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اغـــلق مـــتــظــاهـــرون من حـــمــلــة
الشهـادات العلـيا امس عددا من
ا تـسبب الشـوارع في بغداد  
باختـناقـات مرورية بـالتقـاطعات
ـئـات من الـرئــيـســة . وتـظـاهــر ا
حــمـلــة الـشــهـادات الــعـلــيـا قـرب
مبـنى مـحافـظـة بغـداد للـمـطالـبة
بــتـــعــيـــيــنــهم وقــامـــوا بــاغالق
ــبــنى الـــشــوارع الــقــريــبـــة من ا
وجـسـر السـنك امـام حـركـة سـير
ركبـات.وتلقت (الـزمان) تعـليقا ا
من نـاشط اشـار فـيه الى مـعـاناة
حـمــلـة الـشــهـادات الـعـلــيـا قـائال
ان(حــمــلــة شـهــادات الــدكــتـوراه
ـاجـسـتــيـر يـفـتـرشـون االرض وا
مقابل وزارة التعليم حتت قسوة
الــــشــــمس احلــــارقــــة وســــيــــاط
ورصـاص قـوات االمن يـطـالـبـون
) مــؤكـدا بــحــقــهم في الــتــعــيــ
(وجـود مـوافـقـات بـتـعـيـيـنهـم قد
ـاضي ضمن صدرت مـنذ الـعام ا
قائـمـة التـعيـينـات الـتي عمـمتـها
االمـانــة الـعــامـة جملــلس الـوزراء
وبـــــقــــيت اســــمـــــاؤهم في ادراج
مكـتب وزيـر الدفـاع الـسابق دون
االفراج عنها لـسبب مجهول رغم
وقـد تــخــصــيص الــدرجــات لــهـم
اســتــبــدلت اســمــاؤهـم بــاســمـاء
ـن دفـــعــوا طـــارئـــة لـــغـــيـــرهم 
الثمن) عـلى حد قوله.واضاف ان
(الـكــاظـمي اصــدر أمـرآ بـتــعـيـ
 440 من خريجـي البكـالوريوس
دون االلتفات الى مشكلة مئة من
ن صــودر حــمــلـــة الــدكــتــوراه 
) بــحــسب حــقــهـم في الــتــعــيــ
قولـه. بدوره  دعـا الـنـائب األول
لــرئـيـس مـجــلس الــنــواب حـسن
كــــر الــــكـــعــــبـي  احلــــكــــومـــة
لـإلســــــتـــــــمــــــاع إلـى مــــــطـــــــالب
تـظاهـرين من حمـلة الـشهادات ا
العلـيــــا وانهـاء معانـاتهم. وذكر
ـكــتـبه  تـلــقـته (الــزمـان) بـيــان 
امس ان (الـكـعـبي حث احلـكـومة

لـإلســــــتـــــــمــــــاع إلـى مــــــطـــــــالب
تـظاهـرين من حمـلة الـشهادات ا
الـعـلـيـــــا) مـطـالــبـا بـ (الـتـحـرك
اجلـــاد إلنــــهـــاء مــــعـــانــــاة هـــذه
الشريحة التي طالت كثيرا  فمن
الصعب اإلسـتمرار بـتجاهل هذه
اإلمــكـانـيــات الـعـلــمـيـة الــكـبـيـرة
وابـقـاءهم دون تـعيـ او راتب).
وواصل مــعــتــصــمــو الـدورة 83
احتـجاجـاتـهم واعتـصامـهم امام
بــوابــة مــبــنى وزارة الــدفــاع في
بــغـــداد لـــلـــمــطـــالـــبــة بـــانـــهــاء
ـعــتـصـمـون مـعــانـاتـهم.وحــمل ا
النعـوش على اكتـافهم في رسالة
ـعـنــيـة (وهي امـا الى اجلـهــات ا
ــــوت او إرجـــــاع حـــــقـــــوقـــــهم ا

سلوب). ا
ـئــات من مـتــظـاهـري  واقـتــحم ا
مــحــافــظــة ذي قـار امـس مـبــنى
احملـافـظـة احـتـجـاجـا علـى تردي
ـــيـــاه . وقــال اخلـــدمـــات وشح ا
ـــئـــات من شــــهـــود عـــيــــان ان (ا
تـظاهرين الـغاضـب اقتـحموا ا
مبنى محـافظة ذي قار احـتجاجا
عـــــلـى تــــردي اخلـــــدمـــــات وشح
ـــيـــاه). ووجه رئـــيس مـــجــلس ا
الـــوزراء مـــصـــطـــفى الـــكــاظـــمي
بــإجنـــاز مــشـــروع مــاء اإلصالح
الكبـير في احملافـظة حلل مشـكلة
مـياه الـشـرب في منـطـقة الـفـهود
واألقــضـيــة والـنـواحـي الـقــريـبـة
اعلن منـها. عـلى صـعيـد متـصل 
ثوار تـشريـن عن استـمرارهم في
التظاهـرات لعدم تـنفيذ مـطالبهم
الـرئـيـســة وعـدم حتـقق مـنـهـا اال
طالـب الشكلـية مؤكدين بعض ا
مواصـلتـهم التـظاهـرات لتـحقيق
ـشروعـة وفي مقدّمـتها طالب ا ا
ــتــظـاهــرين. مــحــاســبــة قــتــلــة ا
وقـالـوا في بيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس انـه (مع اقـــتـــراب الـــذكــرى
االولى النــــطالق ثـــورة تــــشـــرين
الـوطنـيـة تلـك الثـورة الـشبـابـية
الـــتي خــرجـت من رحم مـــعــانــاة
وهمـوم الـشـعب العـراقي نـحيي
شــهــداءنــا االبــرار الــذي قــدمــوا

الـغـالي والـنـفـيس من اجل اعالء
كـــلـــمـــة احلق وجــــمـــيع ابـــنـــاء
الشعب العراقي الـصابر والثوار
االبـطـال الـذين صـمدوا فـي هذه
الــثـورة الـعــظـيــمـة الــتي امـتـدت
تـــــســــــعـــــة أشــــــهـــــر حتـت وابل
الــــــرصـــــاص احلـي والـــــضـــــرب
بالهـراوات وجميع أشـكال القمع
والــبــطش والــتــعـذيـب رغم انــنـا
خرجنا سلمـي من اجل حقوقنا
ـشـروعـة في بـنـاء دولـة يـعـيش ا
فـــيـــهـــا اجلــــمـــيع بـــأمن وسالم

خـــرجــنــا ونـــحن رافــعـي شــعــار
السـلمـية وراهـنا عـلى سلـميـتنا
ومــا زلــنــا وســتــبــقى شــعــارنــا
الـــدائم) مــــضـــيــــفـــ (وبــــهـــذه
ـنــاسـبـة  نـذكـر بــأن مـطـالـبـنـا ا
الـــتـي خـــرجـــنـــا من اجـــلـــهـــا لم
ـطالب يـتحـقق مـنـهـا اال بـعض ا
الــشـكــلــيـة لــذا نـؤكــد اسـتــمـرار
شروعة ثورتنا وتأكيد مطالبنا ا
وفي مــقـدّمـتــهـا مـحــاسـبـة قــتـلـة
ـتــظـاهـريـن وكل من سـاهم في ا
قمـع حريـة التـعـبيـر وفق قـضاء

عادل ونزيه وحصر السالح بيد
الـــــدولــــــة وتـــــعـــــديـل قـــــانـــــون
االنـــتــخــابـــات وفق مــنـــطــلــقــات
إصـالحــيـــة جـــديــدة لـــتـــحـــقــيق
االصـالح الــــســـــيــــاسـي) وتــــابع
البيان (كما ندعو في الوقت ذاته
اجلـــالــيـــات الـــعــراقـــيــة في دول
الــعـــالم كــافــة لــتــنــظــيم وقــفــات
ـطـالـبة احـتـجـاجـيـة يوم  25 وا
ـــذكــورة ـــطـــالب ا بــتـــحـــقـــيق ا

للمتظاهرين).
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حــول مــرض كــورونــا ) .الى ذلك
رجع الديني مـحمد مهدي افتى ا
اخلــــالــــصي بــــعــــدم جـــواز نــــقل
دفون في مقابر ضحايا كورونا ا
جـرد الـرغـبة إلى مقـبـرة أخـرى 
في الــنــقل  مــالم تــتــوفــر إحــدى
ـــســوغـــات الـــشــرعـــيـــة . وقــال ا
اخلــــالـــصـي في بــــيـــان تــــلــــقـــته
ـــــقــــررات (الـــــزمــــان) امـس ان (ا
االسالمـيـة أكــدت حـرمـة اإلنـسـان
مــيــتــاً كــحــرمــته حــيــاً  وأتــفـاق
العـلمـاء علـى حرمـة العـبث بجـثة
ا فـي ذلك نـبش قـبره تـوفي   ا
وإخـــراج جــثـــته) مـــؤكـــدا (عــدم
ــدفـــون في مـــقــابــر جــواز نـــقل ا
ضحايـا كورونا إلى مـقبرة أخرى
ـجـرد الــرغـبـة في الــنـقل  مـالم
ـــــســــوغــــات تـــــتــــوفـــــر إحــــدى ا

الشرعية).

يكـون الـدوام الرسـمي بـاحملافـظة
ــــئـــة. وقـــالـت في بـــيـــان  10 بـــا
مـقــتـضـب انـهــا (قـررت أن يــكـون
الدوام الـرسمـي في احملافـظة 10
ــنع ــئـــة كــاجــراء احـــتــرازي  بــا
تـفـشي وبـاء كـورونـا). وانـطـلـقت
ـكـافـحـة امس احلـمـلـة الـوطـنـيـة 
جائحة كورونا في العراق بقيادة
ــيـة في مــنـظــمــة الـصــحــة الـعــا
احملافـظـات التي سـجـلت ارتفـاعا
مـــــــــلـــــــــحـــــــــوظـــــــــا بـــــــــأعــــــــداد
االصـــابــات.وبـــحـــسب مـــنــظـــمــة
الصـحـة في الـعراق فـان (احلـمـلة
بــــدأت من مــــحــــافــــظــــة ذي قــــار
وتـسـتـمـر فـي الـبـصـرة ومـيـسـان
وواسط في جــــنـــوب الـــعـــراق ثم
تنطـلق الى محـافظـة السلـيمـانية
في اقـلــيم كـردسـتــان بـهـدف رفع
ــواطـنـ الـوعي الــصـحـي لـدى ا

من الفـايروس ولـم يصل إلى قـمة
ـرحــلـة) وكـشف اجلــمــيـلي عن ا
(وجـود اجـتـمـاع نـهـايـة األسـبوع
ـناقشـة اإلجراءات خالل اجلاري 
شهر محرم واللـجنة االستشارية
ـقـتـرحـات والـتي الـعـلـيـا اعــدت ا
ــقـبل سـتــعــرض في االجــتـمــاع ا
لـلـجـنـة الـعــلـيـا). واعـلـنت صـحـة
اقليم كـردستان عن تـسجيل 542
اصـابـة جـديــدة بـكـورونـا. وقـالت
الـوزارة في بــيـان مـقــتـضب  إنه
( تـــــســــجـــــيل  542 اصـــــابــــة
بــكــورونـا و 141 حــالــة شــفـاء)
الفتا الى (تسجيل  17وفاة فقط).
وقررت خـلـية األزمـة في مـحافـظة
االنــبــار اعــادة الـــعــمل بــاحلــظــر
اجلـــزئي والــــدوام الـــرســـمي 25
ـئـة في احملـافـظـة. كـما اعـلـنت بـا
خــلـــيــة االزمـــة في الـــبــصــرة ان
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سـجـلت وزارة الــصـحـة والــبـيـئـة
 2271 حــــالـــــة شــــفــــاء و 2726
وقف حالة اصابة مـؤكدة ضمن ا
البوائـي ليوم امـس االحد. وقالت
الوزارة فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان)
وذج امس انه (فحص  18003 
في اخملـــتــــبـــرات اخملـــتـــصـــة في
الــعــراق وبــذلك يــكــون اجملــمــوع
ـفـحـوصـة مـنذ الـكـلي لـلـنـمـاذج ا
رض فـي العراق بدايـة تسجـيل ا
 1145386 ). واضـــــــــــــــــــــاف ان
(الــوزارة ســـجــلت  2271 حــالــة
شــــــفـــــاء فـي الــــــعـــــراق و 2726
اصـابـة جــديـدة بـواقع  82 حـالـة
وفـاة). بــدوره اكـد وكــيل الـوزارة
حازم اجلميلي ان العراق ما يزال
ــرحــلــة األولى من جــائــحــة في ا
كــورونـــا مــشـــيــرا الـى أن أغــلب
احملافظـات تسـجل ارتفـاعاً كـبيراً
في عدد اإلصابات.وقـال اجلميلي
في تصريح تابعته (الزمان) امس
ـــوقـف الـــوبـــائـي الـــيـــومي إن (ا
لـكــورونــا مـا زال يــســجل اعـدادا
كبيرة تتجاوز ثالثة اآلف إصابة
وهـــذا يـــشـــيـــر إلى عـــدم الـــتــزام
ــواطـنــ بــتـعــلــيـمــات الـوزارة ا
واللجـنة العـليا) واكد  أن (أغلب
احملافظـات تسـجل ارتفـاعاً كـبيراً
في عـدد اإلصـابـات نـتـيـجـة لـعـدم
ــواطـنـ بـالــتـوصـيـات الـتـزام ا
وهذا مؤشـر غيـر جيد) مبينا ان
رحلة األولى (العراق ما زال في ا
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كــشــفت وزارة الــعــمل والــشـؤون
االجـتـمـاعـيـة عن وجـود أكـثـر من
سـبـعـة آالف شـخص يـتــقـاضـون
راتــبـاً آخــر غــيـر راتب احلــمــايـة
االجـتـمـاعـيـة. وقـال الـوزيـر عـادل
حـاشــوش الــركــابي في تــصـريح
تـــــابـــــعـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس إن
(الـوزارة شــكـلـت جلـانــا لـتــدقـيق
بــــيــــانــــات شــــبـــكــــة احلــــمــــايـــة
االجتـمـاعيـة وهـيئـة ذوي اإلعـاقة
واالحــــــتـــــيــــــاجـــــات اخلــــــاصـــــة
مبينا ستـفيدين من خـدماتها)  ا
ان (هـــذه الـــلــجـــان ســـتــســـتـــمــر
ـقــاطـعــة الــبـيــانـات مع جــمـيع
الـوزارات األمـنـيـة ومـنـهـا الـدفاع
والــداخــلـيــة واحلــشــد الــشـعــبي
وجهاز اخملابرات واألمن الوطني
ومستشاريـة األمن الوطني فضال
عن وزارات الــتــربـيــة والــتــعــلـيم
الـعـالي والــوزارات األخـرى الـتي
نـــــشك بــــتـــــكــــرار رواتـب بــــعض
مــنـتــســبـيــهــا مع الـهــيــئـة وذوي
اإلعــاقــة) مــؤكـــدا ان (الـــلــجـــنــة
كشـفت عن وجود اكـثر من سـبعة
آالف مسـتـفـيد من راتب احلـمـاية
يتـقاضـون رواتب تقـاعدية أو هم
مــــوظــــفـــون فـي دوائــــر أخـــرى)
واســــتـــطـــرد قــــائال ان (حــــمـــلـــة
الـووزارة مــسـتــمـرة لـلــكـشف عن
مـــــــــزدوجـي الــــــــرواتـب الـــــــــذين
يــتــجــاوزون عـلـى رواتب شــبــكـة
احلــمــايــة الـــتي يــجب أن تــذهب
سـتـحقـيـها) ولفت الـركابي الى
ان (الـقـرار الــذي اتـخــذه مـجـلس
الوزراء قـبل ثالثة أشـهر اخلاص
ـشمول بدراسة توسـيع قاعدة ا
جاء بقانون احلماية االجتماعية 
بــنــاء عــلـى دراســة تــقــدمت بــهــا
الــعــمل الــتــخــطــيط الســتــيــعــاب
الـعديـد من األسـر الـتي هي حتت
خط الــفــقــر والســيـمــا مـع تـفــاقم
حـاالت الــبـطــالـة في ظل جــائـحـة

كــــــــــورونـــــــــا) وتــــــــــابـع أنه (
اســتـحــصــال مـوافــقــة أولــيـة من
اجمللس بـتوسـيع قاعـدة الشـمول
إلى نـــحـــو  600 ألف  لـــكن ذلك
مــقــيــد بــتـوفــر الــتــخــصــيــصـات
ـالـيـة) واشـار الى (عـدم وجـود ا
وفــرة مــالــيـــة في الــوقت الــراهن
الستيعـاب هذا العدد) معرباً عن

أمـله في أن (يـتـم ذلك في الـقـريب
الـــعـــاجل أو في مـــوازنـــة الـــعــام
قبل  وأنه سـيتم  التـركيز على ا
احملـافـظــات األشـد فــقـراً وحـسب
مـؤشــرات الـتــخـطـيـط). من جـهـة
اخرى  اصـدرت هـيـئــة الـتـقـاعـد
الـعـامـة تـوضـيـحـا بـشـان تـقـارير
حتدثت عـن صرف مـكـافأة نـهـاية
اخلـدمـة العـضــاء حـكـومـة رئـيس
الــــوزراء الـــســــابق عــــادل عــــبـــد
ـهـدي.وقــالت الـهـيــئـة في بـيـان ا
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (مـواقع
الــتـــواصل االجــتــمـــاعي تــداولت
كــتـــابــاً مــزوراً وغـــيــر صــادر من
الهـيـئة  يتـضـمن صـرف مـكـافأة
نهـاية اخلـدمـة ألعضـاء احلكـومة
السـابـقة) وأضاف أن (مـا يـنـشر
ـــواقـع الـــغـــرض مـــنه في هـــذه ا
أربــاك عــمـل الــهــيــئـــة وتــأجــيج
ــؤســســات الــشــارع ضــد عـــمل ا
احلـكـومـيـة). وكـشـفت وثـيـقـة عن
تــــخـــــصــــيص أكــــثــــر مـن ثالثــــة
مــلـيــارات ديـنــار مــكـافــأة نـهــايـة
خــــدمـــة حلـــكــــومـــة عــــادل عـــبـــد
ـهـدي.وتـضـمـنت الـوثـيقـة الـتي ا
اطــلــعت عــلــيــهــا (الــزمــان) امس
تـخـصـيص مـبـلغ ثالثـة مـلـيـارات
ومـائــة وثــمـانــون مـلــيـون ديــنـار
مـكـافــاة نـهـايـة اخلــدمـة ألعـضـاء

حكومة رئيس الوزراء السابق.
الى ذلك بحث رئـيس اجلـمهـورية
برهم صالح مع وزيري اخلارجية
فـؤاد حـسـ والـداخــلـيـة عـثـمـان

ي  كال على حـدا العالقات الغا
اخلارجية لـلبالد والسبل الـكفيلة
بـــتـــطــويـــرهـــا واالرتــقـــاء بـــهــا 
واحلــفـــاظ عــلى امن واســـتــقــرار
. وقـــال بــيــان تــلــقــته ــواطــنــ ا
(الــزمــان) امـس ان (صــالح شــدد
خالل لقـائه وزيـر اخلارجـيـة على
ضرورة تـعزيـز مكـانة الـعراق في
احملــــــافل الــــــدولـــــيـــــة مـن خالل
مـسـاهــمـته في إشـاعــة وتـكـريس
أجـواء الـتـفــاهم واحلـوار الـبـنّـاء
لـتــرسـيخ األمـن واالسـتــقـرار بـ
ــنــطــقـة) مــؤكــداً (أهــمــيـة دول ا
توازن واإليجابي للعراق الدور ا
ا في مسـار عالقـاته اخلارجـيـة 
يـــحـــقـق الـــسالم والـــتـــقـــدم بـــ
الشـعوب) كمـا استـعـرض اللـقاء
(آخر الـتطـورات على الـصعـيدين
اإلقليمي والدولي وتأثيرها على
الساحـة العراقـية). وتابع الـبيان
ان (صـــــــالـح نـــــــاقـش مع وزيـــــــر
الــداخـــلــيـــة احلــفـــاظ عــلى األمن
الداخلي لـلبالد وتـوفير احلـماية
واطن واحترام مباد جلميع ا
حـقـوق اإلنـسان) مـشيـرا الى ان
رحلـة احلاليـة تتطـلب االرتقاء (ا
نـظومـة األمنـية وتنـشيط بعـمل ا
الــعــمل االســتـخــبــاري لــتــرسـيخ
واكـــد االســــتـــقــــرار في الــــبالد) 
صـالـح (ضـرورة احملــافــظــة عـلى
الـنــصــر الـنــاجـز ضــد عـصــابـات
ة لينعم داعش  ومكافحة اجلـر
ــــواطــــنـــــ بــــاألمن واألمــــان). ا

ي بــــدوره اســـتــــعـــرض الــــغـــا
(خـطط الوزارة لـالرتقـاء بـعـمـلـها
وجــهـــوزيــة قــواتــهـــا حلــفظ أمن
) مثـمنـاً اهتمـام رئيس واطن ا
اجلمهورية (بعمل الوزارة ودعمه
ـــجــال تـــطــويـــرهــا ـــتــواصل  ا
ـختـلف صـنـوفـها). فـيـمـا بحث
ي مـع بــــعــــثــــة االحتـــاد الــــغــــا
األوربـي االســـــتـــــشـــــاريـــــة  دعم
إصـالح الـــــقــــــطـــــاع األمـــــنـي في
العراق. وقال بيان تلقته (الزمان)
ـي بـــــحـث مع امـس ان (الـــــغـــــا
رئـيـس الـبــعـثـة بــالـوكــالـة بــيـني
ـــواضـــيع جـــيـــنـــسـن عـــددا من ا
االستشارية األمنية ذات االهتمام
ـا يدعم شـترك وسـبل تفـعيـلها  ا
إصـالح الـــــقــــــطـــــاع األمـــــنـي في
الـعـراق) واضـاف ان (اجلـانـبـ
ناقـشا إسـتمـرار جهـود التنـسيق
وتـبادل اخلـبـرات وتـشـكـيل فريق
عـــمل مــشـــتـــرك بــ الـــداخــلـــيــة
والـبـعـثـة األوربـيـة لـدعم الـقـطـاع
ــدني وتــعـزيــز قـدراته). األمـني ا
من جـهـته أشـاد رئــيس الـبــعـثـة
ي وأعـــضـــائــــهـــا بـــدور (الـــغـــا
ــتـمــيـزة في االرتــقـاء وجـهــوده ا
بعمل مـنظومـة األمن الداخلي في
الـــــعـــــراق وفق أسـس مـــــبــــادىء

حقوق االنسان).
مـؤكــدا أن (االحتـاد األوربي يــعـد
العراق شريكا أساسيا في جهود
مــــــكــــــافــــــحــــــة اإلرهـــــاب وإدارة

األزمــات). 
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اكـــد رئــــيس مــــجــــلس الـــوزراء
مــصــطــفى الــكـــاظــمي أنه غــيــر
راضٍ عن واقع بــغــداد  مــؤكــداً
عزمه إطالق حمـلة كبـرى إلعمار
ــكـتب الـعــاصــمــة. وقـال بــيــان 
االعالمي تــلـقــته (الــزمـان) امس
ان (الــكـــاظــمي الــتــقى وفــدا من
وجـهـاء أهـالي األعـظـمـية حـيث
اســـــتـــــمـع إلى شـــــرح عـن واقع
ــشـاكل الــتي تـعـاني ــديـنـة وا ا
منها وأهم احتياجاتها والسيما
ـرحـلـة التـي يواجه خالل هـذه ا
فـيـهـا الـعـراق حتـديـات جـائـحـة
كورونا وتداعياتها على الواقع

االقتصادي).
واشار الكاظمي  بحسب البيان
الى ان (األعـظـمـيـة تـمـثل مـديـنة
لــقــيم الــتــعــايـش وتــمــكــنت من
احلـفـاظ على هـويـتـها الـوطـنـية
بـــــــرغـم من الـــــــظــــــروف الـــــــتي
ناطق دن  وا واجهتها كسائر ا
العـراقيـة األخرى لـكنـها شـكلت
تــمــيــزاً في تــنــوعــهــا الـثــقــافي
اذ تشكل مع الـكاظمية والتراثي
ثـراءً لـلـعاصـمـة بـغـداد والـعراق
عموماً) واضاف (أنا غير راضٍ
عـن واقـع بـــــــــــغـــــــــــداد  وأراقـب
ــديـنـة من مــاتـعـرّضـت له هـذه ا
طـعـنـات ويجـب علـيـنـا أن نـعـيد
بـغداد الى زهـوهـا وألقـهـا وأنا
عــازم عـلى إطالق حــمـلــة كـبـرى
إلعـمــارهـا) وخـاطـب الـكــاظـمي
الـوفد قـائال (دوركم كـوجـهاء أن
تشاركوا في صنع األمل بالكلمة

الـطيـبة ونـريـد أن نرى شـبابـنا
يــعــمل ويــنــتج لــبــنــاء مــدنــنــا
وإعـمارهـا وال نـريـد أن نسـتـمر
في مسلسل احلروب) الفتا الى
(اهـميـة ان يـشـعر الـعـراقـي أن
الــطـرق مـازالت مــفـتـوحــة نـحـو
سـتـقبل) وتابع ان (أخـطـر ما ا
يـــواجه أي شـــعـب هـــو فـــقـــدان
األمل والبـد من توجـيه شـبابـنا
سـاهمة في بالـعمل واإلنتـاج وا
الــبــنـاء واإلعــمــار وأن صـفــحـة
احلروب سـتطـوى الى األبد وال
ــســـتـــقـــبل أفـــضل نـــفـــكـــر إال 

لشبابنا).
 وأعــــلــــنت هــــيــــئـــة الــــنــــزاهـــة
االحتاديـة عن ان رئـيس الوزراء
ـالـيـة لـلـعام  أفـصح عن ذمـته ا
 2020وقـــالـت دائـــرة الـــوقـــايــة
بالهيـئة في بيان تـلقته (الزمان)
امس إنَّها (تلقت استمارة كشف

ــالــيــة لــلــعــام اجلـاري الــذمَــة ا
اخلــــاصّــــة بــــرئــــيس مــــجــــلس
الــوزراء). وكــانـت الــهــيـــئــة قــد
ـنـصرم أفـصـحت نـهايـة الـعـام ا
عن تـــفــاصـــيل الـــتـــعــديل األول
لـقـانونـهـا الـنـافذ رقم  30لـسـنة
 2011 بــــعــــد إقـــــرار مــــجــــلس
الـنـواب الـتعـديل طـبـقـاً ألحـكام
ادَّة 61 والـبـند الـبـند أوالً مـن ا
ــــــــادَّة 73من ثــــــــالــــــــثــــــــاً من ا
ادَّة /16أوالً/ الدستور.وتنص ا
ج عــــلـى إلـــزام كـل من (رئــــيس
ونــواب رئـيس مــجــلس الـوزراء
والوزراء ومن بدرجـتهم) فضالً
ن يــشــغل إحــدى عن غـــيــرهم 
ـنـاصب الـرسـمـيـة الـوظـائـف وا
ادة في فـقراتـها كمـا تضـمنـته ا
األخــــرى بــــتـــــقــــد إقــــرار عن

الية).  هم ا ذ
وبشأن اخر  كشـفت الهـيئة عن

خــروقــاتٍ في آلـيــة عــمل مــعـمل
أوكسـج احللـة الطـبي التابع
لــدائــرة صـحــة مـحــافـظــة بـابل.
واشــــارت خـالل الـــــبــــيـــــان الى
(رصـــدهــــا  شـــبــــهـــات إخـــراج
كـمـيــات كـبـيـرة من األوكـسـجـ
خـارج الـضـوابط بـرغم من أزمـة
جــــائــــحــــة كــــورونــــا وحــــاجــــة
ـادة) ـاســة لـهـذه ا احملـافــظـة ا
واضـــــاف ان (فـــــريق عـــــمـل من
مـكـتب حتـقـيق الـهـيـئة فـي بابل
انــتــقل إلـى مــعــمـل أوكــســجــ
احلـلـة احلـكـومي الـتـابع لـدائرة
صحة احملـافظـة حيث  ضبط
ـشـروح فـيـهـا أصل الـسـجالت ا
قـيـام صــحـة احملـافـظـة بـإخـراج
  كـميـاتٍ كـبـيرةٍ من األوكـسـج
وبــيـــعــهــا بــحــجـــة جتــهــيــزهــا
لدائرتي الصحة في الكوت وذي
قــار) مـــؤكـــدا (عـــدم وجـــود أي
كتـاب رسـميٍّ  يدل عـلى اإليـعاز
بــــنــــقـل تــــلـك الــــكــــمـــــيــــات من
األوكــســجــ خــارج احملــافــظــة
الـــتـي تــعـــاني أصـالً من شـــحــة
ـادة بــســبـب تــفـشـي جــائــحـة ا
كـــــــورونـــــــا) مـــــــشـــــــيـــــــرا إلى
أن (الــتـــجـــهــيـــز  عــبـــر أحــد
ـنتسب دنـي غير ا السواق ا
لــصـــحـــة احملــافـــظــة) واوضح
الــبــيـــان ان (حتــريـــات الــفــريق
األولـــــــيــــــة قــــــادت إلـى وجــــــود
شـروحات بـالـسجل الـتي تـؤشر
هندس اخملتص على اعتراض ا
الـــتـــجـــهــيـــز بـــســـبب مـــعـــانــاة
احملــافـظــة من شح األوكـســجـ

وارتفاع معدالت الـوفيات فيها).

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

توقـعت الهيـئة العامـة لالنواء اجلوية
والــرصـد الــزلـزالي الــتـابــعـة لـوزارة
الـنـقل طـقس الـيـوم االثـنـ مـشـمس
وحـار وال تغير في درجار احلرارة .
وقـــالت الـــهـــيــئـــة في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـــزمـــان) امـس ان (طـــقس الـــيـــوم
ــنــاطق كـــافــة صــحــو االثــنــ فـي ا
ومـشمس وحار وال تغير في درجات
احلرارة  حـيث ستكون العظمى في

بغداد  46 درجة مئوية). 
وبــــشــــأن ذاته  اكــــد الـــــبــــيــــان ان
(مــراصــد الـزلــزالــيــة سـجــلت امس
حـدوث هزة أرضية في ايـران منطقة
كـيالن وتبـعد  23 كـيلـومـترا جـنوب
شـرقي قـضاء خـانـقـ في مـحـافـظة
ديــالى) واشــار الى ان (قـوة الــهـزة
بـــلــغت  5.1 درجـــة عــلـى مــقـــيــاس
ــواطـــنــون في رخـــتــر شـــعــر بـــهــا ا
خــانــقــ وبــغـداد بــشــكل خــفــيف).
ــواطــنـ الـى (أخـذ ودعــا الــبــيــان ا
احلــــيـــطـــة واحلـــذر واالبــــتـــعـــاد عن
الـــشـــائـــعــــات واألخـــبـــار الـــكـــاذبـــة
واإللـــتــزام بـــالـــوصــايـــا الـــزلــزالـــيــة
الــــصـــادرة من الــــهـــيـــئــــة). وســـبب
فــــيــــضـــان نــــهــــر أواش في إحلـــاق
أضـرار بأكثر من  49 ألف شخص
فـي مــنـــطــقـــة عــفـــر شــمـــال شــرقي

اضية. إثيوبيا على مدى األيام ا
وقـــــالت مــــســــؤولـــــة إثــــيــــوبــــيــــة إن
(الــفــيــضــانــات تـــســبــبت في نــزوح
حـــوالي  20 ألف شـــخص وإحلــاق
أضـرار بنحو 10 من  17 مـقاطعة
ـسؤولـة عدد األشـخاص ولم تـذكر ا
الـــذين تـــوفـــوا ولـــكــنـــهـــا اكــدت إن
اجلـــيش يـــنـــقل بـــعض األشـــخــاص

باستخدام مروحيات).

W∫ أعلنت وزيـرة اإلعالم اللبنـانية منال عـبد الصمد امس األحـد استقالتـها وعزت ذلك إلى إخفاق UI²Ý«

احلكومـة في تنفـيذ إصالحات وإلى االنـفجار الـهائل الذي هـز بيروت يـوم الثالثاء.وقـالت الوزيرة فـي مؤتمر
ا أن الواقع نال و صحفي (أعـتذر من اللبنانـي الذين لم نتمـكن من تلبية طـموحاتهم. التغـيير بقي بعـيد ا

لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من احلكومة).

UI¡∫ رئيس الوزراء يلتقي وجهاء منطقة االعظمية ببغداد

ي »U³I²Ý‰∫ رئيس اجلمهورية يستقبل في قصر السالم وزير الداخلية عثمان الغا
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فـرنـسـا: فـريق بـحث وانـقاذ مـؤلف من
 55شــــــخـــــــصــــــا ومـــــــعــــــهم  3كـالب
ــانـيــا: فـريق من الــدفـاع بــولـيــسـيــة.ا
ـدني مـؤلف من 50 شـخـصـا وفريق ا
آخــر طـبي من 5 أطــبـاء مـتـخـصـصـ
بــاإلخالء الـصــحي لــلـحــاالت احلـرجـة
انيا. األردن : فريق طبي من 99 إلـى ا
شــخـصـا يـرافــقـهم فـريـق مـتـخـصص
ومـستشفى مـيداني يتسع لـ48 سريرا
بــتــصــرف الــطــبــابــة الــعــسـكــريــة في
ـتحـدة األمـريكـية: اجلـيش. الـواليات ا
طـائـرتـان عـلى مـتـنهـمـا مـواد غـذائـية
وتـصل الثـالثـة ليال وعلى مـتنـها مواد
طـبيـة. قطـر: فريق بـحث وإنقـاذ مؤلف
من 45 شـخصا مسـتشفيـان ميدانيان
يـتـسع كل مـنـهـما لـ 500سـريـر وضع
أحــدهــمــا بــتــصــرف مــســتــشــفى مــار
جـــــرجس (الــــروم) ومـــــركــــزه مــــوقف
ــســتـــشــفى عـــيــنه وآخــر ســـيــارات ا
بــتــصـــرف مــســتــشــفى اجلــعــيــتــاوي
ـسـتــشـفى ومــركـزه مــوقف سـيــارات ا
عــــيــــنـه. اضـــافــــة الـى ذلك ســــتــــرسل
طــائـــرتــ يــومــيــا عــلى مــدار 3 ايــام
حتــمل مــواد غــذائــيــة ومــســتــلــزمــات
طـــبـــيـــة.تــركـــيـــا: فـــريق طـــبي من 37
شـــخــصــا وضع 20 مـــنــهم بــتــصــرف
وزارة الـصحة. كما ارسلت فريق بحث
وانـقـاذ مـؤلـفًـا من 17 شـخـصـا ومـواد
غــذائـيـة. روســيـا: فـريق بــحث وانـقـاذ
مـــؤلف من 157 شـــخــصـــا ومــعــهم 6

كالب بــولـيـسـيـة ومــسـاعـدات غـذائـيـة
ومـــخـــتـــبـــر لـــفـــحص كـــورونـــا وضع
بـــتــصـــرف وزارة الــصـــحــة.الـــكــويت:
طـــائــرة عـــلى مـــتـــنــهـــا مـــواد طــبـــيــة
وغـذائـيـة.اليـونـان: فريق بـحث وانـقاذ
مــؤلف من  12شــخــصــا ومــعـهـم كـلب
بــولـيــسي.ايـران: مــسـتــشـفى مــيـداني
وضـع بتصـرف وزارة الصحـة ومركزه
في اجلــامـعــة الـلــبـنــانـيــة في احلـدت
اضـافة الى مسلتزمات طبية. اجلزائر:
فــــريق بـــحـث وانـــقـــاذ مــــؤلف من 39
شـــخــصــا بـــ اطــفـــاء ودفــاع مــدني
وفـريق طـبي من  11شـخـصـا اضـافـة
الى مــــســــتـــلــــزمـــات طــــبـــيــــة ومـــواد
غـرب: مسـتشفـى ميداني مع غـذائيـة.ا
طـــاقم طـــبي مـــؤلف من  60شـــخـــصــا
سـيـكون بـتـصرف مـسـتشـفى الـوردية
اضـافة الى مواد غذائية وطبية ومواد
طـبـية خـاصة بـكورونـا.سـلطـنة عـمان:
مـساعدات طـبية. بـاكستـان: مساعدات
طــبـيــة وغـذائـيــة.قـبـرص: فــريق بـحث
وانــــقـــاذ مــــؤلف من 5  عــــنـــاصـــر من
ـدني ومـعهم الـشـرطة و5 مـن الدفـاع ا
8 كالب بــولــيـســيـة.تــونس: طـائــرتـان
عــــلـى مــــتـــــنــــهـــــمــــا مـــــواد طــــبـــــيــــة
وغــذائــيــة.كــازخــســتــان: فــريق طــبي
ومــواد غــذائـيــة وطـبــيــة.مـصــر: مـواد
ــتــحـدة: طــبــيــة.االمــارات الــعــربــيــة ا
مــسـلـتـزمـات طــبـيـة لـكــورونـا لـصـالح
اجلـيش.سويـسرا: مسـاعدات انسـانية

نـــــفـــــسه اصـــــدرت قـــــيـــــادة اجلـــــيش
الــلـبــنـاني- مــديـريــة الـتــوجـيه بــيـانـا
ــسـاعــدات الـتي تــضـمن تــفـاصــيل بـا

تلقاها لبنان لتخفيف االثار . 
ركزية إلدارة وقـال البيان ان (اللجنة ا
ـسـاعـدات الـطـبــيـة والـغـذائـيـة مــلف ا
وفـرق البحث واإلنقاذ والـفرق الطبية
الــتـي شــكــلــتــهـــا قــيــادة اجلــيش إثــر
ـرفأ باشرت مـهامها لـتنظيم إنـفجار ا
ـســاعـدات عــمــلـيــة اســتالم وتـوزيـع ا
ــقـــدمــة من الــدول الـــصــديــقــة وقــد ا
أنــشــأت لــلـغــايــة جلــانـا فــرعــيــة عـدة
عـنيـة والفرق لـلتـنسـيق مع االدارات ا
الـــتي تـــصـل تـــبـــاعـــا) مـــوضـــحــا ان
ساعدات التي أرسلت حتى تـفاصيل ا
سـاعـة اصدار الـبيـان كـانت كمـا يأتي:
تـشيـكيا: فـريق بحث وانـقاذ مؤلف من

36 شخصا و 4كالب بوليسية.
w³Þ o¹d

بـولـنـدا: فريق بـحث وانـقـاذ مؤلف من
55 شـخـصا و4 كـالب بولـيسـية و12
طـــبـــيـــبــا وضـــعـــوا بـــتـــصــرف وزارة
الـصـحـة. هـولـنـدا: فـريق بـحث وانـقاذ
مــؤلف من 65 شــخـصــا بــيـنــهم فـريق
ــــــدني طــــــبي وآخــــــر مـن الـــــدفــــــاع ا
والـهـندسـة ومـعهم 8 كـالب بولـيسـية.
بـلـجــيـكـا: أرسـلت طـائـرة عـلى مـتـنـهـا
أدويـة ومـعـدات طـبـيـة.ايـطـالـيا: فـريق
بــحث وانـقــاذ مـؤلف من  18شــخـصـا
بـينـهم فريق طـبي وآخـر من الهـندسة.
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ايــران والـسـعـوديـة لـلــتـبـاحث بـهـذا
الشأن. 

وقـال عبـد اجلبار في رسـالة صـوتية
اطــلـــعت عــلــيــهــا (الــزمــان) امس ان
(الـكـويت تسـعى الى منع الـعراق من
ــفـاوضــات الــبــحــريـة االشــتــراك بــا
ــشـتـركـة بــيـنـهـا وبــ الـسـعـوديـة ا
وايـران) موضـحا ان (هـذا التـصرف
ا جاء الـكويـتي لم يأت من فـراغ وا
بــعـد ســلـســلــة من االخـفــاقـات خالل

احلكومات السابقة). 
واضــاف ان (الــكـويت كــانت طــالـبت
يناء مبارك الـعراق بالربط السكـكي 
عندما كنت وزيرا للنقل ورفضت ذلك
سـؤولـ عـرب بأن مـن خالل ابالغ ا
الـــعــراق يـــتــحـــفظ عـــلى ذلك وبـــعــد
مـــغــــادرتي الـــوزارة رفـــعت الـــوزارة
الــتــحـفـظ وبـاشــرت الــكـويت بــبــنـاء

ميناء مبارك).
 مـشـيـرا الى ان (مـوقع ميـنـاء مـبارك
يتضمن مخالفة وكان يجب ان نتقدم
ـنــظـمـات بــشـكــوى في حـيــنه لــدى ا
ا الـدولـيـة لكـن العـراق ولم يـشـتك 
ـضي باتـفاقـية شـجع الـكويت عـلى ا
ـذلة خـور عـبـد الـله الـتي وصـفـت بـا
وهـذا االمر جـعل الكـويت تعـمل على
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دعـا وزيــر الـنـقل األسـبق عـامـر عـبـد
اجلـــبــار رئــيـس الــوزراء مــصـــطــفى
الـكاظمي الى مواجـهة سعي الكويت
ـــنــــطــــقـــة حلــــرمــــان الـــعــــراق مـن ا
االقـتصاديـة اخلالصة الـواقعة ضمن
شتركة مشيرا الى ـياه اإلقليمية ا ا
ان الـكـويت تـسعى الى ذلك من خالل
مـــــــنع  الـــــــعــــــراق مـن االشــــــتــــــراك
ــفـاوضـات مـشـتـركــة جتـمـعـهـا مع
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لـصـالح اجليش. الـسـعوديـة: طائـرتان
عــلى مـتــنــهـمــا مـســلـتــزمـات مــنـزلــيـة
ومعدات طبية ومواد غذائية.البحرين:

مستلزمات طبية وأدوية).
»dŠ  UŠUÝ

ويـواصـل الـشـبـاب الـلـبـنـاني الـتـطـوع
لـتـنظـيف شوارع بـيروت الـتي حتولت
إلـى مــا يـــشــبه ســـاحــات احلـــرب إثــر
ـــــدمـــــر الـــــذي ضــــرب االنـــــفـــــجـــــار ا
تـطوعات ـتطوعـون وا بـيروت.وعـبر ا
تعـاقبة عن سـخطـهم من احلكومـات ا
واتـهـمـوا احلكـومـة احلـاليـة بـاإلهـمال
قـدرة على مـعاجلـة األزمة كـما وعـدم ا
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في ما يشبه الـغرابة والطرافـة دعاني صديقي عـلي صاحب الى حضور
نهـائي بـكـرة الـقـدم للـفـرق الـشـعبـيـة في مـديـنـة احلريـة وقـد فـوجـئت حد
باراة قائمة وحكام وجمهور غفير فاق اكثر من الف العجب واالعجاب 
نسمة متجمع بشكل مكثف متقارب لم يعد للتباعد فيه ادنى تفسير او
تـعـلـيل  كـمــا ان الـكـمـامـة بـدت كــانـهـا تـعـيش آخـر عــهـدهـا ومـراحـلـهـا
القسريـة لشعب مـتمرد عـلى القرارات جـراء ضيم ما القـاه من حكومات
ا قـرونا... دكتـاتوريـة فاسـدة متـعاقـبـة ظل يرزح حتت نـيرهـا عقـودا ور
صار فيـها االذعـان للـسلطـة شيـئا غيـر معـقول بـعد ان فقـد الشـعب ثقته
باجراءاتها وشعاراتها التي لم تعمل له يوما بل ظلت طوال حقبها تبحث

عن مصاحلها اخلاصة على حساب الشعب وفقراؤه  ..
ـتـحـفـز اخـذت ابـحث عن أسـبـاب مــوضـوعـيـة لـهـذا الـكم اجلــمـاهـيـري ا
للـتـشجـيع وهـو يشـاهـد مبـاراة شـعـبيـة لم تـخلـو من الـلمـحـات والتـنـظيم
اجليـد بل واالحـترام لـلـحضـور والـشخـصـيات عـلى مـستـوى االسـتقـبال
ـشهـد الـرياضي والتـوديع وتـوزيع اجلوائـز .. في نـفسي اعـتـبرت هـذا ا
الشـريف في زمن الكـورونا وبـرغم احلـظر واجـراءات احلكـومة .. مـا هو
ـدينة اال تظـاهرة من نوع اخـر وتعـبيـر عن سخط اجلـماهـير وريـاضيي ا
على مـؤسـسـات الدولـة الـتي زحفـت وسرقت سـاحـاتهـم الريـاضـية حتت
تبريرات شتى كان اخرها محاولـة االستحواذ على آخر ما تبقى لهم من
ـتـعددة ملـعب تـرابي يـضم ابـنـاءهم بـعـد ان ضـاعت ونهـبت سـاحـاتـهم ا

بأسماء وعناوين يضيق اجملال لشرحها .. 
ـصابـ بكـورونـا وفقـا لـبيـانـات خلـية بالـرغم من تـصاعـد وتـيرة ارقـام ا
االزمة اليومية بصورة غدا العراق فيها يتصدر ارقام الوفيات في الوطن
الـعـربي .. اال ان كـثـيـر الـشـواهـد تــدل عـلى ان الـشـعب لم يـعـد يـخـشى
رحـلة الـتـعايش حـتى قبل إعـالنهـا رسمـيا  رض  لـدرجة انه بـاشـر  ا
ـتـضــرر دومـا من االجـنــدات والـكـوارث واحلــروب يـعـلن كـان الـشــعب ا
بطريـقته اخلاصـة : ( ان كورونا أصـبحت جزءا من األرشـيف والتاريخ)
رض ولم  اذ اختفت عـملـيات التـعفيـر اجلمـاعي التي انطـلقت بـدايات ا
ـنـاطق نـعـد نــرى لـعـجـالت الـصـحــة والـلـجــان اخملـتـصــة اثـرا لـهــا في ا
وزع الشعبـية .. حتى السالت الـغذائيـة فقدت بريـقها وحضـورها لدى ا
سـتـفـيـد مـعا  بـعـد ان أصـبـحت مـنبـهـات سـيـارات الشـرطـة خـجـولة وا
ـحـاوالتـهـا لـفـرض حـظـر الــتـجـوال الـذي اصـبح فـرضه بـذات االلـيـات
ية وعربية أخرى.. والطريقة األولى يعد نشازا مقارنة مع طرق بلدان عا
قطعا ان نـسبة ارتداء الـكمامـات اخذت باالضمـحالل لدرجة غدا لـبسها
ـا يعبـر عن يئسه يعد اجـراء فرديا ال يـنسـجم مع شعب متـعايش .. ور
من وضعه الـعام واصالحـات حكـوماته الـتي يسـمعـها مـنذ الـوالدة حتى
دفنت مـعه كـاحالم طوبـاوية فـشـلت القـرون والعـقـود واحلكـام واألحزاب

في ترجمتها ..
في حال طـريف مـعـبر بـدت الـنسـاء اكـثر الـتـزاما بـارتـداء الكـمـامات في
ظاهرة تـفسر طـبيعـة الطاعـة البـيتيـة للمـراة الشرقـية مقـارنة مع الرجل 
ظهر العام .. ال يقبلن بجزيئية شك يثير فهن يتعاملن بجدية مع الزي وا
االنتباه ويشعرهن بـنقص ما .. فضال عن تعاطيـهن وتوظيفهن كل جديد
ـقرونة بجمال مـظهر اكثر رسمي عهودة ا وحتويله جزءا من شياكـتهن ا
ثال النساء في من الرجل الشرقي والسيما الشعبي منه.  فعلى سبيل ا
مناطقنا هن الوحيدات ما زلـن يرتدين القفازات كاجراء بدا كانه
ـــظــهــره الـــعــام  في وقت ( طــخم ) مـــنــسق مـــنــظم 
أصبحت أسعار القفازات والكمامات تشهد تراجعا
واسعا يشيـر الى ان كورونا وتبعـاتها  بدت كملف
جتاري ينطبق عليه مبدا  العرض والطلب اكثر من

كونه التزاما صحيا وقائيا.
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يـعتزم رئيس مجـلس الوزراء مصطفى
ــتــحــدة الــكـــاظــمي زيــارة الــواليــات ا
ـــقــبل لــلــقــاء األمــريـــكــيــة األســبــوع ا
الـرئـيس دونالـد تـرامب وبحـث ملـفات

عدة.
وقـال بـيـان لـلـمـكـتب االعالمي لـرئـيس
احلــكـــومــة تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
ـقـبل زيارة (الـكـاظـمي يبـدأ األسـبوع ا
ـتــحــدة عـلى رســمــيـة إلى الــواليــات ا
رأس وفــد حـــكــومي بــنــاءً عــلى دعــوة
رســمـيـة حـيـث سـيـلـتــقي بـتـرامب في
الـعشرين من الشهر اجلاري) ,واضاف
ان (الــزيـارة تـبــحث مـلـفــات الـعالقـات
الـــثــنـــائــيــة بـــ الــعـــراق والــواليــات
ــتـحـدة األمــريـكــيـة والـقــضـايـا ذات ا
ــشـــتـــرك والــتـــعــاون في االهـــتــمـــام ا
مـــجــاالت األمـن والــطـــاقــة والـــصــحــة
واالقـــتــــصـــاد واالســـتـــثــــمـــار وســـبل
تــعــزيــزهـا فــضال عن مــلف الــتــصـدي
جلـائـحـة كـورونـا والـتـعـاون الـثـنـائي
شتركة للبلدين).  صالح ا ا يخدم ا

WLÝUŠ WKŠd

فـيـمـا أوضح الـبـيت األبـيض فـي بـيان
امـس أن (هـذه الـزيـارة الـتي سـتـجـري
في 20 آب اجلــاري تــأتي فـي مــرحــلـة
ـتــحـدة والـعـراق حــاسـمـة لـلــواليـات ا
بـينما يـواصالن التعاون من أجل دحر
تــنـظـيم داعـش بـشـكل دائـم ومـواجـهـة
الـتـحـديات الـنـاجـمة عن انـتـشـار وباء
ـســتــجــد). الفــتـا فــايــروس كــورونــا ا
االنـــــتــــبـــــاه الى انـه (خالل الـــــزيــــارة
ســيـــبــحث الــرئــيـــســان الــتــعــاون في
مـــجــاالت األمـن والــطـــاقــة والـــصــحــة
بـوصـفهـما شـريكـ مـقربـ يتـطلـعان
الى توسيع العالقات بينهما). واجرت
كـل من بــغــداد واشـنــطـن في حــزيـران
) للبت في ـاضي (حواراً ستـراتيجـياً ا
نتشرين مـستقبل اجلنود األمريكي ا

إدارة تـرامب عـلى سـبـيل إغـراء بـغداد
لالبـتـعاد عن طـهران عـبـر تقـد بدائل
مـاديـة مجـزية لـهـا. ومع اشتـداد وطأة
األزمــة عــلى الــعــراق بـدأ احلــديث عن
إمــكـانـيــة جلـوء الـبـلــد إلى االقـتـراض
ــكن لـلــواليـات اخلــارجي وهــو أمـر 
ــــتـــحـــدة أن تـــؤدي دورا فــــيه عـــبـــر ا
ـقـرضـ سـواء تـعـلّق الـتــوسط لـدى ا
األمر بالدول الصديقة لها أم بصندوق

النقد الدول حيث تتمتّع بنفوذ قوي.
وسـيـكون مـسـتـقبل الـقـوات األمريـكـية
في الــعـراق والـهـجـمــات الـصـاروخـيـة
ـسـتـمـرة الـتي تـتـعـرض لـها مـن قبل ا
جـماعات  ,هـو البـند األول عـلى جدول
أعــمـال الـزيـارة إذ يـفــتـرض أن يـتـفق
اجلـانبـان على خارطـة طريق لتـقليص
ـشـاركـة في بــعـثـة الـتـحـالـف الـدولي ا
احلـرب ضـد تـنـظـيم داعش في الـعراق
ـتحـدة وفـقا الـتي تـقـودها الـواليـات ا
ـصـادر سـيـاسـية ,لـكن تـقـلـيص بـعـثة
الـــتــحــالـف لن يــؤثـــر عــلى الـــتــعــاون
الــعـــســكــري بــ الــعــراق والــواليــات
ـتـحـدة الذي يـحـتل البـنـد الـثاني في ا

جدول الزيارة إلى واشنطن.
…býUŠ  UŽUL²ł«

وتــولى الــكــاظــمي رئــاســة احلــكــومـة
الــعـراقـيــة في ايـار خـلــفـا لـعــادل عـبـد
ـاضي ـهـدي الـذي  أُطـيح به الـعـام ا ا
أثـنـاء احـتـجـاجـات حـاشـدة مـنـاهـضة
 . للحكومة قُتل خاللها مئات احملتج
مـن جهة اخرى دعـا النائب عن حتالف
الــفــتح فــالح حــسن اخلــزعــلي رئــيس
الـوزراء الى حتـمل مـسـؤوليـة احلـفاظ
عــلى الـسـيـادة الـوطــنـيـة مـشـيـرا الى
خــروقـات أمـنــيـة وسـيــاديـة تـرتــكـبـهـا
الـقوات األمـريكـية عـبر إدخـالهم ادوية
ومـــواد غـــذائـــيــة فـــاســـدة من مـــنـــفــذ

جريشان احلدودي مع الكويت. 
وقــال اخلــزعــلي في كــتـاب مــوجه الى

وأخـذوا على عاتقهم الـتنفيذ االعمى
لــلـــقــرارات الــدولــيــة ثم ذهــبــوا إلى
مــزابل الـتـاريخ ثم حلـقــتـهـا قـضـيـة
ــذلـة) خــور عــبــدالــله واالتــفــاقــيــة ا
بـحسب تـعبيـرها مـشيرة الى ان (كل
هـــذه الــقـــضــايـــا لم جنــد مـن يــقــوم
بـفــتـحـهـا من مـنـطـلق أنـنـا أصـحـاب
حـق وأن الكـويت دولـة مـعتـديـة على

العراق) .
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ـــان ورأت نـــصـــيـف (ان عـــلى الـــبـــر
ـــوقف احلـــالـي أن يـــخـــتم عــــمـــله 
مــشـرف من خالل تــنـفــيـذ تــوصـيـات
تـعلـقة بـخور الـلجـنة 77 الـنيـابيـة ا
عــبـدالـله والــقـرارات اجملـحــفـة بـحق
الــــعـــراق كـــمــــا أن رئـــيس الـــوزراء
ســـيــحـــصل عــلـى احــتــرام الـــشــعب
وســيــدخل الــتــاريخ في حــال قــيـامه
ـــلـــفــــات في احملـــافل بـــفــــتح هـــذه ا
الـدولية وخصوصـاً ملف التجاوزات
الــكـويــتــيـة عــلى احلـدود الــعـراقــيـة
الـبرية والبـحرية والثـروات العراقية

سروقة من جانب الكويت). ا
 مـنوهة الى أن (العراق سينهض من
كــبـوته يـومـاً مـا ويــسـتـرجع حـقـوقه
كـافـة ). وكـانت  الـلجـنـة الـتـحقـيـقـية

ـانـيـة قـد اوصت بـإقـامـة دعوى الـبـر
قـضائـية بـخصـوص هذه االتـفاقـية 
وافقة على منح ربط سككي وبـعدم ا
لــلـكـويت.  وطــالـبت نــصـيف رئـيس
الـوزراء وجهاز األمن الوطني بتنفيذ
ـنـتج الـوطني من إجـراءات حـمـاية ا
خـالل منع استيـراد مادة دبس التمر
تـــزامـــنـــاً مع مـــوسم إنـــتـــاجه داخل

العراق. 
وقـــالت نـــصـــيف فـي بــيـــان امس ان
(الـعــديـد من الـشـكـاوى وصـلـتـنـا من
أصــــحــــاب مـــعــــامل دبـس الـــتــــمـــر
يـطــالـبـون فـيـهـا بـإيـقـاف اسـتـيـراده
لــكــــــــــــونـه ضــمن قــائــمــة حــمــايــة
ـــنـــتج الـــوطـــني أوالً وألن مـــوسم ا
إنــتـاجه يــصـادف في هــذه االيـام من
الـسنـة ثانـياً عـلمـاً بأن مـعامل دبس
الـتـمــــــر تـوفر لـقمـة الـعيش لـلعـديد
ـهـددين بـقـطع أرزاقـهم مـن العـمـال ا
في حــال الــســمــاح بـاســتــيــراد هـذه

ادة). ا
مشيرة إلى ان (هناك وكيل في بغداد
يــقـوم بــإدخـال كــمـيــات كـثــيـرة جـداً
ـنتج احمللي رغم ويـتسـبب بكـساد ا

نع استيراده).   وجود قرار 
وأكــــدت نــــصــــيف (ضــــرورة تــــدخل

الــتــفــاوض مـع ايــران والــســعــوديـة
ـنطـقة اخلالـصة الـتي تعطي بـشأن ا
سـافـة على لـلـعـراق حق التـصـرف 
ـا تـضمه امـتـداد 200 مـيل بـحـري 
مـن ثروات ومـوارد اقتـصاديـة بهدف
ــــنــــطــــقـــة حــــرمــــان الــــعــــراق مـن ا

اخلالصة).
داعـيـا الكـاظمي الـى (االهتـمام بـهذه
ــهــمــة) مــنـوهــا الى ان الــقــضــيــة ا
(ايـران والسـعوديـة لم يعـترضـا على

فاوضات).  اشتراك العراق با
من جــهـتـهـا طــالـبت الـنـائــبـة عـالـيـة
نـــصــيـف رئــاســـة مــجـــلس الـــنــواب
ـتعلقة بـتنفيذ توصـيات اللجنة 77 ا
بـقضـية خور عـبد الله داعـية رئيس
الـوزراء إلى رفع دعـاوى قضائـية في
احملــــاكم الــــدولــــيـــة ضــــد الـــكــــويت
لـتجاوزهـا على حدود العـراق البرية

والبحرية . 
وقـالت في بيان امس انه ( سبق وأن
حــذرنــا من قــيــام الــكــويـت بــإنــشـاء
مـيـنـاء مـبـارك الـذي تهـدف من خالله
إلى تــدمــيــر اقـتــصــاد الـعــراق كــمـا
نــبـهــنـا إلـى اخملـطط اخلــطـيــر الـذي
تـقوده الكويت وبعض اخلونة الذين
كــانـوا مــرتـزقــة ومـحــامـ لـلــكـويت
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تــقــدمت نــقــابـة احملــامــ في بــيـروت
بـالـشـكر والـتـقـديـر إلحتاد احلـقـوقـي
الـــعــرب عـــلى تـــضــامـــنه مع الـــشــعب
ــفـجــوع بــتـفــحــيـر مــرفـأ الــلــبـنــاني ا

بيروت. 
وقـال نقـيب احملامـ في بيـروت ملحم
خـــــلف في كــتــاب مـــوجه الى األمــانــة
الـعـامـة لالحتـاد تـلـقـته (الـزمان) امس
(تـبـلـغـنـا كـتـابـكم بـتـاريخ 2020/8/6
الـذي تعـربون فـيه عن كامـل تضامـنكم
مع الـشعب اللبنانـي. وإننا نلقى بع
الــتـقـديـر مـدى تـضـامــنـكم مع الـشـعب
الـلبنـاني الصامـد الذي تتـقاذفه جميع
الــظــروف الــســيــاســيــة اإلقــتــصــاديـة
والـــصـــحـــيـــة نـــعـــرب لـــكم عن كـــامل
تـقديرنا للعبارات الواردة في كتابكم)
ناسـبة لـتكرار مـضيـفا (وانتـهز هـذه ا
شــكــرنـا ومــحــبـتــنــا لــكل حـقــوقي في
اإلحتـــاد).وكـــان احتـــاد احلــقـــوقـــيــ
الــعـرب قــد طــالب بـتــحـقــيق دولي في

التفجير . 
نـــقــيب احلـــقــوقـــيــ الـــعــرب ضـــيــاء
الـسـعـدي عن تـضـامن االحتـاد الـكـامل
مع الـشعب اللبناني في محنته وحزنه
الــــبـــالغ لــــوقـــوع أعــــداد هـــائــــلـــة من
ـــصـــابــ داعـــيــا الى الـــضــحـــايــا وا
الـــوقــــوف مع  الـــشــــعب الـــلــــبـــنـــاني
ومـــســاعـــدته  في اجملـــاالت الــطـــبــيــة
واالقــتـصــاديــة وغـيــرهـا. وفي الــشـأن
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رئـيس الوزراء وجهـاز األمن الوطني
لـتطبيق التـعليمات احلـكومية بشكل
صــارم ومـنع اســتـيــراد دبس الــتـمـر
نـهـائـيـا سـواء في مـوسم إنـتاجه أم
في غـــيــر ذلك" مــبــيــنــة ان "حــمــايــة
ـكن الــصـنـاعـة الـوطـنــيـة مـسـألـة ال
الــتــهــاون فــيــهــا لــكــونــهــا تـتــعــلق

باقتصاد البلد). 
مـن جـهـة اخــرى هـاجم نــائب رئـيس
دولــة اإلمـارات حـاكم دبي مـحـمـد بن
راشـد آل مكـتوم الـسيـاسيـ العرب
مــتـهـمـاً إيــاهم بـسـوء اإلدارة . وقـال
ابن راشـد في سلـسلـة تغـريدات على
ــوقع تــويــتـر حــســــــابه الــرســمي 
امـس إن (اخلــــوض الـــــكـــــثــــيـــــر في
ـنا الـعربي مضـيعة الـسيـاسة في عا
لـلـوقت ومَـفـسـدة لألخالق ومَـهـلـكة

للموارد).
وأضـــاف ان (من يــريــد خــلق إجنــاز
يدان والتاريخ لـشعبه فالوطن هو ا
هــو الـشـاهـد إمـا إجنــازات عـظـيـمـة
تـتحدث عن نفسها أو خطب فارغة ال

قيمة لكلماتها وال صفحاتها).
ورأى ان (هــــــنـــــالـك فــــــائـــــضًــــــا من
الـسياسي في العالم العربي بينما

. ( هنالك نقص في اإلداري

فـي الــعــراق في إطــار الـــتــحــالف ضــد
داعش الـذي تقـوده امريـكا.من جـانبهم
اكد مراقبون أن الكاظمي سيتوجه إلى
تـحـدة على رأس وفـد رفيع الـواليـات ا
ـستوى الستئناف اجلولة الثانية من ا
ــفـاوضـات الــثـنـائــيـة الـتي انــطـلـقت ا

اضي.  جولتها األولى في حزيران ا
وقـــال مــراقــبـــون لـ (الــزمــان) امس إن
(كـالل الـــبــلـــديـن حـــدّدا مـــوعـــد زيــارة
الـكاظـمي إلى واشنطن وجـدول أعماله
الــذي يـتـضـمن أربــعـة مـلـفــات رئـيـسـة
وعــددا من الــبــنــود الــفــرعــيــة الــتي ال
يـتردّد البعض في رفع سقف التوقعات
مــنـهــا كـونـهــا سـتــشـكل مــنـعــطـفـا في
الـعالقـات اإلقـلـيمـيـة والـدوليـة لـلـعراق
بــالــنـظــر إلى اشــتـداد الــتــنـافـس عـلى
الـنـفـوذ بـ واشنـطن وبـغـداد وبـلوغه
مــرحـلــة كــسـر الــعـظم بــفــعل سـيــاسـة
الــضـغـوط الـقـصــوى الـتي تـنــتـهـجـهـا
إدارة تــرامـب عــلى إيــران الــتي تــلــوح
بـاسـتـخـدام مـا تـمـتـلـكه مـن إمـكـانـيات
ـا في ذلك لــلـرد عــلى تـلك الــضـغــوط 
ـسلـحة لـضرب اسـتـخدام اجلـماعـات ا

صالح األمريكية هناك). القوات وا
الفـت الى ان (الكاظمي سيلتقي خالل
ـســؤولـ في زيــارته عــددا من كـبــار ا
اإلدارة االمـريـكيـة بيـنـهم وزيرا الـدفاع
واخلــزانــة وبـحث عــنــاوين ســيـاســيـة
وأمنية بارزة لكن بعض اجلهات تأمل
أن يــكـون مــلف االقــتـصــاد في مـقــدّمـة
ـباحـثات التي سـتجري والـتطلع إلى ا
مــســاعـدة أمــريــكـيــة في جتــاوز أزمـته
ــالـيـة احلـادة والـنــاجتـة عن جـائـحـة ا
كـــورونـــا في ظـل انـــخـــفـــاض أســـعــار
الـنـفط). وتعـوّل تلك الـدوائر عـلى قدرة
الــكــاظــمي في الــتــفــاوض مع الــطـرف
ــــلـــفـــات األمـــنـــيـــة األمـــريــــكي عـــلى ا
والــسـيــاسـيــة واالقـتــصـاديــة كـحــزمـة
واحــدة وهــو مــا يــتــوّقع أن تــقــوم به
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يوم 1921/6/12 المـيـر فـيــصل بن احلـســ يـغـادر مـديــنـة جـدة عـلى
البـاخـرة االنـكلـيـزية نـورث بـروك قـاصداً الـبـصرة لـكي يـكـون ملـكـاً على

كوناتي )  العراق ( وارجو اعذاري من التوصيف ا
 مـعه إثــنـان من الـســنـة هــمـا الـشــيخ يـوسف الــسـويـدي والــد اثـنـ من
ـلـكي وحتـسـ قـدري الـلـبـنـاني وخـمـسـة رؤوسـاء الـوزارت في الـعـهـد ا
شيعـة هم رستم حيـدر اللبـناني الذي اغـتيل عنـدما اصبح وزيـراً للمـالية
سنة 1940 والسيـد محـمد حـسن الصدريـ (الكـظمـاوي) الذي اشغل
منـصب رئيس مـجلس االعـيان ورئـيس مجـلس الوزراء وهـيئة االنـابة عن
لك ورئـيس احملـكمـة الـعلـيـا حتى وفـاته سـنة  1956والشـيـوخ السـيد ا

محسن ابو طبيخ والسيد علوان الياسري والشيخ رايح العطية.
وفي 23 من نفس الـشـهر وصـلت البـاخـرة الى البـصرة وركـبـوا القـطار
ـا وصل احلـلة أمـر بـقطـع الرحـلـة لكي لك فـيـصل  الى بغـداد غـيـر ان ا
ـلك يـذهب لـزيـارة الـنجـف وكربـالء وفـعالً جـهـزوا سيـارات لـذلك وادى ا

مراسيم الزيارة للنجف وكربالء وبعدها استأنف رحلته لبغداد.
يوم 29 من نفس الـشـهـر وصل بغـداد و اكـمال االجـراات االحـتفـالـية
وصدر قرار مجـلس الوزراء باالجـماع فيـصل ملكـاً على العراق في 11
ـوافقة على ان يكون تموز و اكمال النـتائج اخلاصة باالسـتفتاء حول ا
ـوعـداً لـلـتـتـويج ـلك فـيـصل يـحـدد يـوم 23  مـلـكـاً عـلى الـعـراق ولـكن ا
صـادفة ذلك الـيوم يـوم الغـدير وعـلى الرغم من احلـاح االنكـليـز ورئيس
ـوعــد الكــمـال ــســتـشــارون عــلى اجــراء الـتــتــويج قـبـل ذلك ا الـوزراء وا
لك فيصل أصر عـلى ان يصادف يوم تتويجه يوم الغدير متطلباته لكن ا
ــوعـد ولـم يـقـبـل طـلــبـات اجـراء وكـان له مــا أراد وأجل الـتــتـويـج لـهـذا ا
وعـد اي موعد يـوم الغديـر الثامن عـشر من شهر ذي التتويـج قبل هذا ا

احلجة الذي يصادف يوم 1921/8/23.
ـلك فـيصل ان ا حـدد مـكان االحـتـفال بـالـتتـويج في الـقـشلـة اشـترط ا و
يـبـدأ احلــفل الـسـاعــة الـسـادســة صـبـاحـاً ووافــقـوا عـلى ذلـك مـتـذرعـ
لك فـيصل أضمر قراره في الذهـاب الى الكاظمية بحرارة اجلو  ولكن ا
ألداء صالة الظهـر الن بدء احتـفال التـتويج مبـكرا يعـني انتهـائها مـبكرا
وفـعالً  اكـمال احـتـفـاالت الـتـتـويج الـسـاعة الـعـاشـرة او بـعـدهـا بـقـليل
ا مـكـنـه من الـوصـول الى الـكـاظـميـة واداء صـالة الظـهـر في صـبـاحـاً 

الكاظمية.
لك فـيـصل االول الـيـوم والـساعـة كـمـوعد وهذا هـو الـسـبب في حتـديـد ا
للتويج  وليس يوما سابقا لهذا اليـوم او وقتا اعتياديا كأن تكون الساعة
وعد االعتيادي لـبدء مثل هذه االحتفاالت على الرغم من العاشرة وهي ا
اكمال االجراءات قبل هـذا التاريخ وعلى الرغم من ان الـساعة السادسة

صباحاً مبكرة جداً كوقت الحتفالية رسمية رحمه الله . 
الفـاحتـة عـلى روحه فلـقـد وحـد الشـعب وجـعل واليـة بـغداد دولـة الـعراق
الدوله رقم 57  في عالم ودنيـا الثالثـينـات وصدر قرا ر
ـتــحـدة في 1932/10/3  مـجــلس عـصــبــة اال ا
متـضمـناً الـغاء االنـتداب عن الـعراق واالعـتراف به
دولة وازالة االنـتداب عن العـراق قبل مصـر ولبنان

وغيرهما من الدول العربية.

الـكـاظمي اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس
انـه (استـنـاداً للـمادة  50مـن الدسـتور
والـتي اقسمنا فيها فيها بأن - أحافظ
عـلى استقالل الـعراق وسيادته وأرعى
مــصــالح شــعـبه وأســهــر عـلـى سالمـة
أرضـه وسمائه ومـياهه وثرواته- ومن
ـيــدانـيــة نـعــلـمـكم خالل مــتـابــعـتــنـا ا
بـوجود خـرق أمني وسـيادي من خالل
الـقـوات األمريـكيـة الـتي تدخل الـعراق
مـن منـفـذ جريـشـان احلـدودي مع دولة
الـكـويت والـذي يـبـعد  80كـم عن منـفذ
سفوان احلدودي وغير خاضع للرقابة

ـنـافـذ احلـدودية) واإلدارة مـن هـيـئـة ا
مــــوضـــحــــا ان هـــذه الــــقـــوات تــــقـــوم
بـإدخـال(معـدات اولـية وأسـلـحة بـشكل
ا يتنافى مع قرار مجلس شبه يومي 
الـنـواب الـذي يـقـضي بـإخـراج الـقوات
ـا فيـها الـقوات األجـنبـية من الـعراق 
األمـــريــكـــيــة). وحتـــدث اخلــزعـــلي عن
تــوافــر (مــعــلـومــات بــإدخــالــهم ادويـة
ومــواد غـذائــيــة فـاســدة والـتــهـرب من
الـضـرائب والـكـمـارك في إدخـال بـعض
واد إلى العراق) مشيرا الى ان (هذا ا
ــثل خــرقـاً أمــنــيـاً الــتــصـرف واألداء 

وسـيادياً ويـعد أيضـاً شكالً من أشكال
ادة  /7ثـانـيـاً اإلرهـاب اسـتـنـاداً إلـى ا
حـاربة من الـدسـتور : تـلـتزم الـدولـة 
اإلرهـاب بـجـمـيع أشـكـاله وتـعـمل عـيل
ـراً أو حــمــايــة أراضــيــهــا مــقــراً أو 

ساحة لنشاطه).  
وخــتم اخلــزعــلي بــالـقــول (لــلــتــفـضل
بـــاالطـالع وإعالمـــنـــا إجــــراءاتـــكم مع
تـأييدنا خلطواتكم بفرض هيبة الدولة
ـنافذ احلـدودية بكل والـسيـطرة على ا
الــعــراق وكـل مــا من شــأنه ان يــحــقق

صلحة الوطنية). السيادة وا

يــنــبــغي. ونــشــروا صـورهـم ومـقــاطع
الـــفــــيـــديـــو عــــلى مـــواقـع الـــتـــواصل
االجـتماعي وتساءل بعضهم بسخرية
شــديـد: "أين هي الـدولـة" و "هل لـبـنـان
أزمــة فـي شــكل دولــة".وشــهــد لــبــنــان
ألشــهــر طــويــلــة تـظــاهــرات مــطــالــبـة
بإسقاط الطبقة احلاكمة متهم إياها
بــالـفـسـاد ودفع الـبالد إلى أسـوأ أزمـة
اقـتـصـاديـة مـنـذ احلـرب األهـلـية.وقـتل
االنــفـجـار في مـرفــأ بـيـروت الـذي وقع
الـثـالثاء 4/آب  154شـخـصـا وأصـاب
خـــمــســة آالف آخــرين وأحــدث دمــارا

هائال في أرجاء بيروت.

»½UI–∫  رجل امن لبناني يراقب عمليات اطفاء احلرائق واالنقاذ في بيروت
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يـتفق الـتـربويـون وعـلمـاء االجـتمـاع عـلى أن اإلنـسان  بـقـيمـته االجـتمـاعـية 
فـمجتمع جاذب بقيمه وعاداته وتقاليده  ومجتمع طارد بها . وبالقطع أن كل
سايـرة . وليس العبرة ا لديـهم فرحون بدلـيل التطبع والتـماشي وا مـجتمع 
ـألوف  لـكن العـبرة نـحرف واخلـارج عن ا بـالصـحيح والـرافض لـلدخـيل وا
تبع  فصحـيح في مجتمع يسوده االنحراف والدخيل تعارف وا بـالسائد وا
 إمـا مجنـون  أو مرفوض  أو مـغرد خـارج السرب . ال يـختلف اثـنان على
أن الـعراق كان آخر الـكبار الذين احـتفظـوا بقيمـهم االجتماعـية واألخالقية 
ـنـظـومـة اخلـلـقيـة وفي فال حـديث عن الـدين والـعـراق قـائم  وال حـديث عن ا
الـعـراق أخالق  وال تـصـدي لـلـشـجـاعـة وفي الـعـراق رجـال  وال مرويـة عن
عـلم العـراقي يصدح الـكرم واليـد العـراقية تـطول  وال نـظير لـلعـلم وصوت ا
عـلماً وأدباً وتربية . ويـبدو أن من أراد الكيد بالعـراق اتفق على كلمة سواء 
أن ال إطـاحة بالعراق ومنظومته األخالقية  قائمة متماسكة  فكان خرق هذه
نحرف ـنظومة اقصر الطرق لإلطاحـة بالكبير  فكان الـعدوان بوابة قبول ا ا
ثل الـشائع اجلار قبل الدار من االخالقـيات  فبدء الراحل بـاجلار  عمالً با
 فـراح يطـرق األبـواب بـحثـاً عن الـرجال األجـانب لـتـعويض رجـاالت الـعراق

الذين سيقوا حلرب ال ناقة لهم فيها وال جمل . 
ثم ضم الـشـقيق بـعـدوان يـندى له جـبـ اإلنـسانـيـة بـدعوى اإلرث الـتـاريخي
طمأن بـلصوص سيـبقى التاريخ مـرة  وتمدد اجلار بـأخرى  ففجع اآلمـن ا
يـذكر أخـبـارهم . ومـا ب احلـربـ كان مـعـول الـهد يـطـرق األبواب  لـيـخلق
الـصدع االجتـماعي  فكُـرمت الزوجـة التي اعدمت زوجـها بوشـاية  بوظـيفة
أعـلى  وأمتطى اجلار الذي وشى بجـاره سيارة تلطخت بـدم شهيد  وتقاتل
أفـراد األسرة الواحدة على تركة أضحيـة أريق دمها بحرب عبث  خُيل فيها
ــسـلـسـل الـقـتل لــلـدكـتــاتـور أن الــنـصـر فــيـهــا نـاجـز مــنـجــز . واسـتـكــمـاالً 
االجـتمـاعي كانت الـغزوة الـتي قتـلت واماتت وأذلت وأفـقرت وأضعـفت  نعم
هي الـعـشرة األخـيـرة في مـخـطط قـتل الـقـيمـة األخالقـيـة في بـلـد عـلم الـعالم
الـدين والــتـدين واألخالق والــشـرف والــغـيـرة والــصـدق والــكـرم  حـيث اذل
احلـصـار أعزت قـوم  وسـيّـد أذلت مـطرودين  فـالـسـحت يـنمـو لـكـنه يـخلف
خـراب ويـتـرك حــطـام ويـحـول رمـاد . ويـبـدو أن مـن أراد الـنـيل من الـعـمالق
عـلم  فـشـرع بـقـتله  ادرك أن ال مـقتـل للـمـنـظـومـة القـيـمـيـة دون الـنيل مـن ا
فـأفقر وذُل وجاع وعرى  وافترش األرض طلباً للرزق  وأتذكر جيدا مشهد
نكوبة  إذ شاهدت أرقـني وأدركت حينها أن العراق صار في اخبار األ ا
نصـرم  تتلمذت على يديه في عـمالق في منتصف العقد األخـير من القرن ا
درسية ستلـزمات ا الـسن األولى من عمـر الدراسة يفـترش األرض ليبـيع ا
بـعد أن اصبح مـرتبه الشـهري ال يعـادل طبقـة بيض  واذا بتـلميـذ ال يتجاوز
عـمره عشـر سنـ يتفـاصل معه في سـعر قلم رصـاص أظن ال لسـعره ولكن
بـقصد اإلذالل فـتيـقنت حـينـها أن الوطن آل لـلسـقوط  وان الـعراق خرج من
ـتبارون  وما زاد ـقدراتهم ا خـانت الكبـار ليصطف في طـابور من يتالعب 
ـســتـلـزمـات في يـقـيــني أن اسـتـاذي ذاتـه بـعـد حـ وجــدته انـتـقـل من بـيع ا
ـكتبيـة الى بيع اخلضار  وعـلى حياء تقـربت منه وسألته عن سـبب التحول ا
في بـيع البضاعة  فأجابني لم يعد في العراق من يحترم القلم  لكن ال احد

يستغني عن اخلضار. 
ويـقـينـاً أن هـذا االنـهيـار الـقـيـمي صـاحبه انـهـيـار  انـساني وأخـالقي  فمن
أسـتاذ كنا ننحـني له إكباراً وإجالال  الى أستاذ نتـفاصل معه في سعر قلم
 من أسـتـاذ نـولي هـربـاً مـن مـهـابـته الى أسـتـاذ نـسـعى إلذالله  من أسـتـاذ
نـتـيـمن بـرؤيته الـى أستـاذ نـسـعى لـلـنـيل مـنه  ويـحـدثونـك عن األمل والـرؤيا
وخـارطة الطريق واالستـراتيجيات وخـطط النهوض بالـبلد  واألستاذ ال يزال
في مـوخرة الركب  يـحبـو  مرة يبـحث عن العالوة وأخرى عن اخملـصصات
ستجد أن منظومتنا القيمية  وثالثه عن قطعة األرض التي تأويه  والالفت ا
ـربي الـتـربـوي حـكـايــة تـتالقـفـهـا ألـسن من انـحـدرت الى درجـة راح فـيـهــا ا
تــتــلــمـذوا عــلى يــديه من عــلى مــنــصــة الــتـخــريب االجــتــمــاعي ال الــتـواصل
االجـتمـاعي  مـرة البتـزازه  وأخـرى للـنـيل من النـزر الـذي تبـقى له  وثـالثه
ـتـطاول ـتـقول ا سـتـجدة أن ا إلخـفاق في اخـتـبار  واألخـطـر في الظـاهـرة ا
راح يـنشـر اإلسـاءات باسـمه ال بـاسمـاء مسـتـعارة  كـيف ال واألمـر منـسجم
وحـريـة الـفـكـر والـتـعــبـيـر  ومـتـطـابق ومـعــايـيـر حـقـوق اإلنـسـان  وال أسـرة
حتــاسب وال عــقــاب يــنـزل  وال مــجــتــمع يــطـرد  ويــحــدثــونك عن الــتــطـابق
عايير تسلب مجـتمعنا قيمته األخالقية عـايير الدولية واإلنسانيـة  اال تباً  وا
وتـنحدر به الى قـيم تمس كـرامة اإلنسـان ال لشيء اال بـقصد االبـتزاز . على
مـتـخذ الـقـرار وراسم الـسيـاسـة والـسـاعي صوب االصالح أن يـبـدأ شـارعة
طـريقـه بتـرمـيم مـا تصـدع من قـيم اجـتـماعـيـة  واخالق إنـسانـيـة  ومـبادىء
تـربويـة  فبـناء اإلنـسان أسـمى درجـات الوطـنيـة  فبـغـير اإلنـسان قـد تشـيد
مـدنية لكنها تبقى خاوية تتالقـفها األهواء  جسد دون محتوى  ومظهر دون
عاصرون مـضمون . ويقيناً أن عراق ماضي تـغنت به األجيال  وانحنى له ا
ـا عــراق رأى في اإلنـسـان الــقـيـمـة  وتـغـنى بــشـمـوخه مـن قـرأ مـنــاقـبه  إ
األسمى فقدمه على كل مقدم  فقيمة البالد بقيمة شعبها ال بشموخ بناءها 
ـسـتغـرب أن ال حـديث يـدور اليـوم عن اإلنـسان  فـمن يـهن يـسهل والالفت ا
الـهوان فيه  فصـحة اإلنسـان ما يتسـامح بها في الـعراق وجتهيـله مقبول 

ودمه رخـيص  وكـرامـته ال قيـمـة لهـا  ويـحـدثونك عن
اء  فقـبل البحث اجلـماد والنـبات  عن الـكهربـاء وا
ــســـتـــلــزمـــات البـــد من الـــبــحـث في الـــثــوابت عـن ا
واألسـيـات  فال وطن دون إنسـان  وال إنـسان دون
كـرامــة  وال كـرامــة دون مـنـظـــــومـة تــقـدمه الى كل

مقدم .

ـواد قـضـية مـشـيـرا الى ان (من ابـرز ا
كـركـوك والـتـعـداد الـسـكـاني والـدوائـر
وعد االنـتخابـية).واوضح ميـرزا ان (ا
احلـــكــومـي إلجــراء االنـــتــخـــابــات في
ـقـبل غـيــر مـوفق وسـيـكـون حــزيـران ا
بـنـسبـة مـشاركـة جـدا ضعـيـفة) داعـيا
الـى (تـأجــيـلــهــا الى تــشـرين االول في
ـطـلع ـهـا الى مـوعـد  2021 او تـقـد

 .(2021
وفي بـغـداد دعـا عـضـو جلـنـة مـتـابـعـة
تـنـفـيـذ الـبـرنـامج احلـكـومي الـنـيـابـية
حــازم اخلــالـدي احلــكــومـة االحتــاديـة
بـالتحقيق والكشف عن مبالغ بيع نفط
. سربة حديثاً علومات ا اإلقـليم وفق ا
وقـــال في بـــيــان (نـــطــالـب احلــكـــومــة
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بـحث رئـيس اجلـمهـوريـة بـرهم صالح
مع رئـيسي مـجلسي الـوزراء والقضاء
األعــلـى كال عــلى انــفــراد ســبل إجــراء
انــتـخــابـات مـبــكـرة ونــزيـهــة  مـؤكـدا
أهـمية تضافر اجلهود الجناح العملية
االنـتـخابـيـة. وقال بـيـان رئاسي تـلـقته
(الـــزمـــان) امس ان صـــالـح اســتـــقـــبل
رئــيس الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي
وبــــــحث مــــــعـه (مـــــجــــــمـل األوضـــــاع
الــســيـــاســيــة واألمــنــيــة والــصــحــيــة
واالقـــتــصـــاديـــة في الــبـالد وتــأكـــيــد
وجـــوب إجــراء انـــتـــخــابـــات مــبـــكــرة
ا تـضمنه الـبرنامج ونـزيهـة التزامـاً 
احلـكومي). وبـحسـب البـيان فـقد شدد
الــرئـيـســان عـلى (ضـرورة االســتـمـرار
ــطـاردة فـلــول اإلرهـاب وإدامـة زخم
انـتـصارات قـواتنـا األمـنيـة واحملافـظة
ـتـحـقـقـة وتـرسـيخ ـكـتـسـبـات ا عـلـى ا
ــدن وتــمت أيــضـاً األمـن في جــمــيع ا
مــنـاقـشــة الـسـبل الــكـفـيــلـة لـلــتـصـدي
جلـائحة كورونا ودعم اجلـهات الطبية
والـصـحـيـة والـسـانـدة لـضـمـان صـحة
ـــــواطــــــنـــــ فـــــضـالً عن وسـالمـــــة ا
اســــتـــعــــراض احلـــلــــول واإلجـــراءات
ـــــتـــــخـــــذة لـــــلـــــخـــــروج مـن األزمــــة ا
االقـــتـــصـــاديـــة بـــتـــقـــلـــيص اإلنـــفـــاق
احلــــكــــومي وزيــــادة مــــوارد الــــدولـــة
وتــرســيـخ أسس اإلصالح في الــبالد.)
مـضيفـا انه (جرى تأكيـد أهميـة تعزيز
الــعـالقــات بــ احلــكــومــة االحتــاديــة
وحـكومة إقليم كردستان وضرورة حل
ا يـضمن حـقوق ـاليـة  اإلشـكالـيات ا
ـواطـنـ الـدسـتوريـة).كـمـا  اسـتـقبل ا
صـالح رئـيس مـجـلس الـقـضـاء األعلى
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الـــقــاضـي فــائق زيـــدان (وجــرى خالل
الـــلــقـــاء بــحـث إجــراء االنـــتــخـــابــات
ـبكـرة وتأكـيد أهـميـة تضـافر جـهود ا
ا يضمن اسـتقاللية ونزاهة اجلـميع 
الــعــمــلــيـة االنــتــخــابــيـة ويــســهم في
ــواطن وتـمـكــيـنه من اســتـعـادة ثــقـة ا
ــارسـة حـقه الـدسـتـوري) وفق بـيـان
رئـاسي تلقته (الزمان) امس اضاف ان
الـلقاء شهـد ايضا (التـطرق إلى أهمية
اإلســــراع في إقــــرار تـــعــــديل قــــانـــون
احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيا ودعم دور
ـكـافــحـة الــفـســاد وتـرسـيخ الــقـضــاء 
الــعــدالـة والــتــعـاون والــتــنـســيق في
مـجال تشريع الـقوان التي تقـتضيها

قبلة).  رحلة ا ا
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وفـي شأن آخر إسـتقـبل رئيس ائتالف
ـكـتـبه ــالـكي  دولــة الـقـانـون نـوري ا
وزيـر الـدفـاع جـمعـة عـنـاد وبـحث معه
(مــــســــتـــجــــدات األوضــــاع األمـــنــــيـــة
والـعـمـلـيـات الـعسـكـريـة الـتي نـفـذتـها
مــؤخــرا تـشــكـيـالت اجلـيش واحلــشـد
الـشـعـبي ضـمن عـمـليـة أبـطـال الـعراق
الحقة فلول داعش اإلرهابية) الـثانية 
ـالكي تـأكيده  بـحسب بـيان نـقل عن ا
(ضــرورة تــوفــيــر جــمــيع مــتــطــلــبـات
كنها ا  سلحـة  الـتطوير للـقوات ا
نـاطة ـهام والـواجبـات ا من الـقيـام با
بـهـا بـكـفـاءة عـالـيـة واقـتـدار)  مـثـمـنا
(الــدور الـذي تـؤديـه مـخـتــلف صـنـوف
اجلـيش في مقارعة أعداء العراق). من
جـــانـــبه (ثـــمّن وزيـــر الــدفـــاع جـــهــود
ــالـكي في تــطـويـر اجلــيش الـعـراقي ا
بـصنـوفه كافة خالل مـدة تولـيه رئاسة
احلـكـومـة مـسـتـعـرضـاً خـطط الوزارة

ـسـلـحة) لإلرتـقـاء بـجهـوزيـة الـقوات ا
وفقا للبيان.

مـن جــــــهــــــة اخــــــرى اعـــــــلن احلــــــزب
ــقــراطي الــكــردســتــاني عـن عـزم الــد
الـكرد الـطعن بـقانـون االنتـخابـات بعد
اكـــمــال تــمــريـــر الــتــعـــديالت ونــشــره
بــجـريــدة الـوقـائـع داعـيـا الـى تـأجـيل
االنـتـخـابـات الى تـشـرين 2021. وقـال
الـنـائب عـن احلـزب شـيـروان مـيرزا ان
(الــكـرد لــديـهم حتـفــظـات عــديـدة عـلى
قــانـون االنـتــخـابـات وغــيـر مـقــتـنـعـ

بها).
واضــاف ان (الـكــتل الــكـرديــة سـتــقـدم
طـعـنـا بالـقـانـون بـعد اكـمـال تـعديالته
ونـشــره بـجـريـدة الـوقـائع الـرسـمـيـة)

كـاسب? تتهمون من بـاالنسياقِ وراءَ ا
أسّسَ االتّـحادَ ولم يترك بابًا لم يفتحه
لـيضـمنَ الطـلّابُ حـقوقَـهم? أم تتـهمونَ
الـــــذي بـــــذلَ الـــــغـــــالـي والـــــنـــــفـــــيسَ
السـتـحصـالِ حـقوقِ الـشـهداءِ وحتـرير
? أم تتهـمون من تركَ دراستَه ـعتقـل ا
فارزِ ـصابـ في ا وعـكفَ على عالجِ ا
ألكـثرَ من نـصف عام?  تـتهـمونهم وهم
مـن وقفَ في وجهِ مـــلــيــشــيـــاتٍ كــنــتم
َ تمـرّونَ خوفًا حتـبسـونَ أنفـاسَكم حـ
مــنــهـم!? هــذا مــســلــسل مــســتــمــر من
اســتــهــداف لــلــثــوار احلــقــيـقــيــ من
الــطالب كـان آخـرهُ اســتـهـداف الــثـائـر
رضا- طالب الصيدلة في ميسان وهي
بـاركة حـمـلة مِن أعـداءِ ثورة تـشـرين ا
ــــــــنـــــــــافع ومـن الـالهــــــــثـــــــــ وراءَ ا

الشخصية). 
وخـلص البيان الى القول (لم يبلغ هذا
ــسـتـوى من اخلـسّــةِ أخسُ أعـدائـنـا ا
لـكنَّ الـذي بـانَ الـيـومَ هـو أنّـكم األعداءُ
احلـقـيـقـيون لـلـثـورةِ والـثـوّار بل أنتم
أشــدُّ خــطــرًا عــلــيــهـا مـن األحـزاب ألنَّ
قـشـورَكم زاهيـة ودواخلَـكم عفِـنة! ولـنا
مــعــكُـم صــولــة ســتــطــهّــرُ الــثــورة من
دنـسِـكم يـا أشـبـاه الـرجـال) عـلـى حد

تعبير البيان.  
وفـي شــأن مــتــصل كــشــفت مــؤســســة
تـطلق علـى نفسهـا الوطن احلـر مقرها
في فـرنـسـا عن رفعـهـا دعـوى قضـائـية
ضـد رئيس الـوزراء السـابق عـادل عبد

هدي .  ا
وقـالت فـي بـيان تـلـقـته (الـزمـان) امس
انــهــا (تــعــلن عن طــريق مــؤســســيــهـا
ــدعي واحملــامـي الــرســمي عن طــلب ا
الـعام الفرنـسي واقامة دعوى قـضائية
ضــد رئـيس الـوزراء الـعـراقي الـسـابق
ـهدي الـفـرنسي اجلـنسـية عـادل عـبد ا
بـسبب ارتكابه مجـزرة بحق العراقي
تظاهرين السلمي في الـعراق وقتل ا
ــــســـؤولــــيـــة االولى  وهــــو صـــاحب ا
ـــواطـن الـــعـــراقي بــــحـــمـــايــــة وامن ا
وايــضــا بـســبب تـبــيــيض االمـوال في
فـرنسا وخـارج فرنسـا نتيـجة مشاريع
ـصــرف في بــغـداد الــفــسـاد وســرقــة ا
وسـوء نـشـر الـهـوية الـفـرنـسـيـة خارج
فــرنـسـا وجـعـل صـورة فـرنـســا كـإنـهـا
حـــاويـــة لالرهـــابـــيـــ امـــام الــشـــعب
ــهــدي) الــعــراقـي الحــتــوائــهــا عــبــد ا
وايـضا اقامة دعوى ضد نكران الهوية

ـواطـنـة الـذي الـفــرنـسـيـة والـشـرف وا
كـــرم به عـــبــد الـــهــدي امـــام الـــشــعب
الـعراقي مع اثباتات صريحة  وادعائه
عـدم امـتالك اجلنـسيـة الـفرنـسيـة امام
الـــشــعـب الــعـــراقي). مــشـــيــرة الى ان
(الـسفارة الـفرنسيـة وسفارات االحتاد
االوربـي قـدمت اسـتــنـكــارات عـدة ضـد
ســيــاسـة الــقــمع الــتي مــارسـهــا عــبـد
ـسبب االول بـقتل ـهـدي الذي يـعد  ا ا
سبب بحماية اكثر من 700  شهيد وا
) عـلى حد ـتظـاهرين الـسـلمـي قـتـلة ا
قول البيان الذي تابع (نطالب اجلهات
الحـقـة ومـحـاسـبـة عـبـد الـقـضـائـيـة 
ــهـــدي عــلى اجلــرائم وجــعل صــورة ا
فـرنسـا وثقـافتـها وتـاريخهـا محل شك
امــام الـشـعب الـعـراقي واثـبـات وجـود
الــقـانــون الــعـادل كــمـثــال وحـيــد عـلى
مـواجهة اعداء االنسـانية). في غضون
ـكـتب الـسـيـاسي لـلـحـزب ذلك اصــدر ا
الــشـيـوعي الـعـراقي بــيـانـا  اشـاد فـيه
بـاعالن مستـشار رئيـس الوزراء هشام
داود أن احلــكــومــة وجــهـت مــؤســسـة
الـشهداء بسـريان قانونـها على شهداء
الـتظاهـرات وانها ستـعلن عن اجلهات
تظاهرين بعد تورطة بالعنف ضد ا ا
مــعـرفـة نـتــائج حتـقـيق جلــنـة تـقـصي
احلـقائق واعالن وزير الداخـلية نتائج
الــتــحــقـيـق في اسـتــشــهــاد اثــنـ من
ـــتــظــاهـــرين في ســـاحــة الــتـــحــريــر ا
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اتـهم احتـاد طـلـبـة بـغـداد من اسـمـاهم
ـنـافع الـشـخـصـية) بـ(الالهـثـ وراءَ ا
بـاستـهداف مـنزل الـناشط فـي ساحات
الــتــظـاهــر طــالب الــصـيــدلــة رضـا في
مـحـافظـة ميـسان واصـفـا اياهم بـأنهم
(األعداءُ احلقيقيون للثورةِ والثوّار). 
وقــال في بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس
مـخـاطـبـا جهـة لم يـكـشف عن هـويـتـها
(لم نــقُل كـلَّ مـا يُــقــالُ تــقـديــسًــا لــهـذه
الـدمــاءِ الـتي تـدّعـون الـوفـاءَ لـهـا. لـكنَّ
ـسـتـور الـســاعـةَ قـد حـانت لـيُـكـشفَ ا
فـهـذا الوتـرُ البـائسُ الـذي لعـبتم عـليه

قد انقطع. 
إذا كـــانَ اجــتــهــادُكم الـــشــخــصي هــو
خـــيــانــة األمـــانــة وســرِقـــة حــســابــات
االتّـحاد من مـسؤولِ الـلجـنةِ اإلعـالميةِ
لــلـتــجـرؤ عـلى مـسِ سـمـعــةِ أشـخـاصٍ
بـذلوا الغالي والنـفيس إلجناحِ الثورةِ
وخـطوا حروفَ أسـمائِهم- الـتي زينتُم
بــهـا بــيــانـكُم الــكـاذب- بــدمِ الـشــهـداء
ودعـواتِ اجلـرحى 'كـونَـهم قـضـوا رُبع
' ـفـارزِ الـطـبــيـةِ الـتـطـوعـيـةِ سـنــةٍ في ا
فـتُـعسًـا إلجـتهـادكم) مـضيـفـا (إذا كانَ
الــنــهجُ الـذي انــتــهـجــتـمــوه هــو نـهجُ
الـالدولـــــةِ الـــــذي تــــــرتـــــضــــــونَ فـــــيه
ستمرة والتي الصداماتِ العشوائية ا
ال تُــنـتج إال مـزيـدًا مـن الـشـهـداء بـدون
تـخـطـيط وتـرفـضـونَ أيَّ صـوتٍ لـلـعقلِ
مــهــمـا كــانَ اعـتــراضَه عــلى الــسـلــطـة

واضـحًـا ومهـما كـانت مـواقفُه مُـنتـقدةً
لـلسـلطـةِ وغاضـبةً علـيهـا ورافضـةً لها
فــقـد صـدقــتم لـقــد انـحـرفــنـا عن نـهجِ
اجلـعـجـعـة والصـراخِ الـفـارغِ هذا.وإذا
ــزعـومُ هــو اعـتــبـارُ كــانَ مـشــروعُـكم ا
ــسـيـرةِ الــطـلّــابِ أرقـامًــا إلدامـة زخمِ ا
الـطالبـيّة لـكي تتـسلـقوا عـليـها وتـلمعَ
ــــانٍ مـــنــــكم بـــدور أســــمـــاؤكُم دون إ
الــطـلـبـة في صــنـاعـةِ مـســتـقـبلِ الـبالدِ
وحتـريكِ عجلتِه فقد صدقتم لقد طعنّا

شروع الضحل. بهذا ا
وإذا كــانَ عــهــدُكم هــو ســرقــةُ األمـوال
الــتي اؤتُـمــنـتم عــلـيـهــا وإنـفــاقُـهـا في
فــنـادقِ أربـيـل فـقـد صــدقـتم لـقــد خـنّـا
عـــهــدَكم و نـــكــثـــنــاه وبـــئسَ الـــعــهــدُ

عهدُكم). 
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وتـابع البـيان إنَّ (اللـقاءَ الـذي حتدثتم
عـنه قد  قـبلَ أربعـةِ أيّام فـأينَ كانت
الــبــيــانــاتُ الــركـيــكــةُ مــنه? أم لم تــكن
الــطـبـخــة قـد نـضـجـت بـعـد? في األيّـام
اضية اتّفقَ من يدّعي الثباتَ األربعة ا
واألمـانـة مع الـذين اشتـركـوا في إراقةِ
دمـائكـم على تـصعـيدٍ يـدعمُ مشـروعَهم
الــذي قـد تـضـرّرَ فـي األشـهـرِ األخـيـرة
ـا دارَ فـي الـلــقـاءِ من َ عــلـمــوا  وحــ
اســـتــحـــصــالٍ حلـــقــوق مـــتــظـــاهــرين
مُـعتـقلـ منذُ أشـهرٍ ومن فـضحٍ لرموزٍ
قـمعـيةٍ فـاسدةٍ أوغـلتْ في قتـلِ شبـابِنا
جُـنَّ جــــنــــونُــــهم وبــــانَ تــــخــــبــــطُّــــهم
الــوضــيع.) مــتـســائال (مـن تـتــهــمـونَ

ـاضي  كـاشـفـا  عن تـورط االســبـوع ا
ثالثــة مـنـتــسـبـ في عــمـلـيــات الـقـتل
بــاســتــخــدام بــنــادق صــيــد ومــؤكــدا
اسـتمـرار التحـقيق. واشار الـبيان الى
ـــثـــابــة ان ( هـــذه اإلجـــراءات تـــأتي 
خـطوات  أوليـة على طريق االسـتجابة
نتفض واحملتج وتنفيذا طالب ا
لـلـوعود الـتي قـطـعتـهـا احلكـومـة على

نفسها. 
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بـــيــد انـــهــا أغـــفــلت  تـــنــاول حتـــديــد
ــسـؤولـيـة الــسـيـاســيـة والـقــانـونـيـة ا
ـتــعـاقــبـة. واألخالقــيــة لـلــحـكــومــات ا
يضاف الى هذا ان العديد من القضايا
مـا زالت غامـضة منـها تـلك التي اعلن
عــنـهـا وزيــر الـدفـاع الـســابق مـؤخـرا
تورط الـفعلي ومـنها الكـشف عن ا
بــعــمــلــيــات الـقــتل ومـن الـذي اعــطى
األوامـــر بــهـــذا اخلــصـــوص ومن هي
ــثل اجلـــهــات الـــتي تــقف وراءه. وبـــا
طــرحـت تــســاؤالت بــشــأن اســتــخــدام
ـتـظـاهـرين). بـنــادق الـصـيـد في قـتل ا
وتـابع (كـذلك يبـقى الـتسـاؤل مشـروعا
في شــأن جلــان الــتــحـقــيق الــســابــقـة
باشرة من ومـصيرها وهل ال بـد من ا
جـديد في تـقصي  احلـقائق? وماذا عن
مـصـيـر الـتـحـقـيق الـذي جـرى في زمن
سـتقيلة والـذي قيل وقتها احلـكومة ا
انـه اداري وســـيـــحـــال الـى الـــقـــضـــاء

الســـتـــكـــمــالـه? فــهـل حــقـــا احـــيل الى
الـقـضـاء? واذا كان االمـر كـذلك  فـماذا
فـعل الـقـضـاء بعـد مـرور  مـا يـقرب من
عـشـرة أشـهـر? ثم أن نـتـائج الـتـحـقـيق
في اغـتيال الباحث هـشام الهاشمي لم
ـعلـنة ورغم مرور تـعلن رغم الـوعود ا
ـة). من جهته أسـابيع عـدة على اجلر
دعـــا احلـــزب الـــشــــيـــوعي الـــعـــمـــالي
الــعـــراقي الى (طــرد نــفــوذي أمــريــكــا
وإيـــران) من الــعـــراق وقــال فـي بــيــان
تـلقته (الزمان) امس ان (العراق حتول
الى سـاحـة حلـرب الوكـالـة ب الـنـفوذ
االمــريـكي والــنـفــوذ االيـراني وان من
يــدفع ثـمن هـذه احلـرب هـي الـغـالـبـيـة
ـطـلـقـة من اجلـمـاهـيـر احملـرومـة  من ا
امـنـها وسالمـتهـا) مضـيفـا ان احلزب
الــشـيـوعي الـعــمـالي (في الـوقت الـذي
يـدعـو جـمـاهـير الـعـراق بـعـدم الـتوهم
بـحكـومة الكـاظمي في تـسويق نفـسها
ومـحاولة حـرف االنظار عمـا آلت اليها
تــــداعـــــيــــات كــــورونــــا الـــــصــــحــــيــــة
واالجـتماعـية واالقتـصادية في الوقت
ذاتـه يــــعـــــلـن ان الــــطـــــريـق الى االمن
واالمــان هـو بـإنــهـاء الـنــفـوذ االيـراني
واالمـــريــكي في الــعـــراق وحل جــمــيع
ـا فـيـهـا تـلك الـتي حتت ـلــيـشـيـات  ا
مـــظــلـــة احلــشـــد الــشـــعــبـي وحتــويل
عـناصرها وقادتهـا الى محاكم علنية)

على حد قوله.
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االحتــاديــة بــالــتــحـقــيق والــكــشف عن
مـبـالغ بـيع نـفط اإلقـلـيم  والـتي نـشرت
مــعــلــومــات جــديــدة حــولــهــا بــوجـود
ـلــيــارات الــدوالرات تــمت حتــويـالت 
بـواسطة حساب عـائد الى شركة لرجل
أعـمـال بـاكـسـتـاني يـسـتـخـدم لـتحـويل
ــهـــرب من أمـــوال الـــنـــفط الـــعــراقـي ا
ــــعــــلــــومـــات اإلقــــلــــيم).وتــــابـع ان  (ا
والـتـقـاريـر تـشـيـر الى ان هـذه الـشـركة
ـهـرب من تـتــلـقى أمـوال نـفط اإلقـلـيم ا
ـسـتثـمـرة وحتول الى قـبل الـشـركات ا
مـــصــــرف لـــبـــنـــاني ثـم الى مـــصـــارف
أوروبــيــة عـــديــدة لــيــتم إعــادتــهــا الى
كـردستان بطريقـة غسيل أموال.وتشير
ـنشـورة الى تدفق8.2 مـليار الـوثائق ا
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اكـــد مـــديــــر عـــام الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة
لـلـصنـاعات الـكهـربـائيـة وااللكـترونـية
ســفــيــان فــوزي اجلــبــوري اســتــمــرار
مالكــات الـشـركـة بـالـعـمل خالل عـطـلـة
ـبـارك لـتـلـبـيـة حـاجـة عـيــد االضـحى ا
شـركات ومديـريات وزارة الكـهرباء من
مــحـوالت الـتـوزيع مـخـتــلـفـة الـسـعـات

وبصيغة الدفع باآلجل. 
 UE U×  eON&

وافـصح في تصـريح للـمكتب االعالمي
فـي الـوزارة تـلــقـته (الــزمـان) امس عن
قــيــام مـالكــات الــشــركــة يــوم الــســبت
وافق 1 آب بـتجـهيـز الشـركة الـعامة ا
لـتوزيع كهـرباء بغـداد بالدفـعة الثـالثة
مـن مـحــوالت الــتــوزيع والــبــالــغـة 30
مـــحـــولـــة ســـعــة KVA 400 لـــيـــصل
مـجمـوع ما جتـهيـزه لكـهربـاء بغداد
ـذكورة 237 مـحـولـة توزيع بـالـسعـة ا
من اصل 300 مـحـولـة وسيـتم جتـهـيز
ـتبـقيـة والـبالـغة 63 مـحـولة الـكـميـة ا
قبلـة) مضيفـا أن (الشركة في االيـام ا
قـامت ايـضـا بـتـسـليم الـشـركـة الـعـامة
لـتـوزيع كـهربـاء الـوسط / فـرع بابل بـ
250KVA عـشر محوالت توزيع سعة
الفـتـا الى ان الشـركـة (سبق ان جـهزت
مــديــريـات الــكــهــربـاء فـي مـحــافــظـات
بــغــداد والــنـجـف وبـابل والــديــوانــيـة

وواسـط وكـــربالء بـ(297)  مــــحــــولـــة
تــوزيع مـخـتــلـفـة الــسـعـات وبــصـيـغـة
الـدفـع بـاآلجل دعـمـا لـقـطـاع الـكـهـربـاء
ولـــلــمــســـاهــمــة في تـــعــزيــز الـــطــاقــة
الــكــهـربــائــيـة في ظـل االرتـفــاع احلـاد

بدرجات احلرارة). 
ــعـادن مـنـهل وزار وزيــر الـصـنـاعـة وا
عــزيــز اخلــبــاز ووزيــر الــتــجــارة عالء
احـــمــد اجلــبـــوري صــبـــاح اخلــمــيس
ــــاضي دائــــرة ـــــوافق 30 تـــــمــــوز ا ا

وصل كـهـربـاء نيـنـوى ودائـرة بلـديـة ا
لـــــبـــــحث تـــــقــــد الـــــدعـم من وزارتي
الـصـنـاعـة والتـجـارة لالرتـقـاء بـالواقع
اخلـدمي في مـحـافظـة نـينـوى ونـقل ما
حتــتـاجه هــذه الـدوائــر  إلى الـوزارات
عـنيـة في احلـكومـة.  وأكد واجلـهـات ا
الـــوزيــر خالل زيــارتـه دائــرة كــهــربــاء
نـــيـــنـــوى اســـتـــعـــداد شـــركـــات وزارة
ـعـادن لـلـتـعـاون والـعـمل الـصـنـاعـة وا
ــشــتـــرك مع كــهــربــاء نــيــنــوى لــدعم ا

وتـعـزيـز امـكـانـيات الـشـبـكـة الـوطـنـية
وضــمـان اسـتــمـراريـة تــوفـيـر الــطـاقـة
الـكـهربـائـية لـلمـواطـن  الفـتـا النـظر
إلـى (إمـــكـــانـــيــــات شـــركـــات الـــوزارة
ــتــخـصــصــة بـقــطــاع الـكــهــربـاء في ا
جتــهــيــز وتــوفـيــر مــحــوالت الــتـوزيع
والـــقـــدرة واحملــطـــات الـــصــنـــدوقـــيــة
والـقابـلوات واالسالك بـجودة ونـوعية
ـواصـفـات تـفـوق مـثـيالتـهـا عـالـيـة و
ــسـتــوردة كـون ان جـمــيع مـنــتـجـات ا
الـوزارة خاضعة للفـحوصات ومطابقة
ــعــتــمــدة لـدى وزارة لــلــمــواصــفــات ا
الــكـهــربـاء فــضال عن إمــكـانــيـات هـذه
الـشـركـات في تـنـفـيـذ مـشـاريع الـطـاقة

تجددة).  الكهربائية والطاقة ا
فـيـمـا أبـدى خالل زيـارتـه دائـرة بـلـدية
ـوصـل اسـتـعـداد وإمـكـانـيـة شـركـات ا
ـعــادن لـتــجـهــيـز وزارة الــصـنــاعــة وا
ــخـتــلف اآللـيـات مــحـافــظـة نـيــنـوى 
ـنــتـجـات ــعـدات الـتــخـصـصــيـة وا وا
األخــرى لــلـنــهـوض بــالــواقع اخلـدمي
لــلـمـحـافــظـة وتـنــفـيـذ مـشــاريع الـبـنى
ـشـاريع اخلدمـية  مـؤكدا الـتـحتـية وا
سؤولـ والشخـصيات دعم ووقـوف ا
الـرسميـة في  محافظـة نينـوى يدا بيد
وصـفا واحـدا من أجل إعمار احملـافظة
وإعـادتهـا إلى بـريقـها ومـكانـتهـا التي
تـستحقها لتعـزيز اقتصاد وأمن البلد.

وتـواصل شـركة الـزوراء الـعامـة احدى
ــعــادن شـــركــات وزارة الــصــنـــاعــة وا
اعـمـالـهـا في مـحـطـة الـكـرمـة الـثـانـوية

استعدادا للتشغيل النهائي.  
وقـال مـدير عـام الشـركة هـادي علي طه
فـي تــصـــريح لـــلـــمـــكــتـب االعالمي في
الـوزارة ان (وفـدا فنـيـا من الشـركـة قام
بزيارة محطة الكرمة والتقى بوفد فني
ـهــنـدسـ من كــهـربـاء ضـم عـدداً من ا
الــكـرمـة والــفـلـوجــة لـلـتــنـســيق مـعـهم
بـخصوص اجراءات التـحضير الالزمة

لتشغيل احملطة).
WO½Ëd²J «  «bŠË

مــــضـــيـــفــــا ان (فـــريـق عـــمل مــــصـــنع
الـوحـدات االلكـتـرونـية الـتـابع للـشـركة
قـام بـتـنـفيـذ أعـمـال الـتـهيـئـة لـتـشـغيل
احملـطة والتي تضمنت حتضير وامالء
احملـاليل وجتهيـز البطاريـات وشحنها
وقـد اسـتـمـر الـعـمل لـسـاعـات مـتـأخـرة
وكــانت الـنـتـائج إيـجــابـيـة) الفـتـا الى
ــشــاريع بــتــوفــيــر (عــمـل كــادر قــسم ا
مـصدر لـلفـولتـية بـالتـنسيـق مع اجلهة
ATSـسـتـفـيـدة لـتهـيـئـة مـنـظـومة الـ ا
واخـــراج قــواطع الــدورة الـــرئــيــســيــة
ـــــــغـــــــذيــــــات 33kv حـــــــيـث  ربـط ا
ـالحـظات الـرئـيـسـيـة وجتـاوز بـعض ا
لــتـهـيـئـة احملــطـة لـلـتـشــغـيل).واعـلـنت
شــركـة ديــالى الــعـامــة احـدى شــركـات

ــعــادن عن زيـارة وزارة الــصــنـاعــة وا
فـريق فـني من الـشركـة الـعامـة لـتوزيع
كــهــربــاء بـغــداد لــغـرض االطـالع عـلى
مـراحل الـعـمـلـية اإلنـتـاجـيـة في مـعمل
احملـطات الصـندوقية وخـطوط اإلنتاج
واصفات الـفنية فـيه ومتابعـة تنفيـذ ا
. ـوقع ب الـطـرف اخلـاصـة بـالعـقـد ا
وافـاد مـديـر عام الـشـركـة اخلبـيـر عـبد
الــرســول مــحــمــد عــارف في تــصــريح
لــلـمـكــتب االعالمي في الـوزارة تــلـقـته
(الـــزمـــان) امـس أن (الـــفـــريق الـــزائـــر
اجــــرى جـــــولــــة في مــــعـــــمل انــــتــــاج
احملــــطـات الـصنـدوقـية كـيـوسك اطلع
خـاللها عـلى مراحـل االنتاج والـفحص
ــطـابــقـة لـ 15 مــحـولــة صـنــدوقـيـة وا
كـيوسك سعة 630/11KVA بـتحويل
11/0.4K ذو فـاصـل وثالثـة فواصل
والــتي  الـتــعـاقــد عـلـى تـصــنـيــعـهـا
لـصالح الشركـة العامة لـتوزيع كهرباء
بــغــداد وســيـتـم جتـهــيــزهــا في االيـام

قبلة).  ا
من جـانبه ابدى الفـريق الزائر اعجابه
ـواصــفـات بــاخلــطـوط اإلنــتـاجــيــة وا
صنعة الـفنية للمحوالت الـصندوقية ا
في الــشـركــة ومـا حـقــقـته الــشـركـة من
إجنــازات تـمـثــلت بـتـطــويـر مـكــائـنـهـا
وخــطـوطــهــا اإلنـتــاجـيــة مــااسـهم في

حتس وزيادة اإلنتاج كما ونوعا. “U¹—…∫ جانب من زيارة وزيري الصناعة والتجارة الى دائرة كهرباء نينوى

هرب خالل مدة ثالثة دوالر من النفط ا
اشـهـر في سـنة 2019) مـنـوها الى ان
ـقدار 4.8 مـلـيـار (اإلقـلـيـم بـاع نـفـطـاً 
دوالر خـالل سـنـة 2017 اســتـلم مــنـهـا
4.5 مـــــلـــــيـــــار دوالر  و حتـــــويل 3
مــلــيــارات دوالر الـى حــســاب شــركـات

النفط العاملة في اإلقليم). 
W×{«Ë WH U

واكـــد ان (في ذلك مــخـــالــفــة واضــحــة
لـــلــدســتـــور الــذي يــنص عـــلى تــوزيع
عـائـدات الـنـفط عـلى جـمـيع الـعـراقـي
وفق الــنــســبــة الــســكـانــيــة ومن خالل
ـوازنة العـامة يتم تـسجيل كل قـانون ا
ايـرادات النـفط في احملافظـات واإلقليم
كــإيـرادات احتــاديـة ويــعـاد تــوزيـعــهـا
بــعـدالــة)  الفـتــا الى ان (مـســتـحــقـات
الـشـركات الـنفـطيـة الـعامـلة في اإلقـليم
مـبـالغ فـيـهـا جـدا وفـيـهـا تـفـريـط وهدر
كــبــيـر بــإيــرادات الـنــفط الــعـراقي  اذ
تــسـتـلـم الـشـركــات نـسـبــة  تـقـارب 40

ئة من واردات بيع نفط اإلقليم.  با
ومـع كل ذلك يسـتـلم اإلقـليم نـفـقات من
احلــكــومـــة االحتــاديــة عــلى الــرغم من
ـنـتج في امـتـنـاعه عن تـسـلـيم الـنـفط ا
اإلقــلــيم وذهــاب إيــراداته فـي دهــالــيـز
واطن العراقي مـظلمة ال يـنتفع منـها ا
ال في اإلقــلـيم وال في بـقـيـة مـحـافـظـات

العراق) بحسب قوله. 
ــــا تـــقــــدم نــــطـــالب ومــــضى قــــائال (
ــتـــابـــعـــة هـــذه األمــوال احلـــكـــومـــة 
واسـتـردادهـا وتـوزيـعـهـا وفق مـعـايـير
الـدسـتور والـعـدالة االجـتمـاعـية  بـدلًا
من  جلـوئـها الى مـعـاجلات اقـتصـادية
تــرقـيــعـيــة ال تـتــجـاوز خــطـورة األزمـة

الية احلالية). ا
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روعان الـلذان وقعا في نـصــــف العاصـــمـة اللبنـــــانية بيروت االنـفجاران ا
ــديـنـة الى ركـام من اخلـرائب واالنـقـاضِ يـوم  4/ 2020/8 أحـاال نـصف ا

التي شوّهت وجهها اجلميل .
باني والـفنادق والـشركـات الى اهتزازات رهـيبة وقـد تعرّضت الـعديـد من ا
ا يـثخن القلوب بـاجلراح السيما أنَّ عدد جـعلت عالِيَها سـافِلَها وكلُّ ذلك 
شاهد احملـروم من سكنى منـازلهم بلغ مئات اآلالف في واحـدة من أكثر ا

أساوية إيالما ... ا
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ـسـاعـدات الـتي لم وقـد سـارعت احلـكـومـة الـعـراقـيـة مـشـكـورة الى إرسـال ا
واد الطبية بل تعدت ذلك الى صهاريج الوقود . تقتصر على ا

عـروف بـحبّه الشـقـائه اللـبنـانـي ومـبادراته وهـذا ليس بـغـريب من العـراق ا
ة على مدى التاريخ . االنسانية الكر
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ـزاعم عن وسـرعـان مـا تـنـاقـلت بـعض مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعـي أخبـار ا
األضـرار الـتي مُـني بـهـا بـعض الـسـيـاسـيـ الـعـراقـيـ هـنـاك  وهي تـشـيـر

ضمناً الى نهبهم للثروة الوطنية العراقية .
عــبــرّنــا عـن تــلك األخــبــار بــأنــهــا مــزاعـم بــعــد أن شــاعت أخــبــار األكــاذيب
ـواقع  وفي الـكـثـيـر من الـفـضـائـيـات ووسـائل االعالم واألراجـيف في تـلك ا

األخرى .
ــواقع (تُـمـيت االحــيـاء) وتُـعـلـنُ عن رحـيـلــهم الى الـدار اآلخـرة وهم انّ تـلك ا

يرفلون بالصحة والسالمة ...
وعلى هذهِ فقِسْ ما سواها  ..!!
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ـاليـة الى حـالة الـثراء ان حتـوّل انسـان مـعيّن من حـالـة الضـيق في مـوارده ا
ـكنّـه من امـتالك الفـنـادق والـعـقـارات والـشـركـات في ظرف الـعـريض الـذي 
زمـني وجيز بعد تسلمه موقعا سلـطويا  يشي بانّه من القراصنة واللصوص

فسدين . الفاسدين ا
ـكـانة وهـذه التـهـمـة من أخـطـر الـتـهم وأبـشعـهـا وأكـثـرهـا اسـاءة للـسـمـعـة وا
عتدل الى ُتَرَيث وا االجـتماعية فالتزامُ الصمت دون تكذيـبٍ ونَفْيّ يدفع با

الـتـصـديق بـتـلك االخـبـار وهـذا مـاال يـصح الـقـبـول به او
السكوت عنه .

 -5-
لِـيَـكُنْ احلرص عـلى إبـداء احلـقيـقـة دون اية مـحـاولة
ــتـتــبع ولــتـكن ـنــهج ا لــلــتـعــتـيـم او الـتــضـلــيل هــو ا

اجلماهير على دراية بواقع االمور.
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تُعـلن جامعـة حمورابي عن حاجـتها الى التـدريسي لـغرض التعـاقد معهـا بصفة

تدريسي على مالكها..
عـلى ان يكـون من حـملـة الشـهـادات العـليـا من مـاجسـتـير  ويـفـضل الدكـتوراه في

االختصاصات التالية
 (عـلـوم مـصـرفــيـة/ عـلـوم إسالمـيـة / إدارة أعـمـال / مـحـاسـبـة / قـانـون / أشـعـة

وسونار / هندسة اجهزة )..
عـلى ان يـجـلب نـسـخـة من الـسـيـرة الـذاتـيـة والشـهـادة ومـعـادلـتـهـا ان وجـد وأمر
ـسـتـمسـكـات الـشخـصـيـة كـافة: االتـصـال عـلى الرقم الـتـقـاعـد إذا كان مـتـقـاعدا وا

التالي: ٠٧٧٠٢٥٧٤٣٨٤
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عـلوماتية احـدى تشكيالت وزارة االتصاالت يـسر الشركة الـعامة لالتصاالت وا
نـاقـصة لـتـقد الـعرض شـاركـة في ا ان تدعـو الـشركـات اخملـتصـة الـراغبـة بـا
الية واصفات الفنية والشروط القانونية وا الـفني والتجاري وفق متطلبات وا
عـدة لهذا الـغرض والتـي باالمكـان احلصول عـليهـا عن طريق ارسال رفـقة وا ا
مـخولكم مع كتاب التـخويل الرسمي الى مقر الشـركة الكائن في (بغداد - شارع
دير العام  –الطابق العـاشر) ولقاء مبلغ ابـو نؤاس قرب فندق بغداد  –مـكتب ا
قدره (١٢٥٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي فقط غير قابل
وافق لـلرد وسيكون اخر موعد لـتقد العطاءات الساعة الـثانية عشرة ظهرا ا
يـوم االربـعــاء ٢٠٢٠/٩/٩ عـلى ان يـرفق مـعـهـا تـأمـيــنـات اولـيـة لـلـمـشـاركـة في
نـاقـصة بـنسـبة (١ %) مـن مبـلغ الكـلـفة الـتخـميـنـية والـبالـغة (١٠٥٠٦٦٠٠٠٠) ا
مـلـيـار وخـمسـون مـلـيـون وستـمـائـة وسـتون الف ديـنـار عـراقي فـقط عـلى شكل
خطـاب ضمـان او صك مصـدق من مصـرف معـتمـد في العـراق مع تقـد خطاب
ـثل مــبـلغ ــبـلغ (٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ســتـة مــلـيـارات ديــنـار عــراقي)  ضــمـان 
(Concession Fee) ((غـيــر مـشـروط ومـوجه الى الـشــركـة الـعـامـة لالتـصـاالت
دة ال تقل عن ١٨٠ تـبدأ من يوم تاريخ مـدة نفاذية االعالن ـعلومـاتية)) نافـذ  وا
في ٢٠٢٠/٩/٩ عـلى ان يعـاد هذا اخلـطاب لـلشـركات الـغيـر فائـزة بعـد االنتـهاء
من مرحلـة االحالة اخلاصة بـهذا العطاء وسـوف يستبعد الـعطاء الذي لم يرفق
به هـذا اخلـطـاب وتـودع في صـندوق الـعـطـاءات بـظـرف مـغـلق ومـخـتـوم بـختم
وقع شـروع والعـنوان الـكامل لـلشركـة وا ـقدمـة ويكـتب علـيهـا اسم ا الشـركة ا
تـابـعة الـعـطاء الـرسـمي والبـريـد االلكـتـروني لـلشـركـة واسم وعنـوان اخملـول 
وحتديـد نفـاذية الـعطـاء بـ (١٨٠) يومـا من تاريخ الـغلق وتـوضع العـطاءات في
صـندوق الـعطـاءات في مقـر الشركـة العـامة لالتـصاالت - االسـتعالمـات الطابق
االرضي وسـيهمل العطـاء الغير مكتـمل للمواصفـات الفنية والشـروط القانونية
ـــعـــلــومـــات االتـــصـــال عـــلى ارقـــام الـــهـــواتف (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) ـــزيــد مـن ا و
درج وقع االلكـتروني ا (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) او الـبريد االلـكتروني او مراجـعة ا

ادناه .. مع التقدير. 
E-mail:legal_itpc@yahoo.com       www.itpc.qov.iq 
www.moc.gov.iq            Legal_itpc@hotmail.com
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تـعــلن شـركــة االسـتــكـشــافـات الـنــفـطــيـة احـدى
تشكـيالت وزارة النـفط عن اجراء مـزايدة علـنية
ـساحـة ١٠م×١٠م ضـمن القـرية لتـأجيـر ارض 
الـنـفـطـية في الـنـهـروان وخارج الـسـيـاج االمني
لـغرض انـشـاء مخـبـز علـمـا ان القـطـعة تـقع ب
بـلوك ٨ وبـلوك ٥ استـنـادا لقـانـون بيع وايـجار
عدل. فعلى اموال الدولة رقم ٢١  لسنـة ٢٠١٣ ا
ـزايـدة احلـضـور في الـراغـبـ بـاالشـتـراك في ا
اجملمع الـسكني الـنفطي/ الـنهروان في الـساعة
ـصـادف الـعــاشـرة صـبـاحــا من يـوم االربــعـاء ا
٢٠٢٠/٨/١٩ مــــســـتـــصـــحـــبـــ مــــعـــهم كـــافـــة
ـطــلــوبـة (اصـل وصـورة) مع ــســتــمـســكــات ا ا
وجب صك تأميـنات اوليـة وقدرها (٥٠٠٠٠٠) 
زايدة مصدق او نقدا ويتحمل من ترسو عليه ا
اجــور نـشـر االعالن والــداللـيـة الــبـالـغـة ٢ % من

قيمة االيجار.
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ـرقم ٢١ لسنـة ٢٠١٣ تعلن جلـنة البيع وااليـجار في مديـرية بلديـة العمـارة عن اجراء مزايدة استـنادا الى قانـون بيع وايجـار اموال الدولة ا
دة ـبينة مـواصفاتـها وشروطـها ادناه و ـرقمة جـزء من ٤١/٣٠ العوفـية النشاء مـعرض السـيارات علـيها) وا علـنية لـتأجير (قـطعة االرض ا
زايـدة مراجعة سـكرتير الـلجنة في مـقر بلديـة العمارة (خمسة سـنوات) والعائـدة الى مديرية بـلدية العـمارة فعـلى الراغب بـاالشتراك في ا
خالل فترة (٣٠) ثالثـون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن مستـصحب معهم التأمينات القانونـية البالغة (٥٠%) من القيمة التقديرية
دة اعاله من تاريخ النشر وعلى قاعة (لكامل مدة التأجير) وينادى للمزايدة في الساعة العاشرة والنصف صباحا في اليوم التالي النتهاء ا
ـزايدة اجـور النشـر وكافة زايدة عـطلـة رسميـة يكـون موعدهـا اليوم الـذي يلـيه ويتحـمل من ترسـو عليه ا بلديـة العـمارة واذا صادف يـوم ا
دنية وبـطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ترتبة على ذلك مع جلب هوية االحوال ا صاريف ا ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. ايام من تاريخ ا
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عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفقا للمخططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية من البلدية.

باشرة بالبناء. ستأجر باحلصول على اجازة بناء اصولية قبل ا ٣- يلتزم ا
ستأجر بالبناء خالل السنة االولى من تاريخ توقيع العقد. ٤- يلتزم ا

ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا
سـاطحة وفي حـالة عـدم التشـييد خاللـها يصـادر مبلغ الـضمان ويـعتبـر عقد سـتأجـر بتقـد مبلغ ضـمان للـتشيـيد يعـادل بدل ا ٦- يلـتزم ا

ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات الى البلدية دون مقابل. ا
٧- اية تعليمات ترد من الوزارة او اجلهات اخملتصة تعتبر شرطا من شروط التأجير.

طالبة بالتعويض ودون اللجوء الى احملاكم اخملتصة. شيدات الى البلدية عند انتهاء فترة التأجير دون ا ٨- تؤول كافة ا
اء والكهرباء واخلدمات والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٩- يتحمل ا

لك ورقمهت مدة التأجيرنوع ا

خمسة سنوات

وقع ا

قطعة ارض النشاء معرض السيارات جزء من (٤١/٣٠ العوفية) العوفية١

ساحة ا

٢٥٠٠م٢

القيمة التقديرية

٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ستة مالي دينار
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احـــتــرقت بـــيــروت يــوم الـــثالثــاء  4 آب
2020 كـمـا أرادَ لــهـا أعـداؤُهـا من خـارج
البـيدر الـعربي الـقحّ واحلاسـدون لدارها
الــوطــنــيـة اآلمــنــة في الــفــكـر والــســلـوك
ــرح والـــثــقـــافــة واألخـالق واإلنــتـــاج وا
واألنس والتحرّر بكلّ رموزها وأيضًا في

رمز أرزها الشامخ. 
واد قاتلة لم تبق وال أحرقوها باألمس 
تــــذر فـــأدمــــعتْ لـــهــــا عـــيــــونُ أهـــلــــهـــا
وأصـدقــائـهـا ومـحـبـيــهـا دمًـا مـصـحـوبًـا
رارة الـعلقم عـلى ساكـنيهـا وقاصـديها

والعبيها وشاغليها ومؤنسيها. 
وال عــــجب في جتـــدّد مـــثـل هـــذا الـــفـــعل
ـعتم الـعقـيم. فقـبلـها القـبيح فـي الزمن ا
ًـا أحـرقـهـا أعـداؤهـا حـديـثًـا ولـيس قـد
زمنَ احلـرب األهـلـية الـقـاتـلـة في نـيـسان
1975 وأصـــبــــحت مــــوقــــدًا مــــشـــتــــعالً
لسنوات ح دخلها الزؤان الفلسطيني
ـغـرافيـة في عـنـوة إلحـداث تـغـيـيـرات د
خــارطــتــهـــا الــســكــانــيـــة واجلــغــرافــيــة

والسياسية بفعل فاعل. 
ــصــالح وتــقـاطــعــهـا ونــظــرًا لــتـشــابك ا
بحسب الظروف وشكل الضغوط وتبادل
األدوار لم يتـوانى الغـرباء والدخالء من
تكشير أسنانهم على تـركيبتها السكانية
ــعـقــدة طــيـلــة تــلك احلـرب الــضـروس ا
ومـنهـا مـا يتـعلّق بـتـركيـبـتهـا التـقـليـدية
تميزة بـهدف إنهاء دور هذه سيحيـة ا ا
ـتــسـيّـد تــاريـخـيًــا وعـصـريًـا اجلــمـاعـة ا

وثقافيًا وسياسيًا وسكانيًا. 
وهذا مـا حـصل حـ اضـطرار اآلالف من
ـسـيـحيـ بـخـاصة الـلـبنـانـيـ ومنـهم ا
الخـتــيـار الـهــجـرة واالغـتــراب في بـلـدان
تـعددة سبـيالً للـوقاية والـنجاة هـجر ا ا
من هــــجــــمــــات األعــــداء الـــذيـن كــــثـــروا
وتكـالـبوا آنـذاك داخـليًـا وزادوا شـكيـمة
ة وقـهـرًا وكـيـدًا بدفـعٍ من تدخالت وعـز

خارجية إقليمية ودولية سافرة. 
ّا وإني ال أعتـقد بـفظـائع أتعس وأشـدّ 
أذاقه الـنظـام الـسـوري الحقًـا لـهذا الـبـلد
حـ تـيـسـر لـهـذا األخـيـر احـتالل لـبـنـان
وإحداث تغيـيرات في تركـيبته السـكانية
وفـرض إرادته الـسـيـاسـيـة عـلى الـفـرقـاء
حلـ انــقـشـاع الـغــيـمـة قــلـيالً لـفي وقت

الحق. 
لعلّ ما يثـير الدهشـة واحليرة أنه ما أن
ــدمّـرة أوزارهـا حـطـت احلـرب األهـلــيـة ا
حـــتى تـــراجـــعت الـــقـــهـــقـــهــرى جـــمـــيعُ
ـوجب اتفـاقات تـحاربـة  يـلـيشـيـات ا ا
دولـية وإقـلـيمـيـة ماعـدا مـيلـيـشيـا حزب
الـله الــتي أصـبـحت تـتــنـامى عـلى مـرأى
ومـسـمع من اجملـتـمع الـدولي واإلقـلـيمي
ـا حتى من وبـدعم خارجي مـعـهـود ور

الغرب "الكافر". 
وال أحـد كـشفَ الـسـرّ الغـامض وراء تـلك
ـاكرة. فهل جـرى التخـطيط مذ اخلطوة ا

احلكومية احملـاصصاتية الـقائمة التي ال
تـقلّ فـسادًا عن نـظـيـرتـها الـعـراقـيـة التي
قـاليد ـاثلـة  تتـحكم فـيهـا ميـليشـيات 
الــســلــطــة والــثـــروة والــســيــاســة بــذات
ــنـــظــومـــة الــســيـــاســيــة الــطـــريــقـــة. فــا
احملــاصـصــاتــيـة الــتي أتى بــهـا الــغـازي
األمـريكي في الـعـراق وفـرضهـا قـسرًا في
سياسة البالد ومـنظومتها الـتحاصصية
سـتـنفـعة ال تـختـلف عن نـظيـرتهـا التي ا
كرستهـا آنذاك مقررات الـطائف والدوحة
وغــيــرهــا من الــتــوافــقــات الــســيــاســيــة
ــومـة الــداخــلـيــة الــتي لم يُــكــتب لـهــا د
الـتواصل بـسـبب تـقاطع مـصـالح أحزاب
السـلطة والـدول التي تـقف وراءها فـيما
الـشـعب كـان هــو الـضـحـيـة كـالـعـادة ولم
يـحـصـد مـن وراء نـلك الـسـيـاسـات سـوى
اخلـيــبـة والـقــهـر والـظـلم والــفـقـر وسـوء
اخلـدمـات وحتـمّل فـسـاد الـسـادة وتتـالي

فشل احلكومات .   
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ب بيروت وبغداد مـساحات شاسعة من
التفاهم والعشق العربي اخلالد. فبيروت
حــقًــا هي صــاحـبــة الــفــضل في إشــاعـة
ثــقــافـة اجلــمــال واالنـفــتــاح في صــفـوف
نظيراتهـا العربيات إلى جانب تـشغيلها
ــعــارف وبــجــدارة مـــاكــنــةَ الـــثــقــافـــة وا
ليتذوّقها القار النهم في الوطن العربي
والعـراق بشـكلٍ خـاص بشيء من الـشوق
واالمتـنـان والغـيـرة. وبيـروت أيـضًا هي
التي أتاحت ل"بلقـيس" بنت العراق بنت
الـعــرب وحــســنــاء الــســفــارة الــعــراقــيـة
الــغــوص في مــتــاهـات الــســيــاســة الـتي

حسبتها نظيفة.
 لــكنّ يــد الــغــدر طـالــتــهـا مـع مـجــمــوعـة
ـتهم وطنـيـة بريـئة فـأسقـط هؤالء بـجر
النـكراء كلّ حـالوة ذلك العـشق السـرمديّ
بــ بـغــداد وبــ حـســنــاء الـعــراق حـ
سـقط جـسـدُهـا الـغضّ مـضـرجًّـا بـالـدمـاء
الساخنـة وضاعت ظفـائرُها اجلمـيلة ب

طيات غبار التفجير اإلجرامي. 
وقـــد جــسّــد الــشــاعــر الــســوري زوجــهــا
ـة في ـفــجـوع نـزار قــبـاني هــذه اجلـر ا
الي إالّ الـسفـهاء. أروع قصـيدة أبـكت ا
ـا ـقـارنـة والــتـشـبـيه  وتـلـكـم جـزء من ا
يـــجــري ويــحــصل غــبّـــة تــلك الــســنــوات
نكوبت حيث العجاف ب العاصمت ا
ال يريد الدم أن يجف بسبب ذات األدوات
عوجّ. وذات الفكـر اإليديـولوجي القـاتل ا
فــاأليــادي هي هـي ذاتُـهــا الــتـي تــتــحـرّك
وتهدّد وتـقتل وتـبطش بـاألحباب وتُـهجّر
الـبشـر وتـغـتـال أناسًـا آمـنـ بـكلّ خيالء

وتفاخر وعجرفة وتبجّح. 
حـ غــرقت بـيـروت فـي حـربـهــا األهـلـيـة
وروت أرضهـا دماءُ األبـرياء الـزكية حتت
أمرة زعـمـاء احلرب من سـائر مـكـوّناتـها
فـقــد كـانت حـربًـا طــائـفـيـة بــامـتـيـاز. أمّـا

قصود بها فكان بال شكّ تقويضُ أركان ا
أهـمّ مـكــوّن وطــنيّ كــان يــديــر تــقــلــيــديًـا
شؤون البالد بفكر غـربيّ منفتح ومتطور
زوج بعروبة وطنيـة ال لغطَ فيها. فكان
ـكـوّن األصـيل يـدُ أن تـكـالـبت عــلى هـذا ا
الـفـرقـاء السـيـاسـيـ في الـداخل بـتـأثـير
دول اجلـوار الـتي تـخـتلـف في ديـنهـا عن
ـسيـحـيـة احملسـوبـة على دين األغـلبـيـة ا
الغرب ظلمًا آنذاك فيما واقعُ هذا األخير
كـان يـفــصح عن عـلـمــانـيّـة واضـحـة حلـدّ
تُّ الكفر والالّأدرية والتجاهلية لكلّ ما 
بصلـة للـمسيـحية والـكاثولـيكيـة بالذات.
وظلمًا انبرى نفـر ضالٌّ في حينها ومازل
الـبـعض عـلى ذات االسـطـوانـة من أمـثـال
تطفلة والقنوات أصحاب بعض األقالم ا
ــشـبـوهــة بـتـبـيــانه لـلــنـاس هـذه األيـام ا
افتراءً. ولم تنفع معها حكمة الشيوخ وال
نــــداءات الــــدعـــــاة مــــحــــبـي الــــسالم وال
حتذيـرات خبـراء الـسيـاسة الـذين حذروا

من القادم األخطر القاتل. 
ـة وهــا قــد وقع احملــذور وأخــذت اجلــر
طـريــقـهـا لـلـتـنـفـيــذ الـفـعـليّ حـ اضـطـرّ
سـيحـية أكـثر اآلالف من ابنـاء الطـائفـة ا
من غــيــرهـا لــلــهـجــرة وتــرك الـبالد حتت
ـــدّ اإلسالمي والــطــائــفي الــذي تــأثــيــر ا
تــبـنــته آنـذاك دول اجلــوار وأطـبق عــلـيه
صمتُ الغرب "الكـافر". أال يكفي ما حصل
ـتـآخي من مـآسٍ لــهـذا الـبـلـد الـصــغـيـر ا
لسنـوات كي يدخل من جديـد في متاهات
السـياسـة اجلاهـلة الـتي أغرقـته في دماء
بريئة وأزمات متتالية وآخرها ما اصابه
من دمارٍ ال يـقلّ في شـدّته وأذيـته ودماره
عمّا فعلته القنبلتان النوييتان في كلٍّ من
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يـبدو أنّ اكـتـسـاب لبـنـان صـفة سـويـسرا
الــشـرق مـصــرفًـيــا واقـتـصــاديًـا ونـيــلـهـا
اسـتـحـقـاق سـمـة بـاريس الـشـرق مـوقـعًـا
وحــدثًــا وثــقــافــةً ومــجــتــمــعًــا ومــنــاخًــا
ّن ـقــراطـيـة قــد أغـاض الـكــثـيـرين  ود
اسـتــكـثـرهـا عــلـيه بـسـبـب طـبع اجملـتـمع
ـنـفـتـح عـامـةً بـوشـاح وطـنيّ الـلـبــنـانيّ ا
ـتــقـدم في مــتـحــضّـر أقــرب إلى الـغــرب ا
الـعــديـد من جـنــبـاته وسـلــوكـيـاته ورؤاه
لألحداث وقرب هذه السـلوكيات لإلنسان
ــتــحـضــر. كــمـا أصــبح لــبــنـان من دون ا
الذ اآلمن مـــــواربـــــة وال تـــــدلـــــيس ذلـك ا
لــلـهـاربـ مـن جـحـيم األنــظـمـة الــعـربـيـة
ــتـخـلـفــة الـتي تـديــر سـيـاسـة بــلـدانـهـا ا
بـــجــهـــلـــهـــا الــذي عـــلتْ رايـــاتُه كـــثـــيــرًا
واســتــنـفــذت حـيــلَـهــا ومــكـرَهــا وكـذبــهـا
ــتــواصـل عــلى شــعــوبــهــا الـتـي كــلّــمـا ا
اقـتـربت هـذه األخـيـرة من إحـكـام الـطـوق
عـلى الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة الـفـاسـدة الـتي
حتكـمهـا تقـوم أحزاب الـسلـطة احلـاكمة
بفـتح نوافـذ جانـبيـة للـتمـلّص واحلمـاية
بــهــدف الــوقـــايــة من غــضب شـــعــوبــهــا
كر السياسي باستخدام أقصى حركات ا
ـــصــحــوب بـــأدوات الــدين والـــطــائــفــة ا
ـذهب وبـحـجـة اخلـشـيـة واخلـوف من وا
ـكاسب ضـمن هذه اخلـانات التي فقدان ا
أصبحـت لعبـة بايدي سـاسة الـصدفة في
بــلـدان مــثل الـعــراق ولـبــنـان والــسـودان
ـغاربـية كـما واليـمن وسـوريا والـبلـدان ا
هي احلال هذه األيام. فالطبقات احلاكمة
ـوذجًـا بـقـيت تـراوح في هـذه الـبــلـدان 
مكانَـها من دون إشـارات أو نوايا حـسنة
لـإلصالح بل فـــعـــلت كلّ مـــا بــوســـعـــهــا
لـلـحــفـاظ عــلى مـنــهـجــهـا ومـنــظـومــتـهـا
الــسـيــاسـيــة بـعـيــدًا عـمّــا تـتــطـلـبه إرادة
اإلدارة الصـحيـحة واحلـكم الرشـيد الذي
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ــهــمــة الــتي أتت ولــعـلّ أحــد األســبــاب ا
تـتـالي على بـلدان تـسـاوي ا بالـغـضب ا
ـنـطـقـة وشـعـوبـهـا يـكـمن في فـشل هـذه ا
الـــبــلــدان بــإدارة شــعـــوبــهــا عــلى أسس
موضوعية وإنـسانية تـتوافق مع العصر
ـتجـدّد الـذي يقـرّ بكلّ والفـكـر اإلنسـانيّ ا
ــعــايـيــر الــعــلـيــا لإلدارة الــرشــيـدة في ا
مــوضــوع اإلبــاء والــنــزاهــة والــتــكــلــيف
واخلدمـة وليس في الـتشريـف واستغالل
النـفـوذ والسـطوة والـنـهب والبـطش ضدّ
كـلّ مــخــتــلف عــنـــهــا في الــرأي والــفــكــر
ــقـيـاس األســاس في احلـكم ـنــهج. فـا وا
ـقــبــول يـنــبـغي له الــرشـيــد الــصـحــيح ا
االبتعاد كـثيرًا عن اي انـزالق في متاهات
جانبية لم تعد مقبولة ال تغني وال تسمن
ــذهـب والــطــائــفــة مــثـل أدوات الــدين وا

كّون.  وا
فـالذي يـنـبـغي أن يـحـكم أوالً هـو الوطن
وقـــانـــون الـــوالء له ولـــيس لـــســـواه هــو
األجـــدر بـــالــســـيــر في إثـــره كي يـــقــدسه
ـواطن الــصـادق ولـيـس االجنـرار جـهالً ا
وعبـثًـا وراء تـقديس األفـراد واألشـخاص
ورفعهم إلى قامات القـدسية التي ال تقبل
الـــتــكــذيب والـــطــعن حــتـى لــو ضــاع في
سـتضعـف وحلقَ الـفقرُ مفـهومهـا حقُ ا
وتُ بالـطبقات الـفقيـرة التعـبانة التي وا
قدسة بالدجل أنهكها أصحاب الـقامات ا
واخلــبث والـضــحك عــلى ذقــون الـفــقـراء
. ومـا أكثـرهم هذه والبـسطـاء والـبائـس
نطقة أن األيام. واليوم من حق شعوب ا
ـلء أشداقـها ترتـفع أصـواتُهـا صـارخة 
مــطـالـبــة بـرحـيـل الـطـبــقـات الـســيـاسـيـة
الفاسدة في بلدان أشبـعتها هوانًا وكذبًا
ودجالً ونـهـبًـا وسـلـبًـا لـلـثـروات وحلـريـة
ــعـيب بل من الـعــار تـركُـهـا الـرأي. ومن ا
تُـحـكم قـبـضـتـهـا احلـديـديـة عـلى مـقـالـيد
شـروع باحلكم السـلطة وتـشبثـها غـير ا
ـا رفـضتـها شـعوبُـهـا الثـائرة وعـبّرت طا
عــنـهـا في ســاحـات الــشـمـوخ والــكـرامـة.
ــطـالــبــات بــرحــيـل ســاســة الــصــدفـة فــا
ومغـادرة الطـبـقات الـفاسـدة احلاكـمة في
كلّ من لبنـان والعـراق وسوريا لـهي خيرُ
دلـــيـل عـــلى حق شـــعـــوب هـــذه األوطـــان
بالـعيش الـرغيد والـسالم واألمان في ظل
ـساواة حكـومات عـادلـة ترسي احملـبة وا
والـــعــدل فـي ســـلــوكـــهـــا ودســـاتـــيـــرهــا
وقوانـينـهـا الوطـنيـة القـريبـة من مشـاعر

شروعة. وحقوق الشعب وطموحاته ا
أخيرًا يا بيروت اجلريحة وليس آخرًا ال
بــدّ لـلـيل الــبـهـيم أن يــنـجـلي ولــلـظـلم أن
يـــنـــزوي والــظـــالم أن يـــنـــال قــســـطه من
العقاب في الدنيا واآلخرة. ويقينًا شوقُك
يــتـــوق لـــبـــانـــيكِ ومـــهــنـــدسكِ وراعـــيكِ.
فـاسـمـحي لي أن أشـارك أهـلك احلـزن مع
أهـلي وبـلـدي وأرثــيك وأبـكـيكِ كـمـا رثـاك
وبكاكِ الكثيرون. فما اشبه اليوم باألمس
حـــ رثـــاك شـــاعـــر الــــعـــرب الـــفـــطـــحل
اجلـواهـري بأبـيـات مـؤثـرات لـعلَّ بـغدادَ
تـــتــعـظ من مـــصــابك اجلـــلل وتـــطــرد مَن
أبكـاها هي األخـرى وأحالَ نـهارَهـا ليالي

ات: مظلمات ظا

جلل مصابُك يا بيروتُ يبكينا  
يا أخت بغداد ما يؤذيكِ يؤذينا

مــــاذا أصـــابك يـــا بـــيـــروت دامـــيـــة   
وتُ يخطف أهليكِ وأهلينا وا

يا جنّة الشرق يا حسناء غانية 
قد كنتِ باألمس موسيقا وأغانينا

عضّي على اجلرح يا بغداد صابرة
بيروت تعرف ما فيها وما فينا

عضّي على اجلرح يا بغداد واتعظي 
مَن أحرق األرز لن يسقي بساتينا
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قالة الـسابقة التـي جاءت حتت عنوان (إصالح النـظام االقتصـادي أساس اصالح االقتصاد) في ا
ـتلك مـقومـات نظام الـسوق احلـر يصـبح بإمكـانه حتقـيق تنـميته والـتي خلـصت الى ان البـلد الذي 
وجتاوز مـشكالته  فـهل  يتمـكن العـراق حتقيق الـتطـور االقتـصادي واالجتـماعي وجتـاوز مشكالته
ـقـومـات االسـاسـيــة لـهـذا الـنـظـام في الـدول فـي ظل هـذا الـنـظـام ? واالجـابــة سـتـأتي بـعـد مـعــرفـة ا
الـرأسـمـالـيــة الـتي اعـتـمـدته ولـم تـغـادره حـتى في ظـروف االزمــات واحلـروب  و  ذلك مع سـلـطـة
اليـة  وبالـتالي جتـاربها احلكومـة االقتـصاديـة بتدخـلهـا بوسـائلهـا التـخطـيطـية وأدواتهـا النـقديـة وا
تمثلة في : أوال قـوة االقتصاد وتنوعه الـتطبيقـية ألنها تمتـلك مقومات اقتصـاد نظام السوق احلـر  ا
و عالـية  ثانيًا وفرة في االنتاج الـسلعي واخلدمي  التي جعلتـها في طليعة دول العالم عدالت  و
ـتـحـدة علـى عرش تـلك الـدول ثم اقـتـصاديًـا   وحـسب الـتـرتـيب لـتـلك الـدول فـقـد جـاءت الـواليـات ا
انـيـا ثم بـريطـانـيا ثم فـرنـسـا فالـهـند فـالـبرازيل الـص (نـظـام السـوق االشـتراكـي) ثم اليـابـان ثم ا
فايطاليـا فكندا ثم روسيا (التي جمعت ب ما هو شيوعي ورأسمالي بخاصة في تزايد دور القطاع
اخلـاص في احلياة االقتـصادية) وهـكذا تأتي دول اخـرى ..  ثالثًا حـجم االستثـمارات الكـبير الذي
يحـقق ربـحـية كـبـيرة فـي العـمـليـة االسـتـثمـاريـة وهو الـعـامل الـرئيس لـوفـرة االنـتاج  رابـعًـا امتالك
بـاشرة ـباشـرة وغيـر ا أسواق نـقديـة ومالـية مـتطـورة التي لـها دور كـبيـر في تفـعيل االسـتثـمارات ا
ـعرفي بـخاصة الـعلمـي والتكـنولوجي سـتوى العـالي للـتطور ا وحتـقيق تنـميـة االقتصـاد  خامسًـا ا
ـتـوسط دخل الفـرد الذي يـسـتنـد الى حجم عـلومـات واالتـصاالت  سـادسًا احلـجم الـكبـير  ونـظم ا
الدخل الـقومي الـذي ينـعكس عـلى مسـتوى مـعيشـة النـاس والرفـاهيـة االجتمـاعيـة  سابـعًا مـستوى
عـال لـتـطـور التـعـلـيم والـصـحـة الـذي يـنـعـكس إيـجـابـيـا عـلى مـستـوى انـتـاجـيـة الـعـامـلـ والـربـحـية
االقتـصـادية  ثـامـنًا انـظـمة مـالـية ومـصـرفيـة كـفوءة من شـأنـها ان تـنـعكس بـااليـجاب عـلى الـتنـمـية
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واذا مـانـظـرنـا الـى طـبـيـعـة  االقـتـصــاد الـعـراقي في ضـوء مـقـومــات نـظـام الـسـوق احلـر في الـدول
ـقـومـات غـائـبـة عن هـذا االقتـصـاد  حـيث اوال يـتـسم هـذا االقـتـصاد الرأسـمـالـيـة سـنـجد ان تـلك ا
ـوه غيـر النفـطي  ثـانيًا ال بالـريعـية ولـيس الربـحيـة والضـعف في هيـكلـه االنتاجـي وتدني مـعدالت 
ا بـوفرةاالسـتيراد من دول اخـرى بخاصـة بعض دول اجلوار يتـمتع الـبلد بـوفرة االنتـاج احمللي وا
كي يبقى الـبلد مـتخلفًـا  اقتصـاديا واجتـماعيًـا بال زراعة وصناعـة  وبنيـة حتتيـة  ثالثًـا ضآلة حجم
باشر  ألسبـاب اقتصادية واجـتماعية االستـثمارات احمللـية واألجنبيـة بخاصة االستـثمار االجنبـي ا
ستشري في البلد  رابعًا عدم امتالكه اسواق نقدية الي ا وامنية  وفِي مقـدمتهاالفساد االداري وا
ـخـتـلف انـواعـهـا ال زالت غـيـر مـسـاعـدة في تـنـمـيـة االقـتـصاد ومـالـيـة نـشـيـطـة وفـاعـلـة  فـالـبـنـوك 
زاد العملة بوصـفه احدى قنوات الهدر للعمالت ركزي الذي باستـخدامه  واستقراره  ومنهـاالبنك ا
ـتأتـية من االجنـبيـة الصـعـبة  وكـذلك ضعف ايـرادات الدولـة سواء الـربحـيـة االقتـصاديـة بخـاصة ا
نافذ صادر االخرى كالـضرائب وايرادات ا شروعات (الزراعـية والصناعيـة) غيرالنفطـية أو من ا ا
ستوى العلمي والتكنولوجي في البالد فضال عن ضعف نظم التجارية احلدودية  خامسًا ضعف ا
علومات واالتصـاالت بخاصة غياب احلـكومة االلكترونيـة  سادسًا ضعف مستـوى معيشة الناس ا
عـيـار البـنك الدولي ـئة من حـجم الـسكـان وفقـا  دقع الى قـرابة 40 بـا حـتى وصـلت نسـبة الـفقـر ا
خـتلف مـراحله وهو أقل من 600 دوالر الـدخل السـنـوي للـفرد  سـابعًـا ضعف مـستـوى التـعلـيم 
وتـردي الـنظـام الـصـحي الـذي اثبـت ضعـفه في مـواجـهـة اجلـائحـة كـورونـا  ثـامنًـا ضـعف االنـظـمة
ـاء االقـتصـادي والـعدالـة االجـتمـاعـية بـخـاصة نـظام ـالـية الـتي تـنعـكس سـلبـيًـا على اال النـقـدية وا
الـضرائب  وااليرادات االخرى  والـهدر والضيـاع في بنود النفـقات العامـة ومنها غـياب العدالة في
وحـد في البالد . وهـكذا ابـتعـد العـراق كثـيرًا عن نـظام اقـتصـاد السـوق احلر نـظام الـرواتب غيـر ا
بفـقـدانه مقـومـات هـذا النـظـام  وبالـتـالي فـهو غـيـر قادر عـلى اجنـاز الـتنـمـيـة االقتـصـادية والـعـدالة
االجـتـمـاعـيـة  ولـذلك البـد من الـتـفكـيـر والـعـمل اجلـدي عـلى صـيـاغـة نـظـام اقـتـصـادي ينـسـجم مع
سـتدامـة والعـدالة عـيشـة والسـيـادة وحتقـيق التـنمـيـة ا خصـائص وظروف الـعراق ويـلـبي حاجـات ا
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وبذلك لن يتمكن قبل نهاية العام احلالي
العراق بعدها من االستمرار في استيراد
الكهرباء وكذلك الغاز الطبيعي من ايران
لكـيال يقع حتت طـائلـة عقـوبات أمـريكـية
يـصعب احـتـمالـهـا. فالـطـاقة الـتي سـترد
سـتسـد النـقص احلاصل عن من اخللـيج

قطع امدادات الطاقة من ايران. 
واالتفـاق يفتح مـجاالت جـديدة ومتـميزة
وهي االسـتثـمار للـتعـاون مع الـسعـودية
في مشـاريع الطـاقة الـكهـربائـية (االنـتاج

والنقل والتوزيع). 
عروف ان مشكلة الكهرباء في العراق وا
ال تقتـصر على الـتوليـد (األنتاج) ونقص
احملـطـات الـكـهـربـائـيـة أو تـدني قـدراتـها
فـشـبــكـات الـتـوزيع الـتــولـيـديـة احلــالـيـة
والـنـقـل هي األخـرى مـتـهـالــكـة وتـتـطـلب
حتديـثا وصـيانـة وصرف مـبالغ إضـافية
ليـارات الدوالرات يتعذر تـأمينها تقدر 
في ظل األزمة األقتصاديـة الراهنة. وهنا
تكـمن أهمـية استـقطـاب االستـثمارات أو
ـشــاركـات الـسـعـوديــة في تـطـويـر هـذه ا

اجلوانب من ملف الكهرباء في العراق.
وأنــشــات الـســعـوديــة في نــهــايـة الــعـام
وبــــــالــــــتــــــعــــــاون مـع خــــــبـــــرات 2019
محطة ضـخمة للـطاقة الشـمسية أجنبيـة
الـكـهـروضـوئـيـة (أي تـولـد الـكـهـربـاء من
ضـــوء الـــشـــمس) في مـــنــطـــقـــة اجلــوف
وبـقــدرة تـصل الى 300 مـيــغـاوات وهي
كما خططت ألقامة طاقة متجددة ونظيفة
12 مـــشـــروعــا من الـــنـــوع نــفـــسه خالل

األعوام األربع القادمة. 
ـــكن لـــلـــعـــراق االســـتـــفـــادة من نـــقل و
اخلـــبــرات الــســـعــوديـــة في هــذا اجملــال
حيث ـاثلة في العراق وأنشاء محطات 
أن بيـئة ومـنـاخ العـراق مواتـية ومـثالـية

شاريع.  ثل هذه ا
وهـــــذا الــــــتــــــوجه نــــــحـــــو الــــــطــــــاقـــــة
ســلــكـته مـن قـبل دول عــربــيـة ــتــجـددة ا
ــغــرب ومــصــر واإلمــارات أخــرى مــثـل ا
ـتـحدة حـيث أنـشأت جـمـيعـها الـعربـية ا
مــحـطـات كــبـيـرة لــتـولــيـد الـكــهـربـاء من

وذلك للـتباحث حول التعاون في أعمالها
مـــــجـــــاالت الـــــكـــــهـــــربـــــاء والـــــطـــــاقـــــة.
وتـمحـوراالتـفـاق ب الـطـرفـ على ثالث

جوانب : 
وتـفـعــيل الـربط الـكـهــربـائي بـ الـعـراق
ودول اخلـــلـــيـج بـــشـــكل والـــســـعـــوديــــة
عـلــمــا بـأن الــعـراق ســبق له أن وقع عــام
اتفـاقيـة ربط العـراق بشـبكـة كهـرباء دول
اخلـــلــــيج في شــــهـــر نــــيـــســــان من عـــام
هــذا يــعــني أن هــذه اخلـطــوة هي 2019

تفعيل التفاق موقع سابقا.
ويــقــصــد به وتـــطــويــر أســواق الــطــاقــة
الــتـعــاون في اجملـال الــنـفــطي وتـنــسـيق

سياسات اإلنتاج والتصدير وغيرها.
شـاركة في مشاريع توليد واالستثمار وا
ونــقل وتـــوزيع الـــطــاقـــة الــكـــهــربـــائــيــة

تجددة. التقليدية وا
مزايا االتفاق والتعاون مع السعودية 
ثـل االتفـاق بـاكورة تـعـاون جديـد ب و
الــعــراق واجلــارة الــســعــوديــة اثــرعـودة
العالقـات الدبـلوماسـية بـينـهمـا في شهر
وســيـرسـخ ذلك بــشـكل ديــســمــبـر 2015
عـملي عـودة الـعـراق إلى الـوسط الـعربي
واخللـيجي واسـتعادة مـكانـته الطـبيـعية

فيهما.
واجلدوى االقتصادية: اسـتيراد الكهرباء
من دول اخلـلـيج سـيـتـيح لـلـعـراق تـوفـير
ــســتـوردة من فـالــطــاقـة ا مــبــالغ كـبــيــرة
اخلـليج تـقل تـكلـفـتهـا الى الـثلـث مقـارنة
ستوردة من إيران. كما بقيمة الكهـرباء ا
أن هــذا االتـفــاق هــو مـجــزي كــذلك لـدول
اخلـلـيج والـتـي يـتـوفـر لـديـهـا فـائض من
ـــكن تـــخــزيـــنه بــطـــبــيـــعــة ال  الــطـــاقــة
ـكن تـوريـده الى الـدول اجملاورة احلال
مثل الـعراق و يغـطي بشـكل كامل الـعجز

في الطاقة الكهربائية في العراق.
ــفـروضـة عـلى والـعــقـوبـات األمــريـكـيـة ا
إيــران حتـــظــر عــلى ســائــر الــدول شــراء
اال أن االدارة األمـريــكــيـة الــطــاقـة مــنــهــا
أعـــطت الـــعـــراق اســـتـــثـــنـــاء او إعـــفـــاء
جدد مؤخرا إلى 120 يوما تنتهي مؤقتا

يــعــاني الـعــراق أزمــة مـســتـفــحــلـة مــنـذ
سـنــوات في قـطـاع الـطـاقـة الــكـهـربـائـيـة
تـــتــمـــثل في نـــقص شــديـــد في إمــدادات
الـكـهربـاء من مـحـطـات الـتولـيـد احلـالـية
والـــــــتي تـــــــبــــــلغ قـــــــدرتــــــهــــــا 13,000
فـيــمــا تـبــلغ احلــاجـة مــيــغـاوات/ســاعــة
احملــلـيـة لــلـطــاقـة الـكــهـربــائـيـة 23,000
وقـد تـصل في فــصل الـصـيف مـيـغــاوات
(موسـم الذروة) إلى  25,000مـيـغاوات.
ويـعني ذلك وجـود نـقص أو عـجـز ال يقل
ــواجـهــة هـذا عن 10,000 مــيـغــاوات. و
قــامت احلـــكــومـــة الــعـــراقــيــة الــنــقـص 
باسـتيراد الـطاقـة الكهـربائـية من اجلارة
إيــران وبــواقع 1200 مــيــغــاوات تــرسل
عــبــر أربع مــنــافــذ: الـبــصــرة والــعــمـارة
اضـافــة الى اسـتـيـراد وديـالى وخــانـقـ
كميات كثيرة من الغاز الطبيعي لتشغيل
محطات كهربائية تنتج 3300 ميغاوات.
وبذلك يـكون مـجمـوع الطـاقة الواردة من
وليـصبح إيران حوالي 4500 ميـغـاوات
تـبقي 5500 ميـغاوات ويـشكل العـجـز ا
نــســـبــة %24 مـن احلــاجـــة الـــفــعـــلـــيــة
وبصرف للكهـرباء. وبحسب هـذه األرقام
النـظـر عن الضـائعـات والـتجـاوزات على
فـإن الطاقة اجملهزة الشبكات الـكهربائية
ؤسسات العامة واخلاصة للمواطن وا
يـــفـــتـــرض أن تـــكـــون بـــحــدود %75 أي
تغـطي نـحو  16ساعـة يـوميـا. لكن واقع
فـالـكــهـربـاء الـواصـلـة احلـال لـيـس كـذلك
للـمـواطن التتـجاوز  12ساعـة يومـيا في
ــــنـــاطق وفـي بـــعض ا أحــــسن األحـــوال
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أدركت احلكومـة اجلديدة بـرئاسة الـسيد
مـصطـفى الـكاظـمي جـديـة وحيـويـة أزمة
واطن الـكـهـرباء وتـأثـيـرهـا عـلى حـيـاة ا
فـأوفــدت لـذلك الــسـيــد وزيـر ومــعـيــشـتـه
ــمـلـكـة ـالــيـة عـبــد االمـيـر عالوي إلى ا ا
الــســعــوديــة يـوم 2020/5/22 أي بــعـد
أســبـوعــ فــقط من مــبـاشــرة احلـكــومـة

وبعضها إلى الطاقة النووية. وباحلديث
عـــلى الـــرغم من عن الــغـــاز الـــطـــبــيـــعي
االحـتيـاطي الـضـخم من الـغاز الـطـبـيعي
في الـعــراق (حـولي 126 تـريــلـيــون قـدم
مكعب) اال أن مـحاوالت اسـتثمـاره بشكل
اقتصادي وعـلمي ال تزال متـواضعة جدا

في العراق. 
فـــفي الــوقت الـــذي يــحــرق ويـــضــيع مــا
مجـموع 18 مـليـار مـتر مـكـعب من الـغاز
تـستـورد الـدولـة نـحو الـطـبيـعي سـنـويـا
17 ملـيـارمتـر مـكعب من الـغـاز من إيران
من أجل تـشـغــيل مـحـطـات الـكـهـربـاء في
محـافظـات شرق الـبالد. وقد بدأت وزارة
عـاونـة شـركـة شيل الـنفـط  العـراقـيـة و
ـيـة بعـدة مـشـاريع لـتـجـمـيع الـغاز الـعـا
وتمكنت من جتميع قرابة 50 مليون متر
مـــكــعب مـن غــاز حـــقــول نــفـط اجلــنــوب
كمـرحلـة اولى. وكشـفت الوزارةعن خـطة
لتـجـمـيع قـرابة  10مـليـارمـتـر مـكعب من

الغاز سنويا. 
سـتــنـتـفي ــشـاريع وعــنـد اكـتــمـال هـذه ا
احلاجة السـتيراد الـغاز الطـبيعي من أي
وســتــتـمــكن الــدولـة من مــصـدر خــارجي
اســتــغالل الــغــاز في تــشــغــيل مــحــطـات
ــســتــقــبــلــيـة .وأن الــطـاقــة احلــالــيــة وا
ـتـراكـمـة في إدارة قـطـاعات األخـفـاقـات ا
االقـتصـاد وتـفشـي الفـسـاد واحملسـوبـية
في مـفـاصل الـدولـة اخملتـلـفـة لم تـقـتـصر
بل على قـطاع الكـهربـاء والطـاقة وحسب
وطـغت عـلى سـائر الـقـطـاعـات واجملاالت

االقتصادية األخرى. 
وذلك مـرده عــدم وجـود رؤيـة أو فــلـسـفـة
اقــتــصــاديــة واضــحــة جتــســدهـا خــطط
عـلـمـيـة قـابـلـة لـلـتـطـبـيق كـفـــــــــيـلـة بـأن
ــــســـــتــــمــــر في ادارة حتــــيل الـــــفــــشل ا
الـــــــــدولـة إلى جنـاح دائم يخـدم الوطن

واطن.  وا
ان بلدا كـالعـراق حرارة صيـفه تفوق 50
درجــة مــئــويــة تــصــبـح الــكــهــربــاء فــيه
ــاء والــهـواء ضــرورة التــقل شــأنــا عـن ا
ضرورة تـدفع الـشبـاب للـتظـاهر والغـذاء
واخلــــروج من أجــــلـــــهــــا الى ســــاحــــات
وشــوارع بــغـداد ومــدن الــعــراق أآلخـرى
لتحصـد أرواحهم رصاصـات احملسوب
ــقــــــــــصــرة ويــســقط عــلى الــســلـــطــة ا
مـفـارقـ احلـيـاة شـبـاب كل ذنـبـهم أنـهم
حــلـمــوا وطـالــبـوا بــنـســمـة هــواء بـاردة
تــنــســيـهم قــيظ الــصــيف وظــلم احلــكـام

وضاللتهم . 

ي عراقي { أكاد

الطاقة الشمسية.
االتفاق يـفتح مجـاالت للتـعاون في مجال
حيث عـرضت السـعودية الغـاز الطـبيـعي
في وقت ســابـق كـذلـك تــوريـد الــغــاز إلى
وكذلك امـكانية العراق و بأسـعار متـدنية
احلصول على قرض مـالي يسعى العراق
الـيه وقـدره عـدة مـلـيـارات من الـدوالرات.
الية هذا القرض سيـكون معينـا لوزارة ا
الـــعـــراقــــيـــة في جتــــاوز أزمـــة الـــرواتب
احلـالـيـة وإلى نـهـايـة الـعام احلـالي عـلى

أقل تقدير.
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افتتحت مصر في مـنتصف العام احلالي
ثالث محطـات عمالقة لـلطاقـة الكهـربائية
تـعـمل بـالغـاز الـطـبـيـعي أنشـأتـهـا شـركة
ــانــيـة الــشــهـيــرة وبــقـدرات ســيــمــنـز األ
انــتــاجــيــة مــجـمــوعــهــا يــقـارب 15,000
مـيــغــاوات وبــكـلــفــة اجــمـالــيــة بــلـغت 6
مليارات يـورو (تعادل حوالي 7 مليارات
دوالر) للمحطات الثالثـة مجتمعة ونفذت

خالل 18 شهرا فقط. 
وأســـتــطـــاعت مــصـــر بــذلك حل مـــشــاكل
ــتـراكــمـة لــسـنـوات وبــشـكل الــكـهــربـاء ا
مع توفير فائض من الطاقة أتفقت جذري
عـلى تـصـديـر بـعـضه إلى األردن وبـكـلـفـة
مــتــدنـــيــة تـــبــلغ حـــوالي ثالث ســـنــتــات

للكيلووات الواحد. 
كان هناك عرض مصري وفي وقت سابق
ـنجز على الـعراق لألسـتفـادة من الربط ا
أال ان احلكومة مع األردن وبنفس التكلفة
الـــعــراقــيــة آنــذاك لـم تــتــجــاوب مع هــذا

العرض !! 
اذا الـسـؤال الـذي سـيـتـبـادر الى أألذهـان
كانت مـصر قـد أفلـحت في حسم مـعضـلة
وازنة 7 مليارات دوالر خالل الكهـرباء 
فـما سبب فـشل العراق سنة ونـصف فقط
عضلة على مدى 17 عاما في حل نفس ا
رغم أنفـاق أكـثر من 50 ملـيـار دوالر على

قطاع الكهرباء ? 
أألجــابـــة جـــاءت صـــريـــحـــة في خـــطــاب
لرئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي وجهه
الى الـشــعب الـعــراقي يـوم 2020/7/27
وصف فيهـا أزمة الكهـرباء الراهنـة بأنها
نــتـــاج (ســنــوات طــويــلــة من الــتــخــريب
ال حل لها في يوم والفساد وسوء األدارة

وليلة).   
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أغلب محـطات الـطاقة كـانت تعمل سـابقا
بــوقـود الــغـازويل (زيت الــغـاز) أوالــنـفط
األ أن أحملــطـات احلــديـثــة بـدأت الــثـقــيل
بــالــتــحــول إلى وقــود الــغــاز الــطــبـيــعي
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وهي غسل أموال اخملدرات مـن جتارة احلشيش ما يطلق عليه اسم "جامعي أموال الكاش" بحيث
دن في الـعالم والتي يـتم تسلـيمها يتـولون مهـمة جمع ونقـل مالي الدوالرات شهـريا في مخـتلف ا
لشخـوص آخرين يـقومون بـدورهم بتـحويلـها عن طـريق نظام احلـوالة واحلـوالة هي وسيـلة لـتحويل
صرفي األمـوال من بلد آلخـر ومن عملـة إلى أخرى عن طريق شـبكة من األشخـاص خارج النـظام ا

تعارف عليهما ويعتمد أساسا على عنصر الثقة. ا
تظـهر بـدايات اسـتعمـال هذا االصـطالح (غسيـل األموال) أي إزالة الـروائح القـذرة عن هذه األموال
حـتى ال يـتـعرف عـلى مـصـدرهـا ويـشـتـبه في أنـهـا ناجتـة عن مـصـادر اخملـدرات ونـحـوهـا. ثم تـطور
(غـسـيل األمـوال) لـيـصـبح مـدلـوله يـعـني اسـتـعمـال وسـائل مـالـيـة وحـيل خـادعـة إلضـفـاء الـشـرعـية
ـكـتـسـبـة من مـصـادر قـذرة غـيـر مـشـروعـة. وهـكـذا أصـبح (غـسـيل والـقـانـونـيـة عـلى هـذه األمـوال ا

عنى واحد. عنى (تبييض األموال) وصار االصطالحان  األموال) 
إن هـذه األموال الناجـمة عن كل ما هو مخـز للبشـرية ومش ألي حكـومة كانت تشـكل بحد ذاتها
?''ان األموال الـقذرة أسهمت في إنقاذ مصارف ''محترمة ''في أعقاب اقتـصاداً قوياً نشيطاً ''متوالداً

ية. األزمة االقتصادية العا
اإلحصاءات والـتقـارير االقتـصاديـة تؤكد أن ظـاهرة غـسيل األموال تـتصـاعد بشـكل مخـيف خاصة

ة االقتصادية وشيوع التجارة اإللكترونية. في ظل العو
ة الـصادر في أكـتوبـر/تشرين األول 2011 ـعني بـاخملدرات واجلـر ـتحدة ا وبحـسب تقـرير األ ا
بيضة عام 2009 قدر بتـريليوني دوالر وقد تضـاعف هذا الرقم استنادا إلى فإن إجـمالي األموال ا
ئـة بعـد عقد من الـزمن وفق تقـرير صـادر عن صندوق ي بنـسبة 100 بـا إجمالي الـناجت الـعام العـا

النقد الدولي عام 2017.
األموال الـقذرة هـذه تتصـدر (في حجمـها) قـائمة الـناجت احملـلي السنـوي ألكثر من 30 دولـة عضو
ي وتتـجاوز احلدود و''تـقفز ''في ائـة من النـاجت العـا تـحدة وتشـكل ما ب 2 و4 في ا في األ ا
ـيــة فـإن آلـيـات تـركن ''في اخلـزائن. ورغم اخلــراب الـذي تـنــشـره عـلى الــسـاحـة الــعـا اجلـيـوب و''

ستوى مقاومتها ال تزال دون ا
صـدر الـرئـيس جلـني األمـوال الـقـذرة وفي عام 2017 قـدَّر ـتـواضـعـة ا وتـعـد غـالـبـاً االقتـصـادات ا
ة واخملدرات (UNOV) قيمـة عمليات غسل األموال على مستوى عنيُّ باجلر تحدة ا مكـتب األ ا
ي وهو ما قُدر حينها ئة من حجم الناجت اإلجمالي العا العالم بنسبة تتراوح سنوياً ما ب 2 و5 با

بتريليوني دوالر.
كـافحـة غسل األمـوال الصـادر عن معـهد "بـازل" للـحوكـمة (مـقره سـويسرا) إال أن مـؤشر "بـازل" 

قـال في تـقـريره الـسـنوي لـعام 2017: إن "حـجم عمـلـيـات غسل األمـوال في الـعالم يـتـراوح ب 500
ي الـبالغ 85 ـئة من حـجم االقتـصاد الـعا مـليـار دوالر وتريـلـيون دوالر سـنويـاً وهـو ما يـشكل 1 بـا

تريليون دوالر".
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ـكافـحة غـسل األموال لـعام 2018 فـإن أكثر 20 دولـة تنـتـشر فـيهـا عـملـيات وبـحسب مـؤشر "بـازل" 
غسل األمـوال هي عـلى التـرتيب: طـاجـيكـسـتان ومـوزمبـيق وأفـغانـسـتان والوس وغـينـيـا بيـساو
ـار وغامـبـيـا ولـيبـيـريـا وكيـنـيـا وفـيتـنـام وهـايتي وبـنـ وسـيـراليـون والـرأس األخـضر ومـيـا
ـرتبة ـؤشر نفـسه فإن لـبنـان حلَّ با ـبابـوي واليـمن وباراغـواي ونيكـاراغوا وتـنزانـيا.ووفق ا وز
ـغرب الـ57 ـياً من حـيث انتـشار عـملـيـات غسل األمـوال فيه والـسودان بـالتـرتيب الـ29 وا الـ27 عا
وتونس الـ59 واإلمارات الـ72 والـبحرين الـ81 ومـصر الـ87 والـكويت الـ90  والـسعودية الـ93 وقـطر
الـ107 واألردن الـ 111من أصل 129 دولة دخـلت بـالـتـصـنـيف.ويـسـتـنـد مـؤشـر "بـازل" في تـصـنيـفه
ـالـيـة وسـيـادة الـقـانـون ـعـايـيـر ا لـلـدول عـلى مـؤشــرات عـدة; مـنـهـا: قـيـاس نـسـبـة الـتـزام الــدول ا
صرفية والـشفافية إضافة إلى الفسـاد واخملاطر السياسية والقـانونية.وتبدأ عمليات واإلجراءات ا
شروعـة في مؤسسـة مالية أو يـتم حتويلـها إلى عمالت أجـنبية غسل األمـوال بإيداع الـنقود غيـر ا
رحلة الثانية يتم التمويه على هذه األموال حتى يصبح من الصعب أو شراء سلع باهظـة بها وفي ا
تتـبُّع مصدرهـا وذلك من خالل تكـرار عملـية حتويـلهـا من بنك إلى آخر والـتحـويل اإللكتـروني لها
رحلة اخلتامية لغسل األموال وحتويلها إلى بنـوك لديها قواعد صارمة فيما يتعلق بسرية اإليداع.وا
يـتــرتب عــلـيــهـا إضــفــاء طـابع الــشـرعــيــة عـلى األمــوال ومن خاللــهـا يــتم دمج األمــوال في الـدورة
االقـتـصاديـة لـتبـدو كـأنهـا عـوائد أو مـكـتسـبـات طبـيـعيـة لـصفـقـات جتاريـة مـثل الشـركـات الوهـمـية
ـة غسيل االمـوال فقد اصـدر العراق صطـنعة. امـا فيمـا يخص تـعامل العـراق مع جر والقـروض ا
قراراً رقم 15 لـسنة 1997 وهو يجسـد احدث التشـريعات في القـانون العراقي الـذي يتناول االموال
ـا فيهـا النـقود واالمـوال غير ـشروعـة في الفـقرة (اوال) مـنه وتنص (تصـادر االموال الـقذرة  غير ا
كية الى الغير بقصد نقولة التي الت مليكتها الى االشخاص بصورة غير شرعية وقام بنقل هذه ا ا
ـتـحدة 1988 (اتـفـاقـيـة فـيـيـنـا) الـتـهـرب من حـكم الـقـانـون) كـمـا انـضم الـعـراق الـى اتـفـاقـيـة اال ا
ؤثـرات الـعقـلـيـة وفق القـانـون ذي الرقم (23/لـسـنة ـشـروعة بـاخملـدرات وا كـافـحيـة االجتـار غيـر ا
نشورة في اجلـريدة الرسميـة (الوقائع العـراقية) بالعدد 3546 في 1996/12/2 .حـيث تعمل 1996 وا

ا يـشكل من تـهديـد جدي عـلى جمـيع مفـاصل الدول فـقد قامت احلـكومـات الوطنـية عـلى مكـافحـته 
ة غسيل االمـوال الى انشاء مكتب غسيل االموال فضالً عن اصدارها الـقرارات التي حتد من جر
ركـزي العراقي الذي يقوم بتلقي االخبـارات عن جرائم غسيل االموال واتبعه قانون اخر في البنك ا
كـتب مـكـافـحـة غـسـيل االمـوال وتـمـويل االرهاب ادة (8 اوالً)  عـام 2015 بـالـرقم 39 حـيث مـنـحت ا

الي واالداري. عنوية واالستقالل ا الشخصية ا

ذاك الــتــاريخ لـلــبــدء بـزرع بــذور فــاسـدة
إلمارة مذهبيـة شيعية وسط بقـعة جميلة
تآخي سوى مثل لبنان لم يعـرف شعبُه ا
احملــبــة واألمل و اســلــوب عــيـش ثــقــافـة
احلرية واجلمال والـفكر والطرب واألنس
بـــهــدف اســـتـــبــدال كل هـــذا اإلرث وهــذه
الـثـقـافـة بـنـظـام مـحـاصـصـاتي لـتـخـريب
الــبالد وتــدمــيــرهـا مـن خالل خــلق بـؤرة
ـتــفـجـرات جــدلـيــة مـشـبــوهـة مـلــيـئــة بـا
والـعثـرات والـسفـاهـات? ولـصالح مَن كلُّ
اذا هذا الـتـسفـيه والتـدمـير واخلـراب? و
يرفض سـاسـة لبـنـان سمـاع صوت احلق
ـطالِـب بتـبـنّي سـيـاسـة احلـياد احلـكـيم ا
اإليــجـابـي الـذي من شــأنه احلــفــاظ عـلى
سـيـادة الـبالد واسـتـقاللـيـتـهـا وحتـصـ
أرضــهـــا وســمـــائــهـــا وتـــرابــهـــا من ايــة
تدخالت خـارجيـة تنـوي دقّ األسفـ ب
الــفــرقــاء الـســيــاســيـ وحتــمي الــبــشـر
واحلجر معًا من أية مساعي أو محاوالت
للنـيل من تركيـبة البالد الـدينيـة واإلتنية
والــثـقـافــيـة واحلــضـاريـة واجملــتـمــعـيـة?
أســئـلـة كــثـيـرة تــنـتـظــر الـردّ والـتــحـلـيل

والتفاهم.
إنّ مــا يــتــداولُه الــنـشــطــاء وتــتــحـدث به
وسائل إعالم محـلية ودوليـة يثيـر الريبة
واخلـوف من تفـاقم غـول مـيـليـشـيـا حزب
الـــله فـي لــبـــنـــان والــذي أصـــبح ومـــنــذ
ســـنــوات يُــحـــكم قــبـــضــته عـــلى مــداخل
الـعـمـلـية الـسـيـاسـيـة ومـغالـقـهـا بـرمـتـها
تـشاركـة مـعه كبـيادق ويُحـرّك األحـزاب ا
قـابـلـة الـتغـيـيـر واالسـتـهـداف والـتـطويع
بحسب مصاحله وتنـفيذًا ألوامر األسياد
بإحكـام السيطـرة على ما يُـسمّى بالهالل
الـشـيـعي قـابل الـتـوسّع والـتعـاظم ضـمن
سـيــاسـة اجلـارة الــشـرقـيــة. فـإذا كـان مـا
تـردده وسـائل اإلعـالم ومـواقع الـتـواصل
االجـــتـــمـــاعي ومـــا تـــكـــشــفـه الـــقـــنــوات
تـنوعة الفـضائيـة والتـقاريـر اإلخباريـة ا
من مـعـلـومـات من قـلب احلـدث صـحـيـحًا
شـهـد الـسـيـاسي الراهن ويـشكـل واقع ا
فـإنّه من دون شـكّ يُـحـصى ضــمن سـيـاق
الهيمـنة االنفرادية عـلى مقاليـد السياسة

برمتها. 
WOLOK « ` UB

وهــو أمـر في غــايــة اخلـطــورة عـنــدمـا ال
تـشعـبة عن تتـوانى مثل هـذه الوسـائل ا
احلـديث في هـذه األيـام عـلـنًـا عن سـطـوة
حـزب اللـه على اإلرادة الـسـيـاسـية لـلـبـلد
والشعب ومـنهـا بطبـيعة احلـال مصاحلُه
اإلقـلــيـمـيــة ومـنـافـذه احلــدوديـة اجلـويـة
والــبــحــريـــة والــبــريــة مـــا يــجــعل هــذه
ـا يدخل ـيـليـشـيـات تـتحـكم انـفـراديًـا  ا
ويخرج مـنها من دون رقـابة حكـومية وال
عـ وطـنيـة. وهـذا يـتـطلب وقـفـة وطـنـية
جريـئـة من شعب لـبـنان وسـائـر مكـوّناته
نـظومة تـهالكـة التي أعـيتهـا سيـاسة ا ا
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ـا دفـعـه لـلـبــحث والـتــغـيـر من األصــعب 
فترة ألخـرى لتحديـداالسماء الـتي تستحق
ــنـتــخب وألنه وعـد  الــلـعب في صــفـوف ا
وقــطـع عــلى نـــفـــسه االنــتـــقـــال بــالـــفــريق
لــنــهــائــيــات كــاس الــعــالم وألنه مــطــالب 
ـشاركة ـتعـلقـة  با باتـمام كل الـتفـاصيل ا
التي يعلم انه وحده سـيتحملهـا نتائجها 
بعـد الذي حـصل  للـفتـرة التي سـبقت ذلك
ـطــبـات الـتي جتـاوزه بـحــنـكـة  وثـقـة  وا
والــدفع بــاألمــور عـــبــر الــبـــحث  وتــغــيــر
األجــــواء امال فـي حتــــقــــيق االســــتــــقــــرار
ـواجــهـة  وحتــقـيـق مـنــتـخب قــادر عــلى ا
بـاريـات بـقدرات عـنـاصـره التي وخـوض ا
ستويات. تعامل معها بثبات ومن حيث ا

WO U¦  WKOJAð

ــدرب من  حتـــقــيق تـــشــكـــيــلــة وتــمــكـن ا
مثـالـية  بـاالعـتمـاد على الالعـبـ الشـباب
ــنـتـخب قــبل تـولـيه إضـافــة الى من مـثل ا
ـهــمـة  وجنح في رسم مــعـالم الـتــشـكـيل ا
باريـات التـجريبـية من خالل طـريقة عبـر ا
عــمل تـــوالهــا بــنــفــسه من دون تــدخل الي
ــنــتــخب قــبل شــخص  وحتــديـــد مالمح ا
الـدخـول في مبـاريـات اجملـمـوعة الـرسـمـية
االختبارات الـرسمية األهم له ولـلمنتخب 
في كـسر عـقـدة الـوصول مـرة ثـانيـة لـكاس
ـكـسـيك ـشـاركـة األولى في ا الـعـالم بـعــد ا
1986 وسط لـــهــفـــة الــشــارع الـــريــاضي 
ومــطــالـــبــاته فـي تــكــويـن مــنــتـــخب قــوي
ومتجانس ومـؤثر وفي ان يعـكس مستواه
من بـدايـة التـصـفـيات بـثـقـة  ورهان كـبـير
ورفض ايـة مــسـوغـات تـطــلق من هـنـا  او
هـناك في مـهـمة وطـنـية يـتـحمـلهـا اجلـميع
ــــا في ذلك ـــنــــتـــخب  الـــذي ســـانــــدو  ا
جمـاهـير االحـتجـاجـات التي تـزامـــــــــــنت
ـنـتــخب ومـتــابـعــتـهـا من مع  مــبـاريــات ا
خالل شـــاشــات في ســوح الــتــظــــــــــــاهــر
نـتخب  ـهمـة ا لتـوفـير الـدعم واإلسنـاد  
وفي ان يـظـهـر في الـصـورة  بـشـكل كـبـيـر
يـــعـــكس رغــــبـــة الــــــــــــشـــارع الـــريـــاض
والشـعب وعشـقه الكـبيـر للـمنـتخب واألمل
في ان يــصـل الى نــهــائــيـات كــاس الــعــالم

بقطر.

ـكـسيك  ومـع التـفـوق لـلـفريق 1986 في ا
في جـمــيع مـبـاريــاته  رغم انه  لـعب أربع
ردود الطيب منهـا خارج الديـار لكنه قـدم ا
وترك تأثيرا واضحا بأنه عازم على تخطي
ــرور من دون مــشــاكل الى اجملــمــوعــة  وا
الــدوحــة ولــو احلــديـث عن كل مــا يــتــعــلق
ـبـاريــات الـقـادة وسط انـتـشـار فـيـروس بـا
كـورونـا  واألمل في إن يــنـتـهي ويـزول عن
بــلـــدنـــا إنــشـــاء الــلـه لــكن عـــلى الـــلــجـــنــة
طـلوبة  التـطبـيعيـة ان تتـخذ اإلجـراءات ا
حتت أي ظروف كـانت بعـدما أعـلن االحتاد
باريات والن األسيوي عن حتديد مواعيد ا
بــعض الــدول بــدأت تــعــود لــلـمـالعب عــبـر
ـاني أنــشــطـة مــخــتــلـفــة حــيث الــدوري األ
واالســـبــاني في األيـــام الــقــادمـــة وتــظــهــر
نـتخب مناسبـة خصوصا إمام اختبارات ا
هونغ كونغ وكمـبوديا بعـدما تغلب عـليهما
ــرحـلـة األولـى وفي كل الـظــروف يـعـد في ا
نافـسة على نتـخب أفضل منـها وتبـقى ا ا
بــطـاقــتي الـتــأهل بـ مــنـتــخـبــات الـعـراق
األقرب للحسم  ثم البحرين وغيران اللذين
يـتـنـافـسـان عـلى الـبطـاقـة الـثـانـيـة وتـظـهر
حـظوظ مـنـتخـبـنا األكـبـر في إنهـاء مـشوار
الـتـصـفـيـات واالنـتـقـال لـلـدوحـة وهـو امـام
فــرصـة كــبـيــرة لـكن الشيء يــؤتـمـن  بـكـرة
الـقـدم الـتـي التـعـرف فـريـقـا صـغـيـرا وأخـر
كــبـيــر و جنـدد الــدعــوة الى تـامــ ظـروف
ــرتــكــز واحلل  اإلعـــداد الــتي ســتــكـــون ا

وخطوة ايجابية.
 UOzUNM « ŸËdA

درب جاء  يحمل معه  تنفيذ ويبدو ان  ا
ــثل بــالـوصــول الى نــهــائــيـات مــشــروع 
كــاس  الـعـالـم بـقــطـر وراح يـتــابع األمـور
بنفسه بعدما تعرف على خفايا اإلطاحة به
واخـذ يـرد بـثقـة عـالـيـة عـلى كل االتـهـامات
ـــلـي مــا يـــريـــده عـــلى وبــقـــوة  واخـــذ  
االحتــاد وبـــقـــنـــاعــات وحتـــديـــد األشـــيــاء
بــنــفـسه  مع اقــتــراب انـطالقــة تــصـفــيـات
ـنـتخب (الـبـحـرين إيـران هونغ مـجمـوعـة ا
ـطـالب بــإتـمـام كــونغ وكـمـبــوديـا)  وهــو ا
األمور الفنـية  واختيارات دقـيقة  لالعب
ـهــمـة ـنــتــخب وهي ا الــذين ســيـمــثـلــون ا

مـــنــتــخــبي إيــران والـــبــحــرين إلى خــارج
الـعـراق نـتـيـجـة األوضـاع الـتي شـهـدتـهـا
البالد والتـظاهـرات في جميع احملـافظات
ـــبـــاراتـــ في وقـــتـــهـــا إلى لـــيـــتم نـــقل ا

العاصمة االردنية عمان.
وردّت الهيـأة التـطبيـعية لالحتـاد العراقي
ــلـعب لــكــرة الـقــدم بــخـصــوص األرض وا
الذي سيـحتضن مـباراة منـتخبـنا الوطني
أمـام منـتخـب كمـبوديـا بـاجلولـة الـسابـعة
من التصفيات والتي ستقام بالثاني عشر
ـــقــبل من تــشـــرين الــثـــاني/ نــوفـــمــبــر ا
بـاخـتـيـار مـلـعب الـبـصـرة الدولـي خلوض

باراة في تمام الساعة السابعة مساءً. ا
وجاء اخـتـيار مـلـعب البـصـرة الدولي بـعد
الــتــشـاور مع مــدرب مــنـتــخــبـنــا الــوطـني
"الــســلــوفـــيــني ســتـــريــشــكــو
كـاتـانـيتـش" والذي وافـق بأن
يــكــون مــلــعب جــذع الــنــخــلـة
باريات أسود الرافدين مسرحاً دائماً 

في التصفيات اآلسيوية.
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ويتصدر منـتخبنا الوطـني فرق مجموعته
شـتـركـة بـإحدى الـثـالـثة في الـتـصـفـيـات ا
عــشــر نـقــطــة من الــفـوز بــثالث مــبــاريـات
والـتـعـادل بـهـدفـ وفي سـجل جـيـد لالن 
ويــسـعـى لالحـتــفــاظ عـلى نــظــافـة ســجـله
لألخيـر ومن ثم الـتـأهل الى نهـائـيات قـطر
احللم الذي برواد العراقـي جميعا في ان
ـهمـة كـما يـجـيب بعـدما ـنتـخب ا يـحقق ا
قـدم نـفسـه بشـكل جـيـد  وأهـمـيـة ان تأتي
عـمــلـيـة اإلعـداد مــتـكـامـلــة من حـيث دعـوة
ـبـاريـات الـتـجـريـبـيـة  الالعـبـ وإقـامـة ا
درب والتنسيق معه في  واالنفتاح على ا
ـنتـخب في مهـمة دعم خيـاراته في إعداد ا
خـطرة وصـعـبـة امام اخـر طـريق الـوصول

الى نهائيات كاس العالم احلدث األبرز.
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نريد إن تتضافـر جهود اللجنة الـتطبيعية
ـــقــدمـــة  دعم ـــدرب وفي ا والـالعــبـــ وا
ـتـابــعـة عـمـلـيــة إعـداد الـفـريق احلـكــومـة 
بــفـتـرة مــنـاســبـة  وهـو يــقـتــرب أكـثـر من
الـنـهــائـيـات لـلـمـرة الـثـانـيـة بـعـد مـشـاركـة

محافظـة أربيل بعد االتـفاق والترتيب مع
حــكــومـــة اقــلـــيم كــوردســتـــان بــالـــتــكــفل

بإجراءات الوقاية الصحية كافة.
وأضـاف مـحــمـد سـيـخــضع جـمـيع العـبي
نتخب إلى الـفحوصات الطـبية اخلاصة ا
ـــســحــة فـــيــروس كـــورونــا خالل األيــام
ــقـبــلـة في الــعـاصــمـة بـغــداد قـبل ا
الــــتـــوجـه إلى أربــــيـل لــــلــــدخـــول
ـعـســكـر الـتــدريـبي حتــضـيـراً بــا
بـاراتي عمان وسـوريا الـوديت

قبل. الشهر ا
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وأوضح ان معسكر أربـيل سيشهد
تــواجــد الالعــبــ احملــلــيــ فــقط
بينما سيغـيب احملترفون إلنشغالهم
مع أنديتهم التي يلعبون لها على أن
ـنتخب خالل يلـتحقـوا بصـفوف ا
ــبــاراتــ الــوديــتــ بــالـثــالث ا

قبل. والثامن من الشهر ا
درب سـتريـشكو وأشار الى ان ا
الك كاتـانـيـتش سيـتـواجد مع ا
ـساعـد له فـي أربيل الـتـدريـبي ا
قــــبل مــــوعـــد الــــتـــجــــمع وذلك
لـــلــشـــروع بــإعـــداد وحتــضـــيــر
قـبلة نتـخب لالستـحقـاقات ا ا
ــبــاراة ــثــالـي  واالســـتــعـــداد ا
هـونغ كـونغ بــالـثـالث عـشـر من
ـقـبل تـشـرين األول/ أكـتـوبـر ا

حلساب اجملموعة الثالثة.
وختم الناطق اإلعالمي حديثه
ـنـتـخب يـواصـلون أن العـبي ا
تـدريبـاتـهم مـنذ أكـثـر من شـهر
بـالــتـدريب عن بُــعـد عـلى وفق
منهـاج تدريبي خـاص بإشراف
سـاعـد رحـيم حـمـيد ـدرب ا ا

كي يــحـافظ

الالعـــبـــون عـــلـى لـــيـــاقـــتـــهم
البـدنيـة وعدم الـتأثـر بغـياب
باريات التدريبات الفعلية وا

الرسمية.
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وتـلـقت الــهـيـأة الـتـطـبـيـعـيـة
لالحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم
إشـعـاراً رسـمـيـاً من االحتـاد
اآلســيــوي العـــتــمــاد مــلــعب
العراق في مـباراة كمـبوديا
ضـمن مـبـاريـات اجملـمـوعة
الــثـــالـــثــة لـــلـــتــصـــفـــيــات
ـــــزدوجــــة اآلســــيـــــويـــــة ا
ــونـديــال قــطـر ــؤهـلــة  وا
2022 ونـــهــائـــيــات كــأس

. آسيا 2023 في الص
ويــأتـي كــتـــاب اآلســيــوي
بــعــد أن  نـــقل مــبــاراتي
مـنتـخـبـنـا الـوطني
في مــرحــلــة
الـــــــذهــــــاب
أمــــــــــــــــــــــام
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انضم جنم كرة الـيد بـنادي الـطلبـة جعـفر صـباح لصـفوف نـادي النصـر االماراتي لـتمـثيله
نـسق اإلعالمي إلحتاد الـيد الـعراقي حـسام عـبد الـرضا فـي بيان ـقبل.وقـال ا وسم ا في ا
ـتحدة لاللـتحاق صحفي إن الـكابـ جعفـر صباح سـيغـادرنا  إلى دولة اإلمـارات العربـية ا
بـفـريق النـصـر لتـمـثيـلـة في الدوري اإلمـاراتي لـكرة الـيـد للـموسم 2020-2021 حـيث اكمل
الالعب جمـيع اإلجراءات اإلدارية والـطبية .وكـان الالعب جعفـر صباح قـد مثل فريق الـطلبة
وسم قبل ايقاف الدوري بسبب جائحة كورونا.وسبق لالعب ان احترف لكرة اليد في هذا ا
مع فـريق بـني يـاس اإلماراتـي في موسم 2018-2019 وكـان قد مـثل قـبـلـها فـريق الـشـرطة

احلائز على لقب الدوري في موسم 2018-2017.
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عــقـد 28 نــاديــاً من انــديـة دوري
الــدرجـــة األولى اجــتـــمــاعــاً في
مـقـر نـادي الـصـلـيخ بـالـعـاصـمة
بـــغــــداد لــــلــــوصـــول الـى قـــرار
مـشــتـرك بـشــان مـســابـقـة دوري
الـــدرجــــة األولى مــــوسم -2020

.2021
الـــتـــطـــبـــيـــعـــيـــة صـــادقت عـــلى
ـــســابــقــات تــوصــيـــات جلــنــة ا
والتي قررت تـرشيح بطل دوري
الدرجـة الثـانيـة من كل محـافظة
ـنـاطق وبـغداد إلى تـصـفـيـات ا
والــتـي ســتـــتــمــخـض عن تــأهل
(١٢) نـاديــاً جـديـداً يـتم ضـمـهم
وسم إلى االنـديـة الـعـشرة مـن ا

ـــــاضي مع نـــــاديي احلــــســــ ا
والـبحـري الهـابطـ من الدوري

متاز . ا
وسيـصبح الـعدد الـكلي لـألندية
(24) نـــــاديــــاً هـم انــــديــــة دوري
الـــدرجــة االولـى الــعـــراقي عـــلى
شــكـل مــجــمـــوعــتـــ شــمـــالــيــة
وجـــنـــوبــيـــة تـــلـــعب بـــأســـلــوب

رحلة واحدة. الدوري 
ثل نـادي النـجدة ضـياء وقـال 
كــاظـم في حـــديث صـــحــفي  إن
 28نادياً حضروا اجتماع اندية
الــدرجـــة األولى فـي مــقـــر نــادي
الـصــلـيخ والــذي تـمــخض عـنه
ــســابــقــات رفض الـــيــة جلــنــة ا
ألنــديــة الـدرجــة األولى.وأضـاف

ان ســبب الـــرفض جــاء بـــســبب
الـظـلم الـكـبـيـر الـذي سـيقـع على

عـدد كـبـيـر من األنـديـة حـيث 
ـثلي 6 انـدية تـشكـيل وفـد من 
من اجـل مــــقــــابــــلــــة الــــهــــيــــئـــة
الـتـطـبــيـعـيـة وابالغــهم بـنـتـائج
اجـتـمـاع اليـوم. وتـابع سـيـكون
هـنـاك اجـتـماع اخـر يـسـتـضـيفه
نــــادي الــــنـــجــــدة إلقــــرار الــــيـــة
مـسـابـقـة حتـفظ حـقـوق اجلـميع
ــــهـــــا الى ومن ثـم يــــتـم تــــقـــــد
قرر ان تنطلق التطبيعية ومن ا
وسم الكروي لدوري تصفيات ا
الـــــدرجـــــة االولـى في اخلـــــامس
ــقــبل لــلــعـام عــشــر من أيــلـول ا

اجلاري.
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جانب من اجتماع اندية كرة القدم الدرجة االولى

في مانشيت عريض ابرزته صفحة الـرياضة بجريدة الزمان  حول دوري
شاركة متـاز   الشباب  ورؤيـته للنـور  مع انطالق مسـابقات الـدوري ا
25 فريقا حيث بـينت مصادقة الـهيئة  التـطبيعية  لـالحتاد العراقي بكرة
سابقات  بخصوص اطالق دوري الشباب  القدم  على توصيات جلنة ا
ـقبل  وعد هـذه اخلطـوة مهـمة برغم ان انـتظـارها طـال  منذ وسم ا في ا
عام 2003 وحقيقة ان اطالق دوري الشباب سـيكون خطوة مهمة وبارزة
ــعـروف بـان هـذا الـدوري كـان رافـدا  عـلى صـعـيـد الــكـرة الـعـراقـيـة  فـا
ـا قـدمه مـن اسـماء تـدرجـت من خالل مـسـابـقة دوري لالنـديـة الـعـراقـية 
الشباب حيث كـان كل فريق لديه فريق لـلشباب  يـتم من خالله استقطاب
ـكـانـيـات الـريـاضــيـة وتـدرجـهـا  مع االخـذ بـنــظـر االعـتـبـار االهـتـمـام اال
بـاالعـمـار احلقـيـقـيـة وابـعـاد شـبـهـات الـتـزويـر الـتي لـطـخت سـمـعـة الـكرة
الـعــراقي في بـحــر الـسـنــوات االخـيــرة  حـيث  بــ بـيـان خــاص لـلــجـنـة
سابقات في هـذا الصدد باعتـماد البطاقـة الوطنية حـصرا  دون اعتماد ا
مستمسكات اخرى  مع صور حديثة لالعبي تلك االندية  مع تعهد خطي
من قبل الـنـادي باعـتمـاد مـسؤولـيته عـلى تـلك االعمـار  وحسـب تعـليـمات
االحتاد االسيوي  واضاف البـيان بان هنالك مسـابقات  اخرى سيجري
اطالقها وستشمل  الفئات العمرية االخرى  حيث سيتم اطالق بعضها 
سابقات  وبدعم الهيئـة التطبيعية  اما البطوالت االخرى باشراف جلنة ا

فسيتم اطالقها  برعاية االحتادات الفرعية  في عموم احملافظات ..
ـستـقبل وحـتمـا سـتعـيد الـكرة هذه اخلـطوات سـيـكون لـها وقع بـارز في ا
ـسابقـة الشـبابـية برز وفق العراقـية عـلى سكـة البـطوالت  مع ان اطالق ا
ـدربـ وابــرزهـا افـتـقــار الـهـيـئــة الـتـطـبــيـعـيـة مـعـايــيـر حـددهـا عــدد من ا
للـمالعب  الـتي يـتم فـيـهـا استـقـطـاب مـثل تلـك البـطـوالت حـيث عـد بعض
سابقات  بداعي التوقيت درب اكبر التحديات التي تواجه اقـامة تلك ا ا
حـيث  احلـديـث عن اطالق دوري الـشـبــاب بـالـتــزامن مع انـطالق دوري
ثال ان جتري مـباراة دوري الشباب كن على سبـيل ا متـاز  وال الكرة ا
في تـوقــيت الـظـهــر  خـصــوصـا وان الـهــيـئـة حــددت تـوقـيـت انـطالق تـلك
البطولة  في العشرين من ايلول (سبتمبر ) القادم وما الى تاثير الظروف
  حـيث  وضع تـســهـيالت كــبـيـرة لــنـجـوم ـتـاخــيـة عــلى اداء الالعـبــ ا
  البعاد الدوريات االوربـية بـاتاحـة وقت لشـرب السوائل مـا ب الـشوطـ
اذا شبح انهيار الـلياقة البدنـية الناجت عن فقـدان تلك السوائل  والادري 
ـدربـ مثـل تلك الـهـواجس  رغم انـهـا افـكار  صـارحـوا بـها استـعـجل ا
سابقـات وكان ينبغي ان تـلتفت الهيـئة التطبـيعية لتلك القائم عـلى تلك ا
الهواجس بـتحـديد ايام الجـراء مبـاريات دوري الـشباب عـلى ان تلـيها في
العب فضال عن ايام اخرى اقامة مباريات الدوري  ليتم االستفادة من ا
اتاحة الـفرصـة للجـماهيـر الريـاضية بـاالستـمتاع بـالوجـبات الكـروية التي
ــبــاريـات بــشــكل مــتـتــالي  ورغـم فـارق الــتــوقــيت فـان تــبـرزهــا  تــلك  ا
دربـ ازاء اهتـمام االنـدية اصال بـاعداد الهـواجس بدت قـائمـة من قـبل ا
فرق لـلشـبـاب ضمن فـرقهـا الـرياضـية وهي بـالـكاد تـستـطـيع رعايـة فريق
ثلها في الدجوري من ناحـية العقود والتنقل  وتـوفير الوجبات والرعاية
الطبـية وغـيرهـا من االمور التي تـدخل في صلب اهـتمـام النـادي بالعبيه 
درب جـعـفر عـمـران في حديـثه للـلـصفـحة ومن تلك الـهـواجس ما ابـرزه ا
الـريـاضـيـة  الحـدى صـحـفـنـا الـبغـداديـة حـيـث ابـرز جتربـة شـخـصـيـة له
عـاشـهــا خالل تـمــثـيــله لـفـريـق نـادي الـقــوة اجلـويـة  حــيث اشـار الى ان
ــبـالغ تــتـجـاوز االدارة  تـتــعـاقـد مـع مـدرب الـفــريق االول ومـســاعـديه  
ـدربي الـفـئـات الـعـمـرية ال200 مـلـيـون ديـنـار فـيمـا  تـخـصـص رواتب  
لفـرقهـا  بنـسب قد تـتراوح مـا ب 250الى 300 الف دينـار  حـيث برز
الـفارق اجملـحف  بـ راتب مـدرب الـفـريق االول ومـا بـ مـدربي الـفـئات
العمـرية وهو امـر ينبـغي االلتـفات اليه نـظرا للـجهد واالهـتمام الـذي يبرزه
مدرب الفئات الـعمرية وهـو يؤهل العبيه الشـباب  وذوي الفئـات العمرية 
ويجعلـهم على مستـوى متكامل لـلتاهيل لـلعب في الفرق االولى  ورغم ان
درب وذوي االختصاص ازاء دوري الشباب بكر البوح بهواجس ا من ا
فعلى الهيـئة التطـبيعيـة من ان تتوجه لكـتابة لوائح  وضوابط
ــسـابــقـة من اجل ابــعـاد احلـيف تـعـتــمـدهــا في تـلك ا
والــظــلم عن مــدربي فــرق دوري الــشــبــاب وتــســهم
بـشـكـل كـبـيــر في دعم هـذه الــبـطـولــة الـتي يــعـدهـا
ـثابة االمل الـذي ينـتظر كـرتنا الشارع الـرياضي 

العراقية بعد سنوات العجاف  التي مرت بها .
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زدوجة دينة الرياضية في البصرة لقاء العراق في التصفيات ا WO{U¹d∫ حتتضن ا « WM¹b*«
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بــعــثـت رئــيــســة االحتــاد الــعــربي
لـلــريـشــة الـطــائـرة ســوسن حـاجي
تـقــوي رسـالــة تـعـزيــة إلى االحتـاد
اللبناني للريشة الطائرة إثر حادث
ــؤسـف الــذي وقع في اإلنــفـــجــار ا
مرفـأ بيـروت وأودى بحـياة الـعديد

من الضحايا واجلرحى.
ـوجـهة وجـاء في رسـالة الـتـعـزية ا
إلى رئــــيس االحتــــاد الـــلــــبــــنـــاني
 جـــــاسم قــــانـــــصــــوه  بـــــإســــمي
وبـالــنــيــابــة عن أعــضــاء الــلــجــنـة
التـنفـيذيـة لإلحتاد العـربي للـريشة
الـــطــــائـــرة.أعـــرب لـــكم عن أصـــدق
ـواســاة مـؤكــدين لـكم الـتــعـازي وا
وقــــوف أســــرة االحتــــاد الــــعــــربي
لـلـريـشـة الـطـائـرة إلى جـانـبـكم في
هـذه الـظروف األلـيـمة مـعـرب عن
ثقتنا بقدرتكم على جتاوز آثار هذا
احلـــــادث األلـــــيـم من خـالل وحــــدة
وتالحـم الـلــبــنــانــيــ داعــ الــله
الـعـلـي الـقـدير أن يـرحـم الـضـحـايا
ن بــــالـــشـــفــــاء الـــعـــاجـل عـــلى و

ـــصــــابــــ ويــــلـــهـم أســـر ا
الـــضـــحـــايـــا والـــشـــعب
الــــلــــبـــنــــاني الــــصــــبـــر
والسـلـوان وإنا لـله وإنا
إلــيه راجــعـون.هــذا وقـد
قــــرر االحتــــاد الـــعــــربي
لـلريـشة الـطـائرة تـأجيل
موعـد اجتـماعي الـلجـنة
الـتــنـفـيــذيـة واجلـمــعـيـة
الــعـــمــومــيـــة الــذي كــان
مـقررا له أن يـعـقـد يومي
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يــعـاود مــنــتــخــبــنــا الــوطــني لــكــرة الــقـدم
تــدريــبـاتـه الـفــعــلـيــة في مــحـافــظــة أربـيل
بــالـتــجـمـع األول له مـنــذ أكـثــر من خـمــسـة
أشهر بسبب جائـحة فيروس كورونا وذلك
ـزدوجة حتـضـيـراً لـلتـصـفـيـات اآلسـيـويـة ا

ــونــديــال قــطــر 2022 ــؤهــلــة  وا
ونـهائـيـات كـأس آسـيا 2023 في

. الص
وقـال الــنـاطق اإلعالمي لــلـهـيـأة
الـتــطـبـيــعـيـة لالحتــاد الـعـراقي
لــكــرة الـقــدم هــشـام مــحــمـد إن
ـــنـــتــخب ســـيـــخــوض أول ا
جتـمع له بــعـد جـائـحـة
فــيــروس كــورونــا
بالعشرين من
الـــــشــــهــــر
اجلـــاري
فــــــــــــــي

رحيم حميد

6 و7 أغسـطس اجلاري
عبـر تقـنيـة االتصال
ـرئي تضـامـنا مع ا
لبنـان ووقوفا معه
في هـــذه احملــنــة
وتــــقـــرر إقــــامـــة
اجتـماع الـلجـنة
الـتــنـفـيـذيـة في
ـــــــــــــوعـــــــــــــد ا
اجلــــــــــديـــــــــد 
بـــــتــــــاريخ 13
أغـــــــــســـــــــطس

2020
واجــــــتــــــمـــــاع
اجلـــــمــــعـــــيــــة
الـــعـــمـــومـــيـــة
بـــــتـــــاريخ 14
أغــــــــســـــــــطس

.2020
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اعـلن نـادي الـقوة اجلـويـة الـرياضي ان
قـادم األيــام سـتـشـهــد جـلـســة بـ قـائـد
الـقـوة اجلـويـة اللـواء شـهـاب جـاهـــــــد
مع وزيري الـدفاع والـشبـاب والريـاـضة
ـــــــعب ا خلـاص لـإلســـــــــراع بــبـنــاء ا

بالــنادي. 
وذكـــر الـــنـــادي فـي بـــيـــان صـــحـــفي ان
ــــؤقـتة لنادي أعضاء الـهيئـة اإلدارية ا
الـقوة اجلـوية الريـاضي تـفقدوا الـبنى
الـتـحتـيـة للـنادي بـتـوجيه مـن قبل قـائد

القوة اجلوية اللواء شهاب جاهد. 
وأضـاف ان أعـضاء الـهـيـئـة االدارية كل
من اللـواء الركن مـهدي ياســـــر واللواء

الـركن مـحـمد صــــوب الـــــــله والـكـاب
عـــلي زغـــــــــيـــر تــفـــقـــدوا مـــنـــشـــــــــآت

النادي.
ؤقتة لنادي مؤكدين أن رئيس الهيـئة ا
القوة اجلـوية اللواء شـهاب جاهد شدد
لعب اخلاص بالفريق األول على تفقد ا
لـعب بحـلة ومـلحـقاته من أجـل ظهـور ا
جـديـدة بـعـــــدمـا وعـد جمـهـور الـعـريق
بـحسـم مـلف بـنـاء ملـعـب يلـيـق بتـاريخ

كن. الصقور بأسـرع وقت 
وتـــابع الـــبــــــيـــان أن قـــائـــد الـــقـــــــــوة
اجلـويــة أكـد بــان قـادم األيــام سـتــشـهـد
جــلــســة مع وزيــري الــدفــاع والــشــبــاب

لعب. والرياضة لإلسراع ببناء ا وسم »$U“∫ مطالبات في االسراع بأجناز ملعب الصقور قبل انطالق ا
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تـداول عدد غـفـير من رواد مـواقع الـتواصل
ـطربة االجتـماعي امس شـائعـة خبـر وفاة ا
الـلـبـنـانـيـة الكـبـيـرة فـيـروز.وشـغل اخلـبر كل
عـــشـــاق صــوتـــهـــا. وأفـــادت وســـائل إعالم
لـبــنـانـيـة (أن خـبـر رحـيل فـيـروز شـائـعـة وال
تمـت للـحـقيـقـة بـصلـة) وأوضـحت (أن أحد
أقـاربــهـا أكـد أنــهـا بــصـحـة جــيـدة وتــشـعـر
بـاحلـزن بـسـبب األحــداث األخـيـرة وتـصـلي

من أجل سالمة لبنان وأهله).
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الشـاعـرة االردنيـة شـاركت مع مـجمـوعة مـن الشـعراء
في امـسـيـة عـقــدهـا (نـادي شـعـراء الـطـبـيـعـة/ هـايـكـو
حافظة الطفيلة. األردن) في أحضان جبال الشراه 
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صري يستعد لتصويـر مسلسله اجلديد (سفينة مـثل ا ا
نــــوح) مـع اخملــــرج حــــســــام اجلــــوهــــري خالل األيــــام

سلسل بداية 2021. قرر عرض ا قبلة.ومن ا ا

ÃÒËdð ÊULOKÝ s —U

…b¹bł WOMſ_
وتـتـعـاون سـلـيـمـان في هـذا الـعـمل مع
ــلــحـن عــزيــز الــشــافــعي الــشــاعــر وا
ـوسيـقي جالل حمـداوي أما وزع ا وا
ـــصــــور فــــهــــو مـن إخـــراج الــــعــــمـل ا

مصطفى عامر. 
وطــرحــــــت ســلــيـمــان مــؤخــرا كــلـيب
أغـنـيـة بــــــصـاتك والـتي حـقـقت أكـثر
من 2 مــلــيـــون مــشـــاهــدة عــبـــر مــوقع
يــوتــيــوب وهــــي من كــلــمــات ســامي
عــــلي أحلـــــــان مــــصـــــــــطــــفـى جـــاد
وتــوزيع مــاز والـكــلــيب إخــراج أمــيـر

رواني.
ــغـنــيـة الــيــمـنــيـة الى ذلـك أطـــــلــقت ا
بــلــــــــــقــيس فــتــحــــي عــبــر قــنــاتــهــا
الــرســـــــمـــيــة عـــلى مـــوقع يــوتـــيــوب
أغــنــيــتــهــا اجلـديــدة (احلــيــاة حــلـوة)
ــغــربــيــة لــتــكــون ثــاني بــالــلــهـــجــة ا
أغـنـيــاتـهـا في هـذه الـفــئـة بـعـد أغـنـيـة

تعالى تشوف.
وأغنية احلياة حـلوة من كلمات يونس
آدم وأحلان محمد الرفاعي  و إخراج

حسن الكورفتي.
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ــصـــريـــة كــارمن ـــغــنـــيـــة ا طـــرحت ا
سـلــيـمــان اإلعالن الــتـرويــجي ألحـدث
أغـنيـاتـهـا  (لـينـا رقـصـة) عـبر قـنـاتـها

على اليوتيوب.

 öOL'« WKOLł vI³ð rO$ ∫Âd ثـانـيـة واحـدة والـثـالث  قـمـر 14).
وبـــالــنــســبـــة لــفــيــلم ( 30مـارس)
تـستأنـف الشـربينـي مشاهـدها في
الـعـمل هـذا األسبـوع حـيث يـتـبقى
لـهـا 7 أيــام تـصــويـر فــقط وتـودع
الفيلـم نهائياً حـتى تتفرغ لفـيلمها
الـثاني ثـانيـة واحدة الـذي صورت
مــنـه يـــوم واحــد فـــقـط قــبـل عـــيــد
األضـــحى عـــلى أن تـــعــود لـه مــرة
أخــرى بــعـــد انــتــهــائــهــا من  (30
مارس). ويشارك في بطولته أيضاً
أحـمد الـفـيشـاوي خـالد الـصاوي
أحــمــد خـالــد صــالح أســمــاء أبـو
اليزيد محمد جمعة صبري فواز
وعدد من ضـيوف الـشرف وإخراج
أحـمـد خـالد مـوسي أمـا بـالنـسـبة
لـفــيـلم قـمـر  14فــتـظـهــر فـيه ديـنـا

الشربيني كضيفة شرف.
ــصــريـة ــمــثـلــة ا الى ذلك أكــدت ا
شـيــري عـادل انـهـا تــسـتـعــد لـبـدء
تـــصـــويـــر أولـى مـــشـــاهـــدهـــا في
(حـكـاية أمـر شـخصي) الـذي تـقوم
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ـــصـــريـــة ديـــنـــا ـــمـــثل ا تـــعـــود ا
الشربيني الى القاهرة خالل األيام
ـقبـلة السـتكـمال تـصوير الـقلـيلة ا
أعمالها السينمائية اجلديدة حيث
تـــرتـــبط بـ 3 أفـالم دفـــعـــة واحــدة
األول هي (30 مـــــارس والــــثـــــاني

بدور الـبطـولة فـيه مطـلع األسبوع
ــقــبل مـضــيــفـة (أنــهـا ســتــقـطع ا
اجازتها الصيفية من أجل تصوير

احلكاية).
ــــوقع الــــفن (أن وأشــــارت عــــادل 
احلـكـايـة تـنـاقش مـوضـوعـاً هـامـاً
ـصري رأة فـي اجملتـمع ا يـخص ا
وهـو مـا دفـعهـا لـقـبول تـقـد هذه
احلـكــايـة) مــشـيـدة بــفـكــرة الـعـمل
ـؤلـفة من 10 حـلـقـات فـقط الفـتة ا
اإلنـتبـاه الى( أن هـذه النـوعـية من
األعـمـال أصـبـحت مـنـتـشـرة بـشكل
أكــبــر وانــهــا شــاركت ســابــقــاً في
نــــصـــيــــبي وقــــســــمـــتـك من خالل

حكايات كل واحدة 5 حلقات).
أمر شـخصي هي احلـكاية الـرابعة
من مسلسل إال أنـا من تأليف عمر
عبد احلـليم وإخراج مـحمود كامل
وبطولة شيـري عادل وميدو عادل
سيـمون ايـهاب فهـمي جمـال عبد
الـنـاصـر وجـاري اخـتـيـار عدد من

مثل للمشاركة في احلكاية. ا

بـعـد أمتـار قـلـيـلة من مـنـزلـهـا األمر
الذي جعلها تخضع لعملية جراحية
اســتـغــرقت حـوالـى الـست ســاعـات
وذلك بعد تعرضها لكسر في أنفها.
وكـتـبت كـرم عـبـر حـسـابـهـا اخلاص
عــلى مــوقع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي
قــائـلــة :(احلـمــدلـلـه عـالــسالمـة ستّ
نــادين نـــســيب جنــيم ان شــالــله مــا
تـشوفي شـرّ وأنـا مـتأكـدة رح تـبقي
جــــمـــيـــلـــة اجلـــمـــيالت). وســـبق أن
وجــهت جنــوى رســالـة تــضــامن مع
أهـالي الـضـحـايـا الـذين سـقطـوا في
اإلنــفـجــار قـائــلـة :(من قــلـبي بــعـزّي
أهـالي الـشهـدا الـلي مـاتـوا وبـتـمنّى
ـــصــابــ الــشـــفــاء الـــعــاجل لـــكلّ ا
بــهـاإلنـفــجـار وهــيـدي رسـالــتي لـكل
). من جـهة اخـرى  أبدى السـياسـي
ـشاهيـر تأثرهم الـشديد الكثـير من ا
بـــاحلــدث االنــفــجـــار الــذي شــهــدته
العاصمـة اللبنـانية بيروت في 4 آب
اجلــاري وعـبّــروا عن تـعــاطــفـهم مع

الـــشــعب الــلـــبــنــاني.وتـــفــاعــلت مع
احلــدث احملـامــيـة الــبـريــطـانــيـة من
أصل لبناني أمل كـلوني حيث قررت
ـي جــورج وزوجـــهـــا الـــنـــجم الـــعــا
بلغ 100 ألف دوالر كلوني التبرّع 
لصالح 3 منـظمات في لـبنـان.ولهذه
الغـاية أصـدر الـزوجان بـيانـاً جاء
فيـه: (نشـعر بـالـقلق عـلى سـكان
بـيـروت بـعـد كل مـا تـعـرضوا
له من دمار وخـسـائر خالل
ــاضــيــة. ولــهـذا األيــام ا
قــــــــــررنــــــــــا دعـم ثالث
منظمات خـيرية تقدم
.( اإلغاثة األساسية
وأضــاف الــبــيــان:
(ســنـتــبــرع لــهـذه
بـلغ ـنـظـمـات  ا
100 ألـــف دوالر
ونأمل أن يـساعد
اآلخـــــــرون بــــــأي

كنة). طريقة 

تمـتـعك باجـازة سـيؤثـر عـلى حالـتك الـنفـسـية وأدائك
هنى بشكل إيجابى.  ا
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ـواعــيـد الـعــمل حـتى ال حتـدث لك حـاول ان تــلـتـزم 
مشاكل. 
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ـزيـد من اإلهـمـال من شـريك حـياتك سـوف تـشعـر 
فال تخجل أن تخبره بهذا .
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الـشـريك سـوف يــفـاجـئك بــهـديـة كـنت حتــلم بـهـا من
زمان رقم احلظ .2
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تـمـسك بـالـصـراحـة إذا كـنت حتـرص عـلـى اسـتـمرار
العالقة بشكل صحى. 
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أنت تـتمـتع بشـريك مخـلص حقًـا. علـيك أن تبـتعد عن
شرب الشاى والقهوة .
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حتــتــاج لــزيــارة الــطــبــيـب حــتى ال تــتــدهــور حــالــتك
رقم احلظ.2 الصحية
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تــقـابل أشــخـاصًــا سـوف يــحـاولــون اصـطــحـابك فى
رقم احلظ.7 طريق سيئ
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تـتـعـرف عـلى أصـدقـاء جـدد تـسـتـمـتع بـالـوقت مـعـهم
ويساعدوك على جتديد طاقتك. 
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عـلـيك اخـتـيـار اصـدقـائك جـيـدًا فى هـذه الـفـتـرة. يوم
السعد االربعاء.
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يوم سـتمر مديرك فى الـعمل سوف يالحظ تـأخيرك ا
. السعد االثن
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تتصف بـاحلرص الشديـد على مشاعـر احمليط بك
رقم احلظ.32

 u(«

Âu−M «Ë X½√Íd « r d «

اشــــطـب االرقـــــام من داخل
الــشــبــكــة لــتــجــد مع احلل
الـصـحـيح مـجـمـوعـة ارقـام
تــــشـــــكل الـــــرقم الـــــســــري

طلوب: ا
-86041-95814

-5216-1379-521009

-7518-950-1907

-612-9560-191912

-485-3420-51432

-4598-1715-231

-852014-2491-27490

-21097-59100-5125

-581-6121-721563

-12-68110-940215

.17093-64052-225

مـثلـة السـورية تسـتعـد للـمشـاركة في اجلزء  11من ا
مسـلسل (باب احلارة) بـشخصيـة جديدة كلـياً بعد ان
ـشاركـة في مسـلسل (حـارة القـبة) بـعد اعتـذرت عن ا

توقيعها العقد بشكل رسمي.

ـقيم بـعمـان صـدر له كتـاب بعـنوان  االديب الـعراقي ا
(قطـة تـعـزف عـلى طـاولـة الـدرويش) تـضـمن اكـثـر من

. بدع 150 نصا موجهة الى اصحابه من ا

ـتـرجـمـة الــسـوريـة صـدرت  لـهـا عن الــهـيـئـة الـعـامـة ا
السـورية للكـتاب ترجـمتها لـكتاب (مـئة فكرة عن إدارة

ؤلفه جرمي كوردي . األعمال) 

الـتـدريــسي في جـامـعـة بــابل  نـعـاه فـرع بــابل لـنـقـابـة
ــيـ الـعــراقـيـ كــمـا نـعـت الـتـدريــسـيـ في االكـاد
اجلامـعـة نـفـسـها ادريس الـشـريـفي واحـمـد اجلـنابي

سائل الله تعالى ان يسكنهم فسيح جناته.
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االعالمي الـعـراقي تـلـقى الـتـعازي
بـوفاة شـقـيـقـته بـتـوقف الـكـلى إثر
عــمــلــيــة زراعــة تـــفــاقــمت بــســبب
تغمدها ناخية القاسية االوضاع ا
الــله بـــواسع رحــمـــته واســكـــنــهــا

فسيح جناته.

باريس جاكسون

افكـاراً ورؤى فنـيـة منـوعة . الى ذلك
ـديـر الـعـام لـدار الـكـتب وبـدعم من ا

والـــوثـــائق عـالء أبــو
احلـــسن اســـمــاعـــيل
استـحدث مـرسم قسم
العـالقات واإلعالم في
الدار فعالية أسبوعية
ألـكــتـرونـيــة جـديـدة 
مـــنــــذ مـــطـــلع تـــمـــوز
الــفـــائت  عـــبــارة عن
منـافـسـة حتت عـنوان
(لوحة األسبوع) يقوم
من خاللـهــا بـاخـتـيـار
لــوحــة مـــتــمــيــزة كل
ــــوهــــوب أســـــبــــوع 
ونشـرهـا في صـفـحته
عــــلى (فــــيـــســــبـــوك)
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واصلت دائرة الـفنون الـعامة اطالق
معـارضها االلـكتـرونية بـعد انـقضاء
والتي ـبـارك  اجازة عـيـد االضحى ا
دأبت عـلى تـنـظـيـمـهـا عـبـر مـوقـعـهـا
االلـكـتـروني تـمـاشـيـا مع االجـراءات

رافقة جلائحة كورونا. الصحية ا
اذ اقـــــــامـت امـس االول الـــــــســــــــبت
مــعــرضــهـــا الــســادس والـــثــمــانــ
لـلـتـشـكـيـلـيـة  آالء حـازم سـالم وضم
14 عمالً فـنـياً جـسد الـبـيئـة وبعض
ـــشـــاهـــد الـــصـــوريـــة الـــتـــراثـــيــة ا
واالجــتــمــاعــيــة .وفي الــيــوم نـفــسه
اطـلــقت الـدائـرة مــعـرضـا اخـر حتت
عـــنـــوان ( جتـــربــــتي في ربع قـــرن )
لـلنـحـات علـوان الـعـلواني وضم 15
عـمالً نــحـتـيـاً  جـسـد فــيـهـا الـفـنـان

الــتــنـــافس واإلبــداع في ظل ظــروف
ــكــاني الــتي فــرضــتــهـا الــتــبــاعــد ا
جـائــحـة كــوفـيـد 19  ووقع اخـتــيـار
ـرسـم عـلى أربع لــوحـات مـتــمـيـزة ا
عـــلى مــدى أســابــيـع شــهــر تــمــوز 
ـــنــافــســة بــ لــتــتــصـــدر قــائــمــة ا
الـــلـــوحـــات وهـي لـــكل من: ســـمـــاء
االمـيـر ميس حـسـ عـيـدان جـنات

عالء طيبة فارس.
ـرسم يـقيم دورات ومـعارض وكان ا
لهواة الـرسم في قاعـة الفنـان الرائد
فـائق حـسن الــكـائـنـة في دار الـكـتب
والــــــوثــــــائق ومـن ثـم أصــــــبــــــحت
فعالياته ألكتـرونية بسبب الظروف
عـروفة عـبـر صفـحة مـخصـصة له ا
في (فـــيـــســـبـــوك) تـــشـــهـــد إقـــبـــاالً

. وتواصالً من الهواة واحملترف

وهـوبـ من هواة بـهدف تـشـجيـع ا
الــــرسم األطـــفـــال والـــشـــبـــاب عـــلى

Âö √ WŁö¦Ð W uGA  wMOÐdA «

دينا الشربيني
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عــضــو مــركــز دراســات الــسالم وحل الــنــزاعــات في
جـامــعــة دهـوك شــارك في الــنـدوة االلــكــتـرونــيــة الـتي
اقامـتهـا منـظمـة مـلتـقى نسـاء االقلـيات في الـعراق في
ــنـاســبــة ذكــرى مـرور ست الــثــاني من اب اجلــاري 

سنوات على االبادة االيزيدية.

ـــواعــدة { لـــنـــدن  –وكـــاالت - بـــعـــد عــامـــ مـن ا
يـة  باريس جاكسون إنفـصلت عارضة األزيـاء العا
ابنـة مـغـني الـبـوب الـراحل مـايـكـل جاكـسـون عن
وسـيقي غـابـريل غلـ . ووفـقًا لـتقـرير حبـيبـهـا ا
نـشره مـوقع (تي ام زد) كانت بـاريس هي التي
اتــخـذت قـرار االنـفـصـال وتــريـد اآلن الـتـركـيـز
ـوسـيقـيـة عـلمًـا بـأنّ الـثـنائي لم عـلى مـهـنـتهـا ا
كـونة يخف االخـتالفات بـيـنهـما في الـسلـسلـة ا
من ســتـــة أجــزاء حــيـث حتــدثــا بـــصــراحــة عن
تقـلبات عالقـتهـما. ومن ناحـية أخرى عـبر مقـابلة
جديـدة أجرتـها جـاكسون مع مـجلـة بيـبول حتدّثت
عن ميـولـها اجلـنسـية ورفـضت أن يتم حتـديد مـيول
جنـسي مُحدد لها وأكّدت بأنهـا ليست ثنائية اجلنس

وبـأنّ الوصف ال يـبـدو صحـيـحًا. وأوضـحت: (ال أشـعر
أن هـنـاك وسـمًـا يُنـاسب حـيـاتي اجلـنـسـية. إن الـتـسـمـيات

بشـكل عـام لـيس فقـط للـجـنس ولـكن لكـل شيء على مـا أعـتـقد
هـي مــجـرد طــرق لــلــبــشــر لــفــهم الــعــالم لــيــكــونــوا قــادرين عــلى جتــزئــته.).
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ضــجـت مــواقع الــتــواصـل االجــتــمــاعي في
ـمـثل الـتركي ـاضـيـة بخـبـر زواج ا الفـتـرة ا
ـــمــثـــلـــة الــتـــركـــيــة بـــاريش أردوتـش من ا
جـوبسي أوزاي بشكل سريع وبسيط
ومــفــاجئ. وبــعــد انــشــار خــبــر
زواجـهـما بـأيـام قـلـيـلـة تداولت
مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
والــصــحف الــتــركــيــة خــبـر
حــــمل الـــعـــروس.و ذكـــرت
صـحـيفـة تـركـيـة أن سبب
الـــــزواج الــــســـــريع دون
انــتــظــار حــتى تــنــتــهي
جـائـحـة كـورونـا وبـعـد
عالقـــة اســتـــمــرت
لـــست ســـنــوات
وهـــــــو حـــــــمل
جـــــــزبـــــــسي
حــتى أنــهــمــا
كـانــا يــعــلــمـان
. جــنـس اجلــنــ

فيروز
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طربـة اللبنـانية جنوى كرم وجّهت ا
ـمـثلـة الـلبـنانـيـة نادين رسـالة الى ا
نسيب جنـيم بعد تـضرّرها من جراء
انفـجار مـرفـأ بيـروت الذي يـقع على
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تـتــواصل في مــســرح وقـاعــة الــشـعب
بــبــغــداد عــمــلــيــات الــتــرمــيم واعــادة
التـأهيل وعن ذلك قـال مديـر عام دائرة
وسـيقـية محـمود عبـداجلبار الفـنون ا
مـوسـى خالل زيـارته الـقــاعـة االربـعـاء
ـعوقـات التـي واجهـتنا اضي (رغم ا ا
ــاضـيــة فـي تـأهــيل خالل االســابــيع ا
ــتــمــثــلـة فـي تـوقف قــاعــة الـشــعب وا
نع الـعـمل خالل ايـام حظـر الـتـجـوال 
انتشار الوباء وكذلك بعض التلكؤات
خالل عـمـلـيـات الـتـرمـيم اال ان نـسـبـة
ئة حيث استمر االجناز قاربت  90با
الــــعـــمل خـالل ايـــام عـــيــــد االضـــحى
ـكن الـقـول ان مـسـرح الـقـاعـة صار و
مـكـتمال وكـذلك االسـطح والـقبـة وكـافة
قاعد البنى التحـتية ماعدا تـنصيب ا
والــــفــــرش االرضي والــــذي يــــأتي في
راحل االخـيرة وكـذلك انتـهى العمل ا
ــســرح الــصــيــفي امــا احلــدائق من ا
فبـعد حتسن اجلـو وانخـفاض درجات
احلـرارة ســيــتم زراعــتــهـا بــاالشــجـار

هـندس والزهـور) فيـما اكد رئـيس ا
ـــشــرف عــلى االقــدم عـــبــاس اســعــد ا
ـــقـــرر االنـــتـــهـــاء من ـــوقع (ان مـن ا ا
الـعـمل فـي مـقـتــبل شـهـر ايــلـول مـالم
ـعوقـات). وجرى خالل حتدث بـعض ا
الزيـارة عقد اجـتماع في احـدى قاعات
ــسـرح وتـنـاول اجملـتــمـعـون اهـمـيـة ا
القـاعة من نـاحيـة البـعد الـتاريخي في
ذاكرة اجملتمع ومـن الناحيـة الفنية و
ديـر العـام (ضـرورة االسراع في اكـد ا
وضع ضــوابط اداريـة وفـنـيـة لـلـمـكـان
لــلــمــحــافــظــة عـلــيـه وادامـتـه وتــقـد
الــفــعـالــيــات والـنــشــاطـات الــثــقـافــيـة
يز ومـتألق) مـشيرا والفـنيـة بشكـل 
ـــوظــفــ الـى (تــشـــكــيل هـــيــئـــة من ا
ــخــتــلف الــتــخـصــصــات لــتــحـقــيق
ــرجـو). فـيــمـا لــفت مـعـاون الـغـرض ا
ـديــر الــعــام دريــد فــاضل الى (انــهـا ا
قـــاعــة مـــنـــاســـبـــة إلحـــيـــاء احلـــفالت
ــهــرجــانــات الــفـنــيــة الــتي تــخص وا
ـعهد درسة وا تشـكيالت الدائـرة في ا
ـــمــكن ــركـــز الـــدولي وكــذلـك من ا وا

ــوســـيــقـــيــة فــتـــحـــهــا امـــام الــفـــرق ا
ـسرحيـة لتـقد نـشاطـاتهـا الفـنية وا
ـكــان من جــديـد كــمـا ســيــشـهــد هــذا ا

امسيات واصبوحات فنية وثقافية).
واكـــد مــــديـــر ورشـــة صـــنـــاعـــة االالت
ــوســيــقــيـــة ســامي نــســيم (ضــرورة ا
احلـفـاظ علـى قيـمـة القـاعـة الـتاريـخـية
ـا انـهـا ونـوعـيـة احلـضـور الــيـهـا طـا
ترتبط بزمـن النضوج الفـني والفكري
فال بــد ان حتـاكي نـشـاطـاتـهـا الـذائـقـة
ية والـفنية لتؤسـس للجمهور االكاد
الـنــخـبـوي مـن خالل االعـمــال الـفــنـيـة

تقنة). ا
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وعن تـرمــيم قـاعـة الـشـعب قـالت دائـرة
الفنـون وفقا لـصفحـتها في (فـيسبوك)
ـشــاريع الـنـفــطـيـة- (بـاشـرت شــركـة ا
هيئة مشاريع بـغداد بالعمل في تأهيل
واعــمــار قـاعــة الــشـعب في  19شــبـاط
ـاضي بـعـد توقـيع عـقـد بيـنـهـا وب ا

شــــركـــة تـــســـويق الــــنـــفط (ســـومـــو)
اسـتـعــدادا إلقـامـة احــتـفـالــيـة الـذكـرى

وزارة الــــثــــقــــافــــة دائــــرة الــــفــــنـــون
ــوسـيـقــيـة لــتـكـون مــعـلــمـاً ثـقــافـيـاً ا
وحـضــاريـاً لـلـعـراق سـاهـمت الـوزارة

بإعادة تأهيله).

الـ60 لــتـــأســـيس مــنـــظــمـــة  أوبك في
الـقــاعــة اســتـذكــارا ألول اجــتــمـاع في
بغداد لوزراء النفط من خمس دول في
هــذه الــقــاعــة حتــديــدا وهي الــعــراق
وايران والكويت والسعودية وفنزويال
لـــيــتم تـــأســيس مـــنــظــمـــة أوبك بــعــد
دراسـات ومداوالت). مـوضـحة (ان
الــذكــرى الــســـنــويــة لــتــأســيس
ـــنــظـــمــة تـــعـــقــد كل عـــشــر ا
سـنـوات في بـلـد من الـبـلدان
األعــضــاء وتـأخــذ الــذكـرى
هـذا الــعــام طــابـعــاً مــهــمـاً
يسهم في التعاضد ما ب
الـــــــدول األعــــــــضـــــــاء في
ــنــظـمــة فــبـادرت وزارة ا
الـنــفط بــعــد اسـتــحــصـال
مــوافـــقــة مــجـــلس الــوزراء
لــتـضـيـيف هــذه االحـتـفـالـيـة
ـهمـة وان عمـلية التـاريخـية ا
االعــمــار تـتم من خـالل تـبــرعـات
الـشـركات الـنـفـطيـة وسـيـتم اعادة

الـقـاعـة بــعـد إنـتـهـاء اإلحــتـفـالـيـة الى
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إغالق أبــوابه عــنــدمــا اجــتـاح
ــســتــجــد فــايــروس كــورونــا ا
أوروبا ولكن حتيط العديد من
ـطـعم الــشـكـوك حـول صـمـود ا
أمـام الـتـداعـيــات االقـتـصـاديـة
احلــادة الــنــاجــمــة عن تــفــشى
فى انحـاء العالم.وقال كورونا 
دير الـعام للـمطعم أنـطونيو ا
جونزاليس في تصريح (عندما
ـطـعم أثــنـاء الـوبـاء أغـلـقــنـا ا
شــعــرنــا بــالــدمــار ألنه لم يــتم
إغالقه من قبل) مضيفا (وحتى
خالل احلــــــــرب األهـــــــلــــــــيـــــــة
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- تألـقت إسراء الـسبالني (29
عـامــا) في فـســتـانـهــا األبـيض
وحـجـابـهـا األبـيض وهي تـقف
صور لتسجيل مبتسمة أمـام ا
الــفـيــديـو الــذي سـيــحـفظ لــهـا
ذكـريــات يـوم زفــافـهــا. وفـجـأة
اهـــتــــز كل شيء بــــدوي يـــصم
اآلذان وكـادت مـوجـة االنـفـجـار

اإلســـــبـــــانــــــيـــــة أبــــــقى جـــــد
.( طعم مفتوحاً جونزاليس ا
ـطعم أطـباق إسـبانـية ويـقدم ا
تـقــلـيــديــة من طـبق كــورديـرو
أســادو وهـــو عــبـــارة عن حلم
حـمل مشـوي إلى كوتـشيـنيـلو
أســادو وهـــو عــبـــارة عن حلم

خنزير مشوي.
وقــــبل  أزمــــة كـــورونــــا  كـــان
الــطـــبــاخ يــتــلــقى شــحــنــة من
احلــمـالن واخلــنـــازيــر  3أو 4
مـرات في األسـبـوع من مـنـطـقة
ســيـــبــولــفــيــدا-أرانــدا-ريــازا

الــهـائل تــطــيح بــالــعـروس من
عـلـى األرض.سـجـلت الـكـامـيـرا
ـذهلـة التي هـز فيـها الـلحـظة ا
انـــفـــجـــار هــــائل الـــعـــاصـــمـــة
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة يـــوم الـــثالثـــاء
ـــــاضي.وســـــاعـــــدت إســـــراء ا
الـــطـــبـــيـــبـــة الـــتي تـــعـــمل في
ـتــحــدة في فـحص الــواليــات ا
ـنـطـقـة الـقـريـبة اجلـرحى فـي ا

قـبل أن تغـادر سـاحة الـصـيفي
فـي وسط بـــــيــــــروت طـــــلـــــبـــــا
لألمان.وفي اليـوم التالي كانت
هي وزوجــــهــــا رجل األعــــمـــال
الـلــبـنــاني أحــمـد صــبـيح (34
عــامـا) يـحـاوالن اسـتـيـعـاب مـا
حــــــــدث.وقــــــــالـت إســــــــراء في
تـصــريح(إنـهــا كـانـت تـســتـعـد
لـيــوم الـزفـاف مــنـذ أســبـوعـ

والـتي تـبـعـد حوالي 100 ميل
(161 كيـلومتـرا تقريـبا) شمال
مـدريــد وتُـعــد مـنــطـقــة تـنـاول
الـــطــعـــام جــزء مـن الــتـــجــربــة
ـــكـن لـــلـــضـــيـــوف أيـــضـــاً و
اخــتــيـــار تــنــاول الــعــشــاء في
ة في واحـدة من الغـرف الـقـد
ـــطـــعم الـــذي يـــتــكـــون من 4 ا
ا في ذلك قبو النبيذ طوابق 

فضل لدى جونزاليس. ا
ـطــعم مــنـذ 3 قـرون وافــتُــتح ا
تـقـريـباً من قـبل طـبـاخ فـرنسي
يُـدعى جـان بـوتـ ولـكـنه كان

حـفل الزفـاف.وكـانت إسـراء قد
وصـلت إلـى بـيـروت قـبل ثالثـة
أســـــابـــــيـع لــــلـــــتـــــحـــــضـــــيــــر
لــلــزفـــاف.وتــســتـــعــيــد إســراء
األحداث الـتي أعقبت االنـفجار
قـــــائــــلـــــة (إنــــهـــــا ســــارت هي
ــنـطــقـة وكـان وعـريــسـهـا في ا
كن شهد محزنـا للغاية وال  ا
وصف الــــــــدمـــــــار أو صـــــــوت

تفسره) وحتدثت عن شعورها
بـالـصــدمـة والـتــسـاؤالت تـدور
في رأسهـا عمـا حدث وعـما إذا
كــــــانت ســــــتــــــمــــــوت وكــــــيف
سـتمـوت.وخلفـها تـناثـرت على
ـكسور األرض أكوام الـزجاج ا
من نوافذ الفـندق الذي كان من
ـقــرر أن تـقـيـم فـيه مع بــقـايـا ا
الزهور التي كـانت تزين موائد

وكـانت الـسـعادة تـغـمـرهـا مثل
كل الــفـتــيـات ألنــهــا سـتــتـزوج
وألن والـــديـــهـــا ســــيـــفـــرحـــان
لــرؤيــتــهــا بــفــســتــان الــزفــاف
األبـيض وكــانت تـرى نــفـســهـا
تـــبـــدو فـي صـــورة أمـــيـــرة في
مـــخــــيـــلـــتــــهـــا).وأضـــافت (أن
االنـــــفــــجـــــار الـــــذي وقع خالل
الــتــصــويــر ال تــوجــد كــلــمــات

االنـفــجـار). وتــضـيف (أنــهـا ال
تزال في حـالة صـدمة وأنـها لم
يــســبق لــهــا أن ســمــعت دويــا
يـشـبه صوت االنـفـجـار).وقالت
ـا (إنـهـا تـشـعــر بـحـزن شـديـد 
أصـاب الـنـاس وأصـاب لـبـنان)
وأضــافت (أن الــشيء الـوحــيـد
الـــذي قـــالـــته عـــنـــدمـــا أفـــاقت
وشاهـدت ما حـاق ببـيروت من
دمــار كـان هـو احلـمــد لـله عـلى
بقـائهـا على قيـد احليـاة).وبعد
االنــــفـــــجـــــار حــــاولـت إســــراء
وزوجــهـا الـتـمـاسك ومـواصـلـة
احـتـفــاالتـهـمــا.قـالت إسـراء إن
زوجــهـا قــال لـهــا إن عـلــيـهــمـا
ـكــنـهــمـا االسـتــمـرار وإنـه ال 
التـوقف.ويسـتعـيد صـبيح يوم
األربـــعـــاء ذكـــرى دخـــولـــهـــمــا
الفنـدق الذي أصابته الـتلفيات
الستعادة حاجياتهما وجوازي
سفرهـما.قال (إن مشـهد الغرفة
كــان ال يـصــدق).وهــو يـنــتــظـر
تــأشــيــرة ســفــر إلى الــواليــات
ـكنه االنـضمام تـحدة حتى  ا
إلى زوجـته هـنـاك.إسـراء حتب
لـبنـان لـكنـها تـشـعر أن احلـياة
فيه لم تعد خيارا مطروحا بعد
انـفـجـار يـوم الـثالثـاء.وال تـزال
حتــاول الـتــمــاس الــفــرحـة في
الـزفـاف الـذي اسـتـغـرقت وقـتـا
طـــــويال في اإلعـــــداد له.قـــــالت
(مــــظـــبــــوط صــــار في أضـــرار
كتـيرة بالـبلد. عـالم اتوفت الله
يــرحــمــهــا والــشــفــاء الــعــاجل
لــلــجــرحى. بس كــمــان إذا أنــا
اتـــــطــــلـع بــــحـــــالي وبـــــزوجي
ـصــور الـلي كــان مـعــنـا إن وا
في كـتـيـر من الــعـالم حـوالـيـنـا
اتـضـررت واحـنـا بـقـيـنـا بـخـير
وسالمـة الــله حــمـانــا فـنــقـول
نــــشــــكـــــر الــــلـه عــــلـى هــــيــــدا
الــشي).وأضـافت (هــيـدا الـشي
بحاله بيخليني ضلني متفائلة
وأقــول احلــمــد لــله وانــبــسط.
الفـرحة اللي أنـا جاية كـرمالها

تضل موجودة).
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حــانـة أكـثـر من كـونه مـطـعـمـاً.
وخالل الـــقــرن الـ18 تـــمـــكــنت
ــؤســســة مـن طــهي الــطــعــام ا
الــذي يــجــلـــبه الــضــيــوف إلى
طعم وكـان هذا بسـبب حظر ا
بيع الطعام آنذاك ألنه قد يضر

باألعمال التجارية األخرى.
ـطعم ب أفـراد عائلة وتناقل ا
بـوتــ إلى الـقـرن الـ20 وعـلى
مـر الـقـرون تـنـاول الـعـديـد من
ـؤلـفـ الـبـارزين الـعـشاء في ا
ــطــعم ومــنــهم إرنــست هــذا ا
هـــمــيـــنـــجــواي وإف ســـكــوت

فيتزجيرالد.
طعم عـدة أجبال واستضـاف ا
من الـزبائن وحلـسن احلظ لم
ــــطـــعـم لـــقــــبه في يــــخـــســــر ا
مـــوســوعـــة غــيـــنــيس بـــســبب
إغالقـــهم نـــتـــيـــجـــة فـــايــروس
طعم فتح كورونا حيث أعاد ا
أبوابه في  1تموز وهـو يخدم
جـــزء صــغـــيـــر من الــضـــيــوف
الـــــــــذيـن اعــــــــتـــــــــادوا عـــــــــلى
اســـتــضــافــتــهـم قــبل جــائــحــة

فايروس كورونا.
وأشار جـونزاليس وفـقا لـليوم
السابع إلى (أنهم اعتادوا على
خــدمــة 600 ضـــيف ولــكــنــهم
يخـدمون 60 ضيـفاً فقط اآلن)
ومع ذلك ال يـشعـر جونـزاليس
بــاإلحـــبــاط وهــو يـــخــطط في
ــسـتــقـبل قـدر الـتــركـيــز عـلى ا
اإلمكان. وقال جونزاليس: (أنا
أتطـلع إلى اخلـروج من األزمة
وأن أكـــون أقـــوى وأفــــضل من
قـبل) ثم أضـاف: (إنـهـا فـرصـة
رائعـة للـتأمل والتـحسـ بقدر

استطاعتنا).
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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

مــا بــعـد  حتــديــد رئــيس الـوزراء  مــصــطــفى الـكــاظــمي مــوعـدا
ـبـكرة  وتـرحـيب  رئـيس اجلمـهـوريـة بفـكـرة دعوة لالنـتـخـابات ا
مـجـلس الـنـواب حلل نـفـسه البـد من حتـديـد مـا يـعـرف بـالفـواعل
رجـعـيـة الـديـنـية في األسـاسـيـة في عـراق اليـوم مـتـمـثـلـة في   "ا
تـحدة " لـكل منـها ابوابه الـنجف االشرف  –ايران  –الـواليات ا
تـعددة لطرق مستقبل العراق اجلديد في اخلروج  من صندوق ا
الـدولـة الـفـاشــلـة وأي حـديث عن تـغـيـيــر ال تـوافق عـلـيه الـفـواعل
الثالثـة  في رسم  مستـقبل اخلارطة الـعراقيـة  يجافي الواقع ..
ـصـادر دون شرح الـتـفاصـيل بـان هنـاك وفدا و لم تـنف بعض ا
امـيـركـيـا من  كـبـار الـبـاحـثـ  في مـراكـز الـدراسـات األمـيـركـية
يتـراسهم السـفير األمـيركي السـابق في العراق وسـورية جيمس
جيـفري مـهمـته انـضاج احلـلول الـعـراقيـة على نـار هـادئة وتـبقى
جـمـيع الــتـصـريــحـات الـعــراقـيـة مـجــرد ردود أفـعـال عــلى رقـعـة
ـصادر ـها بـدقة كـبـيرة تـؤكـد هذه ا شطـرجن جديـدة تـرسم معـا

قبلة  تتمثل في : انها تطرح 4 سيناريوهات عن االنتخابات ا
ـوذج حكم فيـدرالي بصالحيات السـيناريـو األول: االنتقال الى 
واسعـة وتكون بغـداد حكومـة احتادية باخـتالف نوع األحزاب ما
بـ النـموذج الـطـائفي " شـيعي  –سـني" او الـقومي " الـعربي -
الـكـردي " عـلى ان تـبـقى هـذه احلـكـومـة االحتـاديـة بـصـالحـيات
تعـنى باألمن واالقتصـاد والعالقات اخلارجـية وتترك بـقية األمور
لــلـفـيـدرالــيـات الـتي يــتـوقع ان مـا بـ 5-7 فـيــدرالـيـات واحـدة
كـردية و2-3 سـنـية 3-4 شـيعـية وهـذا يـحتـاج الى مـتغـيرات
ـقـبـلــة تـعـزز هـذا االجتـاه داخل كـبـيـرة فـي نـتـائج االنـتـخــابـات ا

قبل. مجلس النواب ا
ــوذج احلـكم بـاإلدارة الـســيـنــاريـو الـثــاني : حتـول الــدولـة الى 
الالمـركـزيـة وبـذلك تـلـغي فـيـدرالـيـة كـردسـتـان او تـبـقي عـلـيـها
ويـعـاد تـشـكـيـل الـدولـة عـلى أسـاس قـانـون أحـزاب جـديـد يـكـون
ا ثلون محافظات العراق  قـاعدته التمثيلية من 5االف مـواطن 
ن ال يـقل عن 10 مـحــافـظـات واشـتـراط حــكـومـة الـتــكـنـوقـراط 
يحـمـلـون شـهـادات وخبـرة وظـيـفـيـة ال تقل عن  25عـامـا واعالء
ـواطنة في إعادة صياغة الدستور وفقا لنموذج رئاسي – شان ا
ـاني وهو الـنموذج األكـثر تـفضـيال للـمرجـعيـة الديـنيـة وقبول بر
إيراني عـلى مضض وهـو السيـناريـو الذي تسـعى واشنطن الى
حتـقـيــقه  بـتـحــويل  تـيـارات ســاحـات الـتــحـريـر  الـى  حتـالـفـات

قبل. ان ا انية  تفرض وجودها في البر بر
الـسـيـنـاريـو الـثــالث: االنـتـقـال الى مـواجـهــات مـيـدانـيـة مـتـجـددة
لــلــقـضــاء عــلى داعـش وتـشــكــيل حــكــومــة "مــنــتــصــرين" يــكـون
ـطـلـوب اجلـمـاعـات الـوالئـيـة مـحـورهـا األسـاس وهـو الـنـمـوذج ا
رفوض من اغلبية األطراف السنية والكردية  بل إيرانـيا بقوة وا

وحتى من بعض األطراف الشيعية.
ـوذج امــريـكـي يـطــرح ســيـنــاريـو الــسـيــنــاريـو الــرابع : هــنــاك 
"احلتـمية "بتـشكيل مجـلس عسكري من 7-10 شـخصيات منها
من هــو مــوجـود داخـل الـعــراق واخــرون من خــارجه كــمــجـلس
سـيادي يعاونه مجلس حكماء من 50 شـخصية عراقية  يدعمهم
 حتالف  إسـالمي بقـيادة الـسعـوديـة وموافـقة  من مـجلس االمن
الــدولي وظـهــور عــســكـري وامــني  امــريــكي واسع في الــعـراق
مـجـددا  ومــا يـجـري مـن انـفـتــاح عـراقي عـلى الــسـعـوديــة يـعـد
ا احلكـومة واالتيان النـموذج األميـركي حلل مجلس الـنواب  ور
ـا لم تأت به واشنـطن عنـد غزوها الـعراق  عام 2003 وتـكوين
قـاعـدة انتـخـابـيـة شعـبـيـة في احملـافظـات ومـنـها تـشـكـيل مـجلس
ـثل رؤساء اجملـالس للـمحـافظـات العـراقيـة في عام احتادي 
انـي  - رئـاسي  جـديد انـتـقـالـيـ لـيـتم االنـتـقـال الى  نـظـام بـر

وافقة ورعاية من مجلس االمن الدولي .
مناقـشة هذه السيناريوهات عراقيا تستثير غضبا وامتعاضا من
ـسيـطرة عـلى مقالـيد الـسلطـة ويقـينا ان كال مخـتلف األطراف ا
لحـة لالنتـقال بالـعراق الى مـرحلة انـتقـالية منـها تؤكـد احلاجـة ا

وجتاوز حالة الفشل التي يعيشها
وعـدم اتـفـاق الـفواعل الـثالثـة في الـعـراق اجلـديد عـلى سـيـنـاريو
حل سلـمي سـيجـعل الـسيـنـاريو الـرابع هـو األقرب الى الـتـنفـيذ
وتشـكيل  حكـومة "حتمـية دوليـة" وسط توقعـات عن تطور احلوار
ب واشـنطن وطهـران الى حلول  معـقولة لـكن ذلك لن يتحقق اال
بعـد تسـونامي مـتجدد من دمـاء العـراقيـ على حـافات الـتنافس
نـطـقة الن واشـنـطن ومن بعـدهـا االحتاد األوربي ال الـدولي في ا
ـلف اإليـرانـي الـنـووي اال نــصـرا دولـيـا يـرى فـي االنـتـهــاء من ا
كن ان حتافظ عـلى نزعة ومشـاركة موسـكو في هـذا االنتصـار 
الـشك عـنــد اجلـانب اإليــراني  لـكن هـذه
النـزعة حتتاج الى ضمانات  واقعية عند
اجلـانب الـكـردي- الـسـني الـذي لم يـعـد

يثق بوعود األحزاب الشيعية مجددا .

{ نيـقوسـيا (أ ف ب) - ما زالت
ــغـنـيــة الـقــبـرصـيــة ألـيـكــسـيـا ا
فاسيـليو تـتذكر صـوت صفارات
اإلنـذار الـتي دوّت بــشـكل مـرعب
فـوق منـزلـها عـنـدمـا كانت طـفـلة
حتـذيـرا من الـغـزو الـتـركي.فـرت
هي وعـــائــــلـــتــــهـــا من مــــديـــنـــة
فـــامـــاغـــوســـتـــا (شـــمـــال شـــرق
قـبــرص) في الـعـام 1974 وبـعـد
مرور عقود لم تـعد ثانيـة لتسكن
ـــــكـــــان.لـــــكن جتـــــارب فـي ذاك ا
أليكسيا شكـلت مستقبلها وهي
ية تستخدم الـيوم شهرتهـا العا
كـفـنـانـة لـلـمـسـاعـدة في تـسـلـيط
الــضـوء عــلى مــحـنــة الـنــازحـ

والالجئ في كل أنحاء العالم.
وقالت خالل حفلة موسيقية عبر
اإلنـترنت سـيـعـاد بثـهـا األربـعاء
ــيــة (أنــا إلى اجلــمــاهــيــر الــعــا
الجـئـة... ولـهـذا الـسـبب أنـا هـنا
الــيــوم).وأضــافت (كــانت هــنــاك
حلـظـة لم يـكن لـدي فـيـهـا مـنـزل.

كان عمري عشر سنوات).
وقلـبت جائـحة كـوفيد- 19رأسا
ــتــعـــلــقــة عـــلى عــقـب األفــكـــار ا

بتنظيم احتفال موسيقي مباشر
في نـيـقوسـيـا كـجـزء من أنـشـطة
ي لالجئ االحتفال باليوم العا

في 20 حزيران.
لــكـن ألــيـــكـــســـيــا الـــتي تـــمـــتــد
ــهـنــيـة عــلى مـدار مــسـيــرتـهــا ا
أربـعـة عـقــود والـتي سـجـلت مع
مـــوســــيــــقي اجلــــاز االمـــريــــكي
أرمـــانـــدو شـــيك كـــوريـــا كـــانت
مـصــمـمــة عـلى حتــويل الـعـرض
إلـى افـــتـــراضي وهـــو تـــضـــمن
عـــروضــا ورســـائل تــضـــامن من
فنان من حول العالم من بينهم
مـغنـيـة اجلـاز األمـريكـيـة مـادل
بـيــرو وجنم الـروك الــبـريــطـاني
بـيــتـر غـابــريـيل وأيـضــا طـالـبـو
جلـــوء مـــحــــلـــيــــون والجـــئـــون.
ــسـتــعــمـرة وحتــتــفل قـبــرص ا
الـبريـطـانـية الـسـابـقة بـالـذكرى
الـسـتـ السـتـقاللـهـا يـوم األحـد

16 آب/أغسطس.
وقــسّــمت اجلــزيــرة مــنــذ الــعــام
 1974عندما احتلت تركيا ثلثها
الـشـمـالي ردا عـلى انـقالب دبـره
اجمللس العـسكـري احلاكم آنذاك

في أثينـا بهدف توحـيد اجلزيرة
توسط مع الواقعة على الـبحر ا
اليـونـان. وأطلـقت أنـقـرة مرحـلة
14 أخــــــــرى مـن الــــــــغـــــــــزو في 
آب/أغــســطس 1974 اســتــولت
خاللها علـى فاماغوسـتا مسقط
رأس ألـيـكسـيـا..وروت ألـيـكـسـيا
لـــــوكـــــالــــــة فـــــرانـس بـــــرس من
االسـتـوديــو اخلـاص بـهـا خـارج
ــــقـــســـمـــة (قـــبل الـــعـــاصـــمـــة ا
االنـــقالب كــنــا نــســـمع الــكــبــار
يتـحدثون سـرا وعرفـنا أن شـيئا
ســــــيّـــــئــــــا... كــــــان عـــــلـى وشك

احلدوث). 
وتــذكـرت سـمــاعـهــا نـبــأ إذاعـيـا
دني حول االنقالب يطلب من ا
الـعـودة إلى مـنـازلهـم ألنه سـيتم
إطالق النار عـلى أي شخص في
الشارع.وقالت (والدي لم يكن قد
نزل بعد.وذات صباح عاد إلى ا
استـيقـظت عـلى صوت صـفارات

اإلنذار من الغارات اجلوية). 
وتـــابــعت (ركـــضت والـــدتي إلى
غـرفــتـنـا وقــالت لي ولـشـقــيـقـتي
:عـلــيـكـمـا أن تــسـتـيـقــظـا هـنـاك

ــــغــــادرة). حــــرب وعــــلــــيــــنــــا ا
ـــاثــلــة ال وأوضــحـت (أحــداث 
ـــكـن أن تـــنــــســــاهـــا).وكــــانت
ألـيكـسـيا جـزءا من أول مـشـاركة
لقـبرص في مـسابـقة يـوروفيجن
في الـعام  1981عـنـدما كـانت ال

تزال مراهقة. 
وهي شــاركت فــيـهــا مــجـددا عن
أداء مـــنـــفـــرد في الـــعــام 1987.
ســجـلت الــعـديــد من األلـبــومـات
تـنـوعة من الـبوب وسـيـقيـة ا ا
ـــا في ذلك ألـــبــوم إلى اجلـــاز 
العام 1996 بالـتـعـاون مع شيك
كــوريــا. وقـد نــظــمت ألــيـكــســيـا
العـرض االفـتراضي حتت رعـاية
فـوضـية الـسامـية لأل مكـتب ا
ــتـحــدة لـشــؤون الالجــئـ في ا
قــبـــرص وبــالـــتــعــاون مع وزارة
الـداخـلـيـة.وعـلى خـشـبـة مـسـرح
مـــظــلــمــة افــتـــتــحت الــعــروض
بـأغنـيـة آيا مـاريـنا وهي أغـنـية
قـبــرصـيـة تـقـلـيــديـة مـصـحـوبـة
بـــنـــوتـــات هـــادئـــة عـــزفت عـــلى
الـكـالـيمـبـا وهـو بـيـانـو إفـريقي
صــغـيــر.ثم انــتــقـلت إلـى أغـنــيـة
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عــروضـــا لم تــقـــدم في الــعــرض
الـســابق.وقـالت ألــيـكـســيـا إنـهـا
ليس احلفلة نفسها... إنها حفلة

أفضل.
غنية السورية األرمنية وكانت ا

سامر تا جلـورج غيرشوين ثم
أدت مــــاذرلس تـــشــــايـــلـــد وهي
عبـارة عن ثالث أغـان تـمـزج ب
التـهويـدة والرثـاء.ومع ذلك فإن
ـــعـــاد بـــثه يـــتـــضـــمن احلـــدث ا

ليـنا شـمـاميـان من ب الـفنـان
الـذيـن بـعـثــوا بـرسـائـل تـضـامن
ـعـنى احلـقـيـقي وقـالت (أعـرف ا
لــــفــــقــــدان وطن بــــلــــد أســــرة

أصدقاء حياة).

{ مـدريـد  —وكــاالت - يـعــتـبـر
مــطـعم سـوبـريـنـو دى بـوتـ 
وهــــــو مــــــطـــــعـم في مــــــدريـــــد
بإسـبانيـا  تأسـيسه فى عام
1725 وهو يحمل لقب أقدم
مــــطـــــعم في الـــــعــــالـم حــــسب
مـوســوعـة غــجــيـنــيس لألرقـام
القياسـية.ووفقا لتـقرير نشرته
شـبــكـة سى إن إن  األمــريـكــيـة
(فــــإن  5ســــنـــــوات هى الـــــتى
طـعم عن إتـمـام ثالثة تـفـصل ا
قــرون كـــامــلــة) ومــثـل مــعــظم
ــطــعم عــلى ــطــاعم أُجــبــر ا ا
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طـرب اإلماراتي حس تعرض ا
اجلـسـمي لـهـجـوم عـنـيف ووقع
فــريـسـة لــلـتــنـمـر بــعـد انــفـجـار
بـــيــروت الــذي هــز الـــعــاصــمــة
الــلـــبــنــانـــيــة مـــســاء الـــثالثــاء
اضي وكان اجلسمي قد  نشر ا
اجلـسـمي تغـريـدة عـبـر حـسابه
عـلى تـويتـر قـبل االنـفـجـار بـعدة
ايام قـال فيـها: (أنـا بحب لـبنان
لتخلص الـدني) مشاركا اجليش
الــلـــبـــنــاني احـــتـــفــالـه بــعـــيــده
اخلــــامس والـــســــبـــعـــ ووجه
بـــصـــوته رســـالــة دعـم من دولــة
اإلمــــارات إلى بــــيـــروت وغــــنى
(بــحــبك يــا لــبــنــان). كــانت تــلك
ــشــاعـر الــصــادقـة الــكــلـمــات وا
الــســبب فـي الـهــجــوم الــعــنــيف
الـذي تــلـقـاه الــنـجم فـقــد حـمـله
الـكثـيـرون مسـؤولـية الـتـفجـير 

وأسـاء له الـكثـيـرون عـبـر مواقع
الـتواصل االجـتـمـاعي ووصـفوه
بــأنه ســبب اخلــراب الــذي يــحل
بــالــوطن الــعــربي وأن مــحـبــته
لـشــعب أو مـكــان مـا نــذيـر شـؤم
لـــذلك الــشـــعب وســـبب خلــراب

سيحل به.
اال ان عــشـــاق صــوت اجلــســمي

تضامـنوا معه ضـد التنـمر الذي
تـــعـــرض له رافـــضـــ شـــائـــعــة
مــفـــادهــا انه يــفــكــر بــاالعــتــزال
بسبب حمـلة التنـمر عليه ودشن
ـــغـــردين  هـــشـــتـــاج عـــدد مـن ا
لـــــــلــــــــدفـــــــاع عـن الـــــــفــــــــنـــــــان
_اجلسمي_كلنا_نحبك (#حس
)الــــذي تـــصـــدر مـــوقع تـــويـــتـــر

ـاليـــ من عـــشـــاق وتــــنـــاقـــله ا
اجلـــســـمي في الـــوطـن الــعـــربي
وحــول الـــعــالم لـــيــأكــدوا له أن
مـحــبـيه أكـثــر بـكـثــيـر من أولـئك
الذين يحاربونه بتفاهة دون أن
يدركوا تأثير سخرياتهم.معرب
عن أسفهم واستيـائهم من حملة
الـتــنـمـر الـتي تـعــرض لـهـا كـمـا
سانـده عدد من مـشاهـير الوسط
الـــفــني. كــمـــا ان جنــوم الــعــرب
وقفـوا مع اجلـسـمي وعـبروا عن
مـحــبـتــهم ودعـمــهم له في حـرب
التنمر التي يتعرض لها ومنهم
ـطــربـة أحالم الــتي قـالـت عـبـر ا
حسابهـا على تويـتر(فخر بالدي
أخويه حس اجلسمي).لم يدلي
اجلــــســــمي بــــأي تـــصــــريح ولم
يصدر منه أي تعليق عما يجري
من خالل أي من حـســابـاته عـلى
مــواقع الـتــواصل االجــتــمـاعي. 

lMB  ¡UA½ù …—œU³  œuI¹ wK¹“«dÐ d¹œ—UOK
U½—u  ÕUI  ÃU²½ù

{ ســـــاو بـــــاولــــو  —وكــــاالت -
ـــلــيــارديــر تــعــتــزم مـــؤســســة ا
الـــبـــرازيـــلي جــــورجي لـــيـــمـــان
ومــــؤســـســـات جتــــاريـــة أخـــرى
تــمـــــــويل بــنـاء مــصـنع إلنــتـاج
ــــرض كـــوفـــيـــد-19 لــــقـــاـــــــح 
الـــنــاجم عـن فــايـــروس كــورونــا
ـــســـتـــجـــد تـــطـــوره جـــامـــعـــة ا

أكسـفورد وشـركة األدويـة أسترا
زينيكا.

وقـالت مؤسـسـة لـيمـان في بـيان
صـنع 100 مـلـيون (إن تـكـلـفـة ا
ريال برازيلي (18 مليون دوالر)
وسـيـتم الـتـبـرع به ألهم مـخـتـبر
لـلــبـحـوث والـتـطــويـر في مـجـال
الطب احليوي في البرازيل وهو

مـــؤســـســـة أوســـوالـــدو كـــروس
ــــــعــــــروفــــــة أيــــــضــــــا بــــــاسم ا

فيوكروس).
ــصـــنـع ســـيـــكــون وقـــالـت (إن ا
جاهـزا إلنتاج 30 ملـيون جـرعة
لـقـاح شهـريـا اعـتـبـارا من بـداية
عــام 1202. وتـــرى احلـــكـــومـــة
البرازيـلية أن الـلقاح الـبريطاني

هو أبرز اللقـاحات الواعدة التي
يـطــورهـا الــبـاحـثــون في أنـحـاء
الــعــالم.ويــجــري اخـتــبــار لــقـاح
أكـســفـورد/أسـتـرا زيـنــيـكـا عـلى
مـتطـوعـ برازيـلـيـ في دراسة
تـقودهـا اجلـامـعـة االحتـادية في
ســاو بـــاولــو وتــمــولــهــا أيــضــا

مؤسسة ليمان.
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