقية .

وصدرت مجلة التجارة العراقية ومـجلة الزنبقة ومجلة التلميذ
الـعـراقي ومجـلـة نـشرة االحـد ومـجلـة الـوقـائع العـراقـيه وهذه
وان أخذت شـكل مجـلة لـكن القـانون اسـماهـا جريدة الـوقائع
الـعـراقـيه اجلـريـدة الرسـمـيـة الـتي ال زالت مسـتـمـرة الـصدور
حتى االن وهي تصدر  اسبوعياً كل يوم اثن من كل اسبوع
سـائل احلكـومية وتتـولى نشـر القوانـ واالنظـمة واالوامـر وا
رهـــا في اجلــريــدة الـــتي تــوجـب الــدســتـــور والــقـــوانــ نش

الرسمية. 
وفي سنة  1923صدرت جـريدة بـابل وهي يوميـة فكاهـية كان
صدورهـا في بدايـتهـا اسبـوعيـة وجريدة الـبدائع وهـي جريدة
ادبــيه اجـتــمــاعـيه فــكـاهــيه كــانت تـصــدر  بـاالســبـوع مــرتـ
ــراقب كــجـريــدة ( عـربــيـة) كــمــا وصـفت نــفـســهـا وجــريـدة ا
وفـكـاهـيـة ادبـيـة جـامـعـة وجـريـدة جـحـا الـرومي الـتي وصـفت
نـفـسهـا بـأنهـا أدبـيه انتـقـادية هـزلـية مـصـورة وصدرت ايـضاً

الي وجريدة الغربال. جريدة شط العرب وجريدة العراق ا
وفي هـذه الـسـنـة صـدرت مجـلـة لـيـلى الـتي تـعـتـبـر اول مـجـلة

نسويه ومجلة اخلزانه ومجلة احلقوق.
وفي سـنة  1924صدرت جـربـدة األدب وعرفـت نفـسـها بـأنـها
جريـدة انتقاديـة ادبية فكـاهية تصـدر في االسبوع مرة واحدة
وجريدة الهزل التي عرفت نفسـها بأنها جريده هزلية مصورة
تــصـدر بـاالســبـوع مــرة واحـدة وجـريــدة احلـضــارة وجـريـدة
اليقضه وجـريدة الربيع وجريدة مـرآة العراق وجريدة الشعب

وجريدة العالم العربي وجريدة الظرائف .
ـعـلـمـ وفي نـفس الــسـنـة صـدرت مـجـلـة االصـالح ومـجـلـة ا

ومجلة الكشاف العربي.
ـشـهـورة وفي سـنـة  1925صـدرت جـريـدة كـنـاس الـشـوارع ا
شهـور ميـخائـيل تيسي وأشـتهـرت بالـهزل حيث وصاحـبهـا ا
ثلـثة وزعيم فرقة كنـسة ا قال تـيسي عن نفسه بـأنه صاحب ا
الكـنـاسـ وجريـدة( بـالك) الـتي عـرفت نفـسـهـا بأنـهـا جـريدة
ادبــيه انـتــقـاديـة فــكـاهــيـة تـصــدر مـرتــ بـاالسـبــوع وجـريـدة
ـصـور وجريـدة الفـضيـلة وجـريدة الـسيـاسة وجـريدة الـعالم ا
نبـر العـام وصدرت مجـلة ديـاري كردستـان ومجـلة احملامي ا

رشد  . عرض ومجلة ا ومجلة ا
داعب الـتي عرفت نفـسها  وفي سنة   1926صدرت جـريدة ا
ـبـدأ الى االمـام بــأنـهـا صـحـيـفــة أدب وفـكـاهـة وانـهــا تـؤمن 
وصـدرت جـريـدة  سيـنـمـا احلـياة واصـدرهـا ايـضاً مـيـخـائيل
تـيـسي وعـرفـت نفـسـهـا بـأنـهـا جـريـده ادبـيـة انـتـقـاديـة نـصف
عارف وجريدة نداء الشعب هزليه وجريدة االخالق وجريـدة ا
وفي الـسـنــة ذاتـهـا صـدرت مـجـلــة االرشـاد ومـجـلـة االصـابـة

درسة. تفرج ومجلة ا ومجلة اجلامعه ومجلة ا
وفي ســنــة  1927صــدرت جــريــدة صـــدى احلــقــائق وعــرفت
نفسها بأنها جريدة أدبية اجتماعية فكاهية انتقادية التي كان
شعارهـا خدمـة االمة وجـريدة  الـوطن  وجريـدة البـرهان التي
عـرفت نـفـسـهـا بأنـهـا اسـبـوعـيـة اجـتـمـاعـيـة فـكـاهـيـة مـصورة
وجـريـدةاألمـ وجـريـدة النـهـضـة الـعـراقـيـة وجـريـدة احلـقيـقه
وجـريـدة الزمـان وجـريـدة الضـاد وجـريـدة الكـرخ وفي الـسـنة
ذاتـهــا صـدرت مـجـلـة احلــديث ومـجـلـة الــشـرطي ومـجـلـة دار
ـعــلـمـ ومـجــلـة وفي سـنـةُ 1928 صـدرت جــريـدة الــبـرهـان ا
وجــريـدة الـتـجـدد وجــريـدة الـتـقـدم وجــريـدة اجلـهـاد وجـريـدة
صــدى الـكــرخ وجــريـدة الــصــراحه  وصـدرت مــجــلـة االقالم
ومجـلة الـقبس ومـجلـة النـجوم ومـجلة الـصدى ومـجلـة التـربية

والتعليم.
وفي سنة  1929صدرت جـريزة النـاظره وعرفت نـفسهـا بأنها
جريـدة ادبـية هـزلـية انـتـقاديـة وجريـدة الـناقـد وعـرفت نـفسـها
بـأنـهــا صـحـيـفــة أدب ونـقـد وفـكــاهـة تـصـدر كـل يـوم خـمـيس
وصـدرت جــريـدة الــشـبــاب وهي كـمــا عـرفت نــفـســهـا بــانـهـا
ـسـتـقـبل وجـريـدة صـحـيـفـة أدب واجـتــمـاع وهـزل  وجـريـدة ا
الـبـرهــان وجـريـدة بـغـداد وجـريـدة  اجلــمـعه وجـريـدة الـتـراث
وجـريـدة احلارس وجـريـدة الـكـواكب وجريـدة الـدلـيل وجـريدة
صوت العرب وجريدة الوطن وفي السنه نفسها صدرت مجلة
شهـور احملامي  أنور شاووءل احلاصـد للبـغدادي اليهـودي ا

ومجلة الواجب ومجلة الشباب ومجلة نشرة االقتصاد.
وفي ســنــة  1930صــدرت جــريــدة  اجلــهــاد وجــريــدة صـدى
الــعـهـد وجـريـدة االجـتـمـاع وجـريــدة بـغـدلـد وجـريـدة الـتـجـدد
وصـدرت مـجلـة الـرصـافي ومجـلـة الـوميـض ومجـلـة احلوادث
ومـجلة الهـدايه وصدرت مجلـة الرياح وعـرفت نفسهـا بأنها

صحيفة أدب واجتماع ونقد وهزل.   
ــشــهــورة    وفي ســنــة  1931صــدرت جـــريــدة  حــبــز بــوز ا
لصاحبها نوري ثابت التي عـرفت نفسها بأنها جريدة فكاهيه
اســبــوعـيه وهـي اهم صـحف الــفــكـاهـه في تـاريخ الــصــحـافه
الـبـغـداديه وصـدرت جـريـدة األخـاء الـوطـنـي وجـريـدة االخـبار
وجـريــدة الـنــاس وجـريــدة اجلـمــهـور وجــريـدة صــدى الـعــهـد
وجريـدة الريـاض وجريـدة الثـبات وجـريدة الـسعـادة وصدرت
ــسـتـقـيم مـجــلـة االمـاني ومــجـلـة الـقــيـثـارة ومـجــلـة الـسـراط ا

عرفة. عرض وجريدة ا وجريدة ا
وفي سـنـةِ  1932صـدرت جــريـدة بـهـلـول الـتي عـرفت نـفـسـهـا
بـأنهـا جـريـدة فـنـيه انـتقـاديه هـزلـيه وجـريـدة االهـالي وجـريدة
االنـسانـيه  وجـريـدة السـبـاق وجريـدة صـوت العـراق وجـريدة
ــمـثل وصــــــدرت مــجـلـة الـقــبس ومـجـلـة الــكـرخي وجـريـدة ا
ــوءرخ ومــجـلــة الـطـــــــــلــبـة ومــجــلـة ديــاري واهـلـي ومـجــلـة ا

العراق.
وفي سـنـة  1933صـدرت جـريـدة أبـو حـمـد وجـريـدة احلـسـام
وجـريدة الـطريق وجريـدة العـقاب وجريـدة يكي عـراق وجريدة
أل وصدرت مـجلـة االحتـــــــاد ومجـلـة الغـربيه ا
ومـجـلـة االعـتـدال ومــجـلـة االقـتـصـاد ومـجـلـة
ـيـثـاق ومـجـلـة الـقـسـطاس السـائح ومـجـلـة ا
الــتي عـرفت نــفـسـهــا بـأنـهــا فـنـيه انــتـقـاديـة

فكاهية جامدة.
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نُــــصـــــاب بـــــالـــــدهـــــشــــة ولـــــكن
بـالـصدمـة" الفـتاً إلى أن "فـرنـسا
لم تــقم بــقــطع الــرؤوس فــقط بل
حــــــرقـت اإلنــــــســــــان وقـــــــتــــــلت

اجلزائري بالدخان".
vKŽ ·ÒdF² « Ò- w² « rłUL'«

UNÐU× √

ـعـلـمون  •جـنراالت فـرنـسـا هم ا
الـكـبـار في الـقـتل واجلـرائم ضـد

اإلنسانية
ونــــوّه نــــويــــصــــر بــــأن "بــــعض
ــؤرخـــ قــارنــوا مـــا قــامت به ا
فـــرنـــســا فـي اجلــزائـــر بـــجــرائم
أدولـف هـتــلــر زعـيم الــنــازيـة في
انيا فـوجدوا أن جرائم فرنسا أ

تفوق جرائم النازية".
ومـــــضى في قـــــوله: "جــــنــــراالت
ـعـلـمـون الـكـبـار في فـرنـسـا هم ا
القـتل واجلرائم ضـد اإلنسـانية"
داعـياً إلى "إبـراز مـثل هذا الـنوع
الـــــــــوحــــــــشـي من
اجلـــــرائم لــــلــــرأي
ي .. الـــعــام الـــعــا
هــــــــــــذا سـالح فـي
أيـديـنـا لـكي نـقـول
لـلغـرب أن جـرائمه
تـــــــفــــــوق جــــــرائم
داعـش وبــــــــــعض
األطراف في العالم

اإلسالمي".
ولـفت إلى انـتـشـار
صــــفــــحـــات عــــلى
مــواقع الـــتــواصل
االجــتـــمــاعي مــثل
"فـيـسـبـوك" تـنـشر
صــــــوراً جلـــــــرائم
فرنسا في اجلزائر
مــــــقـــــــابـل صــــــور
جلــــــــرائـم "داعش"
فــي ســــــــــــوريـــــــــــا
والـعـراق مـعـتـبـراً
أن "هــنـاك صـحـوة
جتاه هذه اجلرائم
تــقـول لــلـفــرنــسـيــ أنــتم الـذين
صنعتم اإلرهاب بـوحشيتكم هو
ـــــمـــــارســـــات ردة فـــــعـل عـــــلى ا

الوحشية لالحتالل".
ÍœUÒLŠ WL−Lł

 •في مـذبـحــة الـزعـاطـشـة أبـادوا
واحـــة كــــامــــلـــة  800شــــهــــيـــداً
بـــســكـــانــهــا وقـــطــعــوا  10آالف
نـــخـــلـــة! وتُـــعـــد مـــجـــزرة واحــة
الزعاطشة بلدة ليشانة حاليا في
واليـة بسـكـرة أبرز اجلـرائم التي
اُرتُــــكــــبت إبّــــان االســــتــــعــــمــــار
الـفــرنـسي وتـعـود وقــائـعـهـا إلى
 26نـوفمـبر  1849عـندمـا هاجم
اجلنرال "هـيربيـون" الواحة التي
كانت معقل الشيخ "بوزيان" قائد
ثــورة الــزعــاطــشــة بــقــوات بــلغ
إجـمالـها  8آالف عـسكـري. وبـعد
يـــومــ من احلــصــار والــقــصف
ـــدافـع تــــمــــكـــنـت الــــقـــوات بــــا
الــفـرنــســيـة من تــدمــيـر الــواحـة
بـالـكـامل وقـطع  10آالف نـخـلـة
وإحـــصــاء  800جـــثــة لـــشــهــداء
جــــزائـــريــــ وعـــدد آخــــر غـــيـــر
معروف حتت األنقاض. ومن ب
الشهداء كان الشيخ "بوزيان".

أما اجلـيش الفـرنسي فقـد خسر
 165جـــــنـــــديـــــاً وأصـــــيب 790
آخــريـن وفق احلــصـــيــلـــة الــتي

صادر. أوردتها بعض ا
جمجمة الشهيد القائد اجلزائري

شريف بوبغلة
 •قــطـــعــوا رؤوس اجلـــزائــريــ
وعـرضـوها في األسـواق مـصادر
جـــزائـــريــــة حتـــدثت عن "إبـــادة"
ســكــان "الـــزعــاطــشــة" عن بــكــرة
أبـيـهم; لـكن ال يـوجد مـا يـؤكد أو
يـنفي بقـاء أحفـاد لسكـان الواحة
أو للـشيخ بوزيان الـذي قُتل ابنه
وعمره  16سنة وقُطع رأسه هو
اآلخــــر.الـــصـــحـــافي اجلـــزائـــري
حـفيظ صـواليلـي قال في دراسة
نـشـرهـا بـجـريـدة "اخلـبـر" يـوم 5
يــولـيـو  2015إنه "بـعــد مـعــركـة
الـــزعــــاطـــشـــة الــــتي خــــاضـــهـــا
قـاومون من  16يولـيو إلى 26 ا
نوفـمبر   1849على بعد  30كلم
جنـوب غـرب مديـنـة بسـكـرة; قرّر

الـعــسـكــريـون الـفــرنـســيـون قـطع
رؤوس الـــقـــادة مـــنـــهـم بـــوزيــان
والــــشـــريـف مـــوسى الــــدرقـــاوي
وعَـرْضـهـا في إحـدى الـثـكـنـات ثم
ـدة ثالثة أيام األسواق بـبسـكرة 
ـن يــتــجــرأ عــلى لــتــكــون عــبــرة 
مـــقــــاومـــة بالده حــــسب احملـــتل

الفرنسي".
وتــابـع صــوالـــيـــلي: "وألن هــؤالء
ـقـاومـ وغـيـرهم مـثّـلـوا رمـوزا ا
لرفض احملتل احتفط الفرنسيون
ــقــطــوعــة بــطــريــقـة بــرؤوســهم ا

مُذلة".
—U²  Ídz«e'« bONA « WL−  

ــان الــفــرنــسي وافـق عـام  •الــبـر
 2010عــــــلـى إعــــــادة جــــــمــــــاجم
مـحاربي كايـدونيـا التي احـتفظت

بها فرنسا !!
ـــــاضي نـــــشــــرت وفـي مــــايـــــو ا
صحـيفة "لـوموند" الـفرنسـية نداءً
ثـقفـ فرنـسيـ وقعـوا عريـضة
قاوم للمطالبة بإعادة جماجم ا
اجلـزائريـ إلى اجلزائـر مشـيرة
ـــوضــوع الـــذي عــنـــونــته بـ في ا
قـاومـ اجلزائـري ال "جـمـاجم ا
مـكان لـهـا في متـحف باريس" إلى
ـان الـفـرنسـي على مـصـادقة الـبـر
قــانــون يــســمح بــإعــادة جــمــاجم
ـــــاوري" في 2010 مـــــحـــــاربـي "ا
الذين جرى االحتفاظ بهم بفرنسا
إلى موطنهم كاليدونيا اجلديدة.
 •االستعـمار الفرنـسي انتهج منذ
دخـوله اجلـزائـر سـيـاسـة تـهـجـير
واسعـة النـطاق وحـتى إبادة قرى
بــأكــمـــلــهــا اســتـــمــرت إلى غــايــة

خروجه عام 1962
من جهته قال ميشال غيرو مدير
تحف الوطني للتاريخ الطبيعي ا
في بـــاريس فـي يـــونــيـــو: "نـــحن
مـسـتـعـدون لـدراسـة طـلب تـسلـيم
جمـاجم اجلزائريـ احملفوظة في
مـتحفـنا" مـشيـرا إلى "عدم وجود
أي عـائـق قـانــوني لـتــسـلــيـمــهـا"
حـسـبــمـا أفـادت به وكـالـة األنـبـاء
اجلـزائريـة. بن يوسف تـلمـساني
رئــيس اجملـلـس الـعـلــمي لـلــمـركـز
اجلــزائـري لــلــبــحث فـي الـتــاريخ
حـكـومي الــذي طـالب بـاسـتـعـادة
تـلك اجلمـاجم قال لألنـاضول إنه
"من الصـعب اليوم حتـديد خارطة
ــــــقـــــاومـــــ ألحـــــقــــــاد هـــــؤالء ا
اجلـــــزائـــــريـــــ الــــذيـن تـــــوجــــد
جــمــاجــمــهم في مــتــحف بــاريس
: الـسبب األول لسـبـبـ رئـيسـيـ
ـقـاومـ لم يـكـمن في أن "هـؤالء ا
ـنطـقة يـكونـوا بالـضرورة أبـناء ا
التـي وقعت فـيـهـا ثورات شـعـبـية
ضـد االسـتعـمـار; ولـكنـهم تـنـقـلوا
ــــــؤازرة من مـــــــنــــــاطـق أخــــــرى 
إخــــوانــــهم ضــــد بــــطش احملــــتل
وظــــلـــمـه وقُـــتــــلـــوا فـي مـــعـــارك
ومـجــازر لــتـنــقــطع أخـبــارهم عن
أهــلــهـم في مــنـــاطق أخــرى". أمــا
الـسـبب الثـاني فـهـو معـروف لدى
كــافـــة الـــبــاحـــثـــ في الـــتــاريخ
ويـــتــــمـــثل في أن "االســــتـــعـــمـــار
الـــفــرنــسـي انــتــهج مـــنــذ دخــوله
اجلـزائر سـيـاسـة تـهجـيـر واسـعة
النطاق وحتى إبـادة قرى بأكملها
ضـد الـسـكـان اسـتـمرت إلـى غـاية
خـروجه عام 1962.  وكـان يكـسر
قبـائل وبنقل أفـرادها إلى مناطق
أخـــرى وحــتى خـــارج الــبالد; من
أجـل كــســـر شــوكـــة أي مــقـــاومــة

لوجوده" وفق تعبير تلمساني.
محـمـد بـلـحي بـاحث في الـتاريخ
من مـنـطـقـة بـسـكـرة الـتي شـهـدت
ثورة الزعاطـشة في القرن التاسع
ــنــطــقــة عـــشــر قــال إن "ســكــان ا
أبـادتـهم فـرنـسـا عن آخـرهم. ومن
الــــــــصــــــــعـب احلــــــــديـث اآلن عن
ساللــــتــــهم وأحــــفــــادهم". نــــديـــر
بـولـقرون مـديـر صـحـيـفـة "صوت
األحـرار" الــتــابـعــة حلــزب جـبــهـة
الـــتــحـــريــر الـــوطــنـي احلــاكم في
اجلــزائــر ويــنــحـــدر من مــنــطــقــة
"لـيــشــانـة" الــتي يــقـول مــؤرخـون
إنـهـا كانت مـهـد ثـورة الـزعـاطـشة
الشعبية عام  ?1849أكد أن "هذه
ــكن أن ـــنــطـــقـــة شــهـــدت مـــا  ا
نسميه إبادة جماعية كاملة أرضاً

وبــــــشــــــراً ونــــــخــــــيـالً مـن قــــــبل
." الفرنسي

هــكــذا عـــلّــقــوا رؤوس الــســهــداء
بـوبـغـلـة وابـنه ومـسـاعـده لـثالثـة
أيـــام- كـــتــاب: جـــيش أفـــريـــقـــيــا
للكاتب الفرنسي فرانسوا كينوا
قـطـوعة  •عـلّـقوا رؤوس الـثـوّأر ا

لثالثة أيام
ــتــحـدث لألنــاضــول هـذه وروى ا
ـــعــركــة والــتي أجنــز بــشــأنــهــا ا
: "كــمــا هـو بــحــوثــاً عــدة ســابــقــاً
مـعـلوم تـاريـخـياً في  26نـوفمـبر
 1849وعـلى إثـر الهـجـوم الكـبـير
الـــذي قـــامت بـه قـــوات االحـــتالل
الـــفــــرنـــسـي حـــيـث إن مـــصـــادر
فرنسيـة حتدثت عن قيام  8جنود

فــرنـســيــ بــهـذا الــهــجـوم ... 
جتـميع أهل الـقرية وقـتل الشـهيد
بوزيـان الذي استـشهد على أرض
عركـة شاهراً سيـفه في مواجهة ا
قـــــــوات االحــــــتالل وقُــــــنـل ابــــــنه
والــشــيخ درقــاوي مــعه" وقُــطـعت

رؤوسهم
‰ö²Šô« rz«dł

وأردف: "لـــلــــداللــــة عــــلى جــــرائم
االحــــتـالل قــــامت الــــســــلــــطــــات
الـفـرنسـية بـقـطع رؤوس الشـهداء
الـثالثة و الـتـنـكـيل بـهم ونُـقلت
إلى بــسـكـرة  30كـلم من مــنـطــقـة
الــزعــاطـشــة و تـعــلــيـقــهــا عـلى
أل لــــثالثــــة أيـــام في مـــرأى مـن ا
محاولـة لترويع وقهـر اجلزائري
قاومة قد انتهت". وكرسالة أن ا
وأشــــار بــــولـــــقــــرون إلى وجــــود
عريضة في إطـار مسعى استعادة
جــمــاجـم اجلــزائــريــ كــلــهــا من
باريس وقد جـرى التوقيع عـليها
من لــدن شــخــصــيــات تــاريــخــيــة
ـيـة بـالتـعـاون مع جمـعـية وأكاد
مـشــعل الـشــهـيـد غــيـر حـكــومـيـة
وأنهم بـصدد تـفعـيـلهـا. كمـا أنهم
نـاسبة ذكرى  26نوفمبر قرّروا 
ــصــادفـة لــذكــرى ثـورة ـقــبل وا ا
الـزعاطـشة تـأسيس جـمعـية تـهتم
بجمع الوثائق حول تلك الثورة.
ّ الـتــأكــد من أن سـبع جــمـاجم و
تــعــود إلى مـقــاومــ جـزائــريـ

بـيـنـهـا جـمــجـمـة الـشـيخ بـوزيـان
قــائــد تــمــرد الــزعــاطــشــة بــشـرق
اجلزائر عام  ?1849والذي أسره
الــــفــــرنــــســــيــــون وأُعــــدم رمــــيــــاً
بـالـرصـاص وقـطع رأسه وأخـرى
ألحـد مسـاعديه. وقـد أضيـفتا إلى
ــتــحف في 1880. مــجــمــوعــات ا
وهــنــاك أيـضــاً جــمـجــمــة مـحــمـد
ــلــقب ـــالك ا األمــجـــد بن عــبــد ا
بالشريف بوبغلة الذي فجر ثورة
شـعـبـية وقُـتل وقُـطـع رأسه أيـضا

عام 1854.
الباحث عـلي فريد بـالقاضي الذي

أساة الفاجعة اكتشف ا
 •اجلــمـاجـم مــحـفــوظــة في عــلب

كرتونية تشبه علب األحذية!
وتـتــواجـد اجلـمــاجم في عـلب من
ـــقـــوّى مـــوضـــوعـــة في الـــورق ا
خـزانــات حـديـديــة مـعـروضـة في
ـتحف الـفـرنسي حـسب وسائل ا

إعالم محلية.
وفي عـــــمــــود رأي نــــشـــــره عــــلى
اإلنترنت عبر علي فريد بلقاضي
الـذي يـطـالب بـعـودة هـذه الـرفات
إلـى اجلــــــزائـــــــر عـن أســـــــفه ألن
اجلـمـاجم ملـفـوفة ومـوضـوعة في
علب كـرتـونـية عـاديـة تذكـر بـعلب
مـحـالت األحـذيــة. ورفض بــرونـو
دافيد هذه االنـتقادات مشيراً إلى
أن العلب مـخصصة لـهذا الغرض
ومـــــكــــــلـــــفــــــة وأوضح أن هـــــذه
اجلــمــاجم مــصــفــوفـة فـي خـزائن
مـقـفـلـة في صـاالت مـقـفـلـة. وتـابع
تـحف أنه مـنـذ أن تـولى رئـاسـة ا
في نهـاية  2015قرر أنه ليس من
حق أحــد أن يـرى هــذه اجلــمـاجم
احتراماً لرفـات بشرية  التعرف
عـلـى أصـحــابـهــا وأضـاف أنه لم

. يرها هو أيضاً
الحظ أن اجلـمـاجم مــحـفـوظـة في
علب كرتونية مثل علب األحذية

 •عن قناة العالم 
عـــــبـــــد الـــــرزاق بـن عـــــبـــــد الـــــله

ومصطفى دالع ــ هيسبرس.

s Š p dÝ 5 Š

بغداد

هــذه أوصــاف ســاقــهــا مــؤرخـون
وباحثون جزائريون عقب الكشف
عـن آالف اجلـمـاجم احملـفـوظـة في
ــقــاومــ أحــد مــتــاحف بــاريس 
جـــزائـــريــــ قُـــطـــعـت رؤوســـهم
بــأوامـر جــنـراالت فــرنـســيـ في
مشـهـد يـحاكي من وجـهـة نـظرهم
مــا يــفـــعــله الـــتــنــظـــيم اإلرهــابي
"داعش" في عــصــرنـا احلــالي; بل
"فاقَهُ" ليعكس إرهـاباً يعود عمره

إلى القرن التاسع عشر.
تـلـك اجلـمــاجم أحـيـت "جـرائم" لم
تُـــدفن ارتـــكــــبـــهـــا االســـتـــعـــمـــار
الــــفــــرنــــسـي وطــــالـت مــــنــــاطق
بـاجلـزائــر هُـجّـر بــعـضـهــا وأُبـيـد
; قاوم سكـانها لتـنقطع ساللـة ا
فــلم يـعــد لــهم أحــفـاد يــتــوارثـون
تاريخهم سوى باحث من منطقة
"لــيـشـانــة" الـتي يـقــول مـؤرخـون
إنـها كانت مـهد "ثـورة الزعـاطشة"

الشعبية عام 1849.
قـناة "فـرنـسا  "24بـثّت قـبل أيام
من اآلن تــقــريــراً كـشــفت فــيه عن
 18ألـف جـــمـــجـــمـــة مـــحـــفـــوظــة
ـــتــحف "اإلنــســـان" في بــاريس;
منها  500فقط جرى التعرف على
هـويــات أصـحـابـهــا من ضـمـنـهم
ـقـاومة اجلـزائـرية  36قـائـداً من ا
قُتـلوا ثم قُـطعت رؤوسـهم من قبل
قوات االستعمار الفرنسي أواسط

القرن التاسع عشر.
" •لم يُــقـرأ في الــتـاريخ أن قــومـاً
قــــطــــعــــوا رؤوس آالف الــــبــــشـــر
وخـبّــأوهــا في مـتــحف طــيـلــة مـا
يـــــزيــــد عن قــــرن ونـــــصف إال في

فرنسا"
ولـم يُــــكـــشـف بــــدايــــة ســــر هـــذه
اجلــــــمــــــاجم ســــــوى فـي مـــــارس
 ?2011عـــــلى يـــــد عـــــلي فـــــريــــد
بــالــقــاضـي الــبــاحث اجلــزائــري
ـــقــيـم في فــرنـــســا. وفـي الــعــام ا
نــفــسه صـدرت عــريــضـة تــطـالب
بـاسـتـرجـاعـهـا; غـيـر أنهـا لم تـلق
ـاضي . وفي أيـار ا رواجـاً كـبـيـراً
تـمـكّن إبراهـيم سـنوسي األسـتاذ
اجلــزائـري في جــامـعـة "ســيـرجي
بـونــتــواز" الـفــرنـســيــة من جـمع
قـرابة  30ألف تـوقـيع السـتـرجـاع

بالده لهذه اجلماجم.
ســعـيــد عــبـادو رئــيس "مــنـظــمـة
اجملـــاهـــديـن" اجلـــزائـــريــــة شـــبه
ـقــاومـ الـذين حــكـومـيــة تـضم ا
حاربوا فرنسا قال لألناضول إنه
"لم يـــقـــرأ في الــتـــاريخ أن قـــومــاً
قــــطــــعــــوا رؤوس آالف الــــبــــشـــر
وخـبــأوهــا في مـتــحف طــيـلــة مـا
يـــــزيــــد عن قــــرن ونـــــصف إال في

فرنسا".
ة ال تُغتفر  •اخفاء اجلماجم جر
وظـلم ال مـثـيـل له- هـذا ردّ جـمـيل
 137ألف جـــزائــري شـــاركــوا في
اني حترير فرنسا من الغزو األ
سعيد عبـادو وصف إخفاء فرنسا
ـة ال لــهــذه اجلــمــاجم بــأنه "جــر
تُغـتفـر وظـلم ال مثـيل له" مـطالـباً
السلطـات الفرنسيـة بإعادتها إلى
اجلــــزائــــر مـن أجل دفـــــنــــهــــا في
أرضهم طـبقاً التفـاقية إيـفيان ب
اجلـزائــر وفـرنـسـا والــتي انـتـهت
ـصـيـر بـاالسـتـفـتـاء عـلى تـقـريـر ا
واسـتقالل اجلـزائر في  5يولـيوز

.1962
وأشار رئـيس "منظـمة اجملاهدين"
إلى أن "الـــســلـــطــات اجلـــزائــريــة
أرسلت وفدا إلى فرنـسا في يناير
 2016تـــرأّسـه وزيــر اجملـــاهـــدين
الطيب زيتـوني الذي قال إن هناك

أمالً السترجاع اجلماجم".
وتابع: "الفرنسيـون يحملون فكراً

اسـتــعــمـاريــاً وال نـأمـن جـانــبـهم
ونـستـعد لـهم" مسـتدركـاً بالـقول:
"نـعـمـل لـلـتـعـامل مع فـرنـسـا عـلى
ثل عـاملة با أساس النـد للند وا
خــــاصـــة أن  138ألف جــــزائـــري
شــاركـوا فـي حتــريــر فـرنــســا من
ـــاني خالل احلـــربـــ الـــغـــزو األ

ــيـتـ األولى 1918 /1914 الـعـا
والثانية 1945 /1939

ولـفت إلى "اعـتـراف فـرنـسـا بـذلك
مـن خالل دعـــــوتــــهـــــا اجلـــــزائــــر
لـلمـشاركـة في االحتـفال بـانتـصار
فـــرنـــســـا عـــلى الـــنـــازيـــة في 14
يــولــيـوز  ?2014ألنّ اجلـزائـريـ
شـاركـوا بـدمــائـهم في الـدفـاع عن

استقالل فرنسا".
ـتحف مـيشـال غيرو وسط مـدير ا
اجلماجم ويقـول إن االحتفاظ بها

كان ألسباب علمية
قراطية " •بلد كفرنسا تدّعي الد
وحــقــوق اإلنــســان تـضـع رؤوسـا
ــســتــعــمــر بــبــشــاعــة قــطــعــهــا ا
ووحـــشــيـــة وِفــعْـل ال يــقـــتــرفه إال
اإلرهاب في متـاحف لتُعرض على

الزوّار"
وجـنّـدت اجلـزائـر خـالل احلـرب
يـة األولى والثـانيـة عشرات الـعا
اآلالف من اجلزائري ودفعت بهم
في الـصـفــوف األمـامـيـة جلـبـهـات
القـتال حيث قُـتل منهم اآلالف في

ان. عارك ضد األ ا
وخــــــــــــــــــــــالل
األســـــــــبــــــــوع
ـاضي قالت ا
اخلــــارجـــــيــــة
الـفـرنـسـيـة إن
بــــــــــــــــــــاريـس
واجلـــــــزائـــــــر
جتــــــــــريـــــــــان
"حـــــــــــــــــــــوارا
وثـــــــيـــــــقًـــــــا"
وتـــعـــمالن في
إطـــار "مـــنـــاخ
مـن الـــــثــــــقـــــة
بـشــأن جــمـيع
الـقـضـايـا ذات
الــــــــصــــــــلـــــــة
بـــــالـــــذاكـــــرة;
بـيــنـهــا إعـادة
50 نــــــــحــــــــو 
جـــــمـــــجـــــمــــة
حتــتـــفظ بــهــا
بــــــــــاريـس في
خــــــــــزانـــــــــات

ــتــحف بــعــيــداً عن مــعـدنــيــة بــا
الـزوار" وهـو ما كـان قـد صرح به
اضي الـوزير زيـتـوني في تمـوز ا
بـأنه جرى تـشكـيل جلان مـشتـركة
بـ الـطـرفـ بـهـدف "اإلسراع في
اســـــتـــــرجـــــاع جــــمـــــاجـم هــــؤالء

." قاوم ا
WŽuDI  ”Ëƒ—

وأبـدى الـوزيـر اسـتـغـرابه من "أن
بــــلـــداً كــــفـــرنــــســــا الـــتـي تـــدعي
ـقــراطـيــة وحـقــوق اإلنـسـان الــد
ـسـتـعـمـر تـضع رؤوسـا قـطـعـهـا ا
ببشـاعة ووحشيـة وفِعْل ال يقترفه
إال اإلرهـاب في مـتـاحف لـتُـعـرض
عـلى الـزوار" واصـفـاً مـا اقـترفـته
فـرنـسـا "بـعـمل يُـبـرز أقبـح صورة

عرفها تاريخ البشرية".
من جــهــته رأى عــمــار ســعـداني
األمــــ الــــعـــام حلــــزب "جـــبــــهـــة
الــتــحــريــر الـــوطــني" احلــاكم في
اجلزائـر أن إخراج فـرنسا قـضية
قـاوم اجلزائري إلى جماجم ا
ـــثـــابـــة "إهـــانــة" الـــعـــلن يـــعـــد 

. للجزائري
وتــســاءل في تــصــريح صــحــفي
ــاذا نـالقي إهــانــات جــديــدة من "
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علي فريد القاضي

جمجمة حمادي

اجلماجم التي  التعرف على أصحابها

دولـة فرنسـا تقـول إنها صـديقة?".
اذا أخـرجوا وواصل تسـاؤالته: "
قضية جمـاجم مقاوم جزائري
مـوجـودة في متـحف بـباريس إلى
الـــعـــلن?". وتـــابع: "لـــقــد أســـمــوه
متحف اإلنسان مع أنه كان يجب
أن يــسـمى مــتـحف احلــيـوان; ألن
فيه إهانة ألشرف رجال اجلزائر".
لم يـــتم الـــكــشـف عن وجـــود تــلك

اجلماجم حتى شهر آذار 2011
 •جرائم فرنسا في اجلزائر تفوق

جرائم النازي
مـن جانـبه قـال الـطـيب الـهواري
رئــيس مــنـظــمــة أبــنـاء الــشــهـداء
ـقــاومـ الـذين قــتـلـتـهم يــتـامى ا
فرنـسا إنّ "العـالم سيكـتشف مرة
أخرى أن فرنسا التي خرجت بعد
ية الـثانية في 1945 احلرب العـا
لـتـنــدّد بـاجلـرائم ضـد اإلنـسـانـيـة
الـتي ارتـكبـتهـا النـازية هي ذاتـها
الـــتي نــفّــذت نــفس اجلــرائم ضــد
اجلزائـري ومـا زالت تنفـذ مزيداً
من اجلـرائم إلى يـومـنـا هـذا عـبـر

عدم الكشف عن احلقيقة".
ووصف "الــهــواري" في تــصـريح
لألنـاضـول إخـفاء اجلـمـاجم بأنه
ـة دنـيــئـة وغـيــر أخالقـيـة" "جــر
مـشدّداً عـلى ضـرورة استـرجاعـها
مع األرشــــيف اجلــــزائــــري الـــذي
استولت عليه فرنسا خالل الفترة

االستعمارية.
وحــول مـــحــاولــة الـــفــرنـــســيــ
ـــتــطــرف خــاصــة مـن الــيـــمــ ا
إلـصــاق تـهـمــة اإلرهـاب بـاإلسالم
; اعتبـر أن "الفرنـسي ـسلمـ وا
يـــكــــشــــفــــون أمــــام الـــتــــاريخ أن
االستعـمار سبق "داعش" في قطع
الــــــرؤوس وحــــــرق األجــــــســـــاد"
مـضــيــفـاً: "اإلنــسـانــيـة والــتـاريخ
يـكـشفـان أن جـرائم قـطع الرؤوس

ـســلـمـ لــيـست مـن تـصـرفــات ا
ولـكـنــهـا مـنــهم الـفــرنـسـيـ و
إلـصـاقـهـا بـنـا".وفي هـذا الـصـدد
أشــــــار إلى أن " 1600عــــــائـــــلـــــة
جــزائـريــة من قــبـيــلـة أوالد ريـاح
أبـادهـا الفـرنـسـيـون بـالـدخان في
الـقــرن الــتـاسـع عـشــر في جــبـال

. الظهرة بوالية مستغا
ووقـعت مــا يُـسـمــيه اجلـزائـريـون
"مـــحـــرقـــة أوالد ريــــاح" عـــلى يـــد
ـــابل الـــعــــقـــيــــد الـــفــــرنـــسـي "إ
بـيـلـيسـيي" في  19و 20حـزيران
 1845الذي حاصـر نساءً وأطفاالً
ومدني في مـغارة فرّوا إليها في
جـبال الـظـهـرة فـأشعل الـعـسـاكر
الـفــرنـســيـون الـنــار في مـدخــلـهـا
حـتى لقي جـميع من فـيهـا حتـفهم
اختناقـا بالدخان وأبيـدت حينها
قـبيلـة أوالد رياح بـأكملـها حسب

. مؤرخ
ــؤرخ عــلـى اخلط نــفـــسه ســـار ا
اجلـزائـري مـصطـفى نـويـصر في
وصـــفه لالســتـــعــمــار الـــفــرنــسي
لبالده قائالً لألناضول: "لو نفتح
ســـجل فـــرنـــســا فـي اجلــزائـــر لن
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{ لـوس اجنـلوس  —وكاالت - كـشـفت
مــذكــرات مــلـك الــبــوب الـــراحل مــايــكل
جــاكـســون خــبــايــا جــديـدة عـن حـيــاته
ــثل وفــنـان وتـصــمــيــمه لــيـصــبح أول 
لـيارات قبل وفاته كما ومخرج متعدد ا
أنه كـان مـهـووسـا بـفـكـرة اخلـلـود.وجـاء
في كــتـاب الــصــحـافـي اإلسـتــقــصـائي
ديالن هـوارد أن (جـاكـسـون كـان يـريد
أن يصبح خـالداً مثـل تشارلي تـشابلن
ووالت ديـــــزنـي).وذكـــــر الـــــكـــــتــــاب أن(
جاكسون وضع لنفـسه هدفاً يتمثل في
كسب  20مـلـيـون دوالر أسـبـوعـيـاً عن
طريق إقـامـة حفـالت سيـرك دو سـوليل
واحلـصـول عــلى صـفـقــات مع شـركـات
ـيـة).كـمــا سـردت مـذكـراته (أنه كـان عـا
خـائــفــاً من شــخص يــريــد قــتــله وكـان
يشعر بأن شـخصاً ما يخـطط لتدميره)
ذاكـراً (األشـرار في كل مـكـان. يـريـدون

تدميري وأخذ شركتي).
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ـي العراقي حـاضر في الـورشة االلكـترونـية التي االكاد
ــاضي كــلـيــة االعالم في اجلــامــعـة اقـامــتــهـا الــثالثــاء ا

العراقية بعنوان (البناء الفني لنشرة االخبار).
 ÍdB*« vLKÝ

مـثلـة السـوريـة اكدت أنـها مـتحـمـسة لـلجـزء احلادي ا
عـشـر من مـسـلـسل (بـاب احلـارة) مع اخملـرج مـحـمـد
زهيـر حيث ستطل بشخصية (أم منصور) التي سبق

وأن قدمتها في اجلزء العاشر.
 rOKÝ WL ½
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طـربة اللبـنانيـة تلقت امنـيات االوساط الـعربية الـفنية ا
وعـشـاق صـوتـهــا بـالـصـحـة الـدائـمــة بـعـد خـضـوعـهـا
لعـملـيـة قسـطرة في الـقـلب داخل مسـتشـفى كـليـفالند

ي في أبو ظبي.  العا
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سلمى حايك عبر صفحتها اخلاصة على
أحد مـواقع التـواصل اإلجـتمـاعي صورة
ظهرت فيـها برفقـة والدتها
ـنــاسـبـة عــيـد مـيالد وذلك 

األخيرة.
وأرفـــقـت حـــايك الـــصـــورة
بـــرســـالـــة عــايـــدت فـــيـــهــا
والدتها بالـقول:(عيد ميالد
سعـيد أمـي الرائـعة. شـكراً
لك ألنك مــنـحــتـني احلــيـاة
واحلب واجلــــــــيـــــــنـــــــات).
ـــتـــابـــعـــون مع وتـــفـــاعل ا
الــصـورة بــشـكـل كـبــيـر إذ
أجـمــعت الـتـعـلــيـقـات عـلى
الـشــبه الـكــبـيــر بـ حـايك
ووالدتهـا وخاصةً لـناحية

العيون
يـــشــار إلـى أن األم وتــدعى
ديانا خيمينز مكسيكية من
أصل إســبـانـي في حـ أن
والـــــــد حـــــــايـك هـــــــو رجل
ـــكـــســيـــكي من االعـــمــال ا
أصل لبناني سامي حايك.

{ لـــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت نـــشـــرت
ـكسـيـكيـة من أصـول لـبنـانـية الـنجـمـة ا
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لـلـعــلـوم االجـتـمـاعــيـة يـحـمل اسم
ــنــاســبـة الــعالَّمــة عـلـي الـوردي 

مرور 25 عاما على رحيله. 
وأوعـــــــز الــــــوزيــــــر
حــــــــســـــــن نـــــاظم
إلـى  اجلــــــــــهـــــــــات
ـعـنـيـة في الوزارة ا
بــــــإعــــــداد دراســــــة
إلعــــادة تـــــأهـــــــــيل
وتـــــرمــــــــيم قــــــبـــــر
الـــــــعـالمـــــــة عـــــــلي

الوردي
  (1913م  -1995 م)
ـظــهـر وإظــهـاره بــا
الـــــذي يـــــلـــــيق به 
وإجنـــــاز تــــمـــــثــــال
تـــخــلـــيــداً لـــذكــراه.
وفقا لبـيان نشر في
صـفـحـة الوزارة في
(فــيــسـبــوك) والـذي
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تقـرر في وزارة الثـقافـة والسـياحة
واآلثـار اســتــحـداث مــؤتــمـرٍ دولي

اكـد (عــلى ضـرورة الـعــنـايــة بـهـذا
الرمز الفكري الكبير ليس في حقل
الدراسات البحثية فحسب  وإنّما
في كـل مــا يـــشــيـــر إلــيـه من أثــرٍ 

وقيمةٍ فنيةٍ). 
وعلى صعيد متصل فقد غرد وزير
الثقــــــــافة على حسابه الشخصي
ـنـــــــــــاســبــة ذكـرى في تــويــتــر 
رحيل العالّمـة الوردي التي توافق
يــوم 1995/7/13 (عـــلي الـــوردي
فـي ذكـراه لم نُـنــجب مـثــيـلَهُ حـتى
اآلن. جــــمع االجــــتـــمــــاعَ عـــلــــمـــاً
والـتــاريخَ مـورداً واألدبَ الـسـامي
طـريقـةً ألـيست هـذه أطـراف اجملد
ح تشتـغل في اجملتمع والتاريخ

واألدب. 
لم نُنجب مثيـلَهُ ألنّ فرادتَُه عصيّة
ُــحـال بل ولــيس هــذا دخـوالً في ا
هو جبـلّة األشياء الـتي هي بصمة
ال تـتكـرّر. ال أسـمّي أحداً غـيـر علي

يـة كـارول جي كـشـفت الـنـجـمـة الـعـا
عن إصـابـتــهـا بـفــايـروس كـورونـا إذ
نشـرت عـبـر صفـحـتـها اخلـاصـة على
أحــد مــواقع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي
مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث
ــوضـوع.وقــالت مــصــادر عــبـر( عن ا
ز) أن كارول حقا لوس أجنلوس تـا
ال تـــعــــرف كـــيف تــــمت اصـــابــــتـــهـــا
بفايروس كورونـا  ألنها كانت حذرة
لـلـغــايـة  مـنــذ الـبـدايــة كـانت كـارول
حتتـرم احلجر الـصحي  إضـافة الي
ـــعـــايـــيـــر اإلبـــعــاد أنـــهـــا تـــلـــتــزم 
االجــتـــمــاعي واســـتــخــدام األقـــنــعــة
ـطــهـرات بــاســتـمــرار. كـارول جي وا
إسمـها احلـقـيقي كـارولـينـا جيـرالدو
نـافــارو ولـدت في 14 شـبـاط 1991
بــكـولــومـبــيـا  كـانت عــلى عالقـة مع
مـــغــــني الــــراب أنـــويـل إي إي مـــنـــذ
وقد تمت خطوبتهما مؤخرًا 2018
كـانت عـلى عالقـة مع جي بـالـفـ في
ـــمـــثل عــام 2017. الى ذلك صـــرّح ا
ـي إدريس إلـــبــا إنّ (إصــابـــته الـــعــا

مـثلـة العـراقـية تـلقت تـعازي االوسـاط الـفنـية بـرحيل ا
شـقـيــقـهـا ايـســر الـذي اسـتـشــهـد في قـاطع عــمـلـيـات
صالح الــدين سـائـلـ الـله تـعــالى ان يـسـكـنه فـسـيح

جناته.

ي الفلـسطـيني صـدرت له عن جتمع الـباحث واألكـاد
(باحـثون بال حدود) خـمسة كـتب حول جائـحة كورونا
ضمن سـلـسـلـة (كتب كـورونـا) من عـنـاوينـهـا (كـورونا

معلومات وأرقام) و (مائة مفهوم في كورونا).

قـائد شرطة النجف تلقى تهاني
زمـالئه لـــــصـــــدور أمــــر وزاري
بـترقـيـته من رتـبـة عمـيـد شـرطة

الى رتبة لواء.

نـقـيب الــفـنـانـ األردنـيـ اعــلن ان مـهـرجـان األغـنـيـة
األردنيـة يعود حملبيه من جديـد ليقدم لهم أجمل أغاني
الزمن اجلـميل وليكتشف من جديد أصواتا فنية شابة

بعد توقفه منذ عام 2015.
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الشـاعر العمـيد السـابق لكلـية االداب بجامـعة بغداد 
ـيـة والـثـقـافـيـة الـعـراقـيـة بـعد ان نـعـته االوسط االكـاد
سـائــلـ الـلـه تـعـالى ان ــاضي ـوت الــثالثـاء ا غـيــبه ا

يسكنه فسيح جناته.

كارول جي

فـــرقــــة (فـــور إم) بـــالــــتـــعـــاون مع
شـقـيــقـاته األربـع وحـقـقت الــفـرقـة

جناحًا باهرًا في وقتها. 
كــانت أول أعــمـال عــزت أبـو عـوف
(آيس كـــــــر في جـــــــلــــــيـم) وظل
مسـتمـرًا في تقـد األعمـال الفـنية
حتى عام  2017وآخرهـا مسـلسل
(ظل الـرئــيس) ولـعل أكـثـر أدواره
قربًـا لقـلب اجلمـهور هو دوره في
فـيــلم (عـمــر وسـلــمى) عـنــدمـا قـام

بأداء دور والد تامر حسني. 
شارك في أكثر من 100 عمل خالل
مـسـيـرته ومن أبـرز هـذه األعـمـال:
لــيــلـة الــبــيـبـي دول حـلم الــعــمـر
حــسـن ومــرقص عـــمــر وســـلــمى
حــلــيم عــصـافــيــر الــنـيل خــلــطـة
ـتـوسط فـوزيــة الـرجل األبـيض ا
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تــمـــر خالل شــهـــر تــمــوز اجلــاري
الـذكـرى األولى لـوفاة الـفـنـان عزت
ـنـا أبـو عــوف والـذي رحل عن عـا
في عام 2019 عن عمر ناهز الـ70
رض عامًا بعـد صراع طويل مع ا
ومـــشـــكالت في الـــكـــبـــد والـــقـــلب

ومرض في األعصاب.
وفي السـطور التـالية نتـعرف على
أبرز احملـطات التي مـرت في حياة
وقع البوابة الفنان الراحل  وفقا 
الذي يشير الى ان (ابو عوف) ولد
الـفـنـان عـزت أبـو عوف في 21 آب
عام 1948 ودرس وتخرج من كلية
الـــطب إلّـــا أنه اخــتـــار أن يـــتــجه
لـعـالـم الـفن فـدخل في هـذا اجملـال
عـــام 1992 وأسس في الــــبـــدايـــة

ـنـاسـبـات الـفـنـية مـشـاركـات في ا
مــنـهــا رئـاســة مــهـرجــان الـقــاهـرة

السينمائي الدولي عام 2008.

رمضان مبروك أبو علم حمودة
طـيــور الــظالم واحــد من الــنـاس,
وغــــيـــرهـــا الــــكـــثـــيــــر. وكـــانت له

كـان الراحل مـن عائـلة فـنـية  فـهو
ـوســيــقــار الــشــهــيــر أحــمـد ابـن ا
شـفـيق أبـو عـوف ووالـد اخملـرجة
ـمـثـلـة مـر أبـو عـوف وشـقــيق ا
مــــهــــا أبــــو عــــوف ومـن أصــــعب
الـفـترات الـتي مـر بـهـا الراحل هي
الـفـتـرة الـتي تـوفـيت فـيـهـا زوجته
فــاتـيـــمـا عـام 2015 حـيث أصـيب
في وقــــــــــتــهـــا بــأزمـــة نـــفــســـيــة
وصحيـة وتعرض لوعـكات صحية
أوصــلـته في الــنـهــايـة لــلـخــضـوع
لـعمـلـية في الـقلب وقـضى الـكثـير
من الـــوقت فـي غـــرفـــة الـــعـــنـــايـــة

ركزة. ا
ــنـا في رحل الــفـنــان عــزت عن عــا
األول من تـــمــوز عــام 2019 حــيث
ــدة طـــويــلــة ـــرض  عـــانــــى مع ا

ـــســـتـــشـــفى ودخل ا
بــســبب انــخــفــاض
شـــديــد فـي ضــغط
الــــــــــدم وكــــــــــان
يـــــــــعـــــــــانـي من
مـــــشــــكالت في
الـــــــكـــــــــــبــــــد
والـقـلب ولم
يـــــــــــــعــــــــــــد
يــســتــجـيب
لـلـعالج في
الـــنـــهـــايــة
لــــيــــفـــارق
احلـــــيـــــاة
عـن عــــمـــر
نــــــــاهــــــــز

الـ70
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مـــهـــنـــة الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافي
والـتلـفـزيـوني يـحتـاج لـهـا صيـاد مـاهر
في اقـــتـــنـــاص الـــلـــحـــظـــات الـــهـــاربــة
ـتــألق عــمـر ــصــور الـتــلـفــزيــوني ا وا
ـــصـــورين اجلــــابـــري هـــو واحـــد مـن ا
احملــتـرفــ الــعـراقــيـ الــشـبــاب الـذي
أسـتـطـاع أن يــدخل عـالم األحـتـراف في
مجال عملة كـ ( مدير تصوير ) في قناة
(الـــشــرقــيـــة) .واجلــابــري مـن مــوالــيــد
الـبــصــرة عـام  1992 بـدأ مــشـواره مع
الـكامـيرا الـفـوتوغـرافـية والـتلـفـزيونـية
منـذ صـغرة وهـو بـعمـر الـسبع سـنوات
وهو من أسرة إعالمية مـعروفة فوالده
ســعـدون اجلــابــري صـحــفي رائــد عـمل
باجملال األعالمي منـذ بداية سبـعينيات
وعـمر  هـو صـياد مـاهر ـاضي  القـرن ا
لــلــقــطــات الــهــاربــة وحــبه لــلــكــامــيــرا
اليــــوصف ابـــداً  عــــمل في مــــحـــطـــات
ـية  تـلـفـزيـونـيـة عـراقـيـة وعـربـيـة وعـا
وكــذلك عــمل في وكــاالت أنــبـاء كــبــيـرة
يـزة ووكاالت أنبـاء مصـرية وعـراقية
وغـــربــــيـــة  اليـــزال يـــعـــمل في بـــرامج
فـضــائــيــة (الــشــرقـيــة)  بــصــفــة مــديـر
تــصـويــر ومـخـرج مــيـدانـي .( الـزمـان )

التقت اجلابري ومعه كان هذ احلوار:

{ في البدء حدثنا حبك للتصوير ?
- انا من أسـرة جمـيع افـرادها يـعمـلون
تـاعب ( الصحـافة ) .. ووالدي هنـة ا
الصـحـفي الـرائد سـعـدون اجلابـري هو
مـــعــلــمي األول وانــا اقـــتــدي به .ولــقــد
حملت الكاميرا وانا بـعمر صغير يعني
عــمـــري من  ( 6-7 ) ســـنــوات  ومـــنــذ
طـفولـتي كـنت أرافق والـدي في الـكـثـير
مـن (األوردرات) الـــتي يـــكـــون لـــلـــوالــد
تـــواجـــد له بـــالــــتـــغـــطـــيـــة األعالمـــيـــة
والصحـفيـة في مدينـتي البـصرة  كنت
طفالً في الصف األول األبتدائي وأحمل
كـامــيـرات كـبـيـرة لـلـمــحـتـرفـ وثـقـيـلـة
الوزن  كون الكـاميرات كانت بـأنواعها

أوزانها ثقيلة في ذلك الوقت.
{ أبرز وسـائل األعالم التي عـملت فـيهـا منذ

صباك وحلد األن ..?
- عـمـلت في وســائل أعالم مـرمـوقـة مع
والدي .. منها صحف عراقية وخليجية
وعــربـيــة  هـذه عــمـلـت فـيــهـا قــبل عـام
2003 بعدها عملت بقنوات اجلزيرة
والــعــربــيــة وام بـي سي  ثم عــمــلت مع
قـنـاة الـنـهـرين الـعـراقـيـة واألقـتـصـادية
صرية وبعـدها مع شبكة سي بي أس ا
ية االمريكية وشبكة الفوكس نيوز العا
االمـــريــكــيــة ووكــالـــة اي بي الــغــربــيــة

وشركة متواصـلون لألنتاج الـتلفزيوني
والسينـمائي األردنية ووكالـة فنار نيوز
األخـبــاريـة بـصــفـة مـراسـل  ثم تـفـرغت
للـعـمل التـلـفزيـوني في (قنـاة الـشرقـية)
من سنة 2009 بصحبة معلمي (الوالد)
وحلد اآلن مستمر بالعمل التلفزيوني .
{ مــاهـي أبــرز اعـــمــالك الـــتــلـــفــزيــونـــيــة في

(الشرقية)?
- عمـلت في قـسم البـرامج التـلفـزيونـية
بـالــشـرقـيـة بــصـفـة ( مـديــر تـصـويـر ) 
صـورت عشـرات الـبـرامج منـهـا بـرنامج
ـديـنـة ظـهـيـرة اجلـمـعـة وبـرنـامج أهل ا
كـذلك يـومـيـات مـديـنـة وبـرنـامج صـباح
الــشـــرقــيـــة وبــرنـــامج كـــرســتـــة وعــمل
ـوصل واربيل وبرنـامج فـريق أمل في ا
وبــغـداد وبــعض احملـافــظـات وبــرنـامج
ــثـالــيــة  وصـورت الــعــديـد من ــرأة ا ا
أالفالم الــوثــائـقــيــة عن األهــوار واآلثـار
زارات الدينية وعن الديانات األخرى وا
 وايضـاً صورت بـرامج فـطوركم عـليـنا
ـتـألق وكالم الـنــاس بـصـحـبـة مــقـدمـة ا
االعالمي عـلي اخلـالـدي وكـذلك بـرنـامج
القـرار لك بصـحبة الـفنـان الرائع مـحمد
ــفــتـاح هــاشم  وعــمـلــنــا في بــرنـامج ا
بــصــحــبــة الــفـــنــان ســنــان الــعــزاوي 
وبـرنـامج خـيـرات رمـضـان الـذي تـقـدمه

- طـمــوحي أن أطـور نـفــسي في مـجـال
عمـلي الـتلـفـزيوني .. كـوني أرى نـفسي
كـمـا أطـمح لـلـعـمل في (هـاوي لألعالم) 
مـجال الـسـيـنمـا واألخـراج الـسيـنـمائي

وان اكون واحـد من اهم اخملـرج
ومــــدراء الـــتـــصــــويـــر عـــلى

مــــســــتـــوى الــــعـــراق
والـوطن الـعربي

.

األعالمـــيــة الـــكـــبــيـــرة رقـــيـــة حــسن ..
وبرنامج دوسلها وخيوط اخلير وحياة
خـاصة والـبـرامج الـريـاضيـة  وغـيـرها
من البرامج الـعلمـية والثقـافية والـفنية
الكـثيـرة  وايضـاً حوارات مثـل برنامج
( بـاحلــرف الـواحــد ) الـذي كــان يـقـدمه
األعـالمي الـــكـــبـــيـــر أحـــمـــد مال طالل 
ــهـمـة وغــيـرهــا الـكــثـيــر من الـبــرامج ا
واألفالم الوثـائقـية في قـناة (الـشرقـية).
ـــهـــمــة { أبـــرز الـــدول الـــتي زرتـــهــا 

تصويرية خاصة لقناة (الشرقية)?
- مـشواري األول الـى كوريـا اجلـنـوبـية
وثم للملكة العربيـة السعودية (للعمرة)
بصـحبة الـفنانـة الرائـدة هناء مـحمد ..
وذلك ألصـــطــحــاب عــدد مـن الــســيــدات
ألجـل (زيـــارة الــــعـــمــــرة)  ثم زرت دول
عـــديــدة مع فــريق أمـل  مــنــهــا تــركــيــا
ولــبـنــان  وبـعـدهــا تـوجــهت بـصــحـبـة
األعالمي علي اخلالـدي الى خمسة دول
أوربــــيــــة  عــــمـــلــــنــــا بــــالـــصــــحــــافـــة
األســتــقـــصــائــيــة الـــتــلــفــزيـــونــيــة عن
ــهــجــر الــذين تــركـوا الــعــراقــيــ في ا
الــعــراق قـــســراً  والــرحــلــة األولى الى
ـانـيـا وأيـطـالـيا ثم تـركـيـا والـيونـان وا

العوده الى أسطنبول .
تعب ..? { طموحاتك في العمل األعالمي ا

ـا دأب أسالفُنـا عليه من الوردي 
ألـــقـــاب فـــهـــو وحـــده اجلـــهـــبـــذُ
الـنــحْـريــرُ وحـيــدُ عـصــرِهِ وفـريـدُ

عصره).
الى ذلك و ضــمـن بــوابــة الــفــنــون
االلـكـترونـية أطـلـقت دائـرة الفـنون
اضي مـعرضـها الـعامـة االربعـاء ا
ـشتـرك لثالث فـنان االلكـتروني ا
ـدير العـام للدائرة عراقـي وب ا
ــــعـــرض جـــاء عـــلي عــــويـــد إن (ا
بــتـــســلــسل الــتــاسع واخلــمــســ

الكترونياً للفنان أثير اخلزعلي 
وحميد البغدادي  رائد السوداني
بـواقع 27 لـوحــة فـنــيــة تـضــمـنت
ثـمـان لوحـات لـكل من الـفنـان أثـير
اخلـزعـلي وحـمـيـد الـبـغـدادي و11
لــوحـــة لــلــفــنــان رائــد الــســوداني
تـــنــــاغــــمت مـــواضــــيــــعـــهــــا بـــ
الــبــغـــداديــات والــتــراث الــعــراقي

درسة الواقعية). وا
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انت شجاع وحـازم. طموح ومتعطش لبناء شعبية في
اجملتمع. 

qL(«

أيّ تأخيـر قد يلحق بعض الضـرر بعالقتك بالشريك.
يوم احلظ االربعاء. 

Ê«eO*«

انت تـتـمـتع بـذكـاء مـتـمـيـز. لـكـنك حـذر في الـقـضـايـا
 . تعلقة بالقوان ا

—u¦ «

تـتوسم خـيـراً بـالـعالج الذي تـخـضع له وخـصـوصاً
بعدما استعدت عافيتك.

»dIF «

هناك احتماالت غير جيدة قد تسبب لك عدم االرتياح
نتيجة بعض الوثائق الرسمية.

¡«“u'«

ـا يـشـير إلى يلـوّح هـذا الـيوم بـبـعض االلـتـباس ور
فسخ عقد مع أحد الشركاء .

”uI «

انت سـريـع الـتـأثر وتـبـدي رد فـعـل سريـع بـاحملـيـط
بك.رقم احلظ 2.

ÊUÞd «

يـكـون لـلـحـوار الـصـريح بـيـنك وبـ الـشـريك مـفـعول
إيجابي في إجناح عالقتكما.

Íb'«

إيجابيات كبيرة في حياتك العملية وإجنازات تدهش
قرّب منك. ا

bÝô«

تـقوم برحـلة مـع بعض األصـدقاء تـستـمتع بـها كـثيراً
وترفّه فيها عن نفسك.

Ë«b «

تــرسم عالمــات اســتــفــهــام حـول قــدراتك ,حــاول أن
تعيش الواقع .

¡«—cF «

تـكـلّم! فلـن تسـتطـيع مـسـاعدة الـناس الـذين يـنـتبـهون
إليك إذا لم يعرفوا ما تريد.

 u(«

الكـلـمـات تـرتـبط كل مـنهـا بـحـرف مـع
اجـمع حـروف الـدوائـر لـتـعـرف الـكـلـمة

طلوبة: ا
©WOð«—U « WM¹b ®

1- نقيض أبكى

2- غذاء لالطفال

3- يستقلون احلافلة

4- احلب

5- سم

6- أصوب

سلمى حايك

بـفــايـروس كــورونـا كــان لـهــا تـأثــيـر
سلبيّ على عقله شكل صدمة

بالـنسـبـة له) موضـحا
(أنّـه تـــــــــعـــــــــافى اآلن
بالكامل ويشعر بأنّه
محـظوظ كـونه اليزال
عـــلى قـــيـــد احلـــيــاة
ة وألنه تمـكن من هـز
الــفـــايــروس). وأضــاف

إلبا البـالغ من العمر 47
عـامًـا خالل مــقـابـلـته مع
ــز (كــنت عـد راديـو تــا

األعراض لذلك لـم أتأثّر من
األعـراض الـرئـيـسيـة الـتي
ظـهـرت عـلى اجلـمـيع لـقد
ضـربـنـي بـشـدة وحــيـنـهـا
شـعــرت بــأنـنـي مـضــطـر
لــلــحــديث عــنه وجملــرد
أنه لـم يـــــعـــــرف أحـــــداً
بأنـني مـصاب لـذا كان
هذا التأثير على نفسي
ًا للغاية). وزوجتي مؤ
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s¹œ—«œ 5OJO−K³ « 5IOIAK
{ ليون (أ ف ب) - أعلن منـظّمو جائزة
"لــومــيـيــر" الـســيـنــمـائــيـة أن اخملــرجَـ
الـبـلجـيـكيـ الشـقـيقـ جـان بيـار ولوك
داردين  ســـيــتــســلـــمــان خالل اخلــريف
ـقـبل في مـديـنـة لـيـون الـفـرنـسـيـة هذه ا
اجلـائـزة الـتي تُـمنَح سـنـويـاً لشـخـصـية

طبعت الفن السابع. 
وقــال مـديـر "مــعـهــد لـومــيـيـر" فـي لـيـون
ــنـدوب الـعـام (جـنـوب شــرق فـرنـسـا)وا
ـو لــوكــالـة ـهــرجــان كــان تـيــيــري فــر
فرانس برس إن الشقيق داردين اللذين
أخـرجا 11 فـيـلـمـاً روائيـاً طـويال بـيـنـها
"روزيــــتــــا" (1999) و"النــــفــــان" (2005)
يـتــمــيــزان بـأن لــديــهــمـا "رؤيــة لــلــعـالم

واسلوباً واقتناعاً". 
وقد فـازا بالـسعفـة الذهـبية في مـهرجان
.وكـانت اجلائـزة مُنِـحَت العام كان مـرت
ـنـصـرم لـلـمخـرج األمـيـركي فـرنـسـيس ا
فـورد كوبـوال صاحب فـيلم "أبـوكالـيبس

ناو".
ـهـرجان في من جـهة أخـرى يـخصص ا
دورته الـثـانـية عـشـرة الـتي تـقام من 10
ــقــبل إلى 18 تــشــريـن األول/أكــتــوبــر ا
برئـاسة اخملـرج برتـران تافـرنيـيه حتية
ـيـة لـكـاتب الـسـيـنـاريـو الـفـرنـسي تـكـر
ـئة عام ميـشال أوديار الـذي كان لـيبلغ ا

هــذه الــسـنــة لــو كـان ال يــزال عــلى قــيـد
احلـيـاة مـن خالل اسـتـعـادة لـعـدد كـبـير

ة. من أفالمه في نسخ مر
ــهــرجــان أيــضــاً حتــيــة وفـي بــرنــامج ا
ألعمال اخملرج األميركي كالرنس براون
واسـتعـادة ألفالم اخملرجـة الـنيـويوركـية

جوان ميكل سيلفر.
هـرجان عروضاً أولى لعدد من ويشهد ا
األفالم الـروائـيــة الـتي كــان يـفـتـرض أن
تـطلّ خالل مـهـرجـان كـان فـي أيـار/مـايو

الفائت. 
كــذلك يـــتــضــمن بـــرنــامــجه قـــســمــاً من
الـعـروض التـي كانت مـقـررة ضـمن "كان

كالسيكس".
ــهـرجـان أقــيم لـلــمـرة األولى في وكـان ا
الـعام 2009 في الـشـارع الـذي شـهد في
لـيون اختـراع آلة الـتصـوير الـسيـنمائي
األولى الـعام 1895 وتـصـويـر أول فـيلم

في التاريخ.
ـهـرجـان جـوائـزه ومــنـذ انـطالقه مـنح ا
لــنــجــوم سـيــنــمــائــيـ كــبــار كــكــلــيـنت
إيـــســـتـــوود وجـــ فـــونـــدا وكـــويـــنـــ
تــارانــــــتـــيــنـــو وكن لــوتش ومـــيــلــوش
فـــورمـــان وجـــيـــرار دوبـــارديــو ومـــارتن
سـكورسـيرزي وكـاتـرين دونوف وبـيدرو
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أعــلــنت إدارة الــدولـة لــلــســيـنــمــا يـوم
اخلـمـيس أن الـصـ سـتـسـمح بـإعـادة
فـتح مـعـظم دور الـسـيـنـمـا اعـتبـارا من
20 تمـوز بعد إغالقـها لـستـة أشهر في
إطار إجراءات صارمة الحتواء فيروس
سـتجد.وطال انتـظار تخفيف كورونا ا
الـقيـود في ثـاني أكـبر سـوق لـلـسيـنـما
في العالم حيث جرى تخفيف إجراءات
الـعــزل الـعـام تــدريـجـيـا مـع انـخـفـاض
حاالت اإلصـابـة بـشدة مـنـذ مارس آذار
ـراكـز ـطـاعم وا وفـتـحـت الـكـثـيـر مـن ا

التجارية أبوابها منذ شهور. 
وقالت اإلدارة في بيان إن دور السينما

ـناطـق منـخـفـضة اخملـاطـر الـعمل في ا
سـتـسـتـأنـف الـعـمل لـكن الـقـيـود الـتي
تـــشــــمل احلـــد من عـــدد مـــرات عـــرض
الـفــيـلم وإلـزام رواد الــسـيـنــمـا بـوضع
الكـمامـات سـتظل سـارية فـيمـا لن يتم
ناطق متوسطة فتح دور السينما في ا

وعالية اخلطورة. 
وقالت احلكومة إنه ال توجد أي منطقة
في الص اآلن مصنفة على أنها عالية
اخلــطـورة لــكن أربـعــة أحـيــاء فـقط في
الــعـاصــمـة بــكـ مـصــنـفــة مـتــوسـطـة

اخلطورة. 
وذكـرت إدارة الـسـيــنـمـا أن عـلى الـدور
التي ستسـتأنف العمل قـصر احلضور

عتاد وإبقاء عدل ا ئة من ا على 30 با
ـشـاهــدين الـذين مــقـاعـد خــالـيـة بــ ا
يتع عليهم احلجز مسبقا وعدم جلب

أي أغـذيــة أو مـشـروبــات.وأغـلـقت دور
ـسـرح أبوابـهـا في نـهـاية الـسـينـمـا وا

كانون الثاني.
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