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بــ الـعـراق وإقــلـيم كـردســتـان وبـ
اجلــمـهــوريـة اإلسالمــيـة في اجملـاالت
الـضـروريـة الـتي يـهتم بـهـا اجلـانـبان
مــطــلب دائم إلقــلــيم كــردســتــان وقـد
عـملـنا على هـذا باسـتمرار وسـنمضي
فـي هذا). كـمـا بـحث ظريـف مع رئيس
حـكـومة كـردستـان مـسرور الـبارزاني
شترك ب اجلانب تـعزيز التنسيق ا
وال سـيـمـا التـبـادل الـتجـاري وتـأكـيد
ـكـافـحة ـشـتـرك  ضـرورة الـتـنـسـيق ا
جــائـحــة فـايـروس كــورونـا. وأكـدا أن
ــشــاكل الــعــالــقــة بــ اإلقـلــيم (حل ا
ــــوجب واحلــــكــــومــــة االحتـــاديــــة 
الـــدســتــور ســيـــصب في مـــصــلــحــة

 .( العراقي جميعاً
مـن جــهــته اســـتــقــبـل رئــيس احلــزب
ـقــراطي الـكـردســتـاني مــسـعـود الــد
الــبــارزاني ظــريف في أربــيل ونــاقش
ـشتـركة ب ـواضيع ا مـعه عددا من ا
اإلقـليم وطهران.وكـان ظريف قد التقى
فـي بـغـداد بــاالضـافــة الى الـكــاظـمي
رئـــيس اجلـــمــهـــوريــة بـــرهم صــالح
ـان مـحـمـد احلـلـبوسي ورئـيس الـبـر
ووزيـــر اخلــــارجـــيـــة فـــؤاد حـــســـ

ورئـيس مـجـلس القـضـاء األعـلى فائق
زيــدان ورئـــيس مــنــظــمــة بــدر هــادي
الــعـامــري ورئـيس حتــالف عــراقـيـون
عـمـار احلـكـيم ورئـيس هـيـئـة احلـشد
الـشـعـبي  فـالح الـفـيـاض حـيث بـحـثا
تــعـزيـز الـتـعـاون في مــجـال مـكـافـحـة
اإلرهــاب واهـــمــيــة تــظــافــر اجلــهــود
كـافحة جائـحة كورونا. وفي الـدولية 
شـــأن مــتــصل اســـتــعــرض اخلـــبــيــر
الـــــقــــانـــــوني طـــــارق حــــرب بـــــعض
(الــطــرائف) الــتي تــزامــنت مـع زيـارة
ظـــريف . وقـــال في تـــعــلـــيق تـــلـــقــته
(الــــزمــــان) امـس (وصل الـى بــــغـــداد
الـــســـيـــد ظـــريف وفي زيـــارة ظـــريف
الـكـثـيـر من الـطـريف) مـشـيـرا الى انه
(لـــلـــمـــرة األولى حتـــصل فـي بـــغــداد
سـؤول اجنبي اذ تـظاهرة ضـد زيارة 
لم يــحــصل ذلك مـنــذ الـتــغـيــيـر ســنـة
bIHð∫ رئيس الوزراء يتفقد ناحية الطارمية ويلتقي القوات االمنية فيها  2093 حــتى الـيـوم وكــانت الـظـاهـرة
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فـي مـراسم رســمــيـة وضـع رئـيس
حــكـومـة إقـلـيم كــردسـتـان مـسـرور
شروع البارزاني احلجر األساس 
مــنــطــقـة الــتــصــنـيـع الـغــذائي في
مـــحــافــظـــة دهــوك لــيـــكــون ثــالث
مـــشــروع إســتـــراتــيــجي يـــشــهــده
اإلقـــلـــيم في أقل مـن عــشـــرة أيــام.
وقــال رئــيس احلــكـومــة في كــلــمـة
ـــــراسم الـــــتي ألـــــقـــــاهـــــا خالل ا
حــــــضــــــرهــــــا عــــــدد مـن الـــــوزراء
ـــــــســـــــؤولــــــ إن (عـــــــدداً من وا
ــهـمــة قـد صــدر بـشـأن الــقـرارات ا
الـــشـــراكـــة بـــ الـــقـــطـــاع الـــعـــام
واخلــاص من أجل أن تـكـون أرزاق
الـــنــاس بــأيـــديــهم بـــدل أن تــبــقى
أنـظارهم متجهة صـوب التعيينات

احلكومية فقط).
 وأكـد (الـتـعهـد مـنـذ بدايـة تـشـكيل
احلـكومـة اجلديـدة بإيالء األهـمية
إلى الـقطاعات االقـتصادية األخرى
ـا ال يجعلـنا نعتـمد على مصدر و
دخـل واحـد وعـلــيه سـنـعــمل عـلى
تـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــة والـــزراعــة
والـتجارة وهي مـن ضمن أولويات
بـــرنــامـــجــنــا احلـــكــومـي). وعــبّــر
الـــبـــارزاني عن (ســـعــادتـه لــوضع
احلــــجـــر األســـاس لــــلـــمـــنــــطـــقـــة
الـصـنـاعـيـة في دهـوك وقـال إن ما
ـنـطــقـة ســيـعـود ســتـنــتـجه هــذه ا
ــنـفــعــة عــلى إقـلــيم كــردســتـان بــا

قاطبة).

بــرنــامج مـشــتـرك بــ الــقـطــاعـ
الــعـام واخلــاص ومـنـهــا أن تـكـون
ـتنـاول أيديهم وأن أرزاق الـناس 
ال تـبـقى أنـظـارهم متـوجـهـة صوب
ا ال شك الـتعيينـات احلكومية و
فــيه فــأن هــذا األمــر ســيــعــزز قـوة

إقليم كردستان واقتصاده).
 يـــشــــار إلى أن حـــكـــومــــة إقـــلـــيم
كـوردسـتـان خصـصت أكـثر من 70
مـلــيـار ديـنـار لـلـمـرحـلـة االولى من
ـــشــروع الــذي يــتـــألف من نــحــو ا
 500 مـعـمل ومـخـزن وهو سـيـوفر
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ـســتـوى من وزارة بــحث وفـد رفــيع ا
الـــدفـــاع  في اربـــيل امس  مع وزارة
الــبـــيــشــمــركــة  مـلء الــفــراغ األمــني
ـتنـازع علـيها. ـناطق ا احلـاصل في ا
وقــال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
ـلـفـات (اجلـانــبـ بـحـثـا جـمـلـة من ا
شـتـرك ب ـهـمة أبـرزهـا التـعـاون ا ا
) مــضــيـــفــا ان (اجــتــمــاع الــطـــرفــ
الــطـرفــ الـذي جــرى بـحــضـور وفـد
ـسـتـوى من الـتـحـالف الـدولي رفـيع ا
ــبـاحـثـات الــسـابـقـة بـ يــسـتـكـمل ا
) موضحا ان التباحث يتركز الـطرف
لء الـــفـــراغ عـــلـى (اآللـــيـــة االنـــسب 
تـنازع نـاطق ا األمـني احلـاصل في ا
ـنـاطق الـتي تـشـهد عـلـيـهـا السـيـمـا ا
نـشاطا حياً لـتنظيم داعش االرهابي).
وكـانت وزارة البـيشـمركـة في حـكومة
اقـليم كـردستـان قد عـقدت اجـتمـاعات
ـثـلي وزارة الـدفـاع لـغرض عـدة مع 
الـتوصل الى صـيغة حل من أجل ملء

نـاطق التي تشهد الـفراغ االمني في ا
حتـركـات لـتـنـظـيم داعش السـيـمـا في
ناطق ـناطق احلدودية اضافةً الى ا ا
ـتنـازع علـيهـا.من جهـة اخرى طالب ا
الـقيـادي التركـماني فـوزي أكرم ترزي
ـتحـدة أنـطونـيو األمـ الـعام لأل ا

ـية ـمـثـليـة األ غـوتـيـريش بسـحب ا
فـي بـــغــــداد جــــيـــنــــ بالســــخـــارت
هـني لـ(إنـتـهـاكـهـا) مـعـايـيـر الـعمـل ا
واحلــيــاديــة والــتــوازن. ونــقـل بــيـان
تــلــقــته (الــزمــان) عن تــرزي قــوله إن
(بـالسـخــارات لم تــراع احلـيــاديـة في

عـــمــلــهـــا حــ دعت الى مـــا يــســمى
الــكــونـفــدرالــيـة بــ الــعـرب والــكـرد
مــــــــهـــــــــددة أمن ووحـــــــــدة األراضي
الــعـراقــيـة ومــتــجـاهــلـة الــقـومــيـات
ـتـجـذرة فـي هذا األخـرى الـكـبـرى وا
الــبـلـد) مـشــيـرا الى ان هـذا االمـر (ال
ـــكن الـــقــبـــول به عـــلى اإلطالق ألن
وحــدة الــعـراق خط أحــمــر ومـصــيـر
الـعـراق يـحـدده العـراقـيـون لـوحدهم
ولـيس طرف آخر سواء أكان دولة أو
ـية يفـترض بـها أن تراعي مـنظـمة أ
تـعددية الطيف الـعراقي وخصوصية
هـذا الـبلـد وشعـبه).وطالب تـرزي بأن
(تـلـتزم الـبعـثـات الدولـية بـواجـباتـها
ـنصوص عليها في القانون الدولي ا
وأن حتترم سيادة البلدان التي توجد
ساعدة فـيها ألن مـهمتهـا األساسيـة ا
فـي إيـــــجـــــاد احلـــــلـــــول ورعـــــايـــــة
الــــتـــفــــاهـــمــــات ولـــيـس صـــنــــاعـــة
األزمـات).من جـهـة اخـرى عـزّى رئيس
حــكــومــة إقــلــيم كــردســتــان مــسـرور
الــبـارزاني رئـيس الـوزراء مـصـطـفى

امــام وزارة اخلـارجــيـة) مــضـيــفـا ان
ـنـطـقة (الـقـذائف الـتي اطـلـقـت عـلى ا
اخلـضراء بعد وصول الوزير االيراني
 لـم تــصب هـــدفـــهــا وهـــو الــســـفــارة
ـا أصاب ظـريف اخلجل االمـريـكيـة 
بــســبب اطالق الــقـذائف عــنــد زيـارته
اوالً و وبــسـبب عـدم اصـابـة الـقـذائف
هــدفــهــا مـرة ثــانــيــة). وتــابع حـرب (
صـحيح ان ظـريف اسـتخدم مـا حصل
عــلـيـه من عـلم امــريــكي عـنــد دراسـته
لـــســنــوات بـــعــد اســقـــاط الــشــاه في
اجلـامعات االمريكـية والدكتوراه التي
حـصل عليها من امريكا ولكن الطريف
ـا طلبه هـو عدم حـصوله على شيء 
مـن بغداد في زيارته هذه لذلك انتهت
الــزيــارة  بـســاعـات) مــشــيـرا الى ان
(ظـريف لم يستطع غلق الطريق بوجه
زيـارة رئـيس الـوزراء لـلـسـعـوديـة ولم
يـسـتـطع ايـقـاف الـوفـد الـعـراقي الذي
ـــهــدا لـــزيــارة ذهب لـــلـــســعـــوديــة 
الــــــكــــــاظـــــمـي). ومــــــضى قــــــائال ان
الكي وقصدها (الـسعودية قصدها  ا
الـعبادي لـكنه توقف ولـكننا نـعتقد ان
الـوقت قد حان لتقد مصلحة العراق
قـبل ايـة مـصلـحـة اخـرى) مضـيـفا ان
(من مــصـلـحـة الـعــراق االنـفـتـاح عـلى
الــدول الـعــربـيــة واولـهــا الـســعـوديـة
وخـاصـة لـديـنـا خط نـفطي مـن كربالء
الـى الــــبــــحـــــر االحــــمــــر عـن طــــريق
الـسعـودية توقف مـنذ ثالثـ سنة وال
نــنـسى  الـتـجــهـيـز الـكــهـربـائي الـذي
ســـيــقـــضي عـــلى مــانـــعــانـــيه من ألم
كـــهــربـــائي بـــعـــد ان فــشـــلت جـــمــيع
ـا فـيهـا الـتي حـصلت مع احملـاوالت 
ايــران) مـؤكـدا ان (الــسـعـوديـة ودول
أساة اخلـليج لهـا القدرة على انـهاء ا

الكهربائية خالل اشهر).

الكاظمي لوفاة والد زوجته إثر مرض
عـــضــال.وبــحــســـسب بــيــان تـــلــقــته
(الــزمــان) فـقــد (قــدم رئـيس حــكــومـة
اإلقـــلـــيم عـــزاءه ومـــواســـاته بـــوفــاة
ـرحـوم علي حـسن الـدجيـلي سائالً ا
الــبـاري عـزّ وجلّ أن يـتـغـمـده بـواسع
رحــمــته وغــفــرانه ويــســكــنه فــســيح
جـنـاته وأن يلـهم أهـله وأسرته وذويه
الــصـبـر والـســلـوان). وفي شـأن آخـر
نـــفـت وزارة الـــداخـــلـــيـــة في إقـــلـــيم
كــردسـتـان االتـهـامـات الــتي سـاقـتـهـا
شـتركة عـائلـة عضو هـيئـة الرئاسـة ا
ـقـراطي صالح فـي حزب االحتـاد الد
ـوجهـة لإلقليم بـشأن تـسليم مـسلم ا
ابـنـة شقـيـقه إلى اخملابـرات الـتركـية
مـؤكـدة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
عروفة باسم إن دالـيا محمود مـسلم ا
فـيان شـرفان هي الـتي سلـمت نفـسها

للشرطة.
 ووصـف الـبـيــان اخلـبــر بـئــشـانه (ال
أســاس له وأنه مــحـاولــة تـضــلـيــلـيـة

إلخفاء حقيقة األمر).

نفذة لهذه وأثـنى على (الشركـات ا
ــشـــاريع) كــمــا أشــاد (بــجــهــود ا
وزارات الــــصــــنــــاعــــة والــــزراعــــة
ـائــيـة وبــاقي الـوزارات ــوارد ا وا
بــهــذا الــصــدد) وأضـاف (من دون
ـــشـــاريع لن أدنـى شك فـــإن هــذه ا
تــكـــون األخــيــرة وســنــشــرع وفي
ــشـــاريع أخــرى في ـــســتــقـــبل  ا
جـميع أرجـاء إقلـيم كردسـتان وبال
تـمـييـز).  وأشـار إلى أن (احلكـومة
تـنسق مع الـقطـاع اخلاص لـتنـفيذ
ـشاريع وأكـد اتخـاذ قرارات تـلك ا
مـهمة في هذا الشأن) وقال (يوجد

ــــثـــــنى. وبــــلـــــغت األصــــابــــات وا
اجلــديــدة:  2163 حــالــة وتــركـزت
في   بـغداد والـنجف والـسلـيمـانية
وأربـــــــيـل  كـــــــربـالء   وكـــــــركــــــوك
والـــبــصـــرة وبــابـل  والــديـــوانــيــة

ثنى.  وا
وسـجـلـت الوزارة   88 حـالـة وفـاة
كـانت اغلـبهـا في بغـداد    وكركوك
والـبـصـرة  وذي قار والـسـلـيمـانـية
وبــلـغ مــجــمــوع الــشــفـاء  62836
ـئــة ومـجــمـوع بــنـســبـة  66.4 بــا
االصـــابـــات   94693 ومـــجـــمـــوع
الـراقدين الكلي  27988 ومـجموع
ـركزة 431 الـراقـدين في الـعـنايـة ا
ومــجـمـوع الـوفـيـات 3869  . وفي
شـأن متصل نفـت الوزارة صحة ما
تـــردد عـن وصـــول لـــقـــاح صـــيـــني
امـــاراتي لــفـــايــروس كـــورونــا الى
قبل. وقالت الـعراق مطـلع الشهـر ا

الــــوزارة في بـــيــــان انـــهـــا تــــعـــلن
(اسـتـغـرابـهـا لـلـتـصـريـحـات  الـتي
صـدرت  مـن بعـض االخـوة االطـباء
مـن خالل الــقـــنـــوات الــفـــضــائـــيــة
وقـنـوات التـواصل االجـتمـاعي بان
مـــا يــســـمى بــالـــلــقـــاح الــصـــيــني
االمــاراتي سـيـصل الى الـعـراق في
ـقــبل وتــؤكـد ان ال بــدايــة ايـلــول ا
صــــحـــة لــــهـــذه االنــــبـــاء جــــمـــلـــة
وتـفـصيال) مـضـيفـا (اما بـالـنسـبة
لـلقـاح كوفـيد فـإن الوزارة اسـتبقت
االحـــــداث وارســــلـت رســــالـــــة الى
ـي لــلــتـــحــصــ الـــتــحــالـف الــعــا
واللقاحات  Gavi تـخبره برغبتها
فـي االنـضمـام  الـى الـدول الـراغـبة
بـاحلصول على اللقاح فور انتاجه.
وقـد رحب هـذا التـحـالف بـانضـمام
الـــــعــــراق) مــــوضـــــحــــة ان (هــــذا
الــتــحـالـف يـراقـب االن كل عـمــلــيـة

تـصنـيع اللـقاح من قـبل الـشركات).
واشــــــار الـــــبـــــيــــــان الى ان (هـــــذا
ـنـظـمات الـدولـية الـتـحـالف يضم ا
ـية ومنـظمة كـمنـظمة الـصحة الـعا
الـيونـسيف والـبنك الـدولي وكـثيرا
ــتــقــدمــة ومــنــظــمــات من الـــدول ا
ـيـة ومـهـمـته ـدني الـعـا اجملـتــمع ا
احلـصـول عـلى الـلـقـاحـات الـفـعـالة
االمـنة وجتهيـز البلدان ذات الدخل
توسـط والواطئ بأسعار الـقومي ا
مـــدعــمــة) مـــؤكــدا (الــتـــبــاحث مع
الـتـحـالف وهـنـاك اخـبـار سـارة في
احـتمالية انتهاء عملية الصنع قبل
نـهـايـة هـذا الـعـام.) واهـاب الـبـيـان
سـؤول (توخي الدقة بـاالطباء وا
بـــاطالق الـــتــصـــريــحـــات وجتــنب
اخلــوض في مــواضــيع لـيــست من
اخـتـصـاصـهم وبـدون دالئل عـلـمـية

يستندون اليها).
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تـخطت حـاالت الشفـاء من فايروس
كــورونــا في الــعــراق مــجـدداً امس
االثــــنــــ  اعــــداد اإلصـــابــــات  مع
تــراجع الـوفـيـات بـتـسـجـيل 2308
حاالت شفاء مقابل  2163 اصابة.
وقـالت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة في
بـــــــيـــــــان إنه ( فـــــــحص16498
ـــوذجــــاً في كـــافـــة اخملـــتـــبـــرات
اخملـتـصـة في العـراق وبـذلك يـكون
فحوصة اجملـموع الكلي للنـماذج ا
ــرض في مـــنــذ بــدايــة تــســـجــيل ا

العراق   809522). 
وقــال الــبـيــان ان  الـوزارة ســجـلت
 2308 حـــاالت شــفــاء تــركــزت في
بــغـداد والــنـجف األشــرف وكـربالء
وديــالـى والــبــصــرة  بــابل وصالح
الــــــدين وواسـط والـــــديــــــوانـــــيـــــة
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اعــلــنت مــصــادر رسـمــيــة في بــغـداد
والــريــاض عن تــأجــيل زيــارة رئــيس
الـــوزراء مـــصـــطــفـى الــكـــاظـــمي الى
قررة امس االثن بسبب السعودية ا
مـرض العـاهل السـعودي فـيمـا اكدت
وســـائـل اعالم إيـــرانـــيـــة ان زيـــارتي
الـكـاظـمي اليران والـسـعـودية تـأتـيان
في اطار محاولة للوساطة ب طهران
ـــكـــتب االعالمي والـــريـــاض. وقـــال ا
لـرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته
(الــزمــان) امـس ان الــكــاظــمي تــلــقى
(بـتضـامن وتفـاعل اخـوي نبـأ تعرض
لك سلمان خـادم احلرم الشريـف ا
بن عـبـد الـعـزيـز آل سـعـود الـى وعـكة
صـــحــيـــة طـــارئــة دخل عـــلى اثـــرهــا
ــــــســــــتــــــشــــــفـى الجــــــراء بــــــعض ا
الـفـحـوصات) مـضـيـفـا انه مع وجود

مــوعـد مـســبق لـزيـارة الــكـاظـمي الى
الـسـعـودية (تـقـرر تأجـيل الـزيارة الى
ـــكـن يـــتـــفق عـــلـــيه اقـــرب مـــوعـــد 
اجلـانبـان).وبحسب الـبيان فـقد اعرب
الـكـاظـمي في اتـصـال هاتـفي مع ولي
الـعهد مـحمد بن سـلمان عن (تـمنياته
احلــارة خلــادم احلــرمـ الــشــريــفـ
ـوفـور الـصحـة والـسالمة ولـلـشعب
الــســعــودي الــشــقــيـق دوام االزدهـار
والـــــسالم).مـن جــــهـــــته قـــــال وزيــــر
اخلـــارجــيــة الـــســعــودي فـــيــصل بن
ـمــلـكـة فــرحـان في بــيـان رســمي ان ا
(تـقدر اختـيار رئيس الـوزراء العراقي
زيـــارتــهـــا كــأول دولـــة بـــعــد تـــولــيه
مــنــصــبه واحــتــفــاءً بــهــذه الــزيــارة
الـبالـغة األهـمية ورغـبة في تـوفير كل
ســبل الــنـجــاح لــهـا آثــرت قــيـادتــنـا
الـرشيـدة بالـتنـسيق مع أشـقائـنا في
الـعــراق تـأجـيل الـزيـارة إلى مـا بـعـد

خـروج خـادم احلـرمـ الـشـريـف من
ـلـكي ــسـتــشـفى).واعــلن الـديــوان ا ا
الـسـعـودي فجـر امس االثـنـ دخول
ـــلـك ســـلـــمـــان بـن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ا
ـستـشفى إلجراء بـعض الفـحوصات ا
رارة.واكدت جـراء وجود التهاب في ا
وســائل االعالم اإليــرانــيـة امـس عـلى
صـفحـاتهـا األولى ان زيارة الـكاظمي
ـــرتــقـــبــة إلى إيـــران هي مـــحــاولــة ا
لــلــوســاطــة بــ طــهــران والــريـاض.
ـقـربة من وقـالت صـحـيـفـة (ابتـكـار) ا
الـــتــــيـــار اإلصالحي أن زيـــارة وزيـــر
اخلــارجـــيــة االيــراني مــحــمــد جــواد
ظـريف إلى العراق اول امس هي لنقل
رســالــة طــهـران إلى الــكــاظــمي الـذي
يـعـمل عـلـى الـتوسـط بـ الـسـعـودية
وإيــران لــتــحــقـيـق تـفــاهم بــيــنــهــمـا
وتــطـبــيع عالقــاتـهـمــا. واوضـحت أن
االخـير بعد استشفاف رأي السعودية

ســــيـــزور طــــهـــران الـــثـالثـــاء إلطالع
ـسـؤولـ اإليرانـيـ عـلـيه. واصبح ا
ؤكـد ارجـاء زيارة الـكـاظمي إلى مـن ا
طـهـران. واخـتتـمت في الـرياض امس
االثــنـ أعـمـال اجملـلس الــتـنـسـيـقي
الــعــراقي الــسـعــودي. وجــاء انـطالق
ـباحـثـات التي اجلـولـة اجلديـدة من ا
عـقـدت في الـرياض امـس قبـيل مـوعد
زيارة الكاظمي التي اضطر لتأجيلها.
وكــان الـعـراق والـسـعــوديـة قـد وقـعـا
مـجـموعـة اتـفاقـيـات ومذكـرات تـفاهم
مـشترك ضـمن اجمللس التنـسيقي ب
الــــبــــلـــديـن في مــــجـــاالت الــــطــــاقـــة
واالســتـثــمــار والـتــعـلــيم والـريــاضـة
ومجاالت اخرى. وشارك في االجتماع
عـــدد من الـــوزراء من بـــيـــنــهـم وزيــر
الـزراعـة مـحـمـد كـر اخلـفـاجي الذي
كـان  ضـمن الـوفـد الـعـراقي  بـحـسب
بــيـان لـلــوزارة تـلـقــته (الـزمـان) امس
اشــــار الى تــــرأس وزيـــر الــــتـــجـــارة
الــسـعـودي مــاجـد الـقــصـبي اجلـانب
الــســعــودي فـي مــجــلس الــتــنــســيق
الـعـراقي الـسعـودي الـذي (يـهدف إلى
تـعـزيـز الـتـواصل بـ الـدولـتـ عـلى
ـستوى اإلسـتراتيـجي والتعاون في ا
مـختلف اجملاالت وتنمية الشراكة ب
الــقـطــاع اخلـاص في الــبـلــدين وفـتح
آفـاق جديدة من الـتعاون في اجملاالت
االقــتـصــاديـة والـتــنـمــويـة واألمــنـيـة
واالسـتثمـارية والسـياحيـة والثقـافية
شترك واإلعالمـية وتعميق التعاون ا
بـ اجلـانـبـ في الـشـؤون  الـدولـيـة
ـصالح ـهمـة وحمـاية ا واإلقـلـيمـية ا
ـشـتـركـة). ووصل ظـريف الى اربـيل ا
مـــســـاء اول امس قــادمـــا من بـــغــداد
ـسـؤولـ في اقـلـيم وألـتــقى بـكـبـار ا
كــردســتــان حــيث اكــد خـالل مــؤتــمـر
صــحـفـي مـشــتـرك مع رئــيس اإلقــلـيم
نـيجيرفان البارزاني إن (لعراق محور
للمصاحلة واالستقرار وإيران ترحب
هم للـعراق) فيـما اشار بـهذا الـدور ا
رئـــيـس اإلقـــلـــيم  إلى ان (تـــنـــمـــيـــة
الـعالقات وتوسيع الـتعاون والشراكة
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وصـل جثـمـان وزيـر الـدفاع في
الـنـظام الـسـابق سلـطـان هاشم
وصل امس احـمد الى مـدينـة ا
بـعد وفاته مساء اول امس في
ـحـافـظـة ذي قـار مــركـز طـبي 
نـــقل الــيه من مـــحــبــسه بــعــد
تـــدهـــور حــالـــته الـــصــحـــيــة .
وتـسلـمت عائلـة هاشم جـثمانه
امـس تمـهيـدا لـدفنه في مـسقط
رأسـه . واكــد مــصـــدر طــبي إن
(هـاشـم توفـي اثـر نـوبـة قـلـبـية
بـعد نقـله من سجن احلوت الى
مـركز الـناصـرية لـلقـلب لـيفارق
احلـياة هناك). ونقل هاشم الى
سـجن احلوت قبـل سنوات عدة
بــانــتـظــار تــنــفـيــذ حــكم اعـدام

اصـدرتـه بحـقـه احملـكـمـة اجلـنـائـية
الـعـلـيا بـتـهـمة ارتـكـابه جـرائم ضد
االنــســانــيــة لــكن احلــكم لم يــنــفـذ
اضية . وتواردت طـوال السنوات ا
انــــبــــاء عــــلـى مــــواقع الــــتــــواصل
ـاضي تـفـيد االجـتـمـاعي في آذار ا
بـــوفــاة هـــاشم لــكـن وزارة الــعــدل
نــفـتــهـا فـي حـيــنه ونـوهت الى ان
(الــسـجــ يــتـمــتع بـصــحـة جــيـدة
ويــــــعـــــامـل وفق االتــــــفـــــاقــــــيـــــات
ـــعــاهـــدات الــدولـــيــة اخلـــاصــة وا
بـــحـــقـــوق اإلنــســـان الـــتي اقـــرهــا
الــدسـتــور الـعــراقي بـهــذا الـشـأن).
ـوصل 1944 وهـاشـم من مـوالـيد ا
وهــــو آخــــر وزيـــر دفــــاع في حــــكم
. ويعد من أكثر القادة صـدام حس
الــعــسـكــريــ األكـفــاء في الــعـراق
وعـ في مـنـصب وزير الـدفـاع عام

 1995وتـــزوج من ابــنـــة عــمه عــام
 1970 ولـديه عـشرة أبـنـاء ابنـتان
وثـــمــانــيــة ذكــور أكـــبــرهم أحــمــد
مــوالــيــد 1975 وأصــغــرهم هــاشم
مـوالـيد 1995. كـان قـائدا عـسكـريا
شــارك في احلــروب الـتي خــاضـهـا
الـــعــراق وهي احلــرب الـــعــراقــيــة
اإليــــرانـــيـــة وبـــعـــدهــــا في حـــربي
اخلـــلـــيـج الـــثـــانـــيـــة وفي احلـــرب
االمـريكـية عـلى الـعراق. وقـد تخرج
فـي الـكـلـيـة الـعـسـكـريـة عـام 1964
وفـي كـــلـــيـــة األركـــان عـــام  1976.
وانــخــرط في دورات عـســكــريـة في
االحتــــاد الـــســــوفـــيــــتي الــــســـابق
ــتــحـدة وبــريــطــانــيـا والــواليــات ا
األمـريكيـة. وعمل أستاذا في الـكلية
شاة الـعسـكرية. وعـ آمرا للـواء ا
اخلــامس فـي الـفــرقــة الــرابــعـة ثم

قـائدا للفرقة الرابعة وقائدا للفيلق
اخلـــامـس ثم الـــفـــيـــلق األول خالل
احلـرب الـعـراقـيـة اإليـرانـيـة وتولى
مـــنـــصـب مــعـــاون رئـــيـس األركــان
ـنـصب لــلـعـمـلـيـات واســتـمـر في ا
حـــتـى عــام  1993. وحــــصل عـــلى
الـــعــــديـــد من األوســـمـــة واألنـــواط
ية جملهوداته العسكرية. ثم الـتكر
تـــــرأس الـــــوفـــــد الـــــعـــــراقي خالل
مــفــاوضــات وقف إطـالق الـنــار مع
قـــوات الـــتـــحــالـف عــام  1991 في
خـــيــمــة صـــفــوان. ثم ســلـم نــفــسه
لـالمـريـكـان في شــهـر ايـلـول 2003
واحـتجـز تمهـيدا حملـاكمته. في 24
حـزيران  2007 حُـكم علـيهِ باإلعدام
بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم
ضـد اإلنــسـانـيـة  لـكـنه نـفى الـتـهم
كـليًا أثـناء جلـسات احملاكـمة. وكان

ـقــرّر إعــدامه في   11 أيــلــول مـن ا
 2007 ولـم يــنــفّـــذ احلــكم بـــســبب
رفض رئيس اجلمهورية ونائبه في
حــيـنه الــتـوقــيع عـلى قــرار احلـكم.
وكـــانـت (الـــزمــان) قـــد نـــشـــرت في
نــيـسـان  2016 حــوارا انـفـردت به
مـع الــراحل اجــراه الـــبــاحث عــلي
الـــســعــدي من مــحـــبس احــمــد في
ســـجن احلـــوت. و الــنــشـــر عــلى
ثـالث حلقـات متـضمـنا اقـواله التي
كـشف فيهـا انه قال للـرئيس صدام:
قـــد تــتــطــلـب احلــرب ان نــهــدم مــا
بـنـيـنـاه ووضع صـدام يـده في يدي
قــائال: هل تـطـلب شـيــئـا? وتـقـسـيم
الـعراق سيـنعكس سـلبا عـلى تركيا
والــســعــوديــة وهــنــاك دولــتــان من
اجلـوار هـمـا االخـطـر. وان الـتـدخل
الــعـسـكــري الـسـعــودي في الـعـراق

ة. ومـا حدث في سـيـتعـرض للـهـز
سـفــوان كـان اجـتـمـاعـا تـقـنـيـا وقـد
رافــقـنـي الى خـيــمـة ســفـوان ســتـة
ـــقــاتل ضـــبــاط بـــرتب عـــالــيـــة وا
ــعـنــويـات االيــراني كــان يـتــمـتع 
جـيدة. ولم يـكن في االنفال مـدنيون
وال انـفي اسـتخـدام الكـيمـياوي وال
اؤكـده كـذلك. وان مـا حـدث في نـهر
جـاسم والـفـاو كـان مـطـحـنـة وليس
مـعركة وان عـدنان خيـر الله هو من
كــــســــبــــني حلــــزب الــــبـــعـث. وقـــد
نـصـحني مـيـلوسـوفـيتـش: اكسـبوا
جـواركـم  وان شوارزكـوف رد عـلى
ســؤالي: اتـركـهـا لــلـتـاريخ ونـدمت
النـي سلمت نفسـي لألمريكان النهم
لـم يفـوا بـوعـودهم. وصـدام حـس
كـــان يـــحب ان نـــطـــلب مـــنه واخــذ
بــرأيـي مــرات عــديــدة وانــقـذت 60

ضـــابــطـــا من االعــدام وطـــلــبت من
الـرئيس ابقائي رئيسا لالركان بدل
تــعـيــيـني وزيــرا لـلــدفـاع ووضـعت
خــطـة لالنــسـحـاب مـن الـكـويت في
ثـمانـية ايام ولم تـكن وزارة الدفاع
تــمـتــلك قـرارا بــتـحــريك الـقــطـعـات
وابــلـغت بـقـرار تـنـفـيـذ االعـدام ولم
ابــلغ بـتـأجــيـله واخـبــرت الـرئـيس
صـدام بأن االمريكـان سيكونون في
بـــغـــداد خالل اســبـــوع واعـــجــبت
بـشخصـية سعـيد حمـو ومنزلي في
بـغـداد اكمـلته بـعد  ثـماني سـنوات
وان عـدنان خير الـله كسبني حلزب
الــبـعـث ولـيـتــني ســمـعت كالم أبي
مــربي اجلِـمـال ونـبـأ غـزو الـكـويت
سمعته من الراديو وتقسيم العراق
ســـيــنـــعـــكس ســلـــبـــاً عــلى أنـــقــرة
والـــريــاض والــتــدخـل الــعــســكــري

الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــودي
ة سـيتــعرض لـلهز
ومــشــاركــة احلــشـد
ــوصل بــتــحــريــر ا
ضـــروريــة عــلى ان
يــســتــخــدم بــطـرق

خاصة. 
ونــــظـــرا ألهـــمـــيـــة
احلــــوار تـــعــــــــيـــد
(الــــزمـــان) نـــشــــره
كـــــامال ص8 وص9

وص10.
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وافـــقت وزارة الــتـــربــيـــة  عــلى تـــأجــيل مـــوعــد إجــراء
امتـحانات طـلبـة السادس اإلعـدادية بكـافة فروعه  الى
ــقـبل  .وذكــر بـيـان امس ان ( األول مـن شـهـر أيــلـول ا
الـوزيـر عـلـي حـمـيـد مـخـلف  ورئـيـس الـلـجـنـة الـدائـمـة
لالمتـحانات الـعامة  حـضرا جلـسةً تشـاورية ًمشـتركة
ـانية بحضور عدد ب وزارة الـتربية وجلنة الـتربية البر
ـانـية تـرأسهُ الـنائب األول من نـواب بعض الـلـجان الـبر

لـرئـيـس مـجـلس الـنـواب حـسن الـكـعـبي  وقـد تـمـخض
وافـقة عـلى تـأجيل االمـتحـانـات العـامة االجتـمـاع عن ا
ـرحلة السادس االعـدادي بكافة فروعه  الى األول من
ـقـبل  وذلك لـتـجـنب االرتـفـاع احلاد في شهـر ايـلـول ا
درجـات احلرارة) . واضـاف الـبيـان ان (الـوزارة اكدت
عدل التراكمي النه يسبب ضرراً الى  عـدم مشروعية ا
صلحة الـطالب)  متمنيـةً (بالوقت ذاته النجاح كبـيراً 

وفقية للطلبة األعزاء)  . وا
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لـلــمـديـريـة تــبـاعـا. وسـيــشـرف مـديـر
رور في رور الـعـام ومدراء دوائـر ا ا
بــغـــداد واحملــافـــظــات عـــلى حــمالت

ـرور كـافـة تـطـهــيـر وتـعـفـيــر دوائـر ا
ـواطـنـ على اسـتعـدادا السـتـقبـال ا
أن تطـبق إجراءات الـتبـاعد اجلـسدي

درجـــات احلـــذر واتـــبـــاع اإلجـــراءات
الــوقــائـــيــة). وأوضــحت الــوزارة انه
(بنـاءً على األمر آنـفا بـاشرت مـديرية
ـرور بتـقـد خـدمـاتـها لـلـمـواطـن ا
بشـكل تـدريجي في مـحـافظـات البالد
ـوافق كــافـة إبــتــداء من يــوم األحــد ا
الـــتـــاسع عـــشـــر مـن تـــمـــوز اجلــاري
ركبات غير وستبدأ بخدمة تسجيل ا
ـسـجـلـة اي تـسجـيـل ألول مرة عـلى ا
ـــواطن من خالل أن يـــكــون تـــقـــد ا
البـوابـة اإللكـترونـيـة للـمـديريـة حيث
ـواطن بـحـجـز رقم للـمـراجـعة يـقوم ا
ـديرية بتـحديد مـوعد ومكان وتقوم ا
ــركــبــة غــيـر مــراجــعــته لــتــسـجــيل ا
ــســجـــلــة. وبــعــد خــدمــة تــســجــيل ا
ـديريـة خـدماتـها ركـبـات ستـطـلق ا ا
تـدريـجـيا وسـتـكـون اخلـدمـة الـقـادمة
نـقـل مـلـكــيـة الــعـجالت وتــسـجـيــلـهـا
بـشـكل رسـمي بـاعـتـمـاد اآللـيـة ذاتـهـا
وبـعــدهـا تــطـلق اخلــدمـات اخملـتــلـفـة
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واإلجــــراءات الــــوقــــائـــيــــة كــــارتـــداء
الكـمامـات والـقفـازات أساسـا بتـقد
اخلدمة للمواطن حفاظا على سالمته

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ـــرور الـــعـــامــة بـــاشـــرت مـــديـــريـــة ا
ركبات للمرة االولى األحد بتسجيل ا
منذ ايـقافـها بسـبب اجراءات الـوقاية
ــاضـي. فــيــمـا من كــورونــا في اذار ا
تعـهـدت وزارة الـداخلـيـة بـاطالق نقل
ـركـبات. وقـالت في بـيان إنه ملـكـية ا
(فـي إطـــار االهـــتـــمـــام الـــذي يـــولـــيه
واطن الكر وحرص الوزارة على با
تـقــد اخلـدمــات ألبـنــاء شـعـبــنـا من
ـؤسـسـات اخلـدمـية خالل الـدوائر وا
ــفـروض خــصـوصــا بــعــد الـتــوقف ا
للخـدمات من جـراء فايـروس كورونا
ي أمـر وزيـر الداخـلـيـة عـثـمـان الـغا
ــرور الــعــامــة بــأن تــقـــوم مــديــريــة ا
بإشراف ومـتابعـة شخصـية من مدير
ــرور الـــعــام الــلــواء زهـــيــر عــبــادة ا
ــرور اخلـــفــاجـي بــإعـــادة خــدمـــات ا
تدريـجـيـا للـمـواطن الكـر في بـغداد
واحملـافـظات شـريـطـة اعـتـمـاد أقصى
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ـتـحـدة ـثل الـعـراق لـدى مـنـظـمـة اال ا كـشـفت مـصـادر مـطـلـعـة عن قـيـام 
ثـلية الـعراق في باريس دون التربـية والثـقافة والـعلوم (اليـونسكـو) باغالق 

سابق انذار.
ــصــادر لـ(الــزمـان): امس ان وقـالت ا
ـــــثــــــلـي الـــــدول االخــــــرى ابـــــدوا )
ثل العراق لدى اندهاشهم من قيـام 
ـثـلـية مـنـظـمـة الـيـونـسـكو بـاغـالق 
العـراق) مـشيـرة الى ان (هـذا االجراء
جـــــاء دون ســـــابـق انـــــذار). وكـــــانت
(الـزمــان) قــد نــشـرت تــقــريــرا اواخـر
اضـي تـقـريرا عـن إنـقـطاع حـزيـران ا
رواتب عــــــــــدد من الــــعــــامــــلــــ في
ـنظـمـة اليـونســـكو ثـليـة الـعراق 
ــثل الــعـراق في بــاريس وامــتــنــاع 
لــدى الــيـــونــســكـــو عن تــنـــفــيــذ أمــر

تقاعـده.
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ونشـرت (الـزمـان) في حـينه وثـيـقـت
رسـمـيـتـ االولى صـادرة عن االمـانـة
الــعـامــة جملــلس الــوزراء كــشــفت عن
ـثل الـعراق تمـديـد اجملـلس خلـدمـة 
الـذي احـالته وزارة لدى الـيـونـسـكـو 
الـتـربـيـة لـلـتـقـاعـد مـنـذ نـحـو عـامـ

بـدعـوى وجـوب تـنــفـيـذ نص قـانـوني
واجب التـنفـيذ عـلى ان يقـوم اجمللس
عـاجلـة االمر في مـوازنـة عام 2020
في وقت افـادت مــصـادر بـعــدم تـسـلم

االلـتـزام بـذلك وإنّ مــا تـقـدم ال يـحـول
وازنة وضوع ضمن ا دون مراجعة ا
الـعـامـة االحتـاديـة اعـام  2020 اال انه
شروع يجب حل السير باجراءات ا

االلتزام بنص القانون). 

واظهرت وثيقـة رسمية اخرى صادرة
عن وزارة الـــــتــــربــــيــــة مـــــؤرخــــة في
ــثل الــعــراق 12/26/ 2018 احــالــة 
الدائم  لـدى (اليـونـسكـو ) في باريس
الى الـتـقــاعـد ابـتـداء من 15/11/2018

كـــــونه مـن مـــــوالـــــيــــد 1953/11/16 
واوضحت الوثيقة التي اطلعت عليها
(الـــــزمــــان) امـس ان الـــــقـــــرار صــــدر
استـنادًا الى احـكـام الفـقرة اوال/أ من
ـــــادة  11 من قــــــانـــــون اخلــــــدمــــــة ا

وظـفـ الـعـراقيـ الـعـامـل بعـض ا
ـثـليـة الـعـراق لـدى الـيـونـسـكو في  
رواتــبـهـم مـنــذ اشــهــر جــراء ارتــكـاب
ـــــعــــنـي مــــخـــــالــــفــــات الــــشـــــخص ا
ـؤرخة في ادارية.وجـاء في الوثـيـقة ا
ـــوجــــهــــة الى وزارة  2019 /12/ 30 ا
اخلــارجـــيـــة الــتـي اطــلـــعت عـــلــيـــهــا
(الــزمـــان) امس الــتـي حتــمل تـــوقــيع
رئيـس الدائـرة الـقـانـونـيـة في االمـانة
الـعـامــة جملـلس الـوزراء جنــيب شـكـر
ــثل لــدى مـنــظــمـة مـحــمــود بـشــأن 
ـوضـوع عـرض امـام الـيـونـسـكـو ان ا
ـــا يــأتي انه رئــيس الـــوزراء ووجه 
ــــوقع (عــــلـى الــــرغـم من اهـــــمــــيـــــة ا
وخــطــورة فـــراغه اال انــنـــا امــام نص
ـادة قـانــوني واجب الـتــنـفــيـذ اذ ان ا
ـــوازنــة  /30ثـــانـــيـــا/د من  قـــانـــون ا
الـعــامــة لـســنـة  2019 اوجـبـت اعـادة
مـثلـيات والـبعثـات العـراقية رؤساء ا
الــدبـــلــومـــاســيـــة من الـــعــامـــلــ في
نظمات العربية واالقليمية والدولية ا
الى مركـز الـوزارة وان الـعـمل بخالف
ذلك يــــعــــرض اجلــــهــــات اخملــــالــــفـــة
ـا يــسـتـلـزم لـلـمـســاءلـة الـقـانــونـيـة 

ــــقــــام األول. ودعت الــــتي تــــأتـي بـــا
واطن رور العامة جميع ا مديرية ا
للـتعـاون البـنـاء وتطـبيق الـتعـليـمات
ـا يـســهم في االرتـقــاء بـاخلـدمـات و

التي ستقدم له. 
ي بــــافـــتـــتـــاح دوائـــر ووجـه الـــغـــا
اجلوازات أمس االثـنـ عـبر الـبـوابة
ي في بـيان اإللكـتـرونيـة. وقـال الغـا
امس إن (سـر الـتـوفـيق والـنـجـاح في
الـــــعــــمـل هـــــو تـــــقـــــد اخلـــــدمــــات
لـلـمــواطـنـ ومن واجـبــنـا أن نـعـمل
عـلى ذلك وعـلـيه وجـهت بـأن تـبـاشـر
ـدنـيـة واجلوازات مـديـريـة األحـوال ا
ــعـامالت بــطــاقـة الــسـكن واإلقــامـة 
ابــتـداء مـن الـيــوم). وأضــاف (يــكـون
ـقبل افتـتـاح اجلوازات يـوم االثـن ا
عبر البـوابة اإللكترونـية على أن تتم
باشرة بعـمل صورة القيـد والتأييد ا
والـــواقــعـــات احلـــيــاتـــيــة األســـبــوع

قبل). ا qLŽ∫ ضابط يؤدي عمله في إصدار جوازات

ــراكــز ــعــنــيـــ بــالــتــواجــد قــرب ا ا
االمتحانية).

وارجــــأت مــــحــــافــــظـــة كــــربـالء يـــوم
ــــاضـي امــــتــــحــــانــــات اخلــــمـــــيس ا
ــتــوسـطــة واالعــداديـة. الــدراسـتــ ا
وقـال احملــافظ نـصــيف اخلــطـابي في
بـيــان انه (تــقــرر تـأجــيل امــتـحــانـات
ــتــوســطــة واالعــداديــة الى مــدارس ا
اشـــعــار اخـــر). واضـــاف انه (ســـيــتم
الــتــنــســيـق مع تــربــيــة كــربالء حــول

حتديد موعد االمتحانات).
ووجهت اللـجنـة الدائمـة لالمتـحانات
في وزارة الـتـربـيـة كـتـابـاً رسمـيـاً الى
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بـالـسـمـاح لـطـلـبـة الـدراسـة االعـدادية
باداء االمتـحانـات العامـة للدور االول
لــلــعــام الــدراسـي احلــالي في ابــنــيــة
عـاهد.  وب اجلامعـات والكـليـات وا
ـكـتب االعالمي لـوزيـر الـتـربـيـة  ان ا
(وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وافق على مـقترح الـتربـية واوعز الى
كــافــة اجلـامــعــات بــاداء امــتــحــانـات
رحـلـة االعـداديـة في ابنـيـتـها  وذلك ا
للـحفاظ عـلى قوة االمـتحـانات الـعامة
ورصانـتـها وسـهـولة ادارتـهـا الجناح
سيـر تلك االمـتـحانـات). وكانت وزارة
الـــتــربـــيــة قـــد حــددت االمـــتــحـــانــات
النـهـائـيـة للـدراسـة االعـداديـة في يوم
ــــــوافق  8 آب اجلـــــاري الــــــســــــبت ا
وافق 29 وتستمر لغاية يوم السبت ا

آب.

ــعـلــومــات واالتـصــاالت والــتـقــنــيـة ا
الشمـاليـة وكليـة اإلمام االهـلية وكـلية
ــعـارف. اإلســراء اجلــامـعــة وكــلــيــة ا
واطــلع عــبــد الــصـاحـب  عــلى مــسـار
االختبـارات وآليـات االمتـحان وناقش
ــمـتــحـنــ وثـمن عـددا من الــطـلــبـة ا
دورهم في تكـثيـف اجلهـود ومواجـهة
الـتـحـديـات إلكـمـال الـسـنـة الـدراسـيـة
واجنـــاز االخـــتــــبـــارات الـــنـــهـــائـــيـــة
والوصول الى ضـفة النـجاح. واعلنت
دائــــرة  الــــدراســــات والــــتــــخــــطــــيط
تـابـعـة  في وزارة الـتعـلـيم الـعالي وا
والـبــحث الــعـلــمي عـلى اســتـحــصـال
مــوافـــقــة الـــوزارة عــلـى اســتـــضــافــة
االمتحـانات النـهائيـة لطلـبة السادس
االعــدادي . واطــلــعت (الــزمــان) امس
عــلى وثــيــقــة جــاء غي مــعــرضــهـا ان
(طـلـبــة الـسـادس االعـدادي ســيـسـمح
لـهم بـاداء امتـحـانـاتـهم الـنـهـائـية في
عـاهد ابنـية اجلـامـعات والـكلـيـات وا
وافق الثامن ابتداءا من يوم السبت ا
قـبل وذلك لـلـحفـاظ عـلى قوة من اب ا
االمــتــحـــانــات الــعــامـــة ورصــانــتــهــا
وسهولة ادارتها ). وتـضمنت الوثيقة
(توجـية وزارة الـتعلـيم بابـداء اقصى
درجـات الـتعـاون مـن اجل اجنـاح هذا
الـــعــــام الـــدراسـي وتـــشـــكــــيل جلـــان
مشتركـة بالتـنسيق مع وزارة الـتربية
ـسـتـلـزمـات وتـوفـير لـغـرض تـهيـئـة ا
ــتـطــلـبــات الجنــاح سـيــر تـلك كـافــة ا
االمــتـحــانــات وعــدم الــسـمــاح لــغــيـر

ــشــروعـة) ــطــالــبـهـم ا واالســتــمــاع 
ــــتـــظـــاهـــرين مـــؤكـــدا أنـه (الـــتـــقى ا
ــدراء ووعـــدهم بـــتــغـــيـــيــر جـــمـــيع ا
تحزب والفاسدين ومنع اي صِدام ا
.( تظاهرين السلمي او إحتكاك مع ا
ـــــــصــــــــدر عن الــــــــوائـــــــلي ونــــــــقل ا
ـطـالب الشـعـبـية تأكـيـده(مـشـروعيـة ا
وان إدارة احملـافـظـة جزء مـن الـشارع
وتــســتـــجــيب لــرغــبـــاته في حتــســ
الـواقع اخلـدمي) مـضـيـفا أنـه (ماض
ــزيــد مـن اإلقــاالت واالعــفــاء في في ا
مؤسـسـات الـدولة ولن يـسـمح بـعودة
اي مدير يـثبت فـساده بعـمله ابدًا بل
سـيـحـال لـلــجـهـات اخملـتـصـة لـغـرض
احملاسـبة). وكـان الـوائلي قـد اقال 25
مــسـؤوال مــحــلــيــا من مــنـصــبه خالل
ـنصـب فيـما شهـرين فـقط من تولـيه ا
قـــدم قــائـــمـــمــقـــام الــنـــاصـــريــة امس
نـصب بناء عـلى رغبة استقـالته من ا

تظاهرين. ا
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وتابع وزيـر الـتعـلـيم العـالي والـبحث
الـعـلـمـي  نـبـيل كـاظم عــبـد الـصـاحب
مجريـات االمتـحانات اإللـكتـرونية في
اجلــامــعــات والــكــلــيــات احلــكــومــيــة
واألهلية.  واستـمع عبد الصاحب عن
طريق دائـرة إلـكتـرونـية مـغلـقـة لكـافة
تفاصـيل االمتحـانات االلكـترونية الى
رؤساء اجلامعات وعمداء الكليات في
وصـل ونيـنـوى واألنـبار والـفـلـوجة ا
ومــيــســـان وجــامــعــة تــكـــنــولــوجــيــا

في مـــعــاجلـــة مـــشــاكـــلــهم وتـــلــبـــيــة
مطالبهم) .وبحـسب البيان فقد (اثنى
ـعـتـصـمـون عـلى حـضـور احلـاتـمي ا
ـعـانـاتـهم آمـلـ ان يـكون وتـفـهمـهـا 
لــلــنــواب دور فــاعل في نــقل مــطــالب
اجلماهـير الـتي انتـخبتـهم ليـمثـلوها

على اكمل وجه).
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وكان محافظ ذي قار ناظم الوائلي قد
تـعهـد لـلـمـتـظـاهـرين خالل لـقائـه بهم
أمـام ديـوان احملـافـظـة امس بـتـغـيـيـر
تحزب والفاسدين. ديرين ا جميع ا
وقـــــال مــــصـــــدر ان (الــــوائـــــلي وجه
ـتــظـاهـرين الــسـلـمـيـ بـاسـتــقـبـال ا

بيان تـلقـته (الزمـان) امس ان (النائب
عن كـتلـة  رشـا يـحـيى احلـاتمي زارت
مـــقــر اعـــتــصـــام خــريـــجي  الــعـــلــوم
ــشـاكــلـهم الــسـيــاسـيــة  واســتـمــعت 
ومـظــلـومــيـتــهم ومـطــالـبــهم الــعـادلـة
باحلـصول عـلى فرص الـتعـي اسوة
بـأقــرانــهم ) مـضــيــفـا ان ( احلــاتـمي
ــعــتــصــمــ ووعــدتــهم حتــدثت مع ا
ـعنية بايصال صـوتهم الى اجلهات ا
ــــســـتـــويــــات بـــعـــد ان والى اعــــلى ا
اوصـلـتـهـا سابـقـا الى رئـيـس مجـلس
ـظلـومية الوزراء وبيـنت فيـها حجم ا
الكـبيرة الـتي تعـانيـها هـذه الشـريحة
همـة منذ سـنوات وضرورة االسراع ا
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قـدم قائـمـمـقـام النـاصـريـة عـلي حسن
غـضبـان اسـتـقالـته  من مـنـصـبه بـناء
ـــتـــظـــاهــريـن.  وجــاءت عـــلى طـــلب ا
اســتـقــالــة غــضــبـان بــعــد يــومـ من
االحــتــجــاجــات الــكــبــيــرة شــهــدتــهـا
احملـــافــــظـــة جــــراء تـــدهــــور الـــوضع
اخلــدمي . وقـال غــضــبــان في مــذكـرة
اطلعت عليها (الزمان) امس  انه يقدم
ـــطـــالب اســـتــــقـــالـــته (اســـتــــجـــابـــة 
تظاهرين). وفي شأن متصل تظاهر ا
الـــعـــشـــرات مـن خـــريـــجي  الـــعـــلـــوم
الــــســــيـــاســــيــــة امــــام مـــبــــنى وزارة
اخلارجـيـة مطـالبـ بـتعـيـينـهم. وقال

  UłU−²Šù« jG{ X% qOI² ¹ W¹d UM « ÂUILLzU  

WLEM∫ مبنى منظمة اليونسكو في باريس

s¹bÝUH «Ë 5Ðe×²*« s¹d¹b*« lOLł dOOG²Ð s¹d¼UE²LK  bNF²¹ —U  Í– k U×

نامة ا

 WŠ—U³ UÐ WKOK « t³ý√ U

 Ëd  bL×  wKŽ

أربيل
Ê«œdÐ q Uý

WOÝËd « 5D K

حـذف مـحـرك"  google اسم فـلـسـطـ من خـريـطـة الـبـحث وفـسر ذلـك بأنه
ـناطق ـوضوعيـة في عرض ا عـلومـات من مصـادرها وانه يـلتـزم با يـتلـقى ا

تنازع عليها. ا
اخلـبـر تصـدره اسـتنـكـار فـنانـات سـوريات سـارعن بـأنـتقـاد حتـديث احملرك
االمـريكي غوغل الذي ابقى على اخلريطة بال اسم و صارت قصة التحديث
تـشبه عـرض صورة لشـخص لكن بال اسم فـمن يعرف اسـمه او تعـود عليه
سـيذكـره ومن يـبحث عـنه باالسم لن يـجده بـل يجـد من حوله وتـبقى انت و
"شـطارتك" في مـعرفـة اجلزء من الـكل لتـؤشر عـلى مكـان دولة لـها مـجلـسها
الـتشريعي و سلطتها و نزاعـها مع نفسها و مع الدولة التي حتولت من دولة

احتالل الى دولة مطلوبة الود يسعى اليها الناس من كل فج عميق.
الـروس وكعـادتـهم الـلطـيـفة في الـشـعور بـالـعـرب لم يحـذف مـحرك بـحـثهم"
يـاندكس" اسم فلسط و هـو ما قاله الروس في مقارنـتهم ب افعال غوغل
و افـعـال يانـدكس نـعم قـالـهـا الروس الن الـعـرب لم يـعـرفوا بـهـا اال بـعد ان

نبههم الروس. 
ـسلحـون من العرب يـضعون مثـل كل مدعٍ بكره ـناضلـون و اجملاهدون" ا "ا
امـريكا رسم الـكالشنكوفـا في شعاراتـهم ويقاتـلون في الغـالب" ايام كانوا
يـقاتلون" بـأسلحة روسـية وهي نفس االسلـحة التي يقـتلون بهـا ابناء وطنهم
ـســلـحــ او الـعـزل االبــريـاء ومع ذلك فــأن ارادوا الـلــجـوء فـيــدهـبـون من ا
المـريكـا او لـدول صديـقـة المريـكا و ال يـلـتجـؤن لـروسيـا وان ارادوا حتويل
نـهوب او احلالل فـيدخـرونه في مصـارف امريـكيـة او شبـيهـة لها وال ـال ا ا
يـرسلـونه لـروسيـا ومع ان الـروس وقـفوا جلـنبـهم ايـام مـحنـهم فـقاد عـابوا
ـسـدون ديـنـيـا عـلى شـعور عـلـيـهم مـاركـسـيتـهم و احلـادهم لـكـنـهم كـانـوا 
امـريكا الـديني بـشيء من العتب و كل هـمهم ان تـسلم امريـكا والذين مـعها

بهدوء او باالقل ان تكسر مفهوم الثالوث!
ظل الـروس يدعمـون العرب حـبا ثم بـغضا بـالقطب االحـادي االمريكي وظل
الـعـرب مـتـواضـعـ حـد الــدوتـيـة امـام امـريـكـا و نـافـرين من الـروس بل و
اصـبح الذهن العـربي يتخـيل في امريـكا ما لـيس فيهـا ويجمـد عن فهم حتى
يغ الطائرة ة هي ا ـوجود في روسيا فكل ما يعرفونه عن صديقتهم القد ا
سـتكبـر و الشـيطـان االكبر" و سـيارة الـڤولگـا و الرئـيس پوتن امـا "العـدو ا

فيتخيلون انه عقد اتفاقيات فضائية مع كواكب اخرى!
ـهم و من االخـير صـديـقتـكم روسـيا ابـقت اسم فـلـسطـ الـتي توشك ان ا
تـضـيع عـلى مـحــرك بـحـثـهـا الـذي ال تـبـحـثـون بـواســطـته فـأنـتم" غـوغـلـيـون
بـأمـتــيـاز" لـكم جي مـيـلــكم و فـيـسـبــوكـكم و تـويـتـركم و
تـركبون جـينرال مـوتورز و بـوينغ و تتـعاملـون بالدوالر
ومع ذلك تـكرهـون امريـكا وامـا صاحـبكم الـقد فال

تذكرونه اال ب تأييد و كره لدوره في سوريا.
هيا هبوا الستنكار احلذف عبر تويتر!.

عـنــدمـا ضـعـفت اخلـالفـة األمـويـة فـي األنـدلس ودخـلت األخــيـرة في عـصـر
مــلــوك الــطــوائـف وصف أحــدهم احلـــالــة الــتي وصــلـت إلــيــهــا األمــور في
ـدن الـتي كـانت مـن قـبل تـعج بـالـثـقـافـة والـتـقـدم احلـضـاري احلـواضـر وا
وصـفها بأنها كانت "شدادا نكدات صعابا مشؤومات ال فورق فيها خوف
وال  سـرور مع اشــتــغـال الــفـتــنـة وخــرق الـهــيـبــة وظـعن األمن وحــلـول

اخملافة". 
إنـها صـورة كاحلة حـزينـة تصلح ألن تـوصف بهـا أحوال الـوطن العربي في
ـأساوي الـذي يعـيشه فـي اللـحظـة احلالـية. تـلك كانت الـصورة في عـصره ا
مـدن من مثل قـرطبة واشـبيـلية وغـرناطـة وهي الصـورة نفسـها في كـثير من
ثـال. ما الـدول العـربيـة اليـوم اليـمن وسـوريا ولـيبـيا والـعراق عـلى سبـيل ا
ـا الـتـمـاثل في مـا وراء الـصـورة من يـهـمـنـا لـيس الـتـمـاثل في الـصـورة وإ

مسببات وعالقات مريضة وتخيالت خاطئة. 
كـائد والـدسائس الـسـياسـية واألمـنيـة وتلك في تـلك احلقـبة كـثـرت الفـ وا
قـادت إلى تولي واصـطناع سـفلة الـقوم في مـناصب احلـكم وتميـزت احلياة
تـسـارعـة في صـعـود وهـبوط األقـلـيـات وبـانـتـشار الـسـياسـيـة بـالـتـغـيـرات ا
هاجم اخلـيانات واالغتياالت وبالتحالف مع اخلـارج من ملوك النصارى ا
. وبـالطـبع بقـيت األنشـطـة االقتـصاديـة خاضـعة وخـادمة والـزعمـاء الطـامعـ
ا لـلحياة السياسية وبالتالي كما هو حال السياسة آنذاك غير مستقرة. و
كـانت الثروة ريعية في الدرجة األولى وجبائـية بالقوة والسطوة واإلكراه عند
عـارضات وعيش حياة الـلزوم فانها اسـتعملت لشـراء الوالءات وإسكات ا
بـذخ القـصور وهـذا بـدوره جعل االقـتصـاد اسـتهالكـيا غـيـر مرتـبط بهـياكل
ومـؤســسـات ثـابــتـة خـارج تالعـب ومـغـامــرات الـسـيــاسـة. ولـذلك فــمـا كـان
مـستغربا أن تـضعف اخلالفة شيئـا فشيئا وتنـتهي إلى تقاسم األندلس في
تعاون تآمرين على بعضهم بعضا ا تصارع ا مـا ب ملوك الطوائف ا
مع اخلـارج حلـسم مـنـاكفـات وصـراعـات الـداخل. وبـالطـبع مـا كـان بـإمـكان
ـساعدة في أي صـورة من الصور إذ ـد يد ا مـركز اخلالفـة في بغداد أن 
كـانت اخلالفــة الـعـبـاسـيــة هي األخـرى تـعـيش مــحن الـفـ وتـدخالت قـوى

اخلارج وتراجع احلياة على كل مستوى. 
مـا أشبه الليلـة بالبارحـة فكل مجاالت احليـاة عبر الوطن الـعربي أكمله إما
أنـها وصـلت إلى صـورة البـؤس الـتي وصلت إلـيهـا كل مـجاالت احلـياة في
الئـمة لالنـتـقـال من حـالة األنـدلس وإمـا أنـها قـابـلـة عـند تـوفـر الـظـروف ا
اخلـمول والترقب والشلل التي تعيشها اآلن إلى احلالة البائسة التي عاشها
األنـدلسـيـون في نهـاية زخـمـهم احلضـاري الذي كـان مـثار إعـجاب احملـب
ـاضـيـة ولـكن والـكـارهـ عـلى الـسـواء. الـصـورة احلـاضـرة هي الـصـورة ا
االخـتالف هو في التفاصـيل. بدال من تناحر الـقبائل لدينـا تناحر همجي في
مـا ب أقـطار الـوطن العـربي وبدال من االحـتمـاء باإلفـرجن الغـزاة لديـنا من
يـنشد االحتماء باالستعمار األمـريكي والغزاة الصهاينة وبدال من استهالك
ثـروة اجلبـايـة في الـترف والـعـبث لديـنـا من يسـتـهلك ثـروات الـبتـرول والـغاز
والـفوسفـات النـاضبة في أنـواع جديـدة عصريـة من التـرف والعبث وغـيرها
من الـتـمـاثالت. إذا كـان شبـاب وشـابـات األمـة يـريدون أن يـتـعـرفـوا عـلى ما
واجـهته ودحـره منذ اآلن ـستـقبل وما عـليـهم أن يسـتعـدوا  يـنتـظرهم في ا
اضي حـضارة نشيطة فـليقرأوا بتمـعن تاريخ األندلس. فمثـلما ضاعت في ا
رائـعـة بـفـعل الـسـخـافــات والـبالدات والـصـراعـات الـعـبـثـيـة واالنـقـسـامـات
اجملـنــونـة هــنـاك إمــكـانــيـة أن نــضـيـع نـحن عــرب الـيــوم نـضــاالت هـائــلـة
وتـضحيـات جسام بذلت عـبر قرنـ من الزمن وذلك بسـبب ارتكاب بـعضنا
لـسخافـات وبالدات وصراعات وانـقسامات مـجنونـة تهدد مـحاوالت نهوض
ـعـيب. هل كـان بـاسـتطـاعـة أهل األنـدلس اجلـمـيع من تـخـلـفـنـا احلـضـاري ا
ـأسـاوي? اجلــواب هـو (نـعم) كـان جتـنب مــصـيـرهم ومـصــيـر حـضـارتــهم ا
ـقـال بـالـدخول في بـاإلمـكـان لو تـوفـرت شـروط كـثـيـرة ال تـسمح مـحـدوديـة ا
فـجع بـسبب ـصـيـر ا تـفاصـيـلـها. مـا يـهمـنـا هـو أن نتـجـنب نحـن مثل ذلك ا
اجلـحيم الـذي يعيـشه الوطن الـعربي. هنـاك كتـابات وأقوال كـثيـرة حول هذا
ـوضوع وحـول سبل اخلروج يـحتـاج شباب وشـابات األمة ا
أن يـدرسـوهـا بـتـمـعن وبـاسـتـيـعـاب بـدال من تـركـيـز كل
وقـــتـــهم أو جـــلـه في مـــتـــابـــعـــة وســــائل الـــتـــواصل
االجــتــمــاعي الـــعــربــيــة واألجــنــبــيـــة عــلى الــرغم من
أهـمـيـتـهـا. وهم بـحـسـهم الـنـضـالي يـعـرفـون ما أعـني

بالضبط. 
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اعــلن مـصـرف الــرافـدين ان شـمـول
موظـفي الدولـة بالسـلف يكـون عبر
إرسـال الـدائـرة الـبـيـانـات اخلـاصة
ـــــوظف الـى االدارة الــــعـــــامــــة بــــا

للمصرف . 
كتب اإلعالمي للمصرف في وقال ا
بـــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان

تـعـلــيـمـات وتـوجـيــهـات اصـدرتـهـا
ــصـرف لــلــمـوظــفــ الـذين ادارة ا
يـسـعـون لـلـحــصـول عـلى الـشـمـول

بالسلف). 
ودعا البيان (حـسابات الدوائر الى
إرســــال الــــبـــــيــــانـــــات اخلــــاصــــة
ـصـرف حـتى يتم ـوظـفـيهـا الى ا
اتــخــاذ اإلجـراء الالزم والــصــحـيح

ـوظف بالسـلفة في قبـول وشمول ا
ومن دون اي عـــوائق). واشـــار الى
وظف قدموا على ان (العديد من ا
الشـمول عـبر نـوافذ أخـرى ولم يتم
تــلــبــيــة طــلــبــاتـهـم وان الــطــريــقـة
الـوحــيـدة إلجنـاز ذلك هـو الـرجـوع
وظف لغرض الى حسابات دائرة ا
اإليعاز بإرسال بياناته للمصرف).
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عدل اجلامعية رقن  23 لسنة  2008 ا
وبـنــاءً عـلى مــا جـاء بــكـتــاب االمـانـة
الــعــامـــة جملــلس الـــوزراء / الــدائــرة
في ـــــرقم  43626   الـــــقــــانـــــونـــــيــــة ا
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بغداد

ـأمـون بـالروائـي الراحل احـتـفت مجـلـة ا
محـمد عـلوان جبـر منـفردة بـنشـر آخر ما
كتـبه من آراء مـخـصصـة له غالف الـعدد
كـمــا فـتــحت مــلـفًــا مــهـمًــا عن الــتـحــلـيل
النـفـسي في األدب. وجاء الـعـدد الفـصلي
الــــثـــانـي من اجملــــلـــة الــــصـــادرة عن دار
واد ـأمون لـلتـرجـمة والـنـشر حـافـلًا بـا ا

تميزة. والدراسات الثقافية ا
تــصـدر الــعـدد مــلف بـعــنـوان (الــتـحــلـيل
قاربـة والتوظيف) النفـسي في األدب .. ا
خصص له رئـيس التـحريـر عبـد اللـطيف
ــوســوي افـــتــتــاحـــيــة الــعـــدد لــتــكــون ا
ـلف وكـانت اســتـهاللًـا تــعـريـفــيًـا لـهــذا ا
بــعـنـوان (نــحن والـتــحـلــيل الـنــفـسي في

األدب). 
ثم نــقـرأ دراســة تـولى تــرجـمــتـهــا امـجـد
حميد حمـلت عنوان (نحو مـقاربة لرواية
األمير الصغيـر وفق منهج فرويد والكان)
تناولت االبـعاد النـفسيـة في هذه الرواية
الــتي كــانت الــســبب فـي شــهـرة الــكــاتب
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الفرنسي أنطوان دو سانت إكزوبيري. 
وآثـر النـاقـد محـمـد جبـيـر أن يسـبـر غور
احملفّزات الـنفسيـة لكتـابة الرواية االولى
مــقـــدمــا شـــهــادات عـــدد من الــروائـــيــ

 . العراقي
امــا الـنــاقـد مــحــمـد يــونس مـحــمـد
فـــيــســهم بــدراســـة حــمــلت عــنــوان
(الـتـحـلـيـل الـنـفـسي لألدب ..الـواقع
وتسلق الريح) فيما تتناول د. نادية
هـــنــاوي فـي دراســتـــهــا مـــوضــوعــة
الــقـرين في قـصــة تـلـبــيـثـاتي لــهـيـثم
بــهــنــام بــردى. ويــخــتـتـم أ. د. جنـاح
لف بدراسة عن االنشطار هادي كبة ا
الذهني للشخصية في قصص الرحلة
العـجيبـة للـسيـد ميم لـلروائي الراحل

محمد علوان جبر. 
وفـي بــــاب دراســــات نـــقــــرأ عــــددًا من
ــهـمــة اذ يـكــتب الـدكــتـور الــدراسـات ا
رســـــول مـــــحــــــمـــــد رســـــول عـن الـــــفن
انـويل كانط. والصـناعـة من مـنظـور إ

ويـقدّم حـمـدي الـعـطار قـراءات نـقـدية في
الـسـرد النـسـوي الـعـراقي فيـمـا يـتـحدث
الدكتور جمـال خضير اجلـنابي عن اللغة
واحلب في قصائد الشاعرة الكردية دلشا

يوسف.
ويــتـــرجم عــمــاد ســعــيــد دعــيــبل دراســة
تستعرض صراع االجيال في قصة وجبة

الصوم. 
سـمارية في وعن دوافع ابتكـار الكتـابة ا
الـعــراق الـقـد تــتـحـدث الـدكــتـورة هـبـة

حازم النعيمي. 
وتـتـصـدر مـقـالة كـتـبـهـا رئـيس الـتـحـرير
باب آفاق متـضمنة آخـر ما كتبه الروائي

الــــراحـل مــــحــــمــــد

عـلـوان جـبــر واسـتـعـراضًـا لـسـيـرة جـبـر
ــفــاجىء . كـمــا نـطــالع مـقــالـة ورحــيـله ا
متـرجـمة من أدب األوبـئـة بعـنـوان مديـنة
وهــران وروايــة الـطــاعــون بـقــلم الــكـاتب
الفـرنسي ديـنيس غيـنون وتـرجمـة جمال
عبد احلكيم عبد الله فضلًا عن قراءة  في
روايـة الـكافـرة كـتـبتـهـا نـهضـة طه فـيـما
كتب الـنـاقد حـامد عـبـد احلسـ حمـيدي
عن الــروايـة الــعـراقــيّـة في اخلــارج عـادًا

ثابة ذاكرة وطن. اياها 
ويـتـحـدث عـمـر عـبـد الـغـفـور الـقـطـان عن
بواكيـر التحـركات الروسـية نحـو العراق

غالف اجمللة
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وصل حتديدًا ويـتناول الـناقد يوسف وا
عبود جـويعد نقل الـوقائع التـاريخية في
رواية غيوم شـمالية شرقـية. وتكتب ندى
مـهـدي شـكــر عن الـفـنـانـة األمـريـكـيـة لـ
ـوذج لنـحت كـريـسـتـوفـر وتـؤكـد انـهـا أ

الزمن اجلميل. 
وفـي حق الـــرد تـــنـــشـــر اجملـــلــة رد  أ . د
عـهـود عبـد الـواحـد الـعكـيـلي عـلى مـقـالة
تـرجم طارق حـيدر الـعاني الـتي نشرت ا
في العدد الـسابق بشـأن االخطاء الواردة

في كتابه رسالة الى جاهل. 
وكــان مــسك اخلــتـام نــصــوصًـا شــعــريـة
وقـــصـــصــيـــة فـــمـــــــن ادب االوبـــئــة
جنــوب تــفـاصــيــــــل (نــزهــة لـلــســيـد
كــــورونــــا) رواهــــا الــــشــــاعــــر عـــادل
غــضـــــــــبــان الــنــاصــري فــقــصــائــد
حملـــــــــمـد الــســيـد جــاسم  ثم نــقـرأ
قـصـــــــــتـ االولى بـعـنـوان حـبـيـبة
لــلـشـاعـرة والـقــاصـة الـفـلـســطـيـنـيـة
جنالء جــميـل التي رغـبت في وضع
بصمتــــها بالعـدد والثانية للكاتب
الــروسي  يــوري بــويـدا عــنــوانــهـا
خيمــــيـتش تولى ترجمـتها حس

علي خضير . 
وقد صـدر العدد الـكتـرونيًـا بسبب
ـر الـظــروف االسـتـثـنـائــيـة الـتي 
بـهـا العـراق جـراء تـفـشي جـائـحة
كــورونــا عـــلى ان تــعــاود اجملــلــة
الــــصـــــدور ورقـــــيًــــا بـــــعــــد زوال

االسباب.
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أعــــلـــــنت الـــــكــــويـت نــــقـل بــــعض
صالحـــيــات أمــيــر الـــبالد الــشــيخ
صــبـاح االحــمــد اجلـابــر الـصــبـاح
ـستـشفى لولي عـهـده إثر دخـوله ا
إلجراء فحـوص طبـية. فيـما اجرى
رئـيــسـا اجلـمـهــوريـة بـرهم صـالح
والــــوزراء مـــصـــطـــفى الـــكـــاظـــمي
اتــصــاالً هــاتــفــيــاً مع ولي الــعــهـد
لالطــمــئــنــان عــلى صــحــة االمــيـر.
ويبلغ الصباح 91 عاما وقد عانى
ـنصرم. مشاكل صـحيـة في العام ا
ونقلت وكالة االنـباء احلكومية عن
وزر شــؤون الــدوان األمــري الــشخ
عــلي جــراح الـصــبــاح صــدور أمـر
أمري (باالستعانة بسمو ولي العد
ـــمــارســـة بــعـض اخــتـــصــاصــات
حضرة صاحب السمو األمر حفظه
الـله الـدسـتـورة مؤقـتـا). وفي وقت
ســـابق أعـــلن الـــشـخ عــلـي جــراح
الــــصــــبــــاح أن أمــــر الــــبالد (دخل

ــسـتـشــفى ظــهـر الـســبت الجـراء ا
بـعض الـفـحـوصـات الـطـبـة). وكان
أمـيـر الـبالد قـام في 2019 بـرحـلة
ــتـــحــدة عـالجــيـــة في الـــواليـــات ا
اسـتـمـرت سـتـة أسـابـيع وتـخـلّـلـها
إلـغــاء لـقـاء مع الـرئــيس االمـيـركي
دونــــالـــد تـــرامب بـــســــبب وضـــعه
الصحي.وولي العـهد الشيخ نواف
األحـمـد اجلـابـر الـصـبـاح يبـلغ 83
عــامــا وقــد سـمّـي في مــنـصــبه في
2006 بـــــعــــد إجــــمـــــاع من أفــــراد
الـعـائـلـة احلـاكـمـة الـذين اخـتـاروه
ـنـصب نـظـرا لــشـعـبـيـته لـتـولـي ا
داخل األسـرة وصـورتـه كـسـيـاسي
مــــتــــواضع يــــعــــمـل بــــعــــيــــدا من
األضواء.وكان األمـير صباح وصل
إلى ســدة احلــكم في بــدايــة الــعـام
ــان ــذكــور بــعــدمــا صــوّت الــبــر ا
نتخب لصالح إعفاء الشيخ سعد ا
من مهامه بعد أيام فقط من تعيينه
أمـيرا لـلـبالد بـسـبب مـخـاوف على

وضعه الـصحي وتـسلـيم السـلطة
لـلـحـكومـة بـرئـاسـة الـشـيخ صـباح
الذي اختير أميرا في ما بعد.وكان
الـشــيخ صـبـاح وزيـرا لــلـخـارجـيـة
الـكــويـتـيـة لـســنـوات طـويـلـة وقـد
عـرف عـنه خـالل عـمـله في الـوزارة
بكـونه وسـيطـا موثـوقـا به من قبل
الدول االقلـيميـة واجملتمع الدولي.
وتـنـتج الـكـويت نـحـو 2,7 مـلـيون
بـرمــيل يـومـيـا تـصــدر مـنـهـا نـحـو
.ولدى الـكويت الـبالغ عدد ملـيونـ
ســكـانــهــا األصـلــيـ 1,5 مــلــيـون
نسمة فقط من نحو خمسة مالي

صندوق ثروة سيادي تزيد أصوله
عـلى 600 مــلـيــار دوالر مــا يــوفـر
وسـيـلــة تـمـويل لـلـدولــة.كـمـا تـبـلغ
حــصــة الـــفــرد من الــنــاجت احملــلي
اإلجــمـالـي أكـثــر من 70 ألف دوالر
ســـنـــويــا وهـي بــ األعـــلى عـــلى

مستوى العالم.
من جــــهــــتــــهــــا أجــــرى رئــــيــــســــا

اجلــمــهــوريـة والــوزراء اتــصــالـ
هـاتـفيـ مع ولي الـعـهـد الـكـويتي
ـــبــارك نـــواف األحـــمـــد اجلـــابـــر ا
الـصـبـاح لالطـمـئـنـان عـلى صـحـة
أمـير دولـة الـكويـت صبـاح األحـمد
اجلابر الصباح. وقال بيان رئاسي
 تــلــقــته (الــزمــان) امس ان رئــيس
اجلــمــهــوريــة بـرهـم صـالـح أجـرى
اتــصــاال هــاتــفــيــا مع ولي الــعــهـد
الكويـتي أعرب خالله (عن أمـنياته
ــوفـور الــصــحـة ألمــيــر الـكــويت 
والـــسالمـــة الـــدائــمـــة ولـــلـــشــعب
الـكـويــتي دوام االزدهـار والـتـقـدم)
.بـدوره عـبّـر ولـي الـعـهـد عن (بـالغ
شكره وتقديره لـرئيس اجلمهورية
ــشــاعـر عــلى مــا أبــداه من طــيب ا
وصـــادق الـــدعــاء) مـــتــمـــنـــيــاً له(
موفـور الصحـة والعافـية ولـلشعب
الـعــراقي الـرفــاهـيـة واالســتـقـرار).
كمـا  اجرى رئـيس مجـلس الوزراء
مصطفى الـكاظمي  اتصـاالً هاتفياً
بـولي الـعـهد الـكـويـتي لالطـمـئـنان
عـــلـى الــــوضع الــــصــــحي ألمــــيـــر
الـكــويت . وتـمـنى الــكـاظـمي خالل
االتـصــال (دوام الـصــحـة ومــوفـور
الــعـافـــة ألمــيـر دولــة الــكـويت).من
جانبه  أعرب ولي العهد عن (بالغ
شـكـره وتـقـدــره لـلـكـاظـمي عـلى مـا
ـشاعـر وصادق عبـر عنه من طـب ا
الـدعـاء). وفي الـشـأن نـفـسه  أعـلن
الديوان األميـري في دولة الكويت
أجراء عمـلـة جراحــة ناجحـة ألمير
صـــبــــاح امس األحـــد. وأكـــد وزــــر
شــــؤون الـــــدــــــوان األمـــــري عـــــلي
اجلــراح ان (الـــعـــمـــلــيـــة تـــكــلـــلت
بالـنجـاح). وكـان أميـر الكـويت قد
ـسـتــشـفى ظـهـر اول أمس أدخل ا

السبت.
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هجرين عن أعلنت وزارة الهـجرة وا
عـــودة دفــعـــة جــديـــدة من الـــعــوائل
الــنــازحــة الـــعــائــدة من مـــخــيــمــات
مـحـافظـة االنـبـار الى مـنـاطق قـضاء
الـفلـوجـة  وذلك وفق بـرنـامج (بـناء
ـتـضـررة ودفع بـدل وتـرمـيم الـدور ا
إيــجـــار). وكــشــفت وزيــرة الــهــجــرة
ـهـجـرين إيــفـان فـائق جـابـرو في وا
تـصـريح لـهــا خالل مـؤتـمـر صـحـفي
مــشــتــرك مـع مــحــافظ االنــبــار عــلي
نظمة الدولية فرحان ورئيس بعثة ا
للهجرة جيرارد وايت والـنائبة نهلة
الــــراوي عـــــضــــو جلـــــنــــة الـــــعــــمل
ــهـجـرين الــنـيــابـيـة الــذي عـقـدته وا
الـــوزارة في مـــخـــيـــمـــات عـــامـــريـــة
الصـمـود عن " التـنسـيق مع مـنظـمة
الـــهــجــرة الـــدولــيــة لــدعـم الــعــوائل

الــنــازحــة الــسـاكــنــة في اخملــيــمـات
والـعازفـة عن الـعـودة بسـبب تـدمـير
منازلها خالل فترة سيطرة عصابات
داعش األجرامـية عـلى مـناطـقهم من
ـنـازل خالل مـشـروع بـنـاء وتـرمـيم ا
ـدمـرة والـتي التـمـتـلك ـتـضـررة وا ا
اإلمـكـانيـة لـتـرمـيمـهـا) مـوضـحة ان
(مخـيـمات عـامـرية الـصـمود شـهدت
الـيـوم عودة   51عـائـلـة نازحـة الى
مناطق ( احلصي  جـبيل  الشهداء
ومـنـطـقــة الـنـعـيـمـيـة ) الـتـابـعـة الى
قــضــاء الـفــلــوجــة) مـبــيــنـة ان (42
عــائـلـة ســتـعـود غــدا الى مـنـاطــقـهـا
االصــلــيــة). واشـارت إلـى أن (األيـام
قبلة ستشهد عودة وجبات جديدة ا
من الـعـوائل الــنـازحـة من مـخـيـمـات
احملـــافــظـــة إلى مــنـــاطق ســكـــنــاهــا
األصــلـيــة وانـهــاء مـلف الــنـزوح في

األنـــبـــار) مـــؤكـــدة (ســـعـي الــوزارة
إلغالق مـلف الـنـازحـ بـأسـرع وقت
ـكن بـعودة جـمـيع االسـر الـنـازحة
إلى مــنــاطـــقــهــا احملــررة مع حل كل
االشكـاالت التي تـمنع عـودة االهالي
إلى مـنـاطـقـهم). وأضـافت أن (إعـادة
ـدمـرة يــعـد سـبـبـاً ـنـاطق ا اعـمــار ا
رئـــيـــســاً فـي عــودة الـــنـــازحــ إلى
مـنـاطـقـهم االصـلـيـة وذلك عن طـريق
تـــأمـــ الــعـــيش الـــكــر والـــعــودة
بـكــرامـة) مـســتـطـردة أن (جـمــيـعـنـا
يأمل باغالق ملف الـنزوح هذا العام
 لكن األمر بحاجة إلى دعم كبير من
ـنـاطق وإنـهاء مـسـألة أجل اعـمار ا
انـسانـيـة معـقـدة استـمـرت لسـنوات
طويلـة) الفتة الى ان (الـبالد حتتاج
ثل هـكذا مـبادرات ومـشاريع سـيما
وانـهـا تـمر هـذه االيـام بـأزمـة مـالـية

ـوازنة لـهذا العـام وبعد ان وغياب ا
عـــجـــزت دائــرة الـــتــعـــويـــضــات عن

تضررين).  تعويض ا
ـانحة ودعت جابـرو (جمـيع الدول ا
ــنـــظــمـــات الـــدولــيـــة واحملــلـــيــة وا
نـاطق لـلـمـسـاهـمـة بـإعـادة تأهـيـل ا
احملـررة وإعـادة احلـيــاة الـطـبـيـعـيـة
ــعـوقــات الـتي لــهـا وإزالــة جـمــيع ا
تعترض عـودة النازح إلى ديارهم

وتوفير بيئة مناسبة لهم). 
من جـانـبـه اكـد فـرحـان ضـرورة بـذل
اجلـهــود والـتـعــاون والـتــنـسـيق مع
ـنـظـمـات الـدولـية وزارة الـهـجـرة وا
ـشاكـل التـي تعـاني واحملـلـيـة حلل ا
منها االسر النازحة وتشجيعها على
العودة إلى أماكـنها االصليـة مثمنا
فـي الــــــــــــوقـت ذاتـه دور الـــــــــــوزارة
وخــصــوصــا الــســيــدة الــوزيــرة في

دعـمـهـا حملــافـظـة االنـبـار. من جـهـته
اثـــنى جـــيـــرارد وايـت عــلـى جـــهــود
الوزارة متمـثلة بوزيرتـها وما قدمته
الــوزارة من خـدمــات كــبـيــرة لالسـر
الــنــازحـة في اخملــيــمـات وخــارجــهـا
والـعوائـل العـائـدة مـتمـنـيـا حتـقيق
عود آخر عائـلة نازحـة في هذا العام

وغلق جميع اخمليمات في البالد .
ـهجـرين واعـلـنت وزيـرة الـهـجـرة وا
ايفـان فـائق جابـرو  ان دفـعة جـديدة
من الــنــازحــ عــادت مـن مــحــافــظـة
دهـــوك الـى مــــنـــاطـق ســــكــــــــنــــاهم
االصلية في قرى وقصــــبات سنجار
 وذلــــــك ضـــمـن بـــرنــامـج الـــعــودة
الــطــوعـيــة واالمــنـة الــتي تــنــظـمــهـا

الوزارة . 
واوضـحت في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (مـخـيـمـات مـحـافـظـة دهـوك

بـالـتـعــاون والـتـنـسـيق مع اجلـهـات
االمـنـيـة  شـهـدت الـيـوم عـودة 332
نازحـا الى مـحال سـكـناهـم االصلـية
حافظة في قرى وقصبات سنـجار 
نـيــنـوى  مـتـمـنـيــة  عـلى الـنـازحـ
الــراغــبــ بــالــعــودة الــتــواصل مع
كوادر فروع الـوزارة بغـية التـنسيق
مــعــهم لــتـأمــ مــســــتــلــزمــات تـلك
الـــعــودة من كـل اجلــوانب تـــوفــيــرا
ـبــذول عـلى هـذا لـلــوقت ولـلـجــهـد ا

الصعيد) . 
واضـافت جـابـرو ان (الـوزارة تعـمل
اآلن عـــــلى مــــلـف اعــــادة الــــعــــوائل
الـــنــازحــة الـى مــنــاطـــقــهم احملــررة
واغــاثـــتــهم في الــوقـت نــفــسه وعن
ــــتــــوزعــــة في طــــريق فــــروعــــهــــا ا

محافظات البالد).
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الكات الهندسية والفنية جنحت ا
الــــعـــامـــلـــة في شــــعـــبـــة الـــبـــحث
والـتــــــــطــويـر الـتـابــعـة الى قـسم
ـراقـبــة واألتـصـاالت في الــعـتـبـة ا
ـقــدسـة  بــتـصــمـيم الــعــــــلــويـة ا
وتـصــنــيع مــاكــنـة (CNC) تـؤدي
خــدمــات مــتــطــورة . وقــال رئــيس
ـهـنـدس رعـد إبـراهـيم في الـقـسم ا
اكـنة اجلـديدة تصـريح أمس ان (ا
RD-  أطــلق عـلـيـهــا اسم الـقـسـيم
AT3 و تـصمـيمـها وتـصنـيعـها
الكــات الـــهــنـــدســيــة بــســواعـــد ا
دة والفنية العاملة في القسم  و

األجناز نحو أربعة أشهر) . 
اكنـة تعمل وأوضح أبراهـيم ان (ا
عــــلـى  تـــــخـــــر األســـــطح ورسم
الـــنــقــوشـــات عــلى جـــمــيع أنــواع
ــــعـــادن واخلـــشـب  وبـــأشـــكـــال ا
مـتـعددة وبـدقة عـالـية ومـتـناهـية 
وقـد  تــصـمـيــمـهـا بــأحـد بـرامج
الــتـــصــمــيم اخلــاصــة في شــعــبــة
البحث والتطوير التابعة للقسم). 
اكنة تمتاز باحلجم موضحاً ان (ا
تـناسب مع األعـمال التي الكـبيـر ا
يـتم تـنـفيـذهـا بـعـد تـصـنـيـعـها من
ـتوفـرة في الـعتـبة ـواد األوليـة ا ا
ــقــدســة  وتــعــد هــذه الــعــلــويــة ا
اكنة الثانية يصنعها القسم بعد ا
تـــدشــ مـــاكـــنــة (CNC) بالزمـــا

تعمل بالذكاء الصناعي ). 
وقـام مــتـطـوعــو فـرقــة األمـام عـلي
القـتاليـة التابـعة للـحشد الـشعبي
ـتـطــوعـ من طــلـبـة احلـوزة مع ا
الديـنيـة في النجف بـتجـهيز ودفن
جــثــامـ  75 مـــتـــوفـــيـــا جـــديــدا نواف االحمد اجلابر 

بـجـائـحة كـورونـا في مـقـبرة وادي
الــسالم اجلــديـدة بــالــنــجف خالل

اضية.  الساعات 24 ا
وذكـر بـيـان لـدائـرة صـحـة الـنـجف
أمس تـسـجـيل 47 أصـابـة جـديـدة
بجائحة كورونا  وكذلك شفاء 74
مــصـابـاً ومـغـادر مـواقع احلـجـر

 . للمصاب
وألقت شرطـة النجف الـقبض على
سـيـارات أجـرة بـعــضـهـا خـاصـة 
حـاول ســواقــهـا دخــول احملـافــظـة
بــواســطــة طــرق نــيــســمــيــة غــيــر

أصولية . 
وذكـــــر بـــــيــــان أمـس أن (دوريــــات
الـشـرطـة ضــمن الـقـاطـع الـشـمـالي
الــقت الـقـبض عـلـى عـدد كـبـيـر من
ركبات األجرة وبـعضها خاصة  ا
اثـنـاء محـاولـتـهم دخول احملـافـظة

عبر طرق نيسمية غير شرعية). 
الفتـاً الى أن (حظـر التـجوال ومنع
ــــركـــبـــات الــــقـــادمـــة من دخـــول ا
احملافظـات ساري باحملـافظة  ولم
تسمح سيطـراتنا دخول أي مركبة
للنجف  األ للـحاالت اخلاصة مثل
الــعــجالت الـــتي حتــمل اجلــنــائــز
ويـكــون عـددهـا عــجـلـتــ صـالـون
ــرضــيــة فــقط  وكــذلـك احلــاالت ا
ن لـد مــوافـقــات أصـولــيـة من
خــــلــــيــــة األزمـــة  بــــاحملــــافــــظـــة 
لــلــمــراجــعـات الــطــبــيــة أو أجـراء

ستعصية فقط) .  العمليات ا
مؤكداً انه (حـسب توجيهـات خلية
األزمة  تـغر 27 سيـارة قـادمة
من احملافظات الى النجف  حتمل
اكـثـر من 150 مـواطــنـاً وتـمـنـعـهم

دينة). من الدخول الى ا
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اتخـذت اللـجنـة الـعلـيا لـلصـحـة والسالمـة الوطـنيـة عـدة قرارات لـتخـفيف
ـواجهـة وباء كـورونا فـيـروس في بالدنا ويـبدو أن ـفروضـة  اإلجراءات ا
ـوالت) ولـيس بـدافع وجود الـقرارات كـانت اسـتـجـابـة لـطـلب أصـحـاب (ا

حتسن ملموس في الوضع الوبائي.
ـؤجـرة فـيـها ـوالت) واحملالت ا وإذ نـقدر الـوضع الـصـعب ألصـحـاب (ا
صـالح وتأثـرهم جتـارياً ومـادياً فـأنه يجب أال ـهن وا وجمـيع أصحـاب ا
نكرر أخطاء فادحة للمرة الـثالثة وندفع ثمنها غالـياً كلنا يتذكر في بداية
انـتـشـار الوبـاء  ارتـكـاب خـطـأ عـنـدمـا حـددنـا فـتـرة عـشـرة أيـام لـعودة
نافذ هرج نافذ وأصبحت ا ن كانوا في اخلارج قبل غـلق ا العراقي 
دة (14) ومرج و االكـتفـاء بـأخذ تـعـهد من الـعائـدين بـحجـر أنـفسـهم 

يوماً في بيوتهم وهذا ما لم يتم تطبيقه!! 
وكان يفتـرض حجرهم في فنـادق أو تأجيـر بنايات أو عـودتهم على شكل
وجبـات حـتى ال يـشـكل زخمـاً وعـبـأً على اجلـهـات الـصـحيـة لـكن اخـتلط
احلابل بـالـنابل خـاصـة أن بعض الـعـائدين اليـعـلمـون أنهـم مصـابون بل
نـاسبة العودة واخلطأ الـثاني عندما  تقليص قسم منهم أقام الوالئم 
بـارك فـفي الـوقت الـذي كـنا في احلظـر الـشـامل بـداية شـهـر رمـضـان ا
وضع مسـيطـر علـيه  رفع احلظـر الشـامل واقتـصر علـى ساعات الـليل
فقط والبعض فهم هذه اخلـطوة بأنها  رسـالة بعودة احلياة إلى طـبيعتها
حـتى رأيـنــا الـنـاس تـركت ارتــداء الـكـمـامــة والـقـفـازات وهـي تـتـجـول في

األسواق العامة.
واليـوم الـلجـنـة العـلـيا لـلـصحـة والـسالمة أعـلـنت تخـفـيف اإلجراءات وال
نعـرف ماذا حتـقق للـجـنة من تـقدم حـتى تقـفـز إلى هذه اخلـطوة الـسابـقة
ألوانهـا ومـوعدهـا? فضـالً عن هذا هـنـاك تضـارب وتخـبط في الـقرارات
فهي(الـلـجنـة) تـدعو في الـتـوصيـات إلى مـنع التـجـمعـات وتـطالب اإلعالم
والت)!! بالتـرويج للـتبـاعد االجتـماعي في الـوقت نفـسه تعـلن عن فتح (ا

والت إحدى أماكن التجمهر والتجمع ??  إليس ا
فإذا كانت كذلك فإن اللجنة خالفت تعليماتها بنفسها وإذا لم تكن مكاناً

للتجمع فلماذا  شمولها باإلغالق??.
 تخفـيف اإلجراءات مع حلـول مناسـبة مهمـة وهي عيد األضـحى سيضع
اللجنة أمام مجازفة خطيرة ونشك أنها سوف تمر دون انتكاسة جديدة
لهذا دراسة األمر جـيداً وعدم االعتمـاد في اتخاذ التدابـير على أصحاب
ـوالت) زخمـاً مدفـوعاً بـرغبة األسواق فـما عـساهم يـفعـلون أن شـهدت (ا
الـنـاس بــاخلـروج بــعـد أشـهــر من احلـجــر أو االنـعـزال اإلجــبـاري حـتى
أدوات الـتـعـقـيم فـي بـاب األسـواق تـصـبح مـشــكـلـة أن وجـدت لـكـثـرة من
يلمـسها. أرجـو أن تكـون اللجـنة واقعـية في طـروحاتهـا ودراستهـا للواقع

الصحي العراقي الصعب.
فترض أن تكون األولوية األمر الثاني صحة اإلنسان أهم لذلك كان من ا
ـراكز لـتـنظـيـم عمـل العـيـادات الـطـبـيـة وعـودتـهـا لـتـخـفـيف الـزخم عـلى ا
ستشـفيات كما أن قرار الغلق خـلق إرباكاً خاصة للمرضى الصحية وا
ـزمـنة ن لديـه مراجـعـات منـتـظـمة ألطـبـاء السـيمـا أصـحـاب األمراض ا
فاصـل والكسـور واجللـدية واألسـنان وغـيرها الـذين يتـبعـون برنـامجاً وا
ا قـطعوا مـراحل في العالج معهم ـساعدة أطبـائهم ور عالجياً معـيناً 
راكز يعني العودة إلى مرحلة الصفر أو توقف وذهابهم للمستشفيات وا

برنامجهم.
علن لم يـعطِ مؤشرات مـطمئـنة حلد وقف الوبـائي ا فضالً عن هذا فـإن ا
اآلن وإذا سجـلـنا نـسـبة شـفـاء كبـيـرة في يوم أو يـومـ ليس مـعـناه أن
الـوضع حتـسن خـاصـة أن أعـداد الـذين  فـحـصهـم لم يـتـجاوز (800)
عـقول ألف شخص حلد اآلن من أصل (40)  ملـيون تـقريـباً فـمن غيـر ا
ـثل سـوى (%2) من مـجـمـوع نـخـفف اإلجـراءات بـهــذا الـعـدد الـذي ال 

الشعب العراقي!!.
قرار الـلـجنـة سـابق ألوانه. يجـب أن ال نتالعب في احلـفـاظ على الـصـحة

العامـة واخملاطرة بـأرواح النـاس هذه ليـست سفرة
سيـاحيـة يذهب من يـذهب ويـبقى من يـريد أتـمنى
أن تلتزم اللجنة بتقييم الوضع بعد عطلة العيد ثم
تــقــرر فــيــمـا بــعــد لـن نـســتــطــيع حتــمـل أخــطـاء

وقرارات غير مدروسة. 
وكان الله في عون اجلميع.
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ا قال الشاعر : قد

عافى أَنَّ داءَ الهوى سَهْلُ " " يَظنُّ ا
ان حُبَّ الـتـسـلط ال يـخـرج عن كـونه داءً مـتى كـان تـوثـبـاً وتـطـلـعـاً الحـراز
تـميزة والـقدرة على الـتحكم في االمـور هذا فضالً عن كـانة ا اجلاه وا
الـقـدرة عـلى اشـبــاع الـرغـائب احملـمـومـة وكل ذلـك عـلى حـسـاب الـشـعب

والوطن .
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واذا كان لِـكُل داءٍ دواء فـانَّ حب الـسـلـطـة داء ليس لـه دواء على االطالق
ومن هنا جتد ان بعض االبنـاء يتآمرون على أبائهـم الزاحتهم عن السلطة

فيما يقول بعض اآلباء البنائهم :
{ لو نازعتَني فيه ألخذتُ الذي فيه عيناك } 

قالها هارون بصراحة البنه .
انه سيقطع رأسه لو حاول انتزاع السلطة منه .
امون اخاه االم من أجْل السلطة  وقد قتل ا

وقتل قادة الثورات بعض رفاقهم من أجلها أيضاً .
-3-

الحظ أنَّ حب االنسان للمـال واجلنس - وهما أكثـر ما يف الناس – وا
ال يبقى عارماً الى آخر العمر  حيث تكسر الشيخوخة حدته ..

أمـا حُبّ الـسلـطـة فـلـيس له سـقف مـحـدود يـقف عـنـده وهـو مـسـتـمر الى
آآخر حلظات العمر ...

-4-
من هنا تتحول السلطة الى ورطة .

ـسـتقـيل) في وزارته مَنْ أشـارت الـيه أصابعُ لقـد أدخل (رئـيس الوزراء ا
مارسة القتل واالرهاب . االتهام 

أليست هذه ورطة كبيرة قادَتْهُ اليها شهوته احملمومة في السلطة?
ُفسدين في مواقع حَسّاسة . وهكذا كانت ورطته في ابقاء الفاسدين ا

لقد استقال ولكنه لم يتخلص من تبعات ورطته في السلطة .
باالمس استمعت الى سـياسي بارز يرتبط  معـه بعالقة صادقة مع رئيس

ستقيل يقول : الوزراء ا
قلتُ لِعادل :

تظاهرين من دون علمك..!! انّ هناك في مكتبك مَنْ يُصدر األوامر ضد ا
ويقول ايضا :

ثم اكتشف عادل بنفسه ما قلتُه له ..!!
والسؤال األن :

ـشي الـى الـثـمـانــ وهـو يـتـحــمل تـبـعـات أيُّ ورطـةٍ أكـبـر مـن ورطـة مَنْ 
تظاهرين السلمي ? سؤولية عن ازهاق األرواح والفتك با ا

حوها النسيان ... ان هذه الورطة ستبقى عالقةً به ولن 
انّ احلصـيف مَنْ ينـتصـرُ على ذاته وشـهواته ويـبتـعد عن مـواطن الورطة
نـاصب واحلقائب بل ومزالق السـلطـة وال يعني هـذا الدعـوة الى رفض ا
ـرّة ذات التبعات فارقات ا طبـات وا يعني وجوب احلذر مـن الوقوع في ا

الرهيبة .
هـمـة يـسـارعون الى واقـع ا انّ الكـثـيـر مِنْ أصـحـاب ا
االسـتــقــالـة ويــتـركــون مــنـاصــبـهـم حـ يــــــجـدون
بـقــاءهم فـيــهـا مــضـراً بــالـصــالح الـعــام ومُـنــافـيـاً
قتـــضيات األمـــانة والنزاهة والوطـنية بينــــما ال
يــبــالى الـــســاعــون الى الــســلـــطــة بــكل احملــاذيــر

عاذير..!! ويتشبثون بأضعف ا

برهم صالحصباح االحمد اجلابر
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حقيقة أم مخيال ?

ولعلّ من اإلنصاف القول إن في كل تلك
صادر التي كتبها الرجال كانت تلتمع ا
فـوائـدُ جــمـة وخـطـرات مـعــرفـيـة قـيـمـة
وفـيـهـا إشـارات جـمـالـيـة ال تـخفـى لكن
احلـقـيقـة جـليـة في كـون كلّ مـا كُتب عن
ـــرأة كـــان بــرأي الـــرجل ومـــقـــاصــده ا
ـصلـحة ومـقـاصدُهُ لم تـكن لـتخـلـو من ا
ولـيس هدفها كاسب الذات  واالنحيـاز 
الــرئــيس هــو احلـقـــــيــقــة الـنــابــعـة من
رأة الواقعية ولذلك ظلت صميم حالة ا
وكلُّ رأة موضوعاً وليست ذاتاً فاعلة  ا
اخلــطــر يـــكــمن فـي تــشــيـــيئ اإلنــســان
ومــــــصـــــــــادرته  وانــــــتــــــزاعه مـن ذاته
اإلنـسانـيـة وحتويـله لـشيئ أو مـوضوعٍ
يُـحـكى عــنه ألنه حـيـنـهــا سـيـغـادر ذاته
وهــويــته وســيــغــيب صــوته كــمــا غـاب

رأة العربية عبر القرون. صوت ا
 U³ł«ËË ‚uIŠ

من هنا كان ال بد للمرأة التي نهض بها
ـعــاصـر بــالـهــويـة وبــضـرورة الــوعي ا
احلرية واحلـقوق والواجـبات أن تبحث
عن صـورتــهـا احلـقـيــقـيـة بـنــفـسـهـا وال
تنـتظر أحـدا أياً كان لـلقيـام بهذا الدور
وأن تضع مالمحَهـا األصيلةَ في كل ذلك
الـــتــراث قـــيـــد الــدرس والـــفــحص وأن
تكـون جديـرة برسم صـورتها احلـقيـقية
في هــذا الـزمـن بـقــلـمــهـا ســاعـيــةً نـحـو
احلـــيــاة بـــذاتــهـــا وكــاتـــبــة خـــبــرتـــهــا
ومشـاعرهـا بنفـسهـا ومعبـرة عن آرائها
ؤتلـفة مع ومـقاصـدها داخل الـثنـائيـة ا
ومع الـرجل ولـيس ضـده أو بـعـيداً عـنه
األســـرة ولـــيس خــــارجـــهـــا كـــمـــا دعت
تطـرفة في الغرب نظـمات النسـوية ا ا
بــاحـثــة عن األدوار الـتـي تـرى نــفـســهـا
مُؤهلة للقيام بها في مجتمع لن يتوازن
ــشـــاركـــتــهـــا اجلـــادة في حـــركــته إال 
انها بأن غيابها الدؤوب انطالقاً من ا
ـا يـعـني تـعـطيـل نصف عن الـسـاحـة إ
طـاقــات اجملـتـمع اإلنـسـاني عن اإلنـتـاج
ــدنـيــة والــسـعي واإلعــمــار وتـشــكــيل ا
نـحـوالـتـحـضـر والـعـمل اجلـاد من أجل
تـشــكـيل اجلــمـال الــذي يـعــدّ من أسـمى
شاركة قاصد اإلنسانية ساعية إلى ا ا
فـي بـنــاء اجملــتـمع بــنــاءً سـلــيــمـا. لــقـد
ـرأة بهذا الدور الـعسير وسط نهضت ا
ـنـظـومـة الـتـقـلـيـديـة من حـمـلـة سَـدَنـة ا
ـــوروثــــة الـــصــــدئـــة ووسط االفـــكــــار ا
ـــتــخـــنــدقــ في ــدافـــعــ عـــنــهــا وا ا
سـكـونـيـتـهـا من حـمـاة الـتـخلـف وعـبدة
ـاضي الـذي عـزلـوه عـن مـبـاد اخلـير ا
والفـضيـلة واجلـمال وعن انـوار األديان
رأة جنحت وجوهـر فعلهـا اخليّر.لـكنَّ ا
حلـدٍّ كـبـير في اقـتـحـام السـاحـة األدبـية
شـعـرا وروايـة وقـصــة وتـشـكـيال وكـان
إلســهـــامــهـــا اإلبــداعـي أكــبـــر األثــر في
التـعبـير عن ذاتـها وفي ترسـيم هويـتها
ومـتمردة اخرى من خالل مسائـلة مرة 
الــبــوح بــكــيــنــونــة ذاتــهــا االنــســانــيـة
قهورة وجدانيا وقانونيا واجتماعيا ا
رافــضــة الــنــيــابــة عــنــهــا مــا دامت قــد
حضـرتْ وكان حضـورها واعـياً بأهـمية
سـؤولية احلضور واسترداد الشعور 
الـهـوية واإلفـصـاح عن مـكنـونـات الذات
يـدان االقتصادي كما جنـحت بدخول ا
الـذي كــان له األثـر األهم فـي اسـتــكـمـال
مـسيـرة حتررهـا احلـقيـقي من التـبعـية
مـؤمنةً بـأن التـمركـز الذكوري والـتمـييز
رأة عبـر التاريخ النـوعي ب الرجـل وا
ال عالقـة له بـاالخـتالفـات الـبـايـولـوجـية
بل يـــنـــدرج ضـــمن الـــنـــسق الـــثـــقـــافي
ه واجملــتــمــعي الــذي يــؤسس له ويــد
والـذي تـسـهم فـيـه مـؤسـسـات اجملـتـمع
كلها بـدءاً من مناهج الـتربية في رياض
األطـفـال صعـوداً إلى اجلـامعـة فـوسائل
ـؤسسـات االقتـصاديـة وحتى اإلعالم فا
أعـلى مراتب احلـكم في الـدولة. من هـنا
ـنـاهـضـة وجـدت احلـركـات الـنــسـويـة ا
ـقـاومـة هذه لـلتـمـركـز الـذكـوري مـجـاال 
األنــسـاق من خالل مـفــهـوم اجلـنـوسـة/
اجلندر الـذي اتسع الستيـعاب توجهات
ختـلف مرجـعياتـها الفـكرية الـنسويـة 

وااليديولوجية. 
رأة الذي انـعكس على تـشكيل إن قهـر ا
وهو صورتـها لهو قـهر تاريـخي وقد 
ليس في اجملتمع العربي حسب بل هو
استالب حـاضـر وموجـود في كل أرجاء
ــا فـي ذلك الــدول الـــتي تــعــدّ الـــعــالم 
ـتــحـدة وروسـيـا مـتــقـدمـة كـالــواليـات ا
ودول أوربـا والـتأمل في اإلحـصـائـيات
الـــــتي دونـت أدوار صــــنع الـــــقــــرار في
انـات والوزارات واإلدارات الـعامة البـر
وقـــيــــادات الـــدول يـــؤكــــد ذلك. ولـــهـــذا
احلـديث روافد ال تـنتـهي وشـجون تـبدأ
من األســـاطــيــر واحلــكـــايــات واألغــاني
واألمـثــال الـشـعـبــيـة ومـنـاهج الــتـعـلـيم
وحــتى حـكــومـات واإلعالم والـقــوانـ 
ــدّعـــيــة الــتي تــشـــتــغل فــيــهــا الــدول ا
الــشـــعــارات الـــزائــفــة ويـــغــيب الـــفــعل
احلـقـيـقي إذ كـانوا ومـا زالـوا يـرفـعون
ـــرأة مع الـــرجل شــعـــارات تـــكــــــافـــؤ ا
وأهمية األدوار التي تـؤديها النساء في
ـؤتـمـرات ثم يـنـسون اجملـتـمع في كل ا
الـتوصـيـات حال خـروجـهم من جلـسات

ؤتمر.   ا

لعل من اإلشـكاليـات التي يعـاني منها
ــرأة الــعــربــيــة في تــشـــكــيلُ صــورة ا
الـتــراث أنـهـا عــاشت في مــخـيـال ذلك
الــــــتـــــراث ولـــــيـس في حـــــقــــــيـــــقـــــته
وفــرق كــبــيــر بــ اخملــيــال األصــلــيــة
ــتـصـوَّر واحلــقـيـقـة وبـ ا والـواقع 
ــا أدى إلـى ظــهــورهــا فـي الــعــصــر
احلــديـث دون أُسُس مــعــرفـــيــة راكــزة
تــؤازر حـضـورهــا بـدءاً من ذلك الـزمن
وحـتى الـنهـضـة احلديـثة فـنـحن أمام
وذج نقيض في التراث الشعري
الــقـد أمــام صـورة فــاطـمــة ومـعــهـا
ـــعــــشـــوقـــات حـــشـــد مـن الـــنـــســــاء ا
اجلريـئات في الفـعل والتحـدي عنيزة
والربـاب وأم احلويرث ونُـعم وغيرهن
في شـعـر امـر الـقـيس وعـمـر بن أبي
وصـورة ليلى العامـرية وبثينة ربيعة 
وليـلى األخـيـلـيـة ولـبـنى قـيس وعـبـلة
ومن حـــذا حــــذوهنّ مـن الـــعــــربـــيـــات
ـتـمـنـعات الـلـواتي عـانـ احلـرمان ـ ا
حـسب الـتراث أيـضـا ـ ومات بـعـضهن
وجــداً ألسـبــاب تـتـعــلق بــتـقـالــيـد ذلك
اجملتمع. وهـناك الصورة الـثالثة التي
اتـسمت في اجملـتمـع بااليـجابـية وهي
تشارك الرجل في خـوض غمار احلياة
ـيادين االقـتصـادية ومـتطـلبـاتـها في ا
عرفية وفي والسياسية والعقائدية وا
الــشـراكــة بــصــنع الــقـرارقــبل االسالم
كــالـسـيـدة وبـعـده وفي أثــنـاء الـدعـوة
خديـجة بـنت خويـلد وأسـماء وعـائشة
وسمـية أم عـمار وأم سلـمة األنـصارية
وحفصة ونسيبة بنت كعب وهند بنت
ـؤكد أن هذه عتـبة وغيـرهن. لكن من ا
األســــمـــاء لـم تـــكـن هي كل الــــنــــســـاء
الـفــاعالت في ذلك الــزمن بــدلـيل أنــنـا
ـرويات في كتب الـتراث تواظب جند ا
عـلى قـولٍ يتـكـرر قـالت امرأة عـربـية 
وسـمع اخلـلـيـفةُ امـرأة تـقـول وأقـبلت
امــرأة من بــني كــذا وأنــشــدت امـرأة
وصاحت امـرأة دون أي تـعريف بـتلك

رأة اسما وانتماءً. ا
¡ULÝ« V−Š

ـرويـات ـا يــشـيــر إلى أن كلّ تـلـك ا  
في الــتـراث كـانت حتــجب أوالً أسـمـاء
ـعـنى أنـهـا تـلـغي هـويـتهن النـسـاء 
فاألسم عالمة ظـهور وجالء. األسم هو
ـرأة في رأي ذلك الـعـربي وا اإلنـسـان 
عـورة جـديـر بـهـا اخلـفـاء فـكـان الـوأد
فـي الـــــبــــدء أو فـي أفــــضـل احلــــاالت
وجــوب كـونــهـا وبــقــائـهــا بـعــيـدة عن
األنــظــار ويــكــون اسـمــهــا وصــوتــهـا
كـجـسـدهـا بعـيـدين عن مـرمى الـبـصر
ا جعل تـراثنا يـخسر حِكَـماً وشعراً
وأقـواالً وجتــارب إنـســانـيــة ومـعـارفَ
وخبرات كـثيرة كانت من نـتاج النساء
العربيات كمـا خسر التراث اإلنساني
ـــرأة في كلّ أرجــــاء الـــعـــالـم نـــتـــاج ا
وحــجب خـــبــراتــهـــا بــفـــعل اإلقــصــاء
تـعمد من قبل والتهـميش والتـغييب ا
ـرأة الــفـكـر الـذكـوري الـذي لم يـرَ في ا
غــيــر صــدىً إلرادته ومــنــفــذة لــقــراره
بـقـصـديـة استـغـرقت حـقبـاً طـويـلة من
الـهيمـنة الـتي لم تـمنح حـيّزاً ألي نوع
من االنــفــراج كــونــهــا مُــؤازَرَةً من كل
ــتـــســلـــطــة في الـــقــوى احلـــاكــمـــة وا
فـضال عن استـغاللها اجملتـمع العربي
الدين مؤازرةً ألهدافها لذا جند كلّ ما
ــرأة في تـلـك الـعــصـور وصـلــنــا عن ا
حـتى ما يـتـعلق بـأدق خـصوصـياتـها
اجلـنــســيــة مــكــتــوبــاً بــأقالم الــرجـال
وآرائـــهم وأمـــزجـــتـــهم. فـــكـل أخـــبــار
الـنـسـاء وأسـرارهن ورغـبـاتـهن كـتـبت
بــأقالم الـــرجــال وإرادتـــهم ومن خالل

رؤاهم مـنذ اجلـاحظ واخـتيـارات محـمد
بن سالم اجلمحي  ومدونات أبي حيان
الــتــوحــيــدي وكـانت مــفــاجــأة الــتـراث
الـــعــربي فـي كــتــاب »نــواضــر األيك..«
لإلمـام الــسـيــوطى الـذى زاد عــدد كـتـبه
عـلى خـمسـمـئـة كتـاب في روايـة وكذلك
له فى احلـديـث عن اجلـنس كـتب: رشف
الزالل من الـسحـر احلالل والوشاح فى
فـــوائــد الــنـــكــاح وشــقـــائق األتــرج فى
رقائق الغنج.ومن الكتب التي كتبت عن
كــــتـــاب أحـــكـــام الــــنـــســـاء البن ـــرأة  ا
اجلـــوزى وأدب الــنـــســـاء البن حـــبــيب
األنـدلسى وحتـفة الـعـروس للـتيـجانى
كذلك كـتب التـفسـير الـتى شرحت عالقة
صادر رأة بـالرجل. وفي جـميع تـلك ا ا
رأة ومـشاعـرها يـشكـلها كانـت صورة ا

الرجال مفسرين وفقهاءَ ونقادا.
…—UC(« —U¼œ“«

كل ذلك وأكـثـر حـدث في عـصـور ازدهار
احلضارة العربية اإلسالمية فأين كانت
ـاذا كـانت مُـبـعدةً عن ـرأة الـعـربـية و ا
رسم صورتـها احلـقيـقيـة واإلفصاح عن
خبراتهـا وجتاربها ورغبـاتها أال يعني
ذلك أنـهـا كـانت مُغـيـبة بـتـعمـدٍ وإقـصاء
يـــصــنـع مـــصــيـــرَهـــا الــرجـل ويــشـــكل
صورتها ويتكلم عـنها وباسمها ويكتب
بــقـــلـــمه أدقَّ مـــا يـــتــعـــلق بـــجـــســـدهــا
وأحــاســيــســهــا ومـشــاعــرهــا.إن نــظـرة
ــدرســة بــيـت الـنــبـي الــكـر مــتــأنــيـة 
ــؤمـــنــ وجــلـــوس زوجــاتـه أمــهـــات ا
لإلجابـة على أسئـلة السـائل تـؤكد لنا
أن اجملـتـمع الـذي أجنب نـسـاء الـنبي ال
شـكّ فـي كــــــــونـه قــــــــد أجنـب اآلالف من
أمثالهن لكن فلسفة  احلجب والتغييب
وجـدب الـصـحـراء الــتي كـانت مـسـرحـاً
خــاصـاً بــالـذكــورة ومـا شــكّـلـت من قـيم
الـعـشـيـرة هي الـتي حـرمت اجملتـمع من
خــــبــــرات نــــســــائـه احملــــجــــورات بـــ
ولـــعلّ مـــتـــأمـلَ أحـــوال األمــة اجلـــدران
الـعـربيـة الـيـوم يأخـذه األسف والـعجب
ـرأة بــعـد نـضـالـهـا من تـراجع أحـوال ا
الـطويل مـنذ نـهـاية الـقرن الـتاسع عـشر
وحـتى هذه الـساعـة حيث آل مـصيـرها
ومـصـير أسـرتـهـا إلى التـهـجيـر والـقتل
وهدم البيوت وتـدمير أوالدها وأسرتها
بــاحلــروب والـــعــدوان وحــرمــانــهــا من
مـــوردهـــا االقـــتـــصـــادي بـــبــعـــدهـــا عن
ــعـمل الــذي تـشــتـغل وظــيـفــتـهــا وعن ا
فـــيه. لـــقــد أســـهم الـــعــلـــمـــاء واألدبــاء
والــشـــعــراء والـــنــقـــاد وعــلــمـــاء الــدين
ــرأة والـــقــضـــاة فى تــشـــكــيـل صــورة ا
ـتـلـقـيـة ومن هـؤالء الـفـقيه الـصامـتـة ا
والـــــــــراغب ابـن حــــــــزم األنــــــــدلـــــــــسي
األصفـهانى وصاحب الـعقد الـفريد ابن
عبدربه فالتراث العربى زاخر باحلديث
ــرأة وعن خـــصــوصـــيــات عـن جــســـد ا
ـيادين الـنـسـاء عـبر كـتب في مـخـتـلف ا
وكــتب في األدب والــلــغــة والــشــواهـد 
الــتــفــســيــر واحلــديث والــفــقه  كــلــهــا
أســهـــمت في تـــشـــكــيل صـــورالــنـــســاء
واحلــديث عن أســرارهن اخلــاصــة مـثل
كتـاب حتـفـة الـعـروس ومـتـعـة الـنـفوس
لـلــتـيــجـانى وعــودة الـشـيـخ إلى صـبـاه
ونـزهـة األلبـاب فيـمـا ال يوجـد فى كـتاب
لـــلــتــيــفــاشـى و(احملــاضــرات) لــلــراغب
األصبهانى وفي كتـاب(ألف ليلة وليلة)
الــــذي مـأل الــــدنـــيــــا وشــــغـل الــــنـــاس
وكتاب(األغانى لألصفهانى) الذي حوى
ئات من شعراً ونقداً ودوّن سيرَ حياة ا
وسـجل لــيـالي الــشـعــراء ومـغــامـراتــهم
اخلــــلـــفـــاء وقـــصـــصـــهـم مع الـــنـــســـاء
واجلــــــــــــــــواري ومــــــــجــــــــالـس األنس

والطرب. 

من التراث الشعبي العراقي

عادن وزارة الصناعة وا
الشركة العامة لصناعة االسمدة

 8/T/SOF/2020 ـناقـصـة اخلارجـية تقـرر تـمديـد تاريـخ غلق ا
لـيــكـون مـوعـد الــغـلق ٥ / ٨ / ٢٠٢٠ بـدال من ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٠ لـذا

اقتضى التنويه.
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ـطلب مـحـمود صـدرت قـبل أيام بـكـتاب في "كمن ال يـعـرف الشـاعـر" دراسة فـيـها جـدّة وإثـارة وجرأة لـلـشاعـر الـدكتـور عبـد ا
ؤلف عن مرجـعيات التراث وموجـهاتها في شعـر حميد سعيد العاصمة العـراقية بغداد عن مطـابع األديب البغدادية يبـحث فيها ا
ضمت الـدراسـة أربعـة فصـول بـحث الفـصل األول مـنابع الـتراث الـعـربي واإلنسـاني مـتطـرقاً إلـى التـأسيس (تـراث في الـبواكـير)
ـقدسـة فـيمـا بحث الـفصـل الثـاني الذي عـنونه الـبـاحث (تراث األفق والـفوضى وتراث الـغنـاء ثم تـراث الشـعر والـتاريخ وتـراث الـكتب ا

والورد والرماد): إشارات كاشفة وتراث األفق األوسع وتراث ما بعد الفوضى ثم تراث الورد والرماد.
شهد اخملتلف  تعمق الفصل الثالث في دراسة دواوين الشاعر حميد سـعيد عبر رحلة مضنية فيها قـام بها الباحث وجاء عنوانه (تراث ا
ـوريسكـي) وينتـهي الفـصل الرابع واألخـير الذي ورييـسكي) وبـحث في ديوانـ مهـم للـشاعـر همـا (مشهـد مخـتلف) و(من أوراق ا وا
تأخـر من القول) بـالبحث في ديـوان صدرا مؤخـرا للشـاعر حميـد سعيـد هما (أولـئك أصحابي) و(ما عنونه الـباحث (تراث األصحـاب وا

توسط. تأخر من القول). استندت الدراسة على  82 مصدراً ب كتاب وصحيفة ومجلة ثقافية وجاءت بـ 274 صفحة من القطع ا

رسالة بغداد
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والـــــذي يــــتــــمــــثـل بــــكل اشــــكــــال
ـدفــوعـات الـنـقـديـة ـسـاعـدات وا ا
ــــــــزارعــــــــ واحلــــــــوافــــــــز الـى ا
والـتـعويـضـات عن ايـة خسـائـر قد
يــتــعــرضــون لــهـا وان هــذا الــدعم

كن ان يكون على نوع : 
- دعم موجه للمنتج الزراعي :
حــــــيث يــــــرتــــــبط هــــــذا الــــــنـــــوع
ــتــعـلــقه ــبــاشــره ا بــاالجــراءات ا
ــخـــرجــات عــمــلــيــة االنــتــاج من
تسويق وتسعـير وتخزين وتوزيع
....الخ  اضــــافــــة الـى االجـــراءات
ـــبـــاشــــرة كـــدعم الــــســـلع غـــيــــر ا
الــغـذائــيـة مــثل الـطــحـ واخلــبـز
ــوجه لالســعــار اضــافــة والــدعم ا
ــــوجه لــــلــــخــــدمـــات الى الــــدعم ا
الــــزراعــــيـــة كــــاالرشــــاد الــــزراعي

والبحوث الزراعية وغيرها.
- دعم مـــوجـه لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكــ
: ويـهدف هـذا الـنوع من الـزراعيـ
الـدعم الى خـفض تكـالـيف االنـتاج
ـنتـجات الـزراعي لنـوع معـ من ا
نـتجـ لزيادة الـزراعية لـتحـفيـز ا
االنـتـاج وحتـقـيق مـتـطـلـبات االمن

الغذائي .
ـنـتـج  كـمـا سـبـق الـقـول  فـان ا
الـزراعــيـ يــواجـهــون صـعــوبـات
جدية بعد انتهاء عمليات احلصاد
وجني احلاصالت الزراعية خاصة
عنـد مـحـاولـتـهم ايـصـال الـكـمـيات
ــســـوقــة من قــبــلـــهم الى مــراكــز ا
ــطـــابــقــة االســـتالم والــفـــحص وا
لــغـرض اجــراء مـا يــلـزم بــشـأنــهـا
الـية) لهم ـستـحقـات ا واستالم (ا
ـكن تــأشـيـر مـا وفـي هـذا اجملـال 

يأتي : 
- تــخـصــيص االمــوال الالزمـة من
قبل اجلـهات الـرسمـية وقـبل البدء
ـــنــتـــجــات بــعـــمـــلــيـــات اســتالم ا
ـنـتـجـ الـزراعـي الـزارعـيـة من ا
ـــصـــارف وايـــداعــــهـــا في فـــروع ا
الــزارعـــيــة في احملـــافــظــات او اي
مـــصــرف يــتـم االتــفــاق مـــعه عــلى
ـــالـــيه ـــســـتـــحـــقــات ا تـــســـلـــيم ا
للـمنتجـ الزراعيـ وعلى ان يتم
الية فورا ستحقات ا تسليم تلك ا
بـعـد اسـتـكـمـال اجـراءات االسـتالم

طابقة اصوليا .  والفحص وا
ــــنــــتج الــــزراعي - ان ايــــصــــال ا
خـاصـة مـحـصـول (احلـبـوب) وهو
من احملاصيل (االستراتـيجية) كما
سبق االشاره وتـسليـمه الى مراكز
االستالم في احملافظات والوحدات
االداريـة الـتي تـتـوفـر فـيـهـا مـراكـز
االســتـالم والــفـــحص في الـــعــراق
نـتج ثل خالصـة مجـهودات ا
الـزراعـيـ خالل الـدورة الـزراعـيـة
ـعــنـيـة حــيث سـيـكــونـون بـأمس ا
احلـــاجـــة لـــلـــتـــمـــويـل لـــتـــســـديــد
الـتـزامـاتــهم الـسـابــقـة خالل فـتـرة
تـهــيـئــة االرض لـلــزراعـة والــبـذور
ـبــيـدات الـزراعــيه ومـتـطــلـبـات وا
احلـصـاد وتـكـاليـفـة الـبـاهـضة الى
ـــنــتـــجــات من جـــانب كــلـف نــقل ا
احلـبـوب الى مـراكز الـتـسـليم  كل
ذلك يــتـــطــلـب ان جتــرى عـــمــلـــيــة
ـالـية بـيـسر ـستـحـقات ا اسـتالم ا
وسـالســــــة ودون ايــــــة اجــــــراءات

روتينيه وتأخير غير مبرر .
ـنـتـجـ الـزراعـيـ -ان حـصـول ا
عــلى مــســـتــحــقــاتــهـم بــالــســرعــة
ـــنـــاســبـــة من خـالل تــوفـــر احــد ا
مــتـــطـــلـــبـــات الـــبـــنى الـــتـــحــتـــيه
ــــصــــرف) االرتــــكـــــازيــــة وهـــــو (ا
ـنتجـ الزارعـي على سيـشجع ا
اسـتـمـرار االنـتاج لـلـسـنـة الالحـقة

مع الـــعـــمل عـــلى زيـــادة مـــســـاحــة
الرقـعـة الزراعـية امال في احلـصول
الـية اجملزية نـتيجة على العـوائد ا
ـنـتـجـ لـنـجـاح سـيـاسـة حتـفـيـز ا

. الزراعي
- االهـــتــمـــام بـــاوعــيـــة الـــتـــخــزين
ــــا حتـــتــــاجه من وجتــــهـــيــــزهـــا 

مستلزمات .
ـوارد الـبـشـرية - ضـرورة تـهـيـئـة ا
تخصصة في الفنية والـتسويقيـة ا
ـــنــتــجــ كــيـــفــيــة الــتـــعــامل مع ا
الزراعي وكسب ثـقتهم واشعارهم
بــان مــبــرر وجــودهم هــو لــتــوفــيـر
ـنــاسـبــة لــتـقــد افـضل االجــواء ا
اخلــــدمـــات لــــهم وانه لــــوال وجـــود
ــــنــــتــــجــــ الــــزارعــــيـــ هــــؤالء ا
ومــــهـــاراتـــهم فـي اجنـــاح اخلـــطـــة
ـا يــســهم فـي حتـقــيق الــزراعــيــة 
مــتـــطــلـــبــات االمن الـــغــذائـي فــانه
ـنـتـجـ الـزراعـيـ سوف وبـدون ا
لن يـــكــون هـــنـــالك مــبـــرر لـــوجــود
ـوظـفـ وبـاقي الـعـامـلـ في تـلك ا
ؤسسات الزراعية . راكز وباقي ا ا
- ايـجـاد افــضل وسـائل الـتــنـسـيق
والــــتــــعــــاون بــــ اجــــهــــزة وزارة
الـتـجـاره الـتي تـسـتـلم احلـبوب من
اجـــهــــزة وزارة الـــزراعـــة الغـــراض
ــواد الــشـــركه الـــعـــامه لــتـــجـــارة ا
الغذائيه او الشركه العامه لتصنيع
ـنع ايـة ضـائـعـات ـا  احلــبـوب و

من احلبوب والي سبب كان .
- تــنـــشـــيط ســـيـــاســـات الــتـــرويج
للمنـتجات الزراعيـة العراقية ضمن
مــؤســســات وزارة الــزراعــة ووزارة
الــتــجــاره واشـــراك وســائل االعالم
ـرئــيـة فـي عـمــلـيـات ــسـمــوعـة وا ا
اســــتـالم احلــــاصالت الـــــزراعــــيــــة
(االستـراتيجيـه منها بـشكل خاص)
ستحقات وكذلك في كيفية تسليم ا
ــالـيه لــلـمــنـتـجــ الـزراعــيـ في ا
اوقـاتــهـا احملـددة الى جـانب اطالع

اجلمهور على ذلك .
- وضع نـظــام لـتـقـو االدارات في
ـــا فــيـــهم (الـــســادة احملــافـــظــات 
) وبـــاقـي االـــوحـــدات احملـــافـــظــــ
االداريـة االخرى بـاعـتبـار ان تـنفـيذ
اخلطة الزراعيه وتـسليم احملاصيل
الــــزراعـــيـــة االســــتــــــــراتـــيــــجـــيـــة
(احلـبوب) بـشـكل خـاص واحدة من
مـــــفـــــردات تــــــقــــــــــــو اداء تـــــلك
االدارات وان االخـــــــــفــــــــاق فـي ذلك
يـتـسبـب في محـاسـبـة تلك االدارات

اصوليا .
ـطـلـوبـة لـتـحـقـيق ان اجملـهــودات ا
ــنـــتـــجــات االكــتـــفـــاء الــذاتـي من ا
الــزراعـيــة وحتـقـيق االمـن الـغـذائي
لعموم اجملـتمع ال تنحصـر اهميتها
ـنـتـج بـتطـبـيق فـلـسـفـة حتفـيـز ا
ا الزراعي في الـعراق فحسب وا
في (تـــرســـيخ) و(تـــعـــمــيـق) و(شــد
انـتــبــاه) االدارات الـرســمــيه وشـبه
الـرسـمـيه والـعـامـلـ بـاهـمـيـة هـذا
الـتـوجـه وضـمـان اعـتـبـاره سـيـاسة
عــمـل (واجــبــة الــتــنــفــيــذ) من قــبل
ا تعكسه من اثار ايجابية اجلميع 
ـوازنـة عـلى مــعـاجلـة الــعـجــز في ا
الــعــامــة لــلــدولــهــةبــاحلــفــاظ عــلى
رصــيــدنــا من الــعــمالت االجــنــبــيه
وعــدم تــســربــهــا الغــراض تــنــفــيــذ
نـتجات الزراعيه والتي مشتريات ا
ـكـن تـأمــيـنــهـا مـن خالل تـطــبـيق
ــذكـورة الــســيـاســة الــتـحــفــيـزيــة ا

وتأم االمن الغذائي للمجتمـع.
ومن الله التوفيق والســداد

{ كلية بغداد للعلوم االقتصادية
اجلامعة

ـسبـوقة الـناشـئة عن ضـاهرة غـير ا
الـــتـــوسع احلـــضـــري في الـــبـــلــدان
ناطق الريفية النامية على حساب ا
حــيث اشـار الــتـقـريــر الى ان نـصف
سكان العـالم في الوقت احلاضر في
ــتــوقع في عـام مــدن وبــلـدات ومن ا
ئة من  2050 ان تغطي  66 با
سكان العالم في مناطق حضرية مع
تمـركز هذه الزيـاده في منـطقة شرق
وجنوب اسـيا وفي افريـقيا وان هذا
التـوسع احلضري والـنمو الـسكاني
قد اسهم في تـصاعد الـضغوط التي
ـنــظـومـة الــغـذائـيـة تــتـعـرض لــهـا ا
ية  وان ذلك يستلزم مزيدا من العا
ناطق الريفية مع تعزيز االهتمام با
ناطق احلضرية حتقيقا روابطها با
ـتــطـلـبـات لالمن الـغــذائي وتـلـبــيـة 
ستدامة وهو ما يدفع الى التنمية ا
نـتجـ الزراعـي لـزيادة تـشجـيع ا
االنــتــاج واالســتــفــادة من االســواق
واالستـثمار في الـفرص االقـتصاديه
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ـكنـنـة الزراعـية اذ ان - االهـتـمام بـا
نتجات الزراعيه وتنويعها تكثيف ا
ـعـدات الـزراعـية يـتـطـلب ان تـكـون ا
قـــريـــبه مـن تــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجــات
ـزارع ــسـتــعـمل الــزراعي) وهـو ا (ا
ـكن احلـصـول عـلـيـهـا (تـمـلـكاَ او و
ــيـــســرة اســـتــئـــجـــاراَ) بــالـــطـــرق ا
صرف الزراعي . وبتسهيالت من ا
البذور احملسـنة : اذ ان اعتماد  -
ــنـتــجـ الــزراعـيــ عـلى الــبـذور ا
احملسنه من خالل االهتـمام بانشطة
الــهـــنـــدسه الــوراثـــيه والـــتــقـــانــات
احلـياتـية في مـجال تـطويـر اصناف
احلـــبـــوب ودعم مـــراكـــز الـــبـــحــوث
الـزراعيـة الستـنبـاط اصنـاف جديده
من الــــبــــذور لـالســــهــــام في زيــــادة
االنـتـاج واالنــتـاجـيــة ويـحـقق االمن
ـطـلـوب وهو مـا يـسـتـلزم الـغـذائي ا
ـتـخـصـصة في تـأسـيس الـشـركات ا
ـنـتـجـ ـسـاعــدة ا تـقـاوي الــبـذور 
الـــــزراعـــــيــــ فـي تـــــقــــد افـــــضل
السالالت مـن احلبـوب بشـكل خاص
ـنتـجـات الزراعـيـة االخرى بـشكل وا

عام .
- تــطــويـر شــبــكـات الــري الــقـائــمـة
واسـتـحـداث مـنـظـومـات ري جـديـدة
ـطلـوبة ـائيـة ا وتـوفـير احلـصص ا
لــلــمـــنــتـــجــ الــزراعـــيــ وحــسب

قررة . متطلبات اخلطه الزراعيه ا
- تــوفـــيــر االســـمـــدة اذ ان تــوفـــيــر
ـــوافــقــة االســمـــدة بــالـــنــوعـــيــات ا
ا نـتجات الزراعية و الحتياجات ا
يتـنـاسب مع االمـكـانـات الـتـمـويـلـية
للمزارع سيؤدي الى نتائج باهرة
في زيادة االنـتاج الـزراعي وحتس
انتاجية عوامل االنتاج اخملتلفة .
تـطلـبات ومـستـلزمات - االهـتمـام 
مــــكـــافـــحـــة االمـــراض الـــنـــبـــاتـــيـــة
ــؤذيـه لــلــمـــنــتــجــات واحلــشــرات ا

ناسبة. الزراعية وباالسعار ا
- تـأمـ البـنى الـتحـتـية االرتـكـازية
ــــصــــارف النـــــتــــاج احلــــبـــــوب كــــا
والـسـايـلـوات و الـصـوامع لـتـجـميع
احلــبــوب واســاطــيل نــقل بــري الى
جــانـب تــهـــيــئـــة الــطـــرق وتــوفـــيــر
الكات الكهـرباء اضافـة الى وجود ا

دربه .....الخ . الفنية ا
5OŽ«—e « 5−²MLK  wŽ«—e « r‡Žb «

ـنتـج يـتطـلب جناح فـلسـفة دعم ا
الـزراعـيـ واعمـامـها عـلى مـسـتوى
البلـد قيام اجلهـات الرسميـة بتقد
الدعم الـزراعي للمـنتجـ الزراعي
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كن أن نسـوّغ أو نتـيقن من حقـيقـة انبثـاق حكـومة السـيد مصـطفى الـكاظمي كيـفمـا 
ـتسـمة بالـفسـاد حدّ التـخمة إالّ أنّ نـظومـتها ا من رحم العـملـية السـياسيـة احلالـية 
كن جتاوزها أوفي األقلّ شهـدالسيـاسي ال  عالمات واضحـة لتغيـرات واقعيـة على ا
تغيرات مهنية فعلية جريئة في موقفها أو محابية ا كانت هذه ا التقليل من شأنها. وأيً
ـصـداقـيـة مـجـاريـة مـتـقــيـة في إصـدارهـا فـهي تـســتـحق وقـفـة قـد تـمـنـح شـيـئًـا من ا
ـنظـومة احلـاكمـة من حيث احلـكم العـام على لشـخصـية ال تـقلّ جـدليـة عن سيـاسيّي ا
.  فـحـزمـة االجـراءات اجلـريـئـة الـتي يـقـتـحم بـهـا مصـطـفى الـسـاحـة من مـوقع رسـميّ
الـكاظمي مـحميـات أحزاب السـلطـة االسالمية مـنها عـلى وجه التحـديد والتـشخيص
ـواطن العراقي وعـلى األرض سيّما تنمّ عن مسـتجدّات وشيـكة احلصـول في ذهنية ا
نظومة السياسية قهور ينتظر ساعة الصفر إلجهاض زمن هذه ا ة الشعب ا وأنّ غالبيـ
تـكسبـة من التـغيـير الدرامـاتيـكي منـذ احتالل البالد. ـستنـفعـة ا الفـاشلة وأعـمدتـها ا
ولـعلّ من األولـويـات الــتي يـتـطـلع إلـيـهـا عــمـوم الـشـعب إالّ رؤوس الـفـسـاد وأدواتُـهم
وتفرّعات هـؤالء في جميع مـفاصل احلياة تـقريرُه فـرضَ هيبة الـدولة وتأم سـيادتها
عبر االستـعانة بأدوات وطنيـة مدنية وعسـكرية متحزمـة بتاريخ اجلنديـة العراقية وشبه

ذهبية والعرقية.  بعيدة عن شبهات اللعب بالنار الطائفية وا
ولعلَّ من أولويـات هذه اإلجراءات اجلريـئة التي صرّح بـها الكاظـمي شخصيًـا فيما لو
سـار بهـا وفق منـهج وطني مـبرمج وبـصدق النـية واإلرادة قـدرتُه على حـصر السالح
ـهادنـة حـينًـا والـضرب بـيد الـدولـة والقـضـاء عـلى أدوات الدولـة الـعمـيـقة الـشـائـعة بـا
قتـضيات الواقع والظرف وصوالً لـتحقيق االستقرار واألمان الصادم حيـنًا آخر وفقًا 
أمول تحقق ا للشعب وصيـانة لبناه التحتيـة وتشجيعًا لالستثمار بـفضل االستقرار ا
من وراء العـملـيـات النـوعيـة الهـادفة لـتنـقيـة الـبيـدر الوطـني من الزؤان واألشـواك التي
ـتعارف علـيها. وثـانيهـا الذي ال يقلّ تـعيق عودة احلـياة الوطـنية الـطبيعـية إلى حـالها ا
نـافذ احلدودية أهـمية في اسـتراتيـجتهـا تقريـر فرض سيـادة الدولة وأجـهزتهـا على ا
افيـات أحزاب الـسلطـة من شمال الـبالد جلنـوبها ومن شـرقها الـتي تدرّ عسـالً ولبنًـا 
لـغربهـا بضمـنها مـنافذ شـمال البالد (كـردستان الـعراق) وفق إقطـاعيات تـتقاسـمها
ـراقـبـ قد ـغـا بـحسـب اخلبـراء وا هـذه األحـزاب فـيـما بـيـنـهـا مـنذ  .2003وهـذه ا
كن إضافتُها تشـكل وارادات تدرّ مبالغ طائلة ال تقلّ عن  10-8ملـيار دوالرًا سنويًا 
كن أن تشكله نظيراتُها من واردات الكمارك إلى ميزانيـة الدولة العراقية. ناهيك عمّا 
ـكـن حتـقـيـقــهـا من ضـريــبـة الـدخل الــتي تـفـرض عــلى الـشـركـات والـضــرائب الـتي 
واألفــراد فـيـمـا لـو  تـطـبـيـق قـوانـيـنـهـا عـلى اجلــمـيع من دون مـحـابـاة وال فـسـاد وال
تـشاركيـة في هذا األخـير. ومن األولـويات اجلـريئـة أيضًـا التـعهـد بالـوصول إلى قـتلة
ـتـظاهـرين اخلـالدين من الـذين طـالـبوا بـوطن يـحمـيـهم ويحـنـو علـيـهم وعلى عـوائـلهم ا
ـواطن العراقي ويـعينـهم على كـسب القوت الـيومي وحتـقيق الـرفاهة الـتي يسـتحقـها ا
ـنطقـة والعالم. الـذي ال يقلّ إرادة وعـزةً وكرامة وحـقوقًا أسـاسية مـثل سائـر شعوب ا
بـكرة الـتي طالـبت بها وفي الـقائمـة أيضًـا التـوصل إلى قانون مـنصف لالنـتخـابات ا
سـاحات الـعزة والكـرامة في بـغداد وسائـر محـافظـات البالد والتي مـازلنـا نأمل دومًا
اصطفاف مـا تبقى من محافظات الشمال والوسط مـع ساحات اخللود الوطنية لتعطي
ـبتالة بـفـساد الـسـاسة ومن دون ثـمـارًا أكـثر غـزارة وشـمولـيـة لعـمـوم منـاطق الـبالد ا
اسـتثنـاءات. فهذا القـانون مازال بصـيغته احلـالية غيـر مقبـول شعبيًـا من قبل ساحات
ثـقفـ والـقانـونيـ الوطـنيـ بـسبب صـياغـته وفق مـصالح الـطبـقة الـتظـاهـر وعمـوم ا
ال الـسياسي والسـالح للحدّ من احلـاكمة الـتي جتيز لـها بنـوده استخـدام السلـطة وا
قـاعـد في مـناطق ؤمـنـ بـحب الوطن ومـصـالح الـشعـب للـفـوز  ـستـقـلـ ا وصـول ا
أحكمت أحزابُ الـسلطة هيمنـتها على عقول وأفـكار البسطاء وعلى جـيوش الفضائي
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ّــا يـأمل الـطـيـبــون من الـعـراقـيـ ـنـجـزات اجلــريـئـة وغـيـرهـا  وحـ حتـقــيق هـذه ا
باحلقيـقة الواقعة وليس بالتـدليس والكذب والغش والتسويف حـينها سيجوز بل يحق
ـؤمن بـوحـدة تـرابه وجمـال سـمـائه وحالوة مـياهه أن يـحـتـفل بحقّ للـشـعب الـعراقي ا
بـعودة الـوطن إلى حـضن طـبـيعـته اإلنـسـانيـة وحـظـيرته الـعـربـية واإلقـلـيـميـة والـدولـية.
وسـوف يـرى جـميع الـغـيارى من الـوطـنيـ الـصـادق في هـذه الـهيـبـة وهذه الـسـيادة
سـتعـادتـ بالـهمـة والغـيـر واإلرادة الوطـنيـة عالمـة مضـيئـة عـلى استـعادة شيء من ا
حضارته وقـيمته الدوليـة وأخذه الدور الذي يـستحقه ب األ والـشعوب والدول على
أساس الندّيـة والتشاركيـة وليس التطفـلية والتبـعية والوالئيـة. وهذا لو حصل في قادم
األيــام فـلن يـكـون عـلى أســاس الـتـرفع والـتـعــالي عـلى الـغـيـر بـل ضـمن مـشـتـركـات
ـة التي تعـرف التمـييز ب سا الـسياسـة الصحيـحة التي تـتناغم مع حـركة الشـعوب ا
ـدنّس ب الصالح والـفاسد ب قدّس وا اخلير والـشر ب الدين والـسياسة بـ ا
. فـهـذه جـمـيـعًـا هي الـتي تـرسم اخلـطـوط الـعـريـضة ـسـتبـدّ احلـاكم الـعـادل والـوليّ ا
ـنضـبطـة التي تـعرف احـترام نـفسـها واحـترام ـسيـرة األ والشـعوب ا والصـحيـحة 
غـيرهـا على هـذه األسس اآلدميـة التي رسـمـتهـا شرعـة حقـوق اإلنسـان التي ال تـخرج
عن تـعالـيم األديـان السـماويـة الثالث وغـيرهـا من أديـان طيـبة أخـرى وجدت في أرض
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قد يـقول قـائل إنّ وقت احتـفال الـعراقـي بـعيـد النـصر الـوطني الـكبـير قـادم ووشيك
نظومة السياسية ود أبطال الثورة التشرينية وقدرتها على اختراق هزالة ا بفضل صمـ
وهـزّها لـكيان "الـالدولة" أو شـبه الدولـة القـائم وإن يكن قـد تأخـر كثـيرًا. فـاالنتـفاضة
الوطـنية احلقيـقية التي انـطلقت في تشرين أول  2019 مـاتزال جذوتها لم تخفت وإن
تكن قد سكـنت برهة بسـبب اخلشية من آثـار اجلائحة التي مـاتزال تمثل حتـديًا وطنيًا
غـيـر قـابل اإلهــمـال. فـهــنـاك دومًـا جـهــات مـحـبِــطـة ومـحـرّضــة تـسـعى بــكل قـدراتـهـا
طـالب بالـوطن الغائب وأخـرى راكبة لـلموجـة وغيرها تظـاهرين ا السـتغالل صحـوة ا
طـالبـ بإنصـاف  اخلالـدين من شهـداء االنتفـاضة. ولـكن مهـما كان من نـاقمة عـلى ا
تغالل األدوات احملبطة في التأثير على بساطة تفكير عامة الناس هذه األخيرة في اسـ
ـتـجدد بـصـحـة ما ـصـدق ا فـإنّ صحـوة األبـطـال وتـنسـيـقـياتـهم إلى جـانب يـقـيـنهم ا
يـجـري وما يُـحـاك لـهـم من خـلف الـكـوالـيس ألغـراض الـتـغـطـيـة عـلى سـرقـات الـطـبـقة
احلـاكـمة من حـيث يـعـلمـون أو ال يـعلـمـون وبـالرغم من الـنـجـاح اجلزئيّ لـهـذه الطـبـقة
الـفاسدة بطـمس احلالة الـوطنية الـطبيعـية التي كان يـتسم بها غـالبية الـشعب العراقي
نصرمة إالّ أنّ األمل مازال والتي فقد جـزءً كبيرًا منها طيلة السـنوات السبع عشرة ا
حـليـفـهـا بتـحـقـيق عيـد الـنـصر الـوشـيك. في احلـقـيقـة إزاء مـا حـصل ويحـصل طـيـلة
األسـابـيع الـقلـيـلة األخـيـرة من أحداث سـاخـنـة وحوادث وعـمـليـات وصـفت بالـصـادمة
ـنتـمـ الصـادقـ لـلوطن ّـا تـبـقى من ا واجلـريئـة سـلـبًا أم إيـجـابًـا فإنّ الـكـثـيرين 
صالح تجـذرين في أرضه وحضارته أبدوا اسـتياءهم الشديـد من مغبة الـتفريط  وا
الـوطن العـليـا لصالـح جهـات دخيلـة من خـارج األسوار. وهذه فـي حقـيقتـها جـهات لم
حتـجم أو تتوانـى في نفث سمـومهـا التـاريخيـة بكل الـوسائل واألشـكال ومنـها بـحجة
باد في أوساط الشعب ذهبي والطائفي التي أججت أفعـال النكوص في ا االنتمـاء ا
اخلانع وأوصلت فـئات وجماعات فيه إلى الـدركات السفلى بل شكـلت طيفًا واسعًا ال
ـزاد بأي ثـمن وفي أية يؤمن بـغيـر التـبـعيـة والوالئـية ومـنـها االسـتعـداد لبـيع الـوطن با
تربعـون على السلـطة لعدم تعـلمهم دروس احلياة مناسبـة وفرصة. لكن مـا لم يدركه ا
ذهب أنّ كلّ اذج حكم سـياسـية شـرق-أوسطيـة  جرّبت الـعمل بـغطـاء الدين وا مـن 
اسـتـغالل ودغـدغـة من هـذا الـقـبــيل لم تـعـد تـنـفع في زمـن ولّت فـيه الـسـطـوة الـديـنـيـة
ـذهبيـة وصحت غـالبـية طبـقات الـشعب من الـفعل السـيّء الذي قدمـته هذه الـنماذج وا
الـتي جتـاوزهـا الـتـاريخ. فـلـو نفـعت هـذه في زمن اجلـهل واجلـاهـلـيـة وظالمـيـة الـقرون
سـتـبـدّ الذي يـفـرض سـطوته ظـالًّ للـقـدير الـوسـطى حـيث احلـكم االلهي بـيـد احلـاكم ا
فهوم لم يعد قدّس الذي ال يُعلى عليه إالّ أن زمن هذا ا األعلى في األرض باعـتباره ا
ـكنه جتـاوز قدرة الـله اخلالق قـبول ال  ـنظـور وا ـقدس ا . فا مـقبـوالً شكالً وتـفصـيالً
ـقـدّس الـبـشـري خارجًـا عن ولـيس أحـدًا سـواه. أمّـا مَن يـسـعى إلعـادة فـرض هـيـبـة ا
حبته ـفعمـة  قـدسية الـوطن بعد اإلله احلـقيقي الذي تـعرفه خالئقُه الـهادية اجلـميلة ا
تـناهية لـلبشر جـميعًا بـال استثنـاء فهو واهم ويعـيش الظالم ويا ويله من ظالم غير ا
سـائل الدينية ومـا يوازيها من عبادات الدنيا واآلخـرة. لذا ليس من الصـحيح إقحام ا
ظـلمة وتـقويات وتـخريفـات وحتريفـات وتوهيـمات في تداعـيات السـياسة وكـواليسـها ا
ـنـطـقة التي تـسـتـغلـهـا لـلتـغـطـية عـلى أهـداف غـير أخـالقيـة ال تـنـفع اجملتـمع والـبـلد وا
والـعـالم. وفي اعتـقادي أنّ كلّ مَن رفع شـعـار "اإلسالم هو احلل" قـد اضطـر للـتراجع
ـشـروع الذي عـنه والـبـحث عن أسـبـاب أخـرى تـبـرّر الـسـعي وراء الـهـدف اإلنـسـاني ا
نـشود والـتحاور والـتفـاهم والتـضامن ـكن أن يوصل بـالبـشريـة إلى ميـناء الـسالم ا
دّعـ والدعـاة مهـما علـى أسس إنسـانيـة وليس غـيـرها. فـغطـاء الدين كـشف عـورة ا
كانت مشـاربُهم وأغراضُهم. وإنْ لم يحن الوقتُ بعدُ لسقوط ما تبقى من هذه األصنام
احلـاكمـية إالّ أنّ وعي الشـعوب سيـقودها إلسـقاطهـا عاجالً أم آجالً وحيـنها سـتنال
حقها الـعادل وتستحق نصيبـها من وسائل الغش واخليانة والظـلم التي مارستها عبر
تغييـر جلدها وفق الظروف واألزمان واسـتغاللها لغيرهـا في فرصتها في احلكم بدعم

من خارج األسوار أيًا كان غرضُه وهدفُه ووسيلتُه. 
عـسى هاللُ الـعـيـد الـوشـيك يـبـشـرنـا خـيـرًا بـدلَ شـرٍّ اعـتـدنـا عـلـيه ونـعـمـةً بـدل نـقـمة
أصابتـنا في الصميم وأمالً ورجاءً بغدٍ أفضل ويومٍ أسعد ومستقبلٍ أوفر حظًّا وأيس

مجرى.
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ومـجـزياَ لـلـمـزارع لبـذل اجملـهودات
ـــنـــتج واالســـتـــمـــرار فـي تـــقـــد ا

الزراعي الى السوق .
ورغم ان ســــيـــاســــات الــــتـــســــويق
الـــزراعي تــــبـــقى مــــجـــاال واســـعـــا
لـوجـهـات نـظـر واراء مـتـبـايـنه بـ
ـهــتــمـ واخملــتــصـ فـي احلـقل ا
الزراعي فمنهم من يدعو الى حصر
هـمة ـنـتجـات الزراعـيـة ا تـسويق ا
ـــؤســســـات الــدولــة وبـــاالســعــار
احملددة سـلـفاَ ومـنهم من يـدعو الى
ـنـتـجـ الـزراعـيـ حـريـة اعـطـاء ا
تـســويق مــنــتــجــاتــهم وفــقــا اللــيـة
الـســوق(الـعـرض والــطـلب) وعــلـيه
فان االمر يستلزم  االهـتمام بالبنية
التـحـتيـة لـلمـؤسـسات الـتـسويـقـية
دعـــمـــا لـــلــمـــنـــتـــجــ الـــزراعـــيــ

) من خالل : زارع (ا
- االكـــثــار مـن مــراكـــز اســـتـــقـــبــال
احملـــاصــيل الـــزراعــيـــة (احلــبــوب)
ــنـــتــجــات بـــشــكل خـــاص وبــاقي ا
االخــرى في كل احملــافــظــات وبـاقي
الــوحــدات االداريــة االخـرى ووضع
الــيــة مــنــاســبـة الغــراض االســتالم
والـــفـــحـص وتـــوســـيـع الـــطـــاقـــات

اخلزنية وغيرها .
واطـني عـلى تأسيس - تشـجيع ا
شركات مساهمة للتسويق الزراعي

.
- دعم الــقـطــاع اخلـاص الخـذ دوره
في مــــجـــال الــــتــــســـويـق الـــزراعي
لـلمـنـتجـات الزراعـيـة خارج الـعراق
طلوبة اليـة ا وتقد التـسهيالت ا
ــهــمـــة دعــمــاَ لــنــجـــاحه في هـــذه ا
لـلمـنـتج الوطـني وتوفـيـرا للـعمالت

االجنبية ودعما للموازنة العامة .
- تــنــســيق الــســيــاســة الــســعــريـة
لـلـمـنتـجـات الـزراعيـة مع سـيـاسات
اسعار مستلزمات االنتاج االخرى .
- الــتــوسع بـــاســتــصالح االراضي
وانــشــاء شــبــكـات الــري بــاعــتــمـاد
تـكـنــلـوجـيـا الــري احلـديـثـة (الـرش

والتنقيط) .
- الـتـركـيـز عـلى الـتـكـثـيف الزراعي

ساحات الصغيرة . خاصة في ا
ـــنــــتـــجـــ ان زيـــادة مــــدخـــوالت ا
الـزراعـي لـضـمان اسـتـمرارهم في
نتجات الزراعية في الزمان تقد ا
ـنـاســبـ ال يـتم بـصـورة ـكـان ا وا
ـا يـتـطـلب قـرارات من تـلـقـائـيـة وا
االجـــهــزة احلـــكــومـــيــة عـــلى شــكل
ســـيــاســـات واجـــراءات تــســـهم في
محصلـتها في حتفـيزهم على زيادة
ـا يـنـعكس االنـتـاج واالنـتـاجـيـة و
الية من جهة على زيادة مواردهم ا
واالســـهـــام في حتـــقــيـق االكــتـــفــاء
ــنـــتــجــات الـــزراعــيــة الـــذاتي من ا
وحتــقــيق االمن الــغــذائي وهــو مــا
يـنـعكس ايـجـابـا في احملافـظـة على
ـوارد مـن الـعـمالت الـصـعـبـة دون ا
ـشــتـريـات من تـســربـهـا الغــراض ا
ـــــواد الــــغـــــذائــــيه والـــــدوائــــيــــة ا
والـصــحــيـة ...الـخ  وهـكــذا تــلـعب
االســـعـــار دورا رئـــيـــســـيـــا في دعم
االنــتــاج واالنـتــاجــيــة في الــقــطـاع
ا يـؤمن االمن الـغذائي الـزراعي و
ويحـافظ على الـسلـم اجملتمـعي ب
الـــنــاس هــذا مـن جــهــة ومـن جــهــة
ـزارعــ عـلى اخـرى فــان حتـفـيــز ا
زيادة الـرقعه الـزراعيه والـتنوع في
االنــتــاج الــزراعـي فــانه ســيــضــبط
ـعـادلـهـة في طـبـيـعـة الـعالقـة بـ ا
ناطق الريفية ناطق احلضرية وا ا
وسبق وان سـلط تقـرير السـياسات
ــيــة لـســنـة 2017 الــغــذائـيــة الــعـا
الـضـوء عــلى الـتـحــديـات والـفـرص

نـتج الزراعي على - تشجيع ا
الــــتـــقـــيــــد بـــالـــدورات الــــزراعـــيه

نتظمة. ا
نـتج الزراعي على - تشجيع ا
انــتـاج مــحـاصــيل اســتـراتــيـجــيـة
كـالــقـمح والــرز والـذرة والــشـعــيـر
.....الخ من خالل دعـم اسـعــار تـلك

نتجات . ا
ـواد - دعـم االسـتــهالك احملــلي بــا
الضروريـة من خالل دعم اسعارها

كالطح وغيرها .
ـنـتـجـات - زيـادة الــصـادرات من ا
صنعة. صنعة وغير ا الغذائية ا
ـــيـــدان يـــهــــتـم الــــتـــســــويق فـي ا
الزراعي بـتلـك االنشطـة التـي تركز
على عمـلية انسيـاب وتدفق السلع
ــنـتــجــات الــزراعــيه من مــراكـز وا
انـتـاجـهـا (احلـقـول الـزارعـيـة) الى
مراكـز استهالكـها او اسـتعمـالها .
وانـه مــن الــــــــــــضــــــــــــروري وضـع
ســيــاســـات تــســويــقـــيــة واقــعــيــة
ـزارع اذ ومــنـطــقـيــة في حتــفـيــز ا
ــــــنــــــتج ـــــــزارع (ا يـالحظ بــــــان ا
الـزراعي)عـنـدمـا يشـعـر او يـطـمئن
ـنــتج الـذي يــزرعه ســيـتم مـن ان ا
تـسـويـقه وبـيـعه بـالـسـعـر اجملـزي
فــانه ســيــقـــبل عــلى زراعــته فــورا
وعـلى ذلك سـيـسـتــمـر الـتـطـور في
االنــتــاج ســنــة بــعــد اخــرى  وفي
زارع اجلانب االخر عندما يشعر ا
ـــنــتـج الــزراعـي) في ان هـــنــالك (ا
صـــعــــوبـــات جــــديه في تــــســـويق
مـنــتــجـاته الــزراعــيـة الى الــسـوق
احملــلي او الــســوق اخلــارجي الى
جــانب عـــدم وضــوح اســـعــار تــلك
ـنتـجات او وجـود ضـبابـيه فيـها ا
فــان انــتــاجـه ســوف يــتــذبــذب من
مـــوسم الـى اخـــر تــــبـــعــــا لـــوضع
ـوسم السابـق وكلما االسعار في ا
كــــانـت االســــعــــار مــــجــــزيــــة فـــان
ــوسم ـــزروعــة في ا ــســاحــات ا ا
الالحق سـتكـون واسـعة ويـرافقـها
ــــنـــتــــجـــات زيــــادة وتـــنــــوع في ا
نـتـجه مع وجـود رغـبة الـزراعـيـة ا
ـنتج الى جـادة باسـتمـرار تـقد ا
الــســوق وكــمـا هــو مــعــلــوم  فـان
ــنــتــجــات مــســؤولــيــة تــســـويق ا
الـــزراعــيــة يـــقع في الــغـــالب عــلى
نـتج الـزراعي وهو في عاتق ا
اغلب االحـيان اصـعب من الـعمـلية
االنــتــاجــيــة ذاتــهــا وذلك لــضــعف
الــبـــنــيـــة االســاســـيــة مـن وســائل
مـــواصالت واتـــصـــاالت وطـــاقــات
تــخــزيـنــيــة الى جــانب انــخــفـاض
مسـتوى تـطور الـتجهـيزات الـفنيه
والتكنلوجيا للمؤسسات التجارية
والـتــسـويـقــيـة وتـخــلف اخلـدمـات
الــتـسـويــقـيــة كـالـتــجـمــيع والـفـرز
والـتــعـبـئــة والـتـغــلـيف والــتـبـريـد
والتخـزين .... الخ ولذلك فان االمر
ــنـتج يــســتــلـزم ضــمــان اســعــار ا
ستوى منـاسب من الدخل للمنتج
الــزراعي بــحــيث يــكـون مــشــجــعـاَ
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بغداد

كـنــا قـد اوضـحــنـا في مــقـال سـابق
اهـمـية وجـود استـراتـيجـيـة شامـلة
نتج الوطني اذ ان جنـاح لتطوير ا
تـطـبـيق تـلك االسـتـراتـيـجـيـة كـفـيل
بتحويل اقتصاد البلد من االقتصاد
وحيد اجلانب الى االقـتصاد متعدد
ـوارد االقـتصـاديـة  وذكـرنـا كذلك ا
بان خطـورة اقتصـاديات تلك الدول
تـعــتــمــد في تــوفـيــر مــشــتـريــاتــهـا
ـــواد الـــغـــذائـــيــة االســاســـيـه من ا
والــدوائــيــة والـصــحــيــة بـاعــتــمـاد
صـادراتـها في تـمـويل وارداتـها من
مـصـدر واحـد وهـو الـنـفط فـان هذه
ـالـية الـدول تبـقى تـواجه االزمات ا
احلـادة يــومـا بــعـد يــوم  وكـان من
ابـرز الـقـطـاعـات االقـتـصـاديـة الـتي
يتطلب حتريكها بسرعة وعلى وفق
استـراتيجـية شـاملة هـما القـطاع
الــزراعي والـصــنـاعي وســنـركـز في
مـقـالـنـا هـذا عـلى الـقـطـاع الـزراعـي
فقط. يؤدي القطاع الزراعي  بشقيه
الـنـباتـي واحليـواني دورا اسـاسـيا
في االقـــتــصـــاد الـــوطـــني يـــتــمـــثل
نـتجات الـغذائية لـلسكان بتـوفير ا
من احلبوب على انواعـها كاحلنطة
والـشعـيـر والرز والـذرة اضـافة الى
البـقوليـات واخلضـار والفواكه الى
جـانب الــلـحــوم بـانــواعـهــا وبـيض
ــائـــده واالســـمـــاك وغـــيـــرهـــا من ا
ـنــتـجـات الـنــبـاتـيـة واحلــيـوانـيـة ا
وكذلك امداد الـقطاعات االقـتصادية
ـا حتــتـاجـه من مـدخالت االخــرى 
االنـتـاج الى جـانب تـشــغـيل نـسـبـة
غـيـر قـلـيلـة من الـسـكـان بـحدود 33
ـئة  والعـمل عـلى حتقـيق فائض با
من االنـــــتـــــاج الـــــزراعـي الغــــراض
التـصديـر واحلصـول على الـعمالت
االجـنـبـيـة دعــمـا لـلـمـوازنـة الـعـامـة
للـدولـة  وان حتقـيق ذلك ال يتم من
دون زيادة معـدالت االنتاج الزراعي
ـــثـل اهم مـــداخل حتـــقـــيق كـــونه 
ــالـــيــة الــتي ــوارد ا الــزيـــادة في ا
نـتجـ الزراعـي يـحصل عـليـهـا ا
وان زيــادة االنــتــاج ال تــتــحــقق من
دون زيــــادة فـي االنــــتــــاجــــيـــة . ان
ـتـغــيـيـرات ـؤشــر الـذي يـعــكس ا ا
الـــتـي حتـــصل في الـــيـــة الـــعـــرض
والــطـلب فـي  الـسـوق الــزراعي هـو
ـنتجات الـزراعية وان هذه اسعار ا
ــكن ان تـــكــشف عن ـــتــغــيـــرات  ا
شـكالت التي يـتطـلب االمر بعـض ا
االهــتــمــام بــهــا حتــقــيــقــا لــلــهـدف
ـفيـد معـرفة اهم رسـوم وانه من ا ا
االهداف االساسية لسـياسة تسعير
نتجات الزراعية الضروري وضع ا
اهداف واضحة ومحـددة لسياسات
التسـعير الـتي يتم وضعـها من قبل

اجلهات ذات العالقة .
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- حتقيق االكـتفاء الـذاتي من انتاج
بــعض احملــاصــيل وتــوفــيــرهــا في
السـوق احمللي بالـكميـات واالسعار
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خـالل دراســــــتي لـألمـن الــــــقــــــومي
اكـتـشـفت أن الـكـثـيـر من الـعـراقـي
يستخدمـون مصطلح األمن القومي
العـربي  واألمن الوطـني العراقي 
وهذه حالة شاذة تشمل العرب فقط
فكل شـعوب االرض تـعيش كـقومـية
ضمن الـدولـة الواحـدة فنـقول األمن
ـانـي والــبـريــطــاني اال الـقــومـي اال
الـعــرب ألن قــومــيــتــهم مــجـزأة الى
الكـثـير من األوطـان وبالـتالي يـكون
وجـود امن قـومي ووطني يـشـمـلهم
فـقط اما الـباقـ فـلديـهم امن قومي
فقـط . قفـزنا كـقوميـ قومـجيـةعلى
الـواقع وحـلـمـنـا بالـوحـدة الـعـربـية
في وقت كــان فــيه الــفــكــر الــقــومي
الـعربي هـو السـائـد وحقـقنـا وحدة
مصـر وسـوريا ورصـدت  بريـطانـيا
 50مليون دوالر إلفشالها وهو
مـبـلغ كـبـيـر في ذلك الـوقت وفـشـلت
الـوحـدة .. اعـقـبـتـهـا وحـدة الـعـراق
مع وســوريـا لـتـفـشـل قـبل ان تـولـد 
العـرض ان االقـطار الـثالثة هم دول
القلب الـعربي  جاء بـعدها االحتاد
الرباعي  والذي يذكرني بطالب في
كــلـيـة الــدفـاع الـوطــني كـان عـنـوان
بـحث الـتـخـرج له االحتـاد الـربـاعي
ــسـتــقـبـل  وقـبل مــنـاقــشـة وآفـاق ا
البحث بأسبوع انحل االحتاد  فتم
ـنـاقـشـة ألسـبـوعـ تـمـكن تـأجـيل ا
فـــيــهــا مـن تــغــيـــيــر الـــعــنــوان الى
االحتــاد الــعــربي الــســابق/ دراسـة

تاريـخيـة ال يعقـل بالتـأكيـد ان نقنع
مــلك الــســعــوديــة بــأن يـتــوحــد مع
الـصـومـال  فـضال عن ان الـتـجارب
ــيـة فـي هـذا اجملــال كـاالحتـاد الــعـا
ـاني وااليـطالـي حصـلت بـالـقوة اال
كان وجربنا القوة في الكويت في ا
اخلـطأ الـنفط وفي الـتـوقيت اخلـطأ
انهيـار االحتاد السوفـييتي  وكانت
الـــنـــتــيـــجــة مـــزيــدا مـن الــتـــشــظي

سبوق والضعف غير ا
في بـــرنــامج مـــداوالت بــ مـــفــكــر
ســوري وبـيــني دون مـقــدم بـرنـامج
تداولنا عن الـقومية والـوحدة فقلت
له انـهـا حب قـبل كل شيء  بـعـدهـا
بــربع ســاعــة قــلت له انــهــا حــاجــة
ـفــكــر هـذا وهي مــصـلــحــة فـنــقــد ا
التناقض فأجبته ال يوجد اكثر حبا
وشـــاعــريـــة من مـــشــهـــد ام تــرضع
ولـــيـــدهــا ولـــكـن األســاس فـي هــذا
ــشــهـد هــو مــصــلــحـة الــطــفل في ا
غــذائه من ثـدي امـه ومـصــلـحـة األم
في اطـعـام طـفـلهـا الـذي هـو امـتداد
ــا هي تــغــذي نــفــســهــا لــهــا فــكــأ

وبالتالي هي حققت مصلحتها ,
هل مـــر زمن صـــارت الـــوحــدة فـــيه
حـاجـة مـلـحـة ومـصـلـحـة مـصـيـريـة
كـهــذا الـوقت ?? اجلـواب واضح في
ظل ان الـعـراق يـخـطط  له ان يـكون
ثـالثـة دول والــيــمن كـذلـك .ولـبــنـان
تتبعها سوريـا وليبيا  وكلنا حتت
رحمة االسالم السياسي الطائفي

في وضع كـهـذا أقـول انه من الـعيب
عـلى األمـبــراطـوريـتــ الـعـثــمـانـيـة
والفارسـية السـابقتـ ان ال تتدخال
في الــشــأن الــعــربـي أو تــبــحث عن
وجب نظرية اجملال نفوذ لها فـيه 
احلــيـــوي ألـــتي هي بـــرأيي عـــمــود
العالقات الدولية في الوقت الراهن
أمــريــكـا مــجــالــهـا احلــيــوي الــكـرة
ــقــراطــيــة االرضــيـــة لــتــنــشــر الــد
وحــقـوق االنـسـان وأيــران لـتـوحـيـد
الــــعــــالم االسالمـي كــــمــــا يــــشــــيـــر
دستـورها  وتركـيا قـفزت الى ليـبيا
وقــطـر وسـوريــا والـعـراق والــبـقـيـة
ـــا تـــأتـي ولن يـــعـــتـــرض احـــد طـــا
ـنـقـذ ـسـلـمـون يـحـبـون ا االخـوان ا
ــــشـــكــــلـــة االدهى ان اردوغـــان . وا
االسالم السيـاسي يتيح لهـما اتباع
كـــثــر فــأذرع ايــران اسالم ســيــاسي
شــيــعي عـربي وأذرع تــركــيـا اسالم
سياسي سنـي عربي فأيران يـتبعها
شــيــعــة الــسـلــطــة عــدا الــوطــنــيـ
فالوطني يتحالف وال يتبع  وتركيا
تـقاتل بـالـسوريـ الـسنـة في لـيبـيا
ويــتـــبــعـــهــا ســـنــة الـــســلـــطــة عــدا
الـــوطـــنــيـــ رغم انـــهــا ال تـــمـــتــلك
الكاريزما والنفوذ الـلتان  تمتلكهما

ايران
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لــتــولي الــوحــدة الــعــربــيــة ! ولــكن
الــسـنــا بـحـاجــة الى تـضــامن امـني
واقـــتــصـــادي  كــاالحتــاد االوروبي

الـذي تـظم دوله عـشـرات الـقـومـيـات
ـــــذاهب والـــــلـــــغـــــات واالديــــــان وا
والثقـافات  ?? والتي اودت احلروب
فـيـمـا بــيـنـهم عـلـى احلـدود بـسـتـ
مـــلـــيــــون جـــنـــدي .. نـــعم هـــؤالء ال
يكـرهون وال يـحبـون وال يوالون في
صالح الـعليا لـبلدانـهم وشعوبهم ا
ويــضــعــون الـــســيــاســة في خــدمــة
االقـتصـاد ونحن نـضع خـزائنـنا في
خدمة من يـحبه سياسـيونا  وكذلك
نهـدر تلك اخلـزائن لتـدميـر من نكره
او يــكــرهه من نــحب . فــالــســيـاسي
الــعـــراقي ال يـــحب ويـــكــره بـــســبب
مــصـلــحــة وطــنــيــة بل يــحب ايـران
كونها شيعيـة  ويحب تركيا كونها
سنية فقط ال غـير.. هكذا هي مباد
ــــر الــــذي صــــار يــــحب الــــعـم بــــر
الـفـسنـجـون  وتـشيـني الـذي يـعلق
ســيف ذو الـفــقـار عــلى احـد جـدران
بيته. ورغم ان األدوار باتت معروفة
جتـد ان شــيـعـة الــسـلــطـة يـقــيـمـون
الـدنـيـا وال يقـعـدوهـا عـندمـا يـسـافر
السـياسي الـسني الـى تركـيا واألمر
نـــفـــسه يــحـــصل عـــنــدمـــا يــســـافــر

السياسي الشيعي الى ايران
ـعـروف لـهـؤالء الـسـاسة ان وغـيـر ا
السـيد اخلـامنئي مـشروعه اسالمي
ولـيس عـراقي  وال بـأس بـالـنـسـبة
له ان يـتـخـادم األمـر مع تـقـوية بالد
فارس كونه يبحث عن مصلحة بلده
 والـــــشـيء نـــــفــــــسه مـع الـــــدولـــــة
الـعــثــمـانــيـة الــتي وضــعـتــنـا حتت

ظلمها  400عاما فقط ال غير .
هل تــعـتـقـدون اني ســأوصي بـقـطع
الــــعالقــــات مـع اجلــــارتــــ وإعالن
احلـرب عـليـهـمـا ?? كال بالـتـأكـيد بل
اوصي بـعالقـة متـجـذرة من اجلـيرة
والــنـد لـلـنـد وأن عــلـيـنـا ان نـعي ان
الفضل بإسالمهـما كان لنا ... لألمة
العـربيـة .. فأن كـانوا شـيعـة كإيران
فـالـبـصـرة والـكوفـة هي مـن وضعت
اسـس الـفــكـر الــشـيــعي  ولن يـحب
غير العربي الـنبي العربي وآل بيته

العرب كما نحبهم .

نـحن الـعـراقـيـون يـنـبـغي ان نـعرف
مـن هــــــو الـــــعــــــراق اوال ونــــــرفض
الـوصـايـة من احـد ونفـكـر جـيـدا ما
الـذي اعـطـى احلق لـلـسـيـد احـمـدي
جنــاد مـــثال ان يـــقـــول في خـــطــاب
رســمي  ال عـودة حلــزب الــبـعث في
ـاذا ال يـحق لـسـيـاسي الـعـراق ?? و
عراقي ان يقول الشيء نفسه إليران
اذا كلما بدأنا بتشكيل حكومة ?? و
يــكــثـر زوارنــا من ســيـاســيي ايـران
ونـحن ال نـزور ايـران عـنـدمـا تـشكل
ـعــامــلـة حــكـومــاتــهـا وأين مــبــدأ ا
ـكــنــنــا ان نــقـصف ــثل  وهـل  بـا
الـقرى الـتركـيـة اذا كان لـدينـا حزب
معارض على ارضها او نتوغل هنا
ـاذا حتـتل تـركـيا ارض وهـناك ?? و
لــيـبــيـا الــعـربــيـة ويــقـول زعــيـمــهـا
احملـبـوب من لـدن الـبـعض ان سرت
مـــهــمــة بــالـــنــســبــة لـــهم الــنــفط ??
والعراقيون شعـبا وحكومة ومعظم
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نـرى بــان األوان قـد آن لـبـلـورة أمن
وإصالح جـــامــــعـــة قـــومـي عـــربـي 
الــدول الـعـربـيـة ونـظـامـهـا الـعـتـيق
ـسؤولـة عن هذا ؤسـسة ا لتـكـون ا
االمن فال امن بال مؤسسـة مسؤولة
عـنه  وأن رأى الـبـعض ان هـذا حلم
فـلـيـكن حـلـما يـعـيش في ضـمـائـرنا
فـهــنــاك امن الــبـحــر االحــمــر مـثال
وهناك مجموعة اخلمسة والثمانية
وهـنـاك مـجـمـوعـة الـعـشـرين فـلنـكن
ا في مجموعة ال  23بال عروبة طا
ذلك اغـــاضـــة لإلسالم الـــســـيـــاسي
الـــذي يــــســـمـي الـــفــــكـــر الــــقـــومي
جـــاهــلـــيــة...  حتـــالف جـــغــرافي ال
يـسـتــهـدف اي جـهــة بل يـســتـهـدف
فـقط ان تتـفضل عـلـينـا دول اجلوار
وحتـتـرم اراداتنـا .واسـتـقاللـنا وأن
البدء بخطـوة من االلف خطوة خير

من ان ال نبدأ.
اقــول هــذا رغم ان دسـتــور الــعـراق
الـعـربي ال يـعـترف بـعـروبـة الـعراق
قائال  العـراق بلد مـتعدد الـقوميات

ــــذاهب ..... وجـــزء من واألديـــان وا
العالم اإلسالمي وأسألكم بربكم هل
يـوجـد بـلـد غـيـر مـتـعـدد الـقـومـيـات
ذاهب ?? وهل هناك بلد واالديان وا
فيه اغلبية قـومية كالعراق ال يسمح
له بحمل هويـة اغلبيـته مثل العراق
?? وهل هــنـاك بـلــد قـال انه جـزء من
ـسـيـحي لـنـكـون نـحن جزء الـعـالم ا
من العـالم االسالمي .. نـعم نتـشرف
بـالـعـالم االسالمي ولـكن جـنـسـيـتـنا
مــكــتــوب بــهــا الــقــومــيــة وبــعــدهــا
االسالم  وقــد تـصـابـون بــالـصـدمـة
اذا قلت لـكم ان وحدة الـعراق تـكمن
في هويـته الـعربـية ,نوري الـسعـيد
الـقـنـدرة حـاشـاه هـاج عـلـيه الـنواب
ألنه كان يـسعى لـتوقـيع اتفـاقية مع
بريـطانـيا فاجـتمع بـهم ليـقول  ماذا
تـريــدون مـني?? أتــريـدون ان انـاطح
بريطـانيا الـعظمى بـقرن االول من
?? االتـفاقـية طـ والثـاني من عجـ
سـيـلـغـيهـا الـشـعب الـعـراقي يـوما 
وصل ولكن ان لم نـوقع فسـتذهب ا
ــوصل ان ذهـبـت فـلن تــعـود الى وا
األبد  والـيوم اذا اسـتمريـنا تـابع
ن فـسـتـذهب الى االبـد ولن تـعود و
ـوصل ال يــعـرف اقـول انـهــا واليـة ا
ـــوصـل واإلقــــلـــيـم وال ادري حـــ ا
تــذهب هل ســيــســمـحــون لــلــرقــابـة
الـية التـركيـة ان تدقق حسـاباتهم ا
ام تـــرفـــضــهـــا كـــرقــابـــتـــنــا ?? وهل
نافـذ مركزية ام ال ?? وهل ستكـون ا
ستـكـون كركـوك قدس اقـداس تركـيا
ام كـردســتـان  وتـخـيـلـوا ان تـركـيـا
ــقــراطــيــة  ال تــعــتــرف بــشيء الــد
اسـمه كـردي حتى فـي التـسـمـية فال
تسميهم اكراد بل اتراك اجلبل

ـقال ألقول اختـتم حديـثي بعـنوان ا
ان الــتــدخل قــد يــكــون مــقــبــوال في
ظـــروف مــحــددة  رغم انه مــحــظــور
دستوريا ويبقى االحتالل والنفوذ 
فاالحتالل هـو ليس غايـة بل وسيلة
مكـلفـة لتـحقـيق غايـة وهي الـنفوذ 
وأن جـاء الـنـفـوذ بال احـتالل مـكلف
فهو االفضل واألرقى واألرخص .  
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نـتخب الوطـني السابق ومـدرب منتخب الـناشئـ عماد مـحمد انـتصاره على اعلن جنم ا
سـتجد "كـوفيد 19 وكان العـمدة قد اعلـن اصابته بـالفيروس قـبل أسبوع فيروس كـورونا ا
ــنـزلي رفـقـة عــائـلـته. ونـشــر مـحـمـد عـبــر مـواقع الـتـواصل واحـد حـيث خــضع لـلـحـجـر ا
االجتماعي مقطع فيـديو وعلق عليه: بفضل الـله ودعاء الناس  بحمد لـله اكتساب الشفاء
ـتمـثل بـدكتـور لواء التـام من فـايروس كـورونـا. وأضاف اقـدم شـكري الى اجلـهـاز الطـبي ا
الشمـري وايضـا احب اقدم شكـري الى دكتـور ماجد حـنا من امـريكـا واالخ العزيـز دكتور
حيدر من دبي لـتقد بـعض النـصائح.. شكـرا لكل من اتـصل وشكرا لـكل من بعث رساله

واسف واعتذر لكل شخص لم استطيع الرد.
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متاز Í—Ëœ∫ إحدى مباريات نادي الزوراء ضمن الدوري ا

خلدون أبراهيم الذي يعتبر من الركائز
االساسية لنادي أمانة بغداد. 
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أعــلن نـادي الــزوراء الـريــاضي االحـد
مـوافـقـته عـلى اعـارة العـبـ اثـن الى
نفط الوسط وامـانة بغـداد. وقال عضو
الـهــيـئــة اإلداريــة لـنــادي الـزوراء عــبـد
الـرحـمن رشـيـد في حـديث صـحـفي, إن
إدارة نــادي الـــزوراء وبــالـــتـــشــاور مع
الــكــادر الـتــدريـبي وافــقت عــلى اعـارة
الالعب حيدر احمد لصفوف فريق نفط
دة مـوسم اواحـد. وأضاف ان الوسـط 
ــوافـــقــة الـــكــادر إدارة الــنـــادي و
الــتـــدريــبي وافـــقت عـــلى طــلب
نــادي امــانــة بــغــداد بــإعــارة
الالعب الــشــاب مـؤمل عــبـد
وسم واحد. وتابع الرضا 
رشــــــيــــــد ان إدارة نـــــادي
الــزوراء تـتــمـنى الــتـوفـيق
لالعــــــبـــــ وان يــــــقـــــدمـــــوا
ــأمـولـة مــنـهم مع ــسـتــويـات ا ا

فرقهم اجلديدة.
W¹dO¼UL'« ‚dH «

احلــــديـث عن االنـــــتــــقــــاالت والــــدوري
مقتصر ب الـفرق اجلماهيرية
الــشــرطــة وتـــصــريح مــدربــهــا
بالقيام بثورة تغير في صفوف
وسم الفريق استعداد لدخول ا
الــقــادم إضــافــة الى تــعــاقـدات
الـزوراء الــفـريق الــذي اخـتـلت
ــوسم األخــيـر به األمــور في ا
بــســـبب عـــدم تــوفـــر األمــوال
وكـــــــيف جـــــــرت األمـــــــور مع
الــفــريق و إدارة فالح حــسن
لــــتــــدارك األمــــور في نــــفس
الــــــوقـت ان ذلك يـــــــثــــــيــــــر
تــسـاؤالت الــوسط الــكـروي
ا في ذلك جمهور الفريق
هـل بــــإمـــكــــان اإلدارة دفع
مــــبـــالغ عــــقـــود ألســــمـــاء
معروفة لكن ما يحدث هو
مـــا يـــعــــكس االهـــتـــمـــام
بـفـريق الـنـادي في نـفس
الــــوقـت تــــظــــهــــر إدارة
اجلـويـة مــصـمـمـة عـلى
تـعزيـز صـفـوف الـفريق
بـانـتـداب وجـوه واعـدة
كــــمـــا أعــــلـن ذلك ولــــيـــد
الـــــزيـــــدي نـــــائـب رئـــــيس
الـنـادي لــتـكـوين فـريق قـادر
ـــــنـــــافـــــســـــات عـــــلى دخـــــول ا
والبـطوالت لكن لـالن لم يعلن عن أي
تـعــاقــد مع العب لــكـن مـهـم ان يـخــطط
ــســتــمــر مع ـــدرب ا أيــوب اوديــشــو ا
الـفــريق لالسـتـفــادة من العـبي اخلـبـرة
إضـــافــة الى االســـتــعـــانــة بــالـالعــبــ
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عدم ظـهـور مهـند عـلي ( مـيمـي ) في تشـكـيلـة فريق
نـادي بورتـيـمـونـيـنـسي الـبـرتـغـالي في بـطـولة دوري
اندية الـدرجة االولى طـوال فتره انـضمـامه اليه على
سبيل االعارة اثار قـلق محبي هذا الالعب ليس الن
مـيــمي الــهــداف االبــرز في الــعــراق في هــذه االيـام
وسم الذي سبق ا الن تالقه الالفت للـنظر في ا وا
انــتـــقـــاله الى فـــريق نـــادي دحــيـل الــقـــطـــري جــعل
ا سيقدمه ميمي في صفوف الكثيرين ان يتفائلوا 
فـريق نــاديه الـقــطـري وذهب الــبـعض الى ابــعـد من
ذلك وقالوا ان احملـطة الـقطريـة هي مجـرد ( إحماء)
لـلـمـحـطــة الـتـالـيـة وهي الــلـعب في فـريق نـاد اوربي
مـعـروف عــلى اعـتـبــار ان (مـفـاوضــات ) جـرت بـ
وكيل اعمال ميمي وادارة نـادي ماجنستر ستى في
دة الـزمنـية الـتي اعقـبت مـشاركـة منـتخب الـعراق ا
اضـيـة بهـدف انضـمام في بطـولة اخلـلـيج العـربي ا
متاز ميمي لصفوف الفريـق الرديف لبطل الدوري ا
شكـلة الـتي حصلت ـاضي.. ا االنكلـيزي للـموسم ا
هي ان مـيــمي لم يــنــجح مع فــريق نــادي دحـيل في
الـفـتـرة الــتي سـبـقت انــتـشـار جـائــحـة كـورونـا ,ولم
ـلعب مع فـريق ناديه يحـقق ايضـا أي حضـور في ا

البرتغالي في الدوري.
  البـعض يـفـضل عـدم االستـعـجـال في احلـكم على
جتربـة مهنـد علي ,ويراهن عـلى الوقت في اكـتساب
هذا الالعب الدولي الواعد اخلبـرة الكافية للعب في
بـطـولـة الـدوري الـبـرتـغـالي الـتي تُـعـد من الـبـطـوالت
االوربية البارزة.. وهنا يـبرز تساؤل مفاده ان ميمي
كانت لـديه خـبرة نـاجـحة سـابـقة مـكـتسـبـة مع فريق
نتخب الوطني متاز وا نادي الشرطة بطل الدوري ا
فـلـمـاذا لم يـسـتـثـمـرهـا عـنـدمـا لـعب مع فـريق نـادي
دحـــــيل فـي دوري جنـــــوم قـــــطـــــر ,ثم فـي الــــدوري
البرتغـالي .. في تفسيـر هذا التسـاؤل اجابة واحدة
وهي ان اخلـبــرة احملـلــيـة مــهـمــة ولـكــنـهــا ال تـعـادل
اخلبـرة اخلـارجـية الـنـوعيـة اذ يـخـتلف مـنـاخ الـلعب
ـنـافس وصـعـوبة حتـقـيق هـدف احلـضـور الالئق وا

عنوي. والضغط ا
ــسـمــاه يـقـول ان   الـفــريق الـذي يــسـمي الــشيء 
ميمي فشل في احملاولة االولى لالحتراف ويؤكد ان
عـروضـا افـضل كـانت امـام مــيـمي مـنـهـا بـقـاؤه في
ـوسم اخـر او االنـضـمـام صـفـوف فـريـقه الـشـرطـة 
الى اخلـط الــــرديف لــــفــــريـق نــــادي مــــاجنــــســــتــــر
ستي.,خـاصـة وان عــدد من زمالء مـيـمـي نـصـحـوه
بـعـدم االحـتراف فـي اخلـلـيح الـعـربي الن مـتـطـلـبات
نـطقة كـثيرة وسـريعة ,منهـا التالق فرق انديـة هذه ا

الفوري.
 متابـعون للـشان الفنـي ال يبرئـون ساحة مهـند علي
من تـهـمـة الـتـقـصـيـر و ال يـرجـحـون كـفـة (مـحـاربة)
ميـمي من قـبل ادارة الـدحيل او الـفـريق البـرتـغالي,
عـلى اسـاس ان الـلـعب في اخلط االول هـدف نـوعي
ينـتـزعه الالعب.. الـفرصـة ال تـزال قائـمـة لكي يـغـير
ميمي قنـاعة مدرب فريـقه البرتـغالي بادائه ومردوده
ـتـوقـعة ويـعكس الـصـورة اجلـمـيـلـة ا
عن الالعب الـعــراقي و ال يـســتـمـر
غيابه الكلي عن اللعب حتت ضغط

دة زمنية اطول. نافسة  ا
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ــعـلــقـ نــفى مــقـربــون من شــيخ ا
الـريـاضـيـ مـؤيـد الـبـدري األنـبـاء
الــتى حتــدثت عـن وفـاتـه مـؤكــدين
انه يـتـمـتع بـصـحـة جـيـدة في مـقـر
اقـامـته في الـعـاصـمـة الـبـريـطـانـية

لندن.
وكـانت تــسـريــبـات قــد أشـارت إلى
الــبـدري بـسـسـب وضـعه الـصـحي
وفيما نفت اوسـاط رياضية عراقية
مــقـــربـــة من الـــبــدري نـــبـــأ وفــاته
واكــدت انه ال يـزال حـيــا يـزرق بـ
ن ـعـلق الـريـاضي أ اسـرته فــان ا
ــــعـــلـــقـــ جـــادة قــــال ان (شـــيخ ا
الــريـــاضـــيــ فـي الــعـــراق مـــؤيــد
البدري توفي بـعد صراع طويل مع
رض). وكتب جـادة في تغريدة له ا
ـعلق الـرياضي تويـتـر (رحم الله ا
الـــعــراقي الــقــديـــر مــؤيــد الــبــدري

وأسـكـنه فسـيح جـنـاته وألـهم أهله
الـصــبـر والــسـلــوان وإنـا لــله وإنـا

إليه راجعون).
ــعــلــقــ فـإن ووفق زوجــة شــيخ ا

مــرض مـؤيــد الــبــدري أقـعــده مــنـذ
فترة في الفراش وأصبح غير قادر

على احلركة كما كان في السابق.
وولـــــــد الــــــــبــــــــدري فـي احلـــــــادي
والعـشرين من شهـر تشـرين الثاني
ــنـطــقـة األعــظـمــيـة (مــحـلـة 1934
الــسـفــيــنـة) فـي بـغــداد ثم الــتـحق
عـهد الـعالي لـلتـربيـة الريـاضية بـا
في جامعة بغداد عام  1954وتخرج
مــنه عـام  1957 حــصل عــلى بـعــثـة
ــتــحــدة دراســيـــة إلى الــواليـــات ا
وهــنـالك نـال درجـة الـبـكـالـوريـوس
اجـستيـر في العـلوم الريـاضية وا
وكان طوال مسـيرته رمزاً من رموز
الـريـاضـة وقـدم عـلى مـدى سـنـوات
طويلة من تلفـزيون بغداد برنامجه
الــشــهــيـر (الــريــاضــة في أســبـوع)
وامــتـــدت ســـنــوات نـــشـــاطه مـــنــذ

ســـــنة  1962 حتى سنة 1993 .

بـطولـة اخللـيج والـتي أثبـتت جدارتـها
والزال يبحـث عن هؤالء  عنـدما أضاف
ـنــتـخب الــوطـني الـالعب الى قـائــمــة ا
التي ينتظر ان تـستعد الى خوض اخر
ثالث مـبـاريات لـلـفـريق في الـتصـفـيات
ـزدوجــة لــكـاس الــعــالم بـقــطــر حـيث ا
يـتـصـدر فـرق مـجـمــوعـته الـثـالـثـة وان
ـدرب تتـجه نـحو بـنـاء منـتخب أفـكار ا
ـسـتـقـبل ويـسـتـطـيع فـعل ذلك بـعـدما ا

طلوب االن. تمكن حتقيق النجاح ا
W —UA*« 5 Uð

من جهتها جتد بقـية الفرق من انها قد
التـتمـكن من تامـ حـتى ظروف الـلعب
ــتـــوقع ان تـــبــحث عـن مــصــادر ومن ا
تمويل في مهـمة غير مـتاحة في الوقت
احلـــالي وهـي التـــريــــد ان جتـــازف في
جـمع األمـوال ومـا يتـرتب عـلى ذلك من
ديــون عـلـى أعـضــاء اإلدارات أنـفــسـهم
ـواسم األخـيـرة شكل ولـعل مـا مر في ا
هـمـوم إمـام عـمـلـهــا الـتـقـلـيـدي قـبل ان
تـقف اليـوم امـام مشـكـلة صـعـبة فـكيف
لــهــا ان جتـــمع األمــوال إمـــام بــطــولــة
الزالت مـجهـولة لـتـأثر األمـور بكـورونا

الــواعــدين لــكن يــبــدو ان الــفــريق هــو
األخر يـواجـهه مشـاكل دفع مسـتحـقات
ــوسم احلـالي الـالعـبـ الــعـالــقـة من ا
كما حتدث ذلك احملـترف السوري زاهر

ميداني الذي فضل االنتقال للزوراء.
—uIB « …uDš

لـــكـن مـــهم ان تـــأتي خـــطـــوات جـــهـــاز
اجلــويــة نــحــواقــنـاع هــؤالء الـالعــبـ
لـتـمـثـيل الـفريـق واالعتـمـاد عـلـيه لـعدة
مواسم امام عدم قدرة بـقية الفرق التي
ظـــهــرت بــعــدم قـــدراتــهــا عـــلى تــامــ

مـسـتـحـقـات الالعـبـ في عـدة مواسم.
رة نـحو ويـبدو ان تـوجه الفـرق هـذه ا
االعــتـمـاد عـلى الالعــبـ الـشـبـاب وقـد
يـأتي ذلك بـعـد االسـتـفـادة من اكـثـر من
العب مثل اجلوية والفرق األخرى حتى
بـات سـبـاقـا مـحـمـومـا لـلـحـصـول عـلى
خـدمــاتـهم وإضــافـة الى مــسـتـويــاتـهم
ــالــيــة تــبـدو الــفــنــيــة فــان عــقــودهـم ا
مــنــاســـبــة مـــنــا الى بـــقــيــة الـالعــبــ
عروف وجند ان شعار االعتماد على ا
الالعب الـواعدين اعتـمده كاتـاتينتش
مـن خالل اإلضــافــات الــتي ظــهــرت في

الية التي وضعت األزمت الصحية وا
اغـلب األنـدية خـارج عـمـليـة الـتحـضـير
الــتي تـشــهــدهـا الــفـرق اجلــمــاهـيــريـة
األخرى التي لم حتـسم بعد مسـتحقات
ـــوسم ـــدورة من ا بـــعض الالعـــبـــ ا
ـــاضي الن مــصـــيــر الـــبــطـــولــة الزال ا
مـرهـونـا بـتـدارك مـخـاطـر كـورونا عـلى
عـكس مـا يـتعـلق بـالـفـرق اجلمـاهـيـرية
ــشــاركــات اخلــارجــيـة الــبــاحـثــة عن ا
توقع ان تسـتمر حيـث مسابقة دوري ا
إبـطـال أســيـا والزال الـشـرطـة لم يـكـمل
مبـارياته إضافـة الى منـتخبي الـشباب
الــــوطــــني بــــعــــد حتـــديــــد مــــواعــــيـــد
مباريـاتهمـا وكالهما يـحضيـان اهتمام
الـشارع الـريـاضي حصـرا بـطولـة كاس
الـــعـــالم الـــتـي  اقـــتــرب مـن دخـــولـــهــا
منتخبـنا كثيرا في ظـل النتائج اجليدة
الـتي حــقـقــهـا مـتــصـدرا بــهـا فـرق
مـــجــــمـــوعـــتـه واألمل في ان
يــتــواصل مع الــنـجــاحـات
حــتى األخــيــر وحتــقـيق
حــــلم الــــلــــعب بــــكـــاس

العالم وهو األهم.
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ـصـداقــيـة في الـتـعــاطي مع االنـبـاء ـهـنــيـة وا ـعـايـيــر ا
علومة في واعتماد مـصادر اخلبر الرئيسية من مصدر ا
ت وزارة الــشـبـاب والـريـاضـة فــقط وعـدم تـرويج مـا ال 
للحـقيقـة بـ صلـة". واضافت "في الوقت نـفسه فإن وزارة
نتـهى الشفافية مع ما نشر الشباب والـرياضة تعاملت 
عبر وسـائل االعالم بشأن مشروع مـلعب النجف الدولي
و تـشــكـيل جلــنـة حتـقــيـقـيــة لالطالع عـلى مــا يـحـصل
وتقـيـيـمه ولن يـتم اتـخاذ أي اجـراء إال عـقب انـتـهـاء عمل

اللجنة التحقيقية ومعرفة توصياتها بشأن ذلك".
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نـفت وزارة الـشـبـاب والريـاضـة االنـبـاء الـتي حتـدثت عن
لعب نفذة  اتخاذ اجـراءات سحب العمل بحق الشـركة ا
النـجف الـدولي او أي مـلعب اخـر والـتي تنـاقـلتـهـا بعض
ـواقع االلـكتـرونـيـة. وذكرت الـوزارة في بـيان ان "وزارة ا
الشبـاب والرياضـة تنفي االنـباء التي حتـدثت عن اتخاذ
ــلـعب ـنــفــذة  اجـراءات ســحب الــعــمل بـحـق الـشــركــة ا
النـجف الـدولي او أي مـلعب اخـر والـتي تنـاقـلتـهـا بعض
واقع االلـكترونية". ودعت الـوزارة اجلميع الى "االلتزام ا

جانب من ملعب نادي الزوراء
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رفـض الـصـفـاقـسي الـتـونـسي قـرار جلـنـة
الــنـزاعـات الـتـابـعـة لـلـفـيـفـا بـإلـزام فـريق
عـــاصـــمــة اجلـــنـــوب بــدفع 50 ألف دوالر
. ن حــســ لـالعــبه الــســابـق الــعــراقي أ
وقــال مــهــدي الــغــريـبـي عـضــو الــلــجــنـة
الــقــانــونــيــة في الــصــفــاقــسي: "صــحــيح
وصـلـتنـا مراسـلة من الـفـيفـا تلـزمنـا بدفع
ـن حـسـ ولـكن50  ألـف دوالر لـفـائـدة أ
هذا احلكم لم يرضينا". وأضاف: قدمنا ما
يـفـيـد بخـالص الالعب ولذلك سـنـسـتأنف
بـلغ إلى 5 آالف ضـد هـذا الـقـرار; إلنـزال ا
ن دوالر. يــــذكــــر أن الـالعب الــــعــــراقي أ
حـس كان قـد انضم إلى الصـفاقسي في
يـولـيـو/تـمـوز  2018بـعـد أن أمـضـى عـقدا
ــدة مــوسم واحــد قـبـل أن يـقع لــفــائــدته 
الــتـمـديـد في يـنـايـر/كـانـون الـثـاني 2019
ـدة  3سـنـوات.وقـررت إدارة الـصـفـاقسي
ــاضي فــسخ عــقــد الالعب فـي الـصــيف ا

الــعــراقي; بــســبب فــشـلـه في الــتـأقــلم مع
اجملـموعـة. ألزمت جلنـة النـزاعات التـابعة
لـالحتاد الدولي لـكرة القـدم "فيفـا" النّادي
الـــصــفــاقـــسي بــدفع  50ألـف دوالر لالعب
. ـن حـسـ الــسـابـق لـلــفـريق الــعـراقي أ
وكـان حس قـد تقدم بشـكوى لدى الـفيفا
ضــد الـفـريق الـتــونـسي بـعـد أن  فـسخ
عــقــده في يــولــيــو/تــمـوز 2019 مــطــالــبـا
ـاليـة بـذمة بـاحلـصـول على مـسـتحـقـاته ا
الــصــفـاقــسي. ومــنـحت جلــنــة الـنــزاعـات
الـــنــادي الــصــفــاقـــسي مــهــلــة  45يــومــا
لــتــسـويــة مـلف الالعـب الـعــراقي قـبل أن
تــفــرض عــقــوبــات عـلــيه بــســبب تــأخــيـر
مــسـتــحـقــات الالعب. يـشــار إلى أن فـريق
ن عــاصــمــة اجلــنــوب كــان قــد انــتــدب أ
ــوسم حــســ فـي يــولــيــو/تــمـوز  2018 
واحـــد ثم مــددت في يـــنــايــر/كــانــون ثــان
ـدة 2019 ســنـوات قـبل أن يـقـرر 3 عـقـده 
يركاتو الصيفي األخير. فسخ عقده في ا
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نـتخب الوطني األسبق اكد حارس ا
لــكـــرة الــقــدم نــور صــبــري ان كــرة
الـــقـــدم فـي الـــعـــراق انـــتــــهت مـــنـــذ
عـــــــــــــام 2013 وقــــال صــــبــــري في
حديث صحـفي  إن كرة القـدم انتهت
في الــعــراق مــنــذ عـام 2013 فــهــنـاك
شخصيات ووجوه ال عالقة لها بكرة
الـــقــدم اخــذت من الـــريــاضــة اجلــو
ـثــالي. وأضـاف ان الـنــجـومـيـة في ا
الــريـــاضــة ســهــلــة جــداً لــذلك جتــد
الشخصيات تتجه اليها مضت فترة
طــويــلـة وكــرة الــقــدم في الــعـراق لم
حتــقق شــيـئــاً وهــذا مـعــنــاه ان كـرة
الـقـدم ســيـئـة بـكـل شيء ولـيس فـقط

ـا يــخص عــمل احتـاد الــكـرة. وعن
تـــــرشح جنـــــوم كــــأس آســــيــــا 2007
ـقبـلة في احتـاد الكرة لالنتـخابات ا
اكـد صــبـري أن "اجلــو غـيــر مـنـاسب
لـــدخــول الــنــجـــوم في احتــاد الــكــرة
وهــــنـــــاك فــــوضـى في الـــــكــــرة
الــعــراقــيـة حتــتــاج الى وقت

كـبـيـر من اجل إصالحـهـا".
وتابع أتـمنى من زمالئي
من جــــــيل 2007 عـــــدم
التـرشح النـتـخـابات
احتـــاد الــــكـــرة اال
في حــــال كـــانـــوا
ضـامـنــ الـفـوز
بـاالنـتـخـابات".
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ن حس يحسم مصيره مع الصفاقسي  ا

حامي عرين اسود الرافدين
السابق نور صبري

ــشــاركــة وسط ــعــتــادة عــلى  ا وهي ا
أزمــات مـالــيــة ومــنــهـا التــمــتك مالعب
ـشـاركـات والـيـوم حـتـى بـالـكـاد تـاتي ا
مـجــرد مــحـاوالت ومــتــوقع ان اليــكـون
دعـمــا ألشـخــاص كـمــا كـان يــجـري في
رات السابـقة وألسباب مـعروفة وامر ا
طــبــيـــعي ان يــحــصـل هــذا الــشيء الن
العمل في جميع األنـدية قاصر حتى لم
تشـغل اإلدارات نفسـها في أي وقت من
األوقات البـل فشـلت بامـتيـاز في تدبـير
أمـورهـا عـنـدمـا جنـدهـا مـهـمتـه بفـريق
ـشــاركـة كـرة الــقــدم وبـالــكـاد تــتـدبــر ا
واحلــال الــيـوم اليــســر احـد وقــد تـأتي
مقترحات من هنا وهناك الى تغير إلية
الدوري التي قد التقدر بعض الفرق من
إكمال مـباريـاتها وكل شيء وارد وسط

زيــادة مـــخـــاوف اإلصـــابــة
والوفيات بكورونا.
ويــــــــــبـــــــــدو ان
ــــشــــهــــد قــــد ا
يـــتـــكــــرر لـــكن
بصورة اسوء
وســـــــــــــــــــــــــط
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اكـــــدت ادارة نـــــادي امـــــانـــــة بـــــغــــداد
الـريــاضي انـهــا لن تــمـنح االســتـغــنـاء
لالعب خلدون أبراهيم من اجل مغادرة
الـفــريـق. وقـال رئــيـس الـنــادي الــفالح
ــسـعــودي إن الـهــيـأة اإلداريـة مــنـدب ا
ومن خـالل اجـــتــــمــــاعــــهـــا بــــالــــكـــادر
الـتــدريــبي نــاقــشت مــوضــوع الالعب
خـــلـــدون أبــراهـــيم وقـــررت الـــتـــمــسك
ـقـبـلة بـخـدمـات الالعب خالل الـفـتـرة ا
وعدم منـحه كتاب االسـتغناء النه العب

مــهم في الــفــريق. واضـاف إن
االدارة تــــــــمـــــــســــــــكت
بــــخــــدمــــات الالعب
ـــســــتـــواه نـــظــــرا 
ـــمـــيـــز وحـــاجــة ا
الــــــــــفــــــــــريـق الى
خدمـاته وبـالـتالي
مـن الـــــــــصــــــــــعب
الـتفـريط بـخـدمات
العـب بــــــحــــــجم
وقـــــيـــــمـــــة



{ واشــنـــطن - وكــاالت- تـــعــاقــد بــروكــلــ نــتس مع جــاســ
ــوسم اجلـاري مـن دوري كـرة الــسـلـة أنــدرسـون حــتى نـهــايـة ا

 . األمريكي للمحترف
وكـانت هــذه الـصـفـقـة مـتـوقـعـة بـعـد خـروج مـايـكل بـيـسـلي من
تـشـكــيـلــة الـفــريق مـنـذ أيــام بـعــدمـا ذكــرت تـقـاريــر أنه أصـيب
بفـيروس كـورونا.وشـارك أندرسون فـي ثالث مباريـات مع نتس
ـدة عـشـرة أيـام. وبـلغ فـي يـنـايـر كـانـون الـثــاني بـعـقـد قـصـيــر 
متوسط الالعب تسجيل نقطة واحدة ومتابعة

باراة الواحدة. 0.7 كرة في ا
وبــصــفـــة عــامــة فـــقــد بــلـغ مــتــوسط
أندرسون مع أربعـة فرق على مدار
خــــمــــســـة مــــواسم فـي الـــدوري
األمــريـــكي تــســــــــــجــيل 5.3
نـقـطــة ومـتـابـعـة  2.5 كرة
مرتـدة. شـارك أنـدرسون
خالل تـلك الــــــــفـترة
في  219مــــبـــاراة
مــــــنــــــهــــــا 23

كأساسي.

اخلــريف".وتـابع "بــدءا من تـشـرين
األول/أكـــتـــوبـــر نــــعـــتـــزم إعـــادة
ـالعب والـســمـاح اجلــمــهـور الى ا
ــؤتــمــرات وغــيـرهــا من بــإقــامــة ا

األحداث مجددا".
وسـتقـام جتارب لـعودة اجلـماهـير
خالل بــطـولــة الــعـالم لــلــسـنــوكـر
سباق "غلوريس غـودوود" للخيول
وفي مـبـاراتـ وديـتـ لـلـكـريـكيت
في وقت الحق من الشهر اجلاري.
وقــالت احلــكــومــة إن "األحـداث 
اختيارها بـعناية لتمـثيل مجموعة
من الــريــاضــات تــســمح بــتــواجـد
اجلــمـهـور في مالعب مــغـلـقـة وفي

الهواء الطلق".
iÐU½ VK

واعــتــبــر وزيـــر الــريــاضـــة نــيــغل
هـــادلــســتــون أن اجلـــمــاهــيــر هي
"القلب النـابض" للرياضـة مضيفا
أنه "عــلـى الــرغم أنــنــا ســنــنــتــظـر
لـــبـــعض الـــوقت قـــبل أن تـــمـــتــلئ
ـنـشآت بـالـكـامل إال أنهـا خـطوة ا
كـبـيرة نـحـو االجتاه الـصـحيح من
أجل عـودة اجلـمـاهيـر في مـخـتلف

أنحاء البالد".
وسـبق أن قـال الـرئـيس الـتـنـفـيذي
ــمـتـاز لـكـرة لـلـدوري االنــكـلـيـزي ا
الـقـدم ريـتـشارد مـاسـتـرز أن أنـدية
الـ "بـرمـيــرلـيغ" مـســتـعـدة خلـوض
جتـــارب أيــضـــا في إطــار اخلـــطــة

. شجع وضوعة لعود ا ا
ـمـتـاز وتـقـام مـبـارايــات الـدوري ا
خـــــلـف أبــــواب مـــــوصـــــدة مـــــنــــذ
ــــنــــافــــســــات في اســــتــــئــــنــــاف ا
حـزيـران/يــونـيـو الـفــائت.واعـتـبـر
درب البرتغالـي لتوتنهام جوزيه ا
مـوريــنـيـو أن هــذه "أنـبــاء جـيـدة"
مـــضـــيـــفـــا الـى أنه "بـــ عـــامـــلي
االقــتـــصــاد والـــشــغـف ســنـــكــون
جــمــيــعــا ســعــداء لــرؤيــة الــنــاس

العب". مجددا في ا
ـســتـحـيل أن وتــابع "إذا كـان من ا
ـتـلـئـة كـمـا تـكـون لـديـنـا مـالعب 
نـحـلم فـإن أعـداد قـلـيـلـة سـتـشـكل

بداية جيدة".
وشـــاطــره الـــرأي مــدرب ارســـنــال

AZZAMAN SPORT

ـوسم احلالي بـعدمـا جنح ريال { مدريـد -وكاالت- خـسر بـرشلـونة لـقب الدوري اإلسـباني في ا
مدريد في التتويج في اجلولة قبل األخيرة.

ـركـز الـثاني ـسـابقـة بـرصـيد 87 نـقـطـة متـفـوقًـا عـلى برشـلـونـة الذي حـل با وأنـهى ريال مـدريـد ا
بـرصـيد  82نـقـطة.وذكـرت صـحـيفـة "ذا صن" الـبريـطـانـية أن الـتـشيـلي أرتـورو فـيدال جنم وسط

برشلونة فشل في احلصول على ميدالية الفائز بلقب الدوري للمرة األولى منذ عام 2011.
وتابعت أن فيدال ( 33عامًا) حصد الدوري 8 مرات مع 3 من أفضل الفرق في أوروبا فمنذ عام

انيا وإسبانيا. 2011 توج به في كل من إيطاليا أ
وفـاز فــيـدال بـلـقب الـدوري اإليــطـالي مع يـوفـنـتـوس 4 مـرات قـبل أن يـنـتـقـل إلى الـبـايـرن ويـتـوج
ـوسم بـالـبـونـدسـلـيـجا 3 مـرات وفي عـام 2018 انـتـقل إلـى كـامب نـو ويـحصـد لـقـب اللـيـجـا في ا

اضي. ا
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{ مــدريـد  –وكــاالت - قــال زين الــدين
زيدان مـدرب ريال مـدريـد إن فوز فـريقه
بـلــقب دوري الــدرجـة األولى اإلســبـاني
لكـرة القـدم يوم اخلمـيس أفضل من أي
مـن األلــقــاب الــثالثــة الـــتي قــاد فــيــهــا
الـــــــفـــــــريق لـــــــلـــــــقب دوري أبـــــــطــــــال
أوروبــــا.وحـــصــــد ريـــال لــــقـــبه 34 في
الـــدوري بـــتـــغـــلـــبه 1-2 عـــلى ضـــيـــفه
فياريال وبعد عشرة انتصارات متتالية
وسم عقب ثالثة أشهر منذ استئنـاف ا
من الــتــوقف بـســبب جــائــحـة فــيـروس
ـدرب الـفـرنـسي شـبـكة كـورونـا.وأبلغ ا
موفيسـتار اإلسبانـية بعد فـوزه باللقب
11 مع ريـال مدريـد كـمـدرب والـثاني له
مع الـفريـق في الدوري ”دوري األبـطال
هــو دوري األبــطـــال لــكن لــقب الــدوري
يجعلـني أكثر سعـادة ألنها يعـتمد على

كل شيء.”
هذا شعـور هائل ألن مـا فعـله الالعبون
كان مذهال. ال يوجد ما أقوله فأنا مفعم
شاعر.“غير أن الفـوز باللقب لن يتم با
وصــفه بــأنـه األكـثــر إثــارة لــريــال لــكن

زيدان الـذي نـال اللـقب ذاته كالعب مع
بـــطـل أوروبـــا الــســـابـق لن يـــقـــلل من
إجنــاز فــريــقه.وأضــاف ”كــنــا األفــضل
ألنـنا حـصـدنا الـعـدد األكبـر مـنا لـنـقاط
ـكـن قـوله. بـالـنـسـبـة لي وهـذا كل مـا 
فـــــــــهــــــــــذا أحـــــــــد أفــــــــــضـل أيــــــــــامي

كمـحترف.”الالعبـون هم من قاتـلوا من
أجل هــذا. بــالــطـبع قــمت بــعــمـلـي لـكن
ـــــــا الـالعــــــــبـــــــ هـم مـن أمـــــــنــــــــوا 
يـفـعـلوه.“لـكن االحـتـفـال اللـقب لـم يكن
مــعــتــادا إذ تــوج ريــال أمــام مــدرجــات
ـلـعب ألـفـريـدو دي سـتـيـفـانـو خـالـيـة 

وهــــو مـــلـــعب الــــتـــدريب فـي ظل غـــلق
ســانـتــيــاجـو بــرنـابــيـو بــسـبب أعــمـال
الــتـجــديـد.ولن يــقـوم الـفــريق بـجــولـته
ـــديـــنـــة في ظل ـــعـــتـــادة إلـى وسط ا ا
الـــقــــيـــود لــــوقف انــــتـــشــــار فـــيـــروس
كـورونـا.وقـال زيـدان ”هـذا غـريب عـلى
اجلـــمـــيـع وكـــنـــا نـــود االحــــتـــفـــال مع
اجلــمـاهـيــر في سـيــبـيــلـيس لــكن لـيس
مــقــدرا أن يـحــدث ذلك.“وتـابع ”لـكــني
واثق من شعـور اجلـميع بـالسـعادة في
مـنـازلـهم الـليـلـة. اجلـمـاهـيـر كـانت تود
مـشاهـدة الـفريق يـفـوز وقمـنـا بذلك من

أجلهم.
وأحـرز ريال مـدريـد لـقب دوري الـدرجة
األولى اإلسبـاني لـكرة الـقـدم للـمرة 34
ليعـزز رقمه الـقياسـي بعد الـتفوق 2-1
ة على فياريال بفـضل هدفي كر بنز
يـــوم اخلــمــيـس.وقــبل إقــامـــة اجلــولــة
األخيـرة أصبح رصـيد ريـال مدريد 86
نقطة من 37 مباراة وبفارق سبع نقاط
ــركـز الــثـاني عن بــرشـلــونـة صــاحب ا
الــــذي خــــســــر 1-2 عــــلـى أرضه أمــــام
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{ لــــنـــدن
(أف ب) -
أعـــــــــــــــــــلـن
رئـــــــــــــــيـس
احلــــكـــومـــة
البـريـطانـية
بـــــــــــــوريـس
جـــونـــســـون
اجلــمــعــة أنه
قـــــد يُــــســـــمح
لـــلـــجــمـــاهـــيــر
بــــالـــعـــودة الى
ـالعــب خـالل ا
تـــــــــشـــــــــرين
األول/اك
تــوبـر
قبل ا
 على
أن تـقـام
جتـــــارب
فــــــــــــــــــي
أحـــــــــــداث
ريــاضـيـة مـخـتـلـفـة
فــي وقـت الحــق مـن

الشهر اجلاري.
وحــظــرت احلــكــومـة
الـــــبـــــريــــــطـــــانـــــيـــــة
الـــتـــجـــمـــعـــات مـــنـــذ
آذار/مـــارس الــــفــــائت
كجـزء من اإلجراءات التي
اتــــخـــذتـــهــــا خالل فـــتـــرة
اإلقفـال التـام للـحؤول دون
تـــفــشـي فــيـــروس كـــورونــا

ستجد. ا
ولكن مع بدء رفع اإلجراءات
بـــــعـــــد انــــــخـــــفـــــاض عـــــدد
اإلصابات قـال جونـــــــسون
إن احلــــكـــومـــة تـــعــــمل عـــلى
إمكـانيـة عودة اجلـماهـير الى

العب. ا
وقــــال خالل كـــلـــمــــة من مـــقـــر
احلـكـومـة في داونـيـنغ سـتريت
فـي لــنــدن "ســـنــقــوم بـــتــجــارب
لـــتــجـــمـــعـــات أكــبـــر في بـــعض
العب الــريـاضـيـة األمــاكن مـثل ا
بـــهــدف إعـــادة افــتـــتــاح أوسع في

{ لنـدن- وكاالت - تـمتع أولـيفـييه جـيرو مـهاجم فـرنسـا بإشـادة من فرانك
المـبــارد مـدرب تــشـيــلـسي بــعـدمــا افـتــتح الــتـســجـيل في الــفـوز  1-3عـلى
مـانشـسـتر يـونـايتـد في قـبل نـهائي كـأس االحتـاد اإلجنلـيـزي. واقتـصر دور
جـيـرو عـلى اللـعب كـبـديل في أغلـب األوقات مـنـذ االنضـمـام من آرسـنال في
وسم ونال مكافـأة ذلك بتسجيل 8 2018 لكن المبارد أظـهر ثقته فيه هـذا ا

أهداف في 21 مـباراة. وسـينـال جيـرو اآلن الـفرصـة للـفوز بـكأس
االحتــاد لـلـمـرة اخلــامـسـة بــعـدمـا تــوج بـالـلـقب  3 مـرات مع
آرسنال وكان ضـمن تشكيلة تشيـلسي عند حصد اللقب في
موسم 2018-2017. وقال المـبارد الـذي سـيواجه آرسـنال
في نهائي كـأس االحتاد "جيـرو يضرب مـثال رائعا يـحتذى.
وسم كان تامـي أبراهام يلـعب بشكل رائع ولم في بدايـة ا

يحصل جيرو على فرص عديدة".
اضي ران. في يناير/كانون ثان ا وأضاف "لقد واصل ا
كن. كن أن يـرحل وحتلى بأكبر سلوك إيجابي  كان 
عندمـا حتدثت إليه بشـكل منفرد كـان حديثا سهال ألنه
كـــان يـــتــصـــرف بـــاحــتـــرافــيـــة".ووصف المـــبــارد أداء
ـان يــونـايــتـد بــأنه من بــ األفـضل تـشــيــلـسي أمــام ا

اضي. لناديه منذ تعيينه كمدرب الصيف ا

ـــــوسم احلـــــالي بـــــأعــــداد خـالل ا
مــحــدودة مع االلــتـزام بــالــتــبــاعـد
االجــتـــمــاعي إال أن هـــذا األمــر لم
يــتـحـقق في ظل اســتـمـرار تـفــشي
الـفــيــروس الـذي أودى بــحــــــــيـاة
أكـــــثــــــر من 35 ألـف شـــــخـص في

البالد.
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وتـــطـــرق ســــبـــادافــــورا الى هـــذه
ــســألــة بــالــقـــــــول "صــحــيح أن ا
ـســاحـات في هـنــاك الـكــثـيــر من ا
العب لكن من اخلـطر للــــــــغاية ا
إدارة تــــــدفـق عــــــدد كـــــبــــــيــــــر من
ـــــداخل مع األشــــخـــــاص عــــنـــــد ا
االلــــتـــزام بـــالـــضــــوابط الالزمـــة"
مــــضـــيــــفــــا "مع بـــقــــاء أكــــثـــر من
أســبــوعــ بــقــلــيل عــلى انــتــهــاء
ــــوسم ســـيـــكــــون من الـــصـــعب ا

تنظيم كل شيء".
وخــتم "وظــيــفـتـي هي الــتـأكــد من
اســتـيــفـاء الــشـروط حــتى يُــسـمح
العـب عـــنـــدمـــا بـــالـــدخــــول الى ا
ــقــبـلــة في تُـســتــأنف الــبــطــولــة ا

أيلول/سبتمبر".

أوساسونا يوم اخلـميس أيضا.وسجل
ـة الـهـدف األول في الــدقـيـقـة 29 بـنــز
بـعـدمـا ســدد من مـدى قـريب بـ قـدمي
ســـــيــــرجـــــيـــــو أســــيـــــنــــخـــــو حــــارس
ة الـهدف الثاني فياريال.وأضـاف بنز
من ركلـة جزاء في الـدقيـقة 77 ليـضمن
لــريـــال حتــقـــيق فــوزه الـــعــاشـــر عــلى
ـسابـقـة عقب الـتوالي مـنـذ استـئـناف ا
تـوقف طــويل بـسـبب جـائــحـة كـوفـيـد-
ـة الـكــرة في الـشـبـاك .19ووضع بـنــز
قـبـلـهـا بـلحـظـات بـعـدمـا تـلـقى تـمـريرة
ســيـرجــيـو رامــوس عـنــد تـنــفـيــذ ركـلـة
اجلــزاء لـكن احلــكم قـرر إعــادة الـركــلـة
بسـبب دخول الـالعب الفـرنسي مـنطـقة
اجلزاء بـشكل مبـكر.وتـولى هداف ريال
مدريد تنفيذ الركلة بنفسه عند إعادتها
ـرمى وسـدد كـرة أرضـيــة قـويـة داخل ا
لـــيـــرفـع رصـــيـــده إلى  21هـــدفـــا هـــذا
وسم.وقـلص فـياريـال الفـارق بضـربة ا
رأس من فـيـسنـتي إيـبـورا وكـان قـريـبا
من إدراك الـتعـادل أيـضـا بيـنـما اعـتـقد
مــاركـو أســيــنـســيـو أنـه سـجل الــهـدف كأس اسبانيا مرفوع بيد الفريق

 جاس
أندرسون
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وعــاود الــدوري اإليـطــالي نــشـاطه
في  20حـــزيـــران/يـــونـــيـــو خـــلف
أبــواب مـوصـدة بـعـد تـوقف ألكـثـر
من ثـالثــة أشــهـــر بــســبـب تــفــشي
ـستـجد على أن فيـروس كورونا ا
ـــوسم في الـــثـــاني من يـــخـــتـــتم ا

آب/أغسطس.
وقـــال ســبـــادافــورا خالل جـــلــســة
ـان اإليـطـالي اســتـجـواب في الـبـر
ـالعب "مـن أجـل إعــــــــادة فـــــــتـح ا
نـعتـقـد أنه يتـوجب عـليـنا االلـتزام
بـخط احلـذر الــذي اتـبـعــنـاه حـتى

اآلن. 
نـــحن نــــعـــمـل بـــجــــد مع االحتـــاد
ورابـطة الـدوري حـتى جند طـريـقة
في أيـلـول/ســبـتـمــبـر مع انـطالق
ــوسم اجلـديــد من الـبــطـولـة من ا
ـرافق والـسـماح أجل إعـادة فـتح ا
ـــشــجــعــ لــعـــشــرات اآلالف من ا

شاركة". با
وعمل مسؤولو اللعبة في إيطاليا
إحـــدى أكـــثــر دول الـــعـــالم تـــأثــرا
بـ"كوفيد-19 على محاولة السماح
العب لـلــجــمـهــور بــالـعــودة الى ا

زين
الدين
زيدان

ريــو دي جـانــيـرو في يــونـيــو حـزيـران
2019 واســتـمــتع بـفــتـرة نــاجـحــة قـاد
فيـها الفـريق للـقب الدوري وكـأس كوبا
لـيـبـرتـادوريس وبـطـولـة واليـة ريـو دي
جـانـيرو والـتي حـسـمـهـا لـصـاحله يوم

اضي. األربعاء ا
وأصـبح جيـسـوس اسـمـا بارزا في
الــــــبــــــرازيـل ونــــــال تــــــقــــــديـــــر
اجلـــمــاهــيـــر.وقــاد فالمـــنــجــو
ألجنح فــــتـــــرة مــــنــــذ زيــــكــــو
وجونيور في ثمانينات القرن
اضي وحـافظ الـفـريق على ا
ـة سـجـله اخلــالي من الـهـز
في 29 مـــبـــاراة.وســـيـــعـــول
بـــنــفـــيــكـــا عــلى جـــيــســوس
النـتـشـالـه من الـفـوضى.وفـقـد
فـريق الـعــاصـمـة الـذي يـحـتل
ــركــز الــثــاني لــقـبـه لـصــالح ا
ه بــورتـو الــذي تــوج قـبل غــر

جولت من النهاية.

درب {  بـرازيـلـيـا  – وكاالت - رحـل ا
جـورجي جـيـسـوس عن فالمـنـجو بـطل
الـدوري الـبـرازيـلي لـكـرة الـقـدم لـيـعـود
إلى بالده البرتـغال خلوض فتـرة ثانية
مع فــريــقـه الــســابق بـــنــفــيـــكــا.وأعــلن
ـدرب فالمــنـجــو يـوم اجلــمـعـة رحــيل ا
البالغ عمره 65 عاما بيـنما نشـر بنيكا
في وقت الحـق في حــسـابـه في تــويــتـر
”مـرحبـا جي.جي.“ويـتـولى جـيـسوس
تدريب بنفـيكا خلفـا لبرونو الجي الذي
اضي بـعد الـفوز مرة استـقال الـشهـر ا
واحـــدة فـي خـــمـس مــــبـــاريــــات مــــنـــذ
استئـناف الـدوري عقب التـوقف بسبب
جائحـة فيروس كـورونا.وقال فالمـنجو
ا عـاونـ  ـدرب وا في بـيان ”نشـكـر ا
قـدمـوه لـلـنـادي ونـتـمـنى لـهم اسـتـمرار
النـجاح الـذي حـققـوه معـنا.“وسبق أن
تــولى جــيــســوس تـدريب بــنــفــيــكـا في
الـفـتـرة من 2009 وحتى 2015 وقاده
لــلـــقب الــدوري ثـالث مــرات.وذهب إلى
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ويـــقـــول جـــرانت هـــيـــنـــلـي قـــائــد
نـوريــتش ســيـتي إن الــتــحـول من
فريق متـواضع األداء والنتائج في
ـمـتـاز إلى فـريق يـنـافس الـدوري ا
عــــلى الــــلــــقب في دوري الــــدرجـــة
الــثـانــيـة اإلجنــلــيـزي لــكـرة الــقـدم
سـيـمثـل حتديـا فـعلـيـا يتـعـ على
نـاديه االسـتــعـداد له سـريــعـا بـعـد
تــــــأكــــــد هــــــبــــــوطـه من الــــــدوري
ــمـتـاز.وأصـبح نــوريـتش سـيـتي ا
أول فـــريـق يـــتــــأكــــد هـــبــــوطه من
ـمــتــاز هـذا الــدوري اإلجنـلــيــزي ا
ته -4 صفر أمام وسم بـعد هـز ا
وسـت هـام يـونــايـتــد في األسـبـوع
اضي لـيعود لـلدرجـة األدنى بعد ا
مـــــــوسم واحـــــــد فـــــــقـط في دوري
األضـواء.ويـقــبع نـوريـتش في ذيل
الـتـرتــيب بـعـد فــوزه خـمس مـرات
فقط في البطولة بينما حث هينلي
( 28عـاما) نـاديه عـلى االسـتبـسال
قبل بدء مسيـرته في القسم الثاني
وسم اجلديد.وقال هينلي في في ا
تـصــريـحـات نــشـرهـا مــوقع نـاديه
الــــرســـمـي عــــلى اإلنــــتــــرنت ”من
الـــــصــــعب الـــــتــــحــــول مـن فــــريق
مــتــواضع ال يـحــقق نـتــائج في كل
أسبوع إلى فـريق متحـمس يسعى

اجلميع فيه لتحقيق نتائج.“
وأضاف الالعب ”على الالعب أن
يـــدركــوا أنــهم مــديـــنــون لــلــنــادي
بـالــكـثـيـر بــعـد أن مـنــحـهم فـرصـة
ستـوى. وبالتالي اللعب في هـذا ا
فـــإن عـــلــيـــهم اآلن إظـــهـــار بــعض
الــشـخــصــيـة واالعــتـداد بــالــنـفس
ليـثبتـوا للـجمهـور مدى اهتـمامهم
وحــرصــهم.“وبـــســبب اإلصــابــات
اقـــتــصــرت مــشــاركـــة هــيــنــلي في
وسم احلالي على 15 مباراة في ا
الدوري هـو يأمل في تـعويض هذا
ـقـبل.وقال ـوسم ا الـتـقـصـيـر في ا
عن ذلك ”العملية اجلراحية تكللت

بالنجاح ولذا فأنا سعيد. 
وال بــــد لي من تــــوخي احلــــذر في
قبلة وأتمنى أال األسابيع القليلة ا
يسـتمر غـيابي طويال بـعد انطالق

قبل.“ وسم ا ا

{ روما- وكاالت - تـمكن روميلو لوكـاكو مهاجم إنتر
مــــيالن من تــــســــجـــيل هــــدف الــــتـــعــــادل الــــقـــاتل
لـــلـــنـــيـــراتـــزوري في شـــبـــاك رومـــا خالل مـــبــاراة
الفريـق والتـي انتهت بـالتعـادل اإليجابي 2-2 في

إطار الكالتشيو.
وشـارك لـوكاكـو كـبديـل في الشـوط الـثـاني وسجل
هـدف إنـتـر الـثـاني في الـدقـيـقة 88 من ركـلـة جزاء

بيكو. ليقود فريقه للحصول على نقطة من ملعب األو
وذكـرت شـبـكـة "أوبـتـا" لإلحـصـائـيـات أن لـوكـاكو أصـبح
أول العب يـنجح في تـسـجيل  13هدفًـا خـارج ملـعبه في

أول موسم له بتاريخ الدوري اإليطالي.
ورفع رومــيـلــو رصـيـده إلى 21 هـدفًــا لـيــواصل تـواجـده
ركـز الـثالـث في قائـمـة ترتـيب الـهدافـ بـالكـالـتشـيو بـا
ـــوبـــيـــلي مـــهـــاجم التـــســـيـــو (29) خـــلف الـــثـــنـــائـي إ

وكريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس (28).

الــثــالث لــريـال
قـــــبل إلـــــغـــــائه
بــواســطــة حــكم
ـسـاعد الفـيـديو ا

بسبب التـسلل.وبعد
ــبـــاراة رفع رامـــوس قــائــد ا
ريـال درع الـدوري في الـهواء
في اســــتـــــاد ألــــفـــــريــــدو دي
ســــتــــيـــــفــــانــــو اخلـــــالي من
ـشجـعـ حـيث خـاض ريال ا
مـباريـاته األخـيرة عـلى مـلـعبه
هـنـاك في ظل إجـراء جتـديدات
في سـانـتـيـاجـو بـرنـابـيـو.وقال
تـــيــبـــو كـــورتــوا حـــارس ريــال
الفـائز بـجائـزة أفضل العب في
ذهل العودة بعد باراة ”من ا ا
قضـاء ثالثـة أشهـر في مـنازلـنا
بسـبب اإلغالق وحتقـيق عشرة
انتصارات مـتتاليـة لكني كنت
أثـق بـــاســـتـــمـــرار في فـــريـــقي
وكــــنت أعــــرف أن بـــوســــعـــنـــا

الفوز.“
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{ بـاريس- وكاالت - عـبـر زين الدين زيـدان مـدرب ريال مـدريد
ـوسم ال سـيمـا الـتتـويج بـلقب ـا حـققه فـريـقه هذا ا عن سـعادته 

الدوري اإلسباني للمرة الـ.34
وخاض الـريـال آخر مـبـاريـاته بالـلـيجـا إذ تـعـادل مع ليـجـانيس في
عـقر داره (2-2)  لـيرفع رصـيده إلى  87 نـقطـة متـسبـبًا في هـبوط

األخير للدرجة الثانية.
ـبـاراة قـائـلًا: ـدرب الـفـرنـسي في مـؤتـمر صـحـفي عـقب ا وحتـدث ا
وسم واآلن ينبغي أن نرتاح ا حققناه طوال ا "يجب علينا أن نسعد 

ونفكر في دوري األبطال". 
وعـمـا إذا كـان يـؤمن بـقـدرة فـريـقه عـلى جتـاوز مـانـشـسـتـر سـيـتي رغم
ة (2-1). في إسـبـانـيا حلـسـاب ذهاب دور الـ16 قـال: "سنـقاتل الـهـز

حتى اللحظة األخيرة".
ـواجـهة لـكن زيـدان شـدد عـلى أهـميـة فـصل العـبـيه ذهـنيًـا عن تـلك ا

لبضعة أيام.

االسـباني مـيـكيل أرتـيـتا الـذي قال
"أعـــــتــــقـــــد أنه يـــــجب أن نـــــكــــون
صـــبــــورين. أظن أنـــــــــنـــا نـــتـــوق
العب جـميـعـا لعـودة الـناس الى ا
وإعــادة الـصـورة احلـقـيـقـيـة لـكـرة

الـــــــقدم".
وقـد تـأثرت األنـديـة االنـكـــــــلـيـزية
بـشـكل كـبـيـر من غـيـاب اجلـمـاهـير
جـــراء جتـــمـــد االيـــرادات من بـــيع

التذاكر.
وقال متـحدث باسم رابـطة الدوري
(إي أف أل) "مــن الـــــــــــــــــواضـح أن
ـهم اليـوم من قـبل رئيس اإلعالن ا
الــوزراء يـقـدم رؤيــة أوضح حـيث
نـــعـــمل بـــشـــكل جـــمـــاعي من أجل
إعــادة فـــتح االبــواب والـــتــرحــيب
ـشجـعـ مـرة أخرى في مالعب بـا

أندية +اي أف أل+ ".
وأكـــد وزيــر الـــريــاضــة اإليـــطــالي
فـيــنـتــشـنــزو سـبــادافـورا امس أن
احلــكـــومــة تـــعــمـل من أجل عــودة
العب في مـستهل شجـع الى ا ا
ـقـبـل من الـدوري احملـلي ــوسم ا ا

لكرة القدم.

واعـتـاد فـاركه الـدفاع عـن العبـيه عـلى
ــوسم الـــصــعب بــعـــد الــفــوز مـــدار ا
اضي بدوري الـدرجة الـثانـية الـعام ا
لــكن يـبــدو أن صـبــره قـد نــفـد بــعـدمـا
أصـبح نــوريــتش أول فـريق في دوري
األضواء اإلجنليزي منذ 1922 يخسر
خـمس مـبـاريـات مـتـتـالـيـة عـلى أرضه

دون تسجيل أي هدف.
ـاني فاركه ”لقـد بـدأنا تـمـاما وقال األ
كمـا كـنا نـريد بـالـتقـدم إلى األمام. كـنا

{ لـــنــدن - وكـــاالت - وصف دانـــيــيل
فــاركه مـدرب نــوريـتش ســيـتي فــريـقه
”بــالـسـاذج وقــلـيـل اخلـبـرة والــغـبي“
بعدمـا دمر نفـسه وخسر -2صفر أمام
ـة الـتـاسـعة بـيـرنـلي ليـتـعـرض لـلـهز
عـلى الــتـوالي في الــدوري اإلجنـلـيـزي

متاز لكرة القدم. ا
ـدرب فـاركه يـسـتـطيع وبـدا أن فريق ا
حتقيق نتيجة إيجابية في آخر مباراة
ـــمـــتـــاز يــوم عـــلى أرضـه بـــالــدوري ا
الــســـبـت قــبـل الـــهــبـــوط لـــكن العـــبه
ـيـلـيــانـو بـنـديـا تـعـرض لـلـطـرد في إ
ـرفـقه الـدقـيـقـة  35بـسـبب االعـتـداء 
عـــلـى مـــنــــافـس ثم تــــلـــقـى يـــوســــيب
درميـتش بـطاقـة حـمراء أخـرى بـسبب

خطأ عنيف.
وســـــجل كـــــريس وود الـــــهــــدف األول
لــبـيــرنـلي في الــدقـيــقـة اخلـامــسـة من
الـوقت بـدل الــضـائع لـلـشـوط األول ثم
أضــاف بن جـــودفــري العب نــوريــتش
الـهدف الـثـاني لـلـفريق الـزائـر بـطريق
اخلطأ في مرماه ليكمل اليوم احلزين.

…b¹bł W1e¼ bFÐ w³G «Ë Ã–U UÐ g²¹—u½ nB¹ t —U
بـوجـود ثـمــانـيـة العـبـ (غـيـر حـارس
رمى). سقط العبو فريقي في الفخ.“ ا
لك نـوريتش 21 نقـطـة فقط وتـأكد و
ـوسم بـأقل رصـيـد من الـنـقاط إنـهاء ا

لهذا النادي في مسابقة دوري.
لــكـن هــذا لــيس أقل عـــدد من الــنــقــاط
ـمــتـاز حـيث نـال لـفــريق في الـدوري ا
ديـربي كــاونـتي 11 نـقــطــة في مـوسم
2008-2007.وجاهل ستيـفانو بيولي
مدرب ميالن رد الفعل الغاضب لالعبه
زالتان إبـراهيـموفـيتش بـعد اسـتبداله
خالل الــفــوز 1-5 عــلى بــولــونــيــا في
دوري الـدرجــة األولى اإليــطـالي لــكـرة
القـدم لـيل السـبت واكـتفـى بالـقول إنه
يــــتــــعــــ عــــلى الالعـب الــــســــويـــدي
اخملضرم عـدم اجهاد نـفسه خالل هذه
الفترة التي يخوض فيها الفريق عددا
ـباريات.وكـان من الواضح كبـيرا من ا
تــمـامـا شــعـور إبـراهــيـمــوفـيـتش (38
عــامـا) بــالــغـضـب لـدى اســتــبـداله في
ـبـاراة الـتي أقـيمت الـدقـيـقة  62 من ا

يالنو.  في استاد سان سيرو 

ـباراة.”جاء رد نريـد الـسيـطـرة على ا
ـعـتـادة. هـو فـعل بـيـرنــلي بـطـريـقـته ا
ــــلك اخلـــــبـــــرة في الــــدوري فــــريـق 
متاز. أدرك أنه يعاني من اإلجنليزي ا
مــشــكالت ويــحــتــاج إلـى إيــقــاف هـذا
اإليـقـاع.“وأضـاف ”لـقــد ســقـطــنـا في
الــفخ وحـصــلــنـا عــلى طــردين. سـاذج
وقــلــيل اخلـبــرة وغــبي كـلــهــا كـلــمـات
صـحـيـحـة لـوصف مـا حـدث. هـذا غـير
مكن الفـوز بالنقاط مقبول. لـيس من ا
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—WKŠ∫  مشاهد من الرحلة اإلستقصائية لبرنامج (كالم الناس) في النجف
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احملامـي العراقي تـلقى تـهاني اهـالي عيـنكـاوا لتـسنـمه مهام
وفقية في عمله اجلديد. مدير الناحية  متمن له ا

wÐU d « VM¹“

اخلـزافـة الـعـراقـيـة نـظـمت لـهـا دار
الثـقافة والنشر الكردية في  13من
تــمــوز اجلــاري وعــبـر صــفــحــتــهـا
الـرسمـية عـلى (فيـسبـوك) معـرضا

تشكيليا إلكترونيا.

 ÕU uÝ dO¼“

ــؤســسـة الــعـربــيـة ـغــربي صـدر لـه حـديــثـا عن ا الــبـاحـث ا
لـلــدراسـات والــنـشــر ضــمن مـشــروع ارتـيــاد اآلفـاق كــتـاب
ـاني) احلائـز على (تـمثالت الـشـرق/ في السـرد الرحـلي األ

جائزة ابن بطوطة للدراســـات 2020 .
ÍË«bL;« 5 Š

الــصـحــفي الـعــراقي  تــلـقى امــنــيـات االوســاط الـصــحـفــيـة
بـالشـفاء العـاجل بعـد اصابـته بفايـروس كورونـا الذي ارقده

اضي. فراش العافية منذ االسبوع ا
jOÞd  uJÝ

ـي الـعـربي حـاضـر في الـدورة الـتي اقـيـمت الـسـبت االكـاد
ؤسسات – اضي عبـر منصة أريد  بعـنوان (االبداع في ا ا

مفاهيم وتطبيقات عملية).

` U  dONÝ 

طـربة الـسوريـة تستـعد  إلطالق أغـنيـتها (أسـمرانـية) التي ا
نـطقة اجلنوبـية في سورية وتنفّـذها حالياً على حتمل طابع ا

طريقة الفيديو كليب مع اخملرج عالء أبو فرّاج .
 ËdLŽ ÊUOÐ

ـيـة األردنيـة فازت بـجـائزة مـسابـقـة التـأليف الـكـاتبـة االكاد
لألطـفـال التي يـطـلـقهـا مـكـتب التـربـيـة العـربي لـدول اخلـليج

سنويا عن قصتها للطفل (عندما ضحك العم حمدان).
 WMÐUÐœ h¹u  UN

يـة االردنـيـة صـدر لـهـا عن اآلن نـاشـرون ومـوزعون االكـاد
) يقع في  108صـفـحات مـن القـطع كـتـاب (أنـا عنـدي حـنـ

توسط. ا
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األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.

qL(«

ساء عليك بأن تكون اكثر حنانا بتعاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.

Ê«eO*«

جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا

—u¦ «

ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا

»dIF «

اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.

¡«“u'«

مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.

”uI «

يـوم ناجح و بـاالخص بـعـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا .
لك االولوية لفعل كل شيء.

ÊUÞd «

ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا

Íb'«

ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.

bÝô«

الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.

Ë«b «

الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
,تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .

¡«—cF «

سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

 u(«

Âu−M «Ë X½√WIÐUD²*«

مرادف ومـعـاني الكـلـمات
لها مكانها حسب ارقامها
وتــكـتب افــقـيـا وعــمـوديـا
لـــــتـــــصل الـى حل كـــــامل

وصحيح:
 1-من الفواكه
 2-تعلق وادمان
 3-كوكب فضائي

فيدة  4-من احليوانات ا
 5-ظاهرة شتوية
 6-ظاهرة شتوية

 7-ســــواتـــر عـــســــكـــريـــة
حصينة
 8-تفسير

ـديــنــة .. حـدثــنــا فـيــهـا الـنــجف غــرب ا
الـبـاحث حـيــدر اجلـنـابي قـائالً ( الـبـحـر
هــو مـوقـع ســيـاحـي مــهم لم يــســتــثــمـر
ويـستغل ليكون مـدينة سياحيـة متكاملة
ـكن أن يـصـبح مـوقـعـاً تـرفـيـهـيـاً من  
خالل تـشــيــيــد الـفــنــادق والــشـالــيــهـات
الـسـيــاحـيـة  ومــكـانـاً لــسـبـاق الـزوارق
الـبــخــاريــة  .. وكــذلك مــوقـعــاً لــلــصــيـد
هـاجرة  لألسـمـاك والطـيـور احمللـيـة وا
حـيث تدخل لبحـر النجف سنـوياً طيوبر
مـهـاجرة مـخـتلـفـة تـقدر بـأكـثر من 2500

طائر مهاجر) .
× وعـلى صــعـيـد مـنــفـصل  عـقب عـرض
بـرنــامج (كـالم الـنــاس) لــيـلــة اخلــمـيس
ـاضي  واحلـديث األستـقصـائي األبرز ا
كـــان عن مـــوقع الــــطـــارات في الـــنـــجف
وكــربالء واطــراف الـــديــوانــيـــة  تــلــقى
مــراسل الــشـــرقــيــة ســـعــدون اجلــابــري
ـثلية أتـصاالً هاتـفياً مـطوالً من رئيس 
الـعـراق وكـردسـتـان لـلـمـحـكـمـة الـدولـيـة
نازعـات القاضي أبراهيم عبد لـتسوية ا
الـله الـغربي قـال فـيه( أنا الـقاضي األول
بـالــشـرق األوسط في احملــكـمـة الــدولـيـة
الـتابعة لـلمنـظمة الدولـية / اليـونسكو 
أوالً أشـكــر قـنــاة الـشــرقـيــة الـفــضـائــيـة
ألهـتـمــامـهــا الـكـبــيـر بـاآلثــار والـتـراث 
وخـصوصاً موضوع الـطارات في منطقة
ـنظمـة الدولية مـنخفض بـحر النجف  ا
الـيونـسكـو تـتابع في احملـكمـة الدولـية 
من خالل دعـــوى قـــضـــائــيـــة رفـــعت عن
الـتجاوزات واألنتـهاكات من قبل األهالي
ـواقع في مــديـنــة الــنـجف  عــلى أحــد ا
اآلثــاريـــة ( الــطـــارات ) غــرب الـــنــجف 
وخـاطـبـنـا وزيـر الـثـقـافـة الـعـراقي بـهـذا
اخلـصـوص وننـتـظر رد الـوزيـر) .مبـيـنا
(مـتـابــعـتـنـا عــلى الـتـجــاوزات لـلـمـواقع
األثـريـة والتـراثـية مـضى عـلـيهـا فـترة 6
أشـهـر  ونأمل من وزارة الـثـقافـة سـرعة
األجابة خملاطباتنا   كي نكسب الدعوى
في احملـكـمـة الـدولـيـة وتـسـجل الـطارات

ي). ضمن الئحة التراث العا

علي أبن أبي طالب (ع) حوالي  150متراً
فـقط .والــطـارات هي سـلـســلـة تـمـتـد من
دينة اطـراف مدينة الديوانية الغربية د 
النجف الى ان تصل غرب كربالء  وعمر
الــطـارات جتـاوز الـ  4500عــامـاً ولـآلن 
لـكن بــالـسـنــوات األخـيـرة بــدأ الـتـجـاوز
عـلـيــهـا  اآلن حـكــومـة الـنـجـف احملـلـيـة
ــــواطــــنــــ اســــتــــجــــابت  لــــنــــداءات ا
والـبـاحــثـ  واوقـفـت عـمـلــيـات تـهـد
الـطارات ووضعت مفارز ودوريات أمنية
( حلـــمــايــتــهــا من الــســراق والــعــابــثــ
.مـشـيـراً (مـنـطـقـة الـطـارات هي جـزء من
بـحـر الـنـجف وهنـا كـان طـوفـان سـفـيـنة
ـنــخـفض نـوح  كــان يـطــلق عـلـى هـذا ا
بـالـنيل ألهـمـيـته السـيـاحـية والـتـجـارية
لـلـسـفن التي كـانت تـصل هـنـا قـادمة من
الـصـ أو الهـند  والـطـارات في ثورتي
عـامي   1918و  1920كـانت مالذاً لـلـثوار
من احملـتل األنـكليـز . أما موضـوع نهر
غــــازي وسط بــــســــاتــــ الـــنــــخــــيل في
منخفض بحر النجف  هذا النهر الفريد
من نـوعة بالـعراق كون مجـراه يسير من
اجلـنـوب بـاجتــاه الـشـمـال وهـو ( عـكس
األجتـاه ) لـسيـر مـياه األنـهـار البـاقـية  
هــذه احلــالــة مـوجــوده فـي نــهـر الــنــيل
ـصـر .. والـنــهـرين الـنـيل ونـهـر غـازي

هما ظاهرة غريبة) .
ـوارد الفــتــاً ( الى أن دائــرة الــبــيــئــة وا
ـائـيـة لم يـقدمـوا حـمـايـة لـنـهـر غازي  ا
ياه اجملاري كذلك  موقعاً اصـبح مصباً 
لـلطـمـر الصـحي ورمي األنـقاض فـية من
قـبل ناس متجاوزين).مؤكداً ( نهر غازي
في سـنـوات مضت كـانت مـياهه صـاحلة
لـلـشـرب  لـكـن اآلن تـغـيـرت مـيـاه الـنـهـر
لـتــكـون مـلــوثـة وغــيـر صــاحلـة لــلـشـرب
لـلــحـيــوانــات أجـلــكم الــله  الـيــوم نـرى
بـعض الـسـيـارات احلـوضـيـة لـلـمـجـاري
تـصــرف مـيــاهــهـا الــقـذره بــهــذا الـنــهـر

هم) . احليوي وا
×واحملـطــة اخلـيـرة من هــذه احلـلـقـة من
(كالم الــنــاس كـانـت )في مــنـطــقــة بــحـر

بـعد ان كانت نقيـة وحتى بعض األحيان
ـادة الـشب ونـشـربـها  لـكن نـصـفـيـهـا 
اآلن روائح مـيـاة الـنـهـر أصـبـحت عـفـنـة
ومـلـوثـة جـمـيـعـهـا بسـبـب صب مـجاري
الـنجف بالشط  قدمنـا شكاوى منذ أكثر
من ثالثــة ســنــوات  لــكن دون جـدوى ..
الـتــمـســنــا الـصــدق من الـنــائب الــثـاني
لـلمـحـافظ طالل بالل وقـائمـمـقام الـكـوفة
ـتــابـعـة حـمـزة الــعـلــيـاوي فـقط  بــعـد ا
ذكورين اخذ القائم على لـلمسؤول ا
تــشــغــيل مــضــخــات تــصــريف مــجــاري
الـنجف الى إيقـاف الضخ على الـنهر في
أوقـات النهار  لـكنهم عـنداللـيل يقومون
ـيـاة الـثـقـيـلـة لـلـنـهـر  لـكن مـنـذ بـضخ ا
بــــدايـــة الـــوبــــاء لم نـــرى تــــوقف لـــضخ
اجملـاري وهي اآلن مفـتوحة تـضخ بقوة
وتـصب بــالـنــهـر ومـشــروع مـاء الــكـوفـة
يـبعد عن األنابيب النـاقلة للميـاة الثقيلة
حـــوالي أقل من   200مـــتــراً فـــقط ويـــتم
ــلــوثـة لــلــمــشـروع ــيــاه ا سـحـب هـذه ا
ـذكــور  وثم يـضخ لــبـيـوت عــبـاد الـله ا

شروع ). بأنه ماء معقم من ا
ـعـانـاة - ويـشـيـر اخلــالـدي (بـعـد هـذه ا
نـخـفض بـحر لـسـكان الـكـوفـة توجـهـنـا 
الـنـجف والـطـارات ونـهـر غـازي هـنـاك ..
رافـــقــنـــا الـــبــاحث والـــصـــحــفي حـــيــدر
اجلـنـابي قــائالً :  هـنـا جتـاوزات كـبـيـرة
من قــبل مـتــنــفـذيـن ومن قـبـل مـواطــنـ
ــنـــطـــقــة آثـــاريــة وهي
طـــــارات الــــنـــــجف 
ـــتــجـــاوزين حـــيث ا
مــنــهم من أســتــحـوذ
عـــــــــلـى أجـــــــــزاء من
الـطارات وازاحها في
وضح النهار  ليجعل
مـــنـــهـــا قـــطع أراضي
ســـكـــنــيـــة والـــبـــعض
جــعــلــهــا مــقــابــر دون
رادع لــهم )مــضــيــفـاً (
ــيـز مــوقع الــطـارات 
ويـبـعد عن مـرقـد األمام

شـورارع قصـيـرة ايضـاً  غـلقـهـا ببـناء
الـبـلـوك من جـهـتي الـشـارع  واصـبـحت
مـحصـوره وشيـدت علـيهـا بعض هـياكل
فــارغـة لــقــبــور وهــمــيــة حتــمـل أســمـاء

وتواريخ الوفاة لكنها مزيفة).
wM √ ÃUOÝ

ـقبرة نفذ وعن ذلك عـقب احملافظ قائال(ا
لـها سـيـاج أمني طـويل عـند الـعام 2008
ــصــابــيح انــارة تــعــمل و انــارتــهــا 
بـالــطـاقــة الــشـمــسـيــة من قــبل الـشــركـة
ـنفـذه لـلسـيـاج  وعطـلت بـعد أكـثر من ا
ســـنـــة  الـــدفن الـــعـــشـــوائي والـــقـــبــور
الـوهـمــيـة ســيـطـرنــا عـلــيـهـا  بــتـواجـد
دوريــات أمــنــيــة واســتــخــبــاريـة وإدارة
ـقـبــرة  انـا تـابـعـت الـقـبـور الــوهـمـيـة ا
وبـصحبتي جهد هـندسي وامني وتمكنا
من خالل  5حــمالت انـــا كــنت أقــودهــا 
جـرفــنـا كــافــة الـقــبـور الــوهــمـيــة وفـتح
الـشـوارع الــتي اغـلـقــهـا الـدفــانـون غـيـر
قـبرة التـابعة ـرخص من قـبل إدارة ا ا
لـلــبــلـديــة والــوضع مــسـيــطــر عـلــيه في

قبر) . ا
×يـقول اخلالدي :(رحـلتنـا بعد ذلك كانت
الى موقع أخطر من فايروس كورونا انه
مـشـروع مـجـاري الـنـجف والـكـوفـة الـتي
تـصب مجاريهـا في نهر الكـوفة بواسطة
انـابيب ناقـلة لـلميـاة الثقـيلـة من مناطق
واحــيــاء الــنــجف والــكــوفــة وتــرمى
ــيــاه الــســامـــة في نــهــر الــفــرات . ا
الـعـملـيـة تـتـكـرر يومـيـاً لـكن بـعد أن
تـزايـدت اعداد األصـابات بـاألمراض
الـسرطانية واجلرب والوفيات لعدد

كبير من ابناء قضاء الكوفة ).
عن هـذه الـظاهـرة اخلـطـيرة حـدثـنا
قـائممـقام الكوفـة حمزة الـعلياوي 
ـتـعـاقـبـة الـذي (حـمل احلـكـومـات ا
ألدارة مـحـافظـة الـنـجف مسـؤولـية
ـياة الثقيلة في نهر الكوفة) ضخ ا
.وبـ العلياوي(أوالً تقديري لكادر
بــرنـامج كالم الــنـاس الــذي كـشف
مـلفاً سـاخناً يـتعلق بـحياة الـبشر

ألجل إفـتتـاحه عام   2020واآلن نـحن في
ؤمل أفتتاحه هذا هـذا العام والذي من ا
الـعـام  لـكـنـة كـان فـقط كالم عـلى الـورق
ومـبالغ مـالـية كـبيـرة من الـتخـصيـصات
ـالـيـة أو أخـتـفت وال أحـداً من الـرقـابـة ا
الـنــزاهـة عــلق أو حــقق بـهــذا اخلـفــقـان
الي الـعـلـني ..!ومن مـشاريع والـفـسـاد ا
الـنـجف عـاصـمة الـثـقـافـة تـشـيـيـد فـندق
مـجاور لقصر الثـقافة  والفندق  3جنوم
بـقى هيكل مـنذ عام  2012وتـوقف العمل
الية )الفتاً ( فـيه واختفت تخصيصاتة ا
رآب الـدولي الذي شيد الى أن مـشروع ا
بلغ فـقط السياج اخلـارجي له واختفى ا
اخملـصص له والبالغ    15مـليار دينار  
ـرآب عام وبـوشر الـعمـل ببـناء سـياج  ا
ـشروع الكـلية حوالي   2012 ومـساحة ا
ــاً  فــاتــني أن قــصــر الــثــقــافـة  40 دو
وحـدة خـصص له مـبـلغ بـنـائة  69مـلـيار
ديـنار  ولم ينجز بصوره صحيحة وفيه
الـكثير من النـواقص  لكن صحيح اجنز
الـشارع احلولي لـلمـطار من قبل الـشركة
ـنـفـذه لكـافـة مـشـاريع الـنجف الـتـركيـة ا
الـثـقـافـيـة  أجنـز بال إنـاره وتأثـيث لـكن
بـعد ذلـك حكـومة الـنـجف نصـبت األنارة
بـالغ الـكـبيـرة أخـتفت الـلـيلـيـة فيـه .. وا

تماماً).
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ــتـابـعـة انـتـقـل اخلـالـدي خالل احلــلـقـة 
ــســتــشــري في مــقــبـرة وادي الــفـســاد ا
ـة وعن ذلك قـال (الـفـسـاد الـسالم الـقــد
ة طـال قبور اآلمـوات في مقـبرتهم الـقد
واجلـديـدة  ولـيس قصـدي مـقـبرة وادي
الـسالم اجلـديـدة اخملـصـصـة لـلـمـتـوفـ
بـجـائحـة كـورنا  من هـنـا أوجه التـحـية
واألحـتـرام لـلـمـجـاهـدين في فـرقـة األمـام
عـلي (ع) احلشد الشعبي قـائداً ومقاتل
أبـطــال ومـسـؤول أعـالم الـفـرقــة الـزمـيل
ـقـبرة شـاهـدناهـا بال إنارة ـوسوي  ا ا
وبال تـرقـيم وهنـاك الدفـن العـشوائي من
قـبل مـتـجـاوزين  وهـنـاك مـقـابـر وقـبـور
وهمية شيدت على مساحات صغيرة من

ـشروع جرت علـيه إضافات للـكشوفات ا
ـالـية اخلـارجـية وتـدخـلت فـيه الـرقابـة ا
وهــيــئــة الــنــزاهــة  وانــا مــتــواصل مع
وزارة الصحة بشأن إجنازه رغم الكشف
ـشـروع) األضـافي خـارج عــقـد الـعـمل بـا
.مـضـيـفـاً ( وتــعـرفـون جـيـداً أن أنـتـشـار
وبــاء كـورونــا بــالــعــراق والـعــالم أوقف
ـــشــــاريـع وكل شئ  حــــتـى اخلــــبـــراء ا
والـعامل األجانب غادروا العراق  رغم
تبقي لألجناز ـبلغ ا نـحن حصلنا على ا
بلغ الذي حصلنا ستشفى  وا العمل با
ـركـزيـة هـو مـلـيون عـلـيه من احلـكـومة ا
ونـصف دوالر  والـعقـد لـلـمشـروع وقـعة
وزيـر الصحة السـابق صالح احلسناوي
ــعــدات األخـرى  واألجــهــزة واآلثـاث وا
ـسـتــشـفى  ـوقـع ا كـامــلـة ومــوجـودة 
هـنـاك مـنـظـومـة تـبـريـد وتـدفـئـة مـركـزية
معقدة وصعب تشغيلها من قبل كوادرنا
ـنفـذة واخلبراء  مـالم حتضـر الشـركة ا
الــعــامــلــون فــيــهــا  وايــضــاً مــنــظــومـة
عـاجلة هي األخـرى صعـبة  اجملـاري وا
ـستشفى تضم أكثر من   400 سرير  وا
وفـيه كافـة أجهـزة التـخصـصات الـطبـية
واجلـراحــيــة والــبـاطــنــيـة واخملــتــبـرات
ـفـراس ـتـطــورة وأجـهـزة الـســونـار وا ا
ستـشفى نترقب واألشـعات بأنواعـها  ا
أجنـاز الـعـمل فـيه بـعـد نـهـايـة اجلـائـحة
بالعراق وعودة اخلبراء والعامل فيه).

qLŽ …dýU³

واشــــــار اخلـــــــالـــــــدي في احلـــــــلـــــــقــــــة
االسـتــقـصــائـيــة الى ( مــشـروع الــنـجف
عـاصـمة الـثـقافـة األسالمـية الـذي بـوشر
الـعـمـل فـيـة مـنـذ عـام  2008 عـنـدمـا كـان
ـالـكي رئيـسـا لـلـوزراء واحملافظ نـوري ا
عــدنــان الــزرفي .. وخــصص مــبــلغ 550
مـلــيــار ديـنــار لــكــافـة مــشــاريع الــنـجف
ـشـروع الــثـقـافي كـان من الـثـقــافـيـة  وا
ـفـتـرض إجنـازة وأفـتـتـاحـة عام  2012 ا
لـكــنـة  تـأجــيل أفـتــتـاحه لــسـنـة 2014
أيـضـاً لم تــنـجح احلـكـومـة عـلى أجنـازة
وأفـتـتـاحه  واخـيرا أعـطي مـوعـد بـعـيد
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في اجلـــزء الــــثـــانـي من بـــرنــــامج (كالم
الـناس) في محافـظة النجف الـذي يقدمة
?األعالمي عـــلـي اخلـــالـــدي عـــلى قـــنـــاة
(الـشرقية) يـتواصل تسلـيط الضوء على

عدة مواضيع ساخنة ومهمة.
وبـ اخلـالـدي لـ( الـزمـان ) الـتي رافـقت
كــادر عـمـل الـبــرنــامج (اول الــرحــلـة في
احلـلـقــة الـثـانــيـة في مــحـافـظــة الـنـجف
ـــوقع نـــصـــبـــ  ألســد األشــرف كـــانت 
صــنع من مـادة الــڤــايـبــر گالس  والـتي
بلغ    79مـليون نـفذتهـا بلـدية النـجف 
ديـنـار للـنـصبـ مع تـأثـيث األرض التي
شـيد عليها التمـثال بحسب مواطن 
لـكن بعد اسـتفسارنـا من اعالم احملافظة
اكـدوا ان سعـر النـصب الواحد  500الف
ديـنـار فـقط ومع األعـمـال األخـرى اصبح
سـعـر الـتكـلـفـة الـكـلي لـلـنـصـبـ مـلـيون
ـثـل الـنــجف ونــصف ..!واالســد هــذا ال
ـقـدســة  وحـاولـنـا الــلـقـاء مع ـديـنــة ا ا
مــديــر الــبــلــديــة األســبق واحلــالي لــكن
األثـنـ أمــتـنـعـوا عن احلــديث لـكـامـيـرا
ــــنـــفـــذه الــــبـــرنـــامـج وكـــذلك اجلــــهـــة ا
). مـضـيفـا (مـحـطـتنـا الـثـانـية لـلنـصـبـ
كــــانت زيــــارة مـــحــــافظ الــــنــــجف لـــؤي
الــيــاســري فـي مــكــتــبــة  وأســتــقــبــلــنـا
الـياسري أستقباالً طيباً ورافقنا ميدانياً
شروع لـهدف مـهم  لبـحث ملـفاً شـائكـاً 
ـــســـتــشـــفى طـــال أنـــتـــظــاره اال وهـــو ا

اني). األ
ـاذا التـأخـير وسـأل اخلـالدي احملـافظ : 
بـأجناز مـشروع أسـتراتـيجي كـبيـر وهو
ـاني  الذي أحيل سـتشفى األ مـشروع ا
من وزارة الــصــحــة لــشـــركــتــ تــركــيــة
قرر أن ومـصريـة منـذ عام   2008 ومـن ا

ينجز العمل فيه عام   2012?
شـروع هذا مهم فـاجاب احملافـظ ( نعم ا
جـــداً ووصــــلت نـــسـب أجنـــازه الى  95
ـبـلغ ـئـة وهــو رقم جـيـد لألجنـاز  وا بـا
الـذي خصص له هو   172مـليون دوالر 
وتــعـاقب عــلــيه ثالثــة رؤسـاء لــلـوزراء 
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ـمـثــلـة الـســوريـة شـكـران كـشــفت ا
مــــرجتى أنــــهــــا دخـــــلت الى أحــــد
مستـشفيـات دمشق  بعـد شعورها
بـآالم مــبـرحــة تــعـرضت لــهـا خالل
وقع ـاضـية وفـقـا  األيـام الـقلـيـلة ا
الفن حيث قـام األطباء باسـتئصال
ـلـتــهـبـة. و أن إسـعــافي لـلـمــرارة ا
الـعـمل اجلــراحي تـكـلل بــالـنـجـاح
وبـــدأت اآلالم تــــزول لـــتـــعـــود إلى
حـيـاتهـا الـطـبـيـعـيـة بـعـد أيـام عدة
وتكمل ما بدأته بتصوير مشاهدها
األخــــيـــــرة من مــــســـــلــــسل شــــارع
شـيـكـاغـو) مع اخملـرج مـحـمـد عـبـد
الــعــزيـــز في دمــشـق بــشــخـــصــيــة
ســتـــيال عــلى أن تــبــاشــر بــعــدهــا

ـسـلـسل بـتـصـوير مـشـاهـدهـا في ا
الـشـامي (حـارة الـقـبـة) بـشـخـصـية
سعاد مع اخملرجة رشا شربتجي.
الى ذلك نشـرت الفـنانـة فيـفي عبده

صـورة كـشفت من خـاللهـا مـرورها
بـحـالة اكـتئـاب عـبر حـسـابهـا على
(انسـتغرام).وعلـقت قائـلة(الصورة
دي اتــصـورتـهــا وأنـا زعالنـة قـوي
ألن عـــنـــدي اكــــتـــئـــاب قــــلت الـــلي
بــيـحــبـوني هــيـزعــلـوا عــلى زعـلي
والـلي بـيـكـرهــوني هـيـفـرحـوا فـيـا
عـلى كلن اسـكـوزمي اجنوي خـليك
جــــود بـــوي مـش مـــهم مــــ الـــلي

سمايل في اآلخر لف يو).
عــلى صــعـــيــد آخــر وبــعـــد الــقــلق
الــكـبــيــر الــذي أثـاره حــول حــالـته
الـــصـــحـــيـــة بـــكـــشـــفه عن دخـــوله
ـاضـية ـسـتـشـفـى خالل الـفـتـرة ا ا
ألسـبـاب لم يـكـشف عن تـفـاصـيـلـها
في البـداية ومن ثمّ إنـتشـار أخبار

ــــرض يـــــســــمى عـن أنه أصـــــيب 
ارتــفــاع حـمض الــيــوريك في الـدم
كـــشف الــفــنــان الـــســعــودي خــالــد
عـــبـــدالـــرحــمـن لــلـــمـــرة األولى عن
إصابته بفـايروس كورونا.وقال في
مــقـــابـــله له قـــبل إحـــيـــائه حلـــفــله
ـبـاشـر عـبـر تــطـبـيق شـاهـد (أنه ا
شـفى بثالثة أيام كان قبل دخوله ا
قـد أجــرى فـحص كـورونـا وظـهـرت
النـتيجـة في مستـشفى خالف الذي
 حـــجــزه بــهــا). وعـــنــدهــا ســأله
احملاور(يعني كـان كورونا وحمض
الدم مـع بعض?) لـيرد عـبدالـرحمن
قائـلًا)أيوه الكـورونا درينـا عقب ما
ـستـشـفى ولكن احلـمـد لله دخـلت ا

ما أثرت فيني).
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ــطــربـة الــلـبــنــانـيــة  كـارول عــربت ا
ســمـــاحــة عن ســـعــادتـــهــا بـــنــجــاح
أغـنــيـتـهـا (بــون فـو يـاج) والـصـدى
اإليـجــابي الـذي حتــقـقه عــبـر مـواقع
التواصل االجتـماعي ويوتيوب.وعن
الـظـروف التي صـورت بـهـا األغـنـية
وبـــــاألخـص مع وجـــــود اإلجـــــراءات
الـوقـائـيـة واإلحـتـرازيـة من فـايروس
كـورونا حتـدثت سـماحـة في مـقـابـلة
اذاعـيـة (بـأنـهـا مـتـواجـدة حـاليـاً في
ــفــتــرض أن يــتم مــصــر وكــان من ا
تــصـويــر الــكـلــيب في بــيـروت خالل
ــاضي لـكـن بـسـبب شــهـر نــيـسـان ا

الــظـــروف الـــصــحـــيـــة الــراهـــنــة 
تأجـيـله لذلك قـررت بـأن نتـعاون مع
مخرجـة مصـرية لكي يـتم إجناز هذا
الــــــكـــــلـــــيـب وعـــــرضـه فـي الـــــوقت
نـاسب). وعن مشـاركتـها في كـتابة ا
كلـمـات األغنـية أوضـحت (أنـها مـنذ
سبع سـنوات وهي تـشارك في كـتابة
كـلـمـات أغـنـيـاتـهـا وبـالتـالي أصـبح
لديهـا خبرة في هـذا اجملال).وكشفت
سماحـة (أنها ستـطرح أغنـية جديدة
ـقــبل وســتــكـون فـي شـهــر أيــلــول ا
أيضاً من األغاني اخلاصـة بألبومها
ـقـرر طـرحه في األسـابـيع ـقـبل وا ا

قبلة). ا

ÊU e «≠ oA œ

مـثلـة السـورية نـسرين اسـتأنـفت ا
طـافش عمـلهـا بـعد انـتهـا اجازتـها
إذ بـدأت بـتـصـويـر أولى مـشـاهـدها
فـي مـــســــلـــسـل الـــوجـه اآلخـــر مع
ـــــــصــــــــري مـــــــاجـــــــد ــــــــمـــــــثـل ا ا
صـري.وشاركت طافش مـتابعـيها ا
بــــصــــورة من أول يــــوم تـــصــــويـــر
وطلبت مـنهم الدعـاء لها بـالتوفيق.
و(الـــوجـه اآلخـــر) بـــطـــولـــة مـــاجــد

ـــصــري نـــســـرين طـــافش ا
نــــــدى مـــــــوسى وهـــــــبــــــة
األباصيري ومـادل طبر
وعـــمــاد رشــاد وكــارولــ
عــزمـي ومــهـــنــد حـــســني
تـألــيف فــداء الــشــنــدويـلي
وإخـــــــــراج ســـــــــمـــــــــيح
الــنــقــاش.وكــان آخــر
أعــــــــمــــــــال طــــــــافش
مسلسل ختم النمر .

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - أستقبل النجمان
يان جيسيكا بييل وزوجها ?جاست تيمبرليك? العا
طفلهما الثاني وذلك بعد إخفاء حمل بييل طوال الفترة

اضي وبحسب موقع  دايلي ميل  تتواجد مع ا
الزوج اآلن والدة بيل كيمبرلي كونرو بيل حيث

اضي مع ابنتها قضت معظم األسبوع ا
وأحفادها.اجلدير ذكره أن جيسيكا البالغة من العمر
(  38عام ) أجنبت ابنها األكبر سيالس ذو اخلمسة

أعوام وقد كانت فرحتما كبيرة.

‚“dð qOOÐ UJO Oł

w½U¦ « UNHKDÐ

U½Ë—uJÐ t²ÐU ≈ sŽ ÀÒb×²¹ sLŠd «b³Ž

W³N²K*« …—«d*« s  v UF²ð v&d

شكران مرجتى

…b¹b'« UN²OMſ√ ÕU−MÐ …bOFÝ WŠULÝ

كارول سماحة

W uGA  g UÞ

dšü« tłu UÐ

من سـكـان الـقضـاء ..!!  مـجـاري الـنجف
قرر أن تنشئ محـطة للمجاري كـان من ا
ومـــعــــاجلـــة جملـــاري مـــركـــز الـــنـــجف 
ومـوقعه يكون في مـنطقة مـنخفض بحر
ـشروع الـنجف  لـكن سـرعان مـاتوقف ا
وبـــقــيت مــيــاه اجملــاري الــثــقــيــلــة يــتم
تـصريـفهـا الى نـهر الـكوفـة عـبر انـابيب
كـبيرة) .مبينا( ظاهرة تلوث شط الكوفة
وتـلـوث بـيئـتـهـا اصـبح نـاقـوس اخلـطر
يـدق اخلـطر بـ سـكـانهـا  حـيث كـثرت
بـــ الـــســـكـــان هـــنـــا انـــواع األمـــراض
الـسـرطـانيـة وامـراض اجلـرب فضالً عن
عــشــرات الــوفــيــات الــتي حــدثت وهــذا
مـــثــبت رســمــيــاً بـــالــدوائــر الــصــحــيــة
والـبـيــئـيـة ). مـؤكــداً ( مـشـروع مـجـاري
النجف  تخصيص مبالغ كبيرة للعمل
فــيه لــغـرض أجنــازه لــكــنه لم يــنــفـذ..!!
ـــتــضـــررين من ومـــطــالـــبــات الـــنــاس ا
الـــصـــرف غـــيــر الـــصـــحي لـــلـــمـــجــاري
ـركزيـة واحملـلـيـة خلالصهم لـلـحكـومـة ا

منه).
ÀuK  dN½

- من جـانبهم حتدث مواطن من سكان
ـلـوث وقـالوا : الـقـرى الـقـريـبـة لـلـنـهـر ا
رمي او تـصـريف ميـاه اجملـاري الـثقـيـلة
في شط الـكوفـة أثـر علـينـا سـلبـاً  حيث
ـئة اصـبحت مـياه الـنهـر ملـوثة  100 بـا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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العراق الذي يريد أن يبلغ أمنيته العظيمة في توفير الطاقة
الكهربـائية عبـر ادامة الوقـود في محطاته ومـولداته أو عبر
الربط مع بـعض دول اخللـيج  إنّمـا هو عـراق احلاجة الى
نهكـة وليس مهيئاً للقيام بأدوار ترتيب أوضاعه الداخلية ا
وساطـة بـ اخلصـمـاء االقـليـمـي ولـعل دوره يـتـجلى في
ـتـخـاصـم في انّ نقل رسـالـة من الـعـراقـي الى أولـئك ا
ـسـافة هي وانّ ا صـلـحـة الـعراقـيـة سـتـكون لـهـا الـغلـبـة  ا
واحدة من اجلـميـع وقد تـزداد قُربـاً من الـدول التي تـبدي
استـعدادات حـقيـقيـة أكـبر لـدعم العـراق في اعادة إعـماره

صان. واعادته دولة لها استقاللها النوعي ا
ـتأصّلة والـراسخة التي اقـترفتها انّ االنحرافات البـنائية ا
سؤولية حكومات عراقية سـابقة جتعل اية حكومـة تتولى ا
اليوم أمام مهام انقاذية تصحـيحية كبيرة قد ال يشفع لها
هـذا الــزمن الــضــيق في جتــاوز اخلـراب الــعــظـيـم  ولـكن

خطوة او خطوت قد توفر للعراق فرصاً تاريخية.
انّ ايـران الـيــوم وعـبـر تــصـريـحـات وزيــر خـارجـيــتـهـا في
زيارته الى بغداد كانت واضحـة في ما تريده من العراق 
وهو تطبيق االتـفاقات التي ابرمهـا الرئيس االيراني حسن
ـاضي مع احلــكـومـة الـســابـقـة وهـو روحـاني في الـعــام ا
هدف ايرانـي كبيـر جداً ألنـها اتـفاقـات تضـمن استـمرارية
ـعاقب أمـريكـيـاً أو أنهـا جتعل تغـذية االقـتـصاد االيـراني ا
من العقوبات في جانب منها ليست ذات تأثير على طهران
. في كلّ األحــوال انَّ من حق الــعــراق أن يــعــقــد االتــفــاق
الـذي يـصـب في مـصـلــحـته وانّ عــلى واشـنــطن أن تـقـدر
اخليار العراقي في ذلك  لكن في الوقت نفسه يجب أن ال
يرهن الـعراق نـفسه خلـدمة اقـتصـاد دولة دون سـواها من
بـاب احلــاجــة واالضـطــرار  وعـبــر مــيـزان تــبـادل وتــعـاون

مختل.
ـهـمـة األكـبـر لـرئـيس احلــكـومـة الـعـراقـيـة في زيـارته الى ا
الـسـعـوديــة هي اقـنـاع الـريــاض  في أنّ أيّ اتـفـاق يـجـري
توقيـعه اليـوم سيكـون ب دولتـ وليس بـ دولة وشخص
أو دولـة وحـزب حاكـم  وانّ االتـفاقـات يـجب أن تـكـون من
ب أسـس مسـتـقـرة لـعالقـات عراقـيـة سـعـودية غـيـر قـابـلة
للتحطم الدراماتيكي كما كان يحصل سابقاً بسبب اخطاء

سياسية فردية.

(1) إلهي 
ال تــفـــرش طـــريـــقهُ بـــالــورد

دائماً
حتى ال يغتر وينسى أحزان

الفقراء
ٍ وليكن دربهُ عسيراً ب ح

وآخر 
ومليئاً بالذئاب 

حــــتى يـــــخــــتــــبــــر صــــبــــره
وشجاعته

ويشعـر بشـقاء الـدنيـا وبلذة
نصره

في احلياة.
(2) الصريح الواضح

أصحابهُ 
حتى ال يـعدُّونَ عـلى أصابع

اليدين.
نشغل باحلبْ (3) ا

أكثر إبداعًا
وأكثر إنسانية

من الذي يصرفُ وقتهُ 
بأمورٍ أخرى.

(4) يا لهذا الوباء اللع
الذي جعلنا ال نعرف

مَنْ سيدفنُ مَنْ?
(5) أيها الوطن

ـــــاذا قـــــتـــــلت أصـــــدقـــــائه
الشعراء

ــاذا جــعــلت اآلخــرين في و
نافي  ا

حتى الذين هنا
يتجرعون عذاباتك

وليس بوسعهِ أنْ يراهم
أنت وطن
أم مقبرة?

(6) يا لعذابات هذا الكائن
لقد صارت الكآبة منزله
هو يحاول اخلروج منها

وت! حتى لو با
(7) كل الــــــذيـن يــــــذرفـــــون

الدمع
الئكة حتوم حولهم. ا

ـــكنُ إحــــصـــاء دمـــوع (8)
األمهات

ولكن من الصعب جداً
إحصاء دموع الشاعر.

(9)  كل الـــــذين فـــــشـــــلــــوا
بكتابة الشعر

يكافحون 
لتدمير الذي كتب الشعر. 

(10) تُرى 
هموم ماذا كان سيفعل ا

لوال البكاء?
هُ (11) مــــــــا عــــــــادتْ تـــــــــؤ

اخلسارات
ألنَّهُ أدمنها.

ــــــثــــــقل (12) اإلنــــــســـــان ا
بالذكريات

شي بصعوبة.
(13) أيها األحرار
اكتبوا وصاياكم

لقد عادت االغتياالت.
(14) كـــانـــوا يـــتـــجـــمَّـــعــونَ

كنجوم الثريا
في نادي األدباء

وفرَّقتهم احلروب 
واحلصار 
واخملاوف

مثل طيورهلعة 
في أصقاع العالم.

(15) إذا لم يكنْ لقلمكَ 
شخصية جذَّابة

فال تتورَّط في كتابة السرد.
(16) يـــــســــعـلُ طـــــفـــــلهُ في

هجر ا
فيختنقُ صدر األب

في الوطن.
(17) متفائل
كما لو أنَّ قلبهُ

غرفة إنعاش لألمل.
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أصـبــحت الـســويـد ســنـة 1995
أول بــــلــــد فـي الــــعــــالـم يــــضم
حكومة توفر عـدالة في التمثيل
بــ اجلـــنــســـ إذ تــألـــفت من
إحــدى عـــشــرة امـــرأة وعــشــرة
رجــال. وعـــيّـن رئــيـس الــوزراء
ــــوقــــراطي االشــــتــــراكـي الـــد
إيـنـغـفـار كـارلـسـون إلى جـانـبه
مـــنى ســـالــ نــائـــبــة لـــرئــيس
ــسـاواة بـ الــوزراء لـشـؤون ا

الرجال والنساء.
وبعد عـقدين أصبـحت السويد
أول بــــلـــد في الـــعــــالم تـــعـــرّف
حــكــومــته عن نــفــسـهــا بــأنــهـا
نــــــــســـــــويــــــــة مـن خـالل وضع
ــســـاواة بـــ اجلــنـــســ في ا

صلب أولوياتها.
وقـــد انـــضــــمت إلى الـــســـويـــد
حـكــومــات عـدة خــصــوصـا في

إسبانيا وكندا.
WOzU ½ WO³ UGÐ ÊU*dÐ ‰Ë√ ∫≤∞∞∏

في الـفتـرة الـتي أعقـبت مـجازر
روانـــدا ســـنــة بـــاتت الـــنـــســاء
يــشــكــلن أكــثــريــة الــسـكــان في
الــــــــــبـالد. وفي  2003 قــــــــــررت
احلـكـومـة إفـراد مــسـاحـة أكـبـر
لــهن في احلــيــاة الــســيــاســيــة
الــروانـديــة. ويـرسي الــدسـتـور
الـذي أقـر هــذا الـعـام حــصـصـا
تؤشـر إلى أن مـا ال يقل عن 30 
ـنــاصب في دوائـر ـئــة من ا بــا
القرار يجب أن تشغلها نساء.
لــــكن في 2008 مــــضـت روانـــدا
أبــعــد من ذلك إذ أصــبـحت أول
بـلـد في الــعـالم تـشــكل الـنـسـاء

ـانه. وفي غـالــبـيــة أعــضـاء بــر
حــزيــران/يــونـيــو من أصل 80
ان  49 هن نساء نائبا في البر

ئة. أي ما يزيد على  60با
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في أصـبــحت الـســعـوديــة آخـر
ــــنح حق بــــلــــد في الــــعــــالـم 
التصويت للمواطنات بعد 118
سنـة من إقرار هذا احلق لـلمرة
األولى في نــيــوزيــلــنــدا ســــنــة

. 1893
وفي كـــانــون األول/ديـــســمـــبــر
 2015 حجـزت امرأتـان مقـعدين
لـهـما فـي االنـتـخـابـات الـبـلـدية
الــتي شــكــلت أول اســتــحــقــاق
انــتـــخـــابي مـــفـــتـــوح جلــمـــيع

السعودي رجاال ونساء.
WÐuKD  ‰«eð ô  «uDš

ــانــيــا حــالــيــا الــبــلــد تــبــقى أ
الوحـيد ضمن مـجموعـة السبع
الـذي حتـكـمه امـرأة هي أنـغيال
مــيــركل. وقــد كــانت مــارغــريت
تــاتــشــر األولى في هــذا اجملـال
مع تــــولــــيـــهــــا رئــــاســـة وزراء

بريطانيا سنة 1979 .
ـتـقـدمة ورغم هـذه اخلـطوات ا
تـبـقى قـيـادات أكـثـريـة الـبـلـدان
ـصـنـفـة عـلى أنـهـا مـن الـقوى ا
الـكــبـرى ذكـوريـة بـالـكـامل. ولم
تتول امـرأة القيـادة حتى اليوم
ــتــحــدة في أي من الــواليـــات ا

وروسيا والص واليابان.
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(18) التبرُّع بالبالزما 
خير من ألف صالة.

(19) احلـــــروب حـــــصـــــدت
أحالمهم

وجاءت األحزاب فأكلتها.
(20)

العبارة الركيكة
تؤلمُ الورقة

وجترحُ هيبة القلم.
(21)

الـلهـم ال تـضع حـاجـتهُ عـند
لئيم

وأحوالهُ بيد من يريد إذاللهِ
وال تدعهُ يقابل مرغماً 
من يريد االستهانة به
ن يغتابهُ وال جتمعهُ 

وال تبعد عنهُ 
ن ال يقوى على فراقهم

وأفتح طريق األمل
أمام ناظريه.

(22)
دهشة الرواية ا

هي الـــــتـي يـــــتـــــســـــابقُ في
سطورها

الصدق واخليال.
(23)

أشرقتْ الشمس
واحلــــزنُ مـــازال يــــنــــامُ في

عينيهِ.
(24)

ما أحوجهُ
إلى سهـرة في حديـقة نادي

األدباء 
مـع أصــــــــدقـــــــــاء احلــــــــرب

واحلصار 
قبل الغياب.

(25)
األعـــمى عـــنـــدمــا يـــصـــافح

األعمى
هذا يعني أنهما 
أبصرا الطريق.

(26)
لم يــشــعــر بــالــسـمــاء الــتي

تمطر
كان يفكِّرُ بسماء رأسه
متى تمطر بالقصيدة

الشاعر.
(27)

احلقائق
. زيف تزعجُ ا

(28)
كُنْ طيَّباً

تنتصرُ على السفلة
وتربح ضميرك.

(29)
وت يطرقُ األبواب ا

إالّ بابه
فهو صديقه 
في احلروب.

(30)
إلهي …

أين الهواء?
رئة العالم تختنق.

(31)
ما أكثر الكمائن

في طريق الوعل الغريب.
(32)

في احلرب كان يقول للموت
أمــــهــــلــــنـي عــــمــــرًا ألكــــتب

قصائدي
وفي هذا الوباء يقول للموت
أمهلني سنةً ألكمل روايتي

وأشبع من رؤية عائلتي.
(33)

الضحك في زمن اخلوف
يُرعب القتلة.

(34)
ينالُ حقه الشعب

ثقف بالعلن ح يحتقر ا
. زيف  جميع الساسة ا

(35)
يحب وطنه بجنون

ولذا
يتمنى لو أنَّ دمهُ

من ماء دجلة والفرات.

{ بـاريس-(أ ف ب)  –في 1960
ـا بـاندرانـايـكا أصـبـحت سيـر
في ســيالن (سـريالنـكــا حـالـيـا)
وقراطيا أول امرأة منتخـبة د
عــلى رأس حـكـومــة في الـعـالم.
وفي مــا يــأتـي أبــرز الــســوابق
التي سجلتها النساء في مجال
الـســيــاســة حــول الـعــالم خالل

العقود الستة األخيرة:
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ـا بـانـدرانـايـكا تـسـلمـت سـيـر
رئــــاســــة وزراء ســــيالن في 21
تموز/يوليو  1960 ماضية على
خطى زوجها سولومون ويست
ريــدجـواي ديـاس بـانــدرانـايـكـا
ـنـصب مـنـذ 1956 الـذي شـغل ا
حتى اغتياله بعد ثالث سنوات
عـلـى يـد كـاهن بـوذي مـتـطـرف.
ا بانـدرانايكا وقد سعت سـير
إلـى إكــمـــال مـــســيـــرة زوجـــهــا
ـنـصب حتى 1965 وبـقيت في ا
وتولـت بعـدها واليـت أخـري

ـــنــصب عـــيـــنه بــ 1970 في ا
2000 و 1977 ثم بـــ  1994و
خالل رئـاسة ابـنتـها شـاندريـكا
كـومــاراتـونــغــا. وكـان مــنـصب
رئـــيس الــوزراء قـــد أصــبح في
ــرحــلــة شــرفــيــا بــدرجـة تــلك ا
كـــــبــــيـــــرة. وبــــعـــــيــــد وصــــول
بـــانــدرانـــايــكـــا إلى احلـــكم في
ســريالنــكـــا أصــبــحت إنــديــرا
غـاندي في  1966 رئيـسة وزراء
الهند اجملاورة. واسـتمرت ابنة
رمـز النـضـال من أجل اسـتقالل
البالد جواهر الل نهرو في هذا
ــــنــــصـب حــــتى  1977 ثم من ا
 1980 حتى اغـتيـالهـا بعد أربع

سنوات.
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في  1980 أصــبــحت إيــســلــنـدا
أول بــلـــد في الــعــالـم يــنــتــخب
امـرأة رئـيسـة له هي فـيـغديس
فــيــنــبــوغــادوتــيــر بــاالقــتــراع

باشر. الشعبي ا
وبــعـد ست ســنـوات أصــبـحت
إيــــزابــــيـل بــــيــــرون رئــــيــــســـة
لألرجــــــنــــــتــــــ لـــــكـن من دون

انتخاب.
وأعــيـــد انـــتــخـــاب فـــيـــغــديس
فينبوغادوتير ثالث مرات حتى
ســـــنـــــة  1996 ولـم تـــــواجه أي
مـعــارضـة النـتـخـابـهـا في 1984

و1992 .
ورغم كون الرئاسة في إيسلندا
مــنــصـــبــا شــرفـــيــا تـــمــســكت
فـيغـديس فـينـبـوغادوتـير خالل
والياتـهـا بالـترويج لـبالدها في
اخلــارج. وحتـكم الـبـالد حـالـيـا
كـاتــرين يــاكـوبــســدوتـيــر الـتي
تـتــولى رئـاسـة وزراء إيـسـلـنـدا

منذ 2017 .
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بعد مـرور عدة شـهور عـلى طالقها مـن زوجها الـسابق اخملـرج طارق العـريان حتـدثت الفـنانة الـسوريـة أصالـة عن وحدتهـا. أصالـة كتبت
على حسابـها اخلاص على مـوقع انستـجرام: أنا وحدي مـعي.. أُلوّن مجلـسي وأُشعل شمـعي وأرتّب كلّ ما حولي وغالـباً أجلس فقط دون
شهدّ  وأحاول أنّ أبتعد فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكيـر.. أُردّد في خيالي نغمة واحده تـأخذني خارج هذا العالم ألستـوعب ا
وأعلو علّني أستصغره. وأضافت: أنا وحدي.. أحمل مفتاح بيتي وال أنسى محفظتي وأحنّ عليّ وأرحمني وأشدّ منّ أزر نفسي بنفسي
كنتُ عـنّي منـذ مُدة قدّ غـبت ولوال أنّي الـيوم بـدأت ودّاً معي وعـهداً أمـام الله بـأنّي لنّ أخذلـني  ولنّ أهون أنـا خُلـقت كيّ أحيـا وسأجنو
اً وال اُعـاقبـني أنا ولنّ أستـسلمّ وأسـتحقّ بـعد كلّ هـذا البـعد عـنّي  أنّ أُعـطيـني الوقت كي أكـون معي أسـمعـني وأصدقـني وال أعتـاد أ
همّ أنّي قـدّ بـدأتّ  رحلـة مـعي وحدي أُحـيط عـائلـتي غـير احملـبّـة الكـثـير من مسـؤولـة عنّي وعـليّ أنّ أطـمئـنّ. واختـتـمت كالمهـا بـقولـهـا: ا

األمان أتبع حدسي أختار أصدقائي أتّخذ قراري بدأت تتطابق معي أفكاري بدأت رحلتي أنا وحدي معي #اصاله.

{ فــــرانــــكــــفــــورت-(أ ف ب) –
ـهـاجـمـتهم اوقف  39 شـخـصا 
شـــرطــيـــ كــانـــوا يــحـــاولــون
احـتـواء شجـار خالل حـفـلة في
الــــهـــواء الـــطــــلق ضـــمت آالف
الـشـبـاب في وسط فـرانـكـفورت
ــديــنــة كـــمــا أعــلــنت شـــرطــة ا

انية األحد. األ
وأصــيب خـمـســة شـرطـيـ في
أعمال العنف التي وقعت قرابة
الــــســــاعـــة  03,00( 01,00ت غ).
بــعـــدمــا حــاولــوا الـــتــدخل في
شـجـار ب ثالثـ شـخـصا في
ســـاحـــة األوبـــرا. وبــاتـت هــذه
ا السـاحة مكـان جتمع شـعبي 
يـسمـيه اإلعالم حـفالت كـورونا
ـالهي ــــــا أن احلــــــانـــــات وا
الليلـية ما زالت مغـلقة إلحتواء
تـــــفــــشـي فــــيـــــروس كــــورونــــا

ستجد. ا
وكـــــــان ثالثـــــــة آالف شــــــخص
مـعظـمهم من الـشبـاب جتمـعوا
مسـاء الـسبت في الـساحـة لكن
 500 إلى  800 كانـوا موجودين

عـنـدما انـدلع الـشـجار كـمـا قال
قـــائـــد شـــرطـــة فـــرانـــكـــفـــورت
غيرهارد بـرسويل خالل مؤتمر

صحافي. 
واقتـربت مجمـوعة صـغيرة من
ـسـاعـدة رجل كـان الــشـرطـيـ 
يــنــزف وتــهــدئــة األجــواء لــكن
احلـشـود هـاجـمت قـوات األمن.
وأضــــــاف مـــــا أراه مــــــثـــــيـــــرا
لـالشـمـئـزاز هـو تــصـفـيق مـارة
عـنـدمـا تـعرض زمـالئي لـلرشق

بزجاجات.
وأضــاف أن تــعــزيــزات أمــنــيـة
وصــلت وفـرقت احلــشـود حتت

وابل من الزجاجات.
و اعــتــقــال  38 رجال وامــرأة
تـراوح أعمـار مـعظـمـهم ب 17
إلى  21 سـنة هم خـصـوصا من
ـــهــــاجـــريـن بـــحـــسـب قـــائـــد ا

الشرطة.
وال يـــزال ثــمـــانــيـــة أشــخــاص
مـــوقــوفـــ األحـــد وقـــد تــوجه
إلــيـــهم تــهــمـــة االخالل بــاألمن

العام.
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{مـــدريـــد-(أ ف ب)  –تـــوفـي الـــكـــاتب اإلســـبـــاني خـــوان
عروف بـكتابـاته عن مدينـته برشلـونة السبت عن مارسـيه ا
 87 عـامـا عـلى مـا أعـلـنت دار بـالـيـسـلز ”الـنـاشـرة ألعـمـاله

األحـد. وكتـبت الـدار عبـر تـويـتر نـأسف بـشدة لـوفـاة خوان
مـارســيه (بــرشـلــونـة  8 كـانــون الـثــاني/يـنــايـر 18 – 1933
تموز/يوليو  2020) فـلترقد بسالم عزيزنا خوان. وكان هذا
ــتــحــدر من كــاتــالــونــيــا حــاز في  2008 جــائــزة الــكــاتب ا
ســـرفــانــتــيس الـــتي تــشــبّه بـــجــائــزة نــوبل لـألدب بــالــلــغــة
اإلسبـانيـة عن أعمالـه األدبية الـتي يروي فـيها قـصصا من
مديـنـته بـرشـلـونـة حيـث عاش طـفـولـته في زمن الـديـكـتـاتور
فــرانــكـو. وقــد جنح في تــقــد روايــات مـتــجــددة عــلى مـر
ســنـوات عــمـله الــطـويــلـة. وقــال مــارسـيه الــذي ألف خـمس
ـمـتدة عـلى حـوالى ستـة عـقود عـشرة روايـة في مـسيـرته ا
في تصريحات سابقة األدب هو تصفية حساب مع احلياة.

وكـتـبت الفـرقة عـبر تـويـتر لـينـك
بــارك لـم وال تــدعم تــرامب كــمــا لم
تــــأذن له بــــأن يــــســــمح لــــفـــريــــقه
الـتنـظيـمي باسـتخـدام موسـيقـانا.
وقـد بـعـثـنـا بـرسـالـة حتـذيـريـة في

هذا الشأن.
وقــبل لـيـنـكـ بــارك تـوعـدت فـرقـة
الحـقـة دونـالـد رولــيـنغ سـتـونــز 
تــرامب قـضـائــيـا في حــال اسـتـمـر
بـاستخدام أغنيـتها يو كانت ألويز
غـت وات يـــو وانت خـالل حـــمالته
االنـتــخـابـيـة. كـمـا عـارض فـنـانـون
آخـــرون كـــثــر اســـتـــخـــدام تــرامب
ـوسـيـقـيـة. ومن هـؤالء ألعـمــالـهم ا
احــتــجت فــرقــة الــروك كـويـن عـلى
اسـتـخـدام أشـهـر أغـنـيـاتـها وي آر
ذي تـشامبينـز خالل ظهور لترامب
في مـــؤتــمــر اجلــمــهــوريــ ســنــة

.2016

{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس-(أ ف ب) –
عــطّـلت تــويـتــر تـســجـيـال مـصـورا
أعــاد الـــرئــيس األمــيــركي دونــالــد
تــرامب تــغــريــده بــعــد شـكــوى من
فـرقـة لـيـنـكـ بـارك احـتـجت فـيـهـا
عـلى استخدام مقـطع موسيقي لها
فـي هـذا الــفـيــديـو من دون إذنــهـا.
صور مـقطعا وتـضمن التـسجيـل ا
مـن أغـنـيـة الـفـرقـة إن ذي إنـد. وقد
نـشـر الـتغـريـدة مـسؤول الـشـبـكات
االجـتماعية في البيت األبيض دان
ســكـافــيـنـو وأعــاد تـرامب نــشـرهـا
الـسـبت. وتظـهر في مـكان الـفيـديو
األسـاسي رسالة مفادها  تعطيل
هــذه الــوســائط اســتــجــابـةً لــبالغ
مـــقــدّم من مـــالك حــقــوق الـــنــشــر.
وأشـارت فرقة الروك األميركية إلى
أنها لم تأذن لترامب وفريق حملته
ـوسيـقـية. بـاسـتـخدام مـقـاطعـهـا ا
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