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تـــظــاهــر الـــعــشــرات مـن حــمــلــة
الــشـهــادات الـعــلـيـا فـي مـنــطـقـة
الــــعالوي بـــــالــــقــــرب مـن مــــقــــر
احلكومـة  فيـما احتج الـعشرات
من خـريــجي اجملـمـوعــة الـطـبـيـة
امـــام مــــبــــنـى وزارة الــــصــــحـــة
لـلمـطالـبـة بتـطـبيق قـرار مـجلس
ــؤسـسـات الـوزراء وزجــهم في ا
الــصــحــيــة  وقــطع مـــحــتــجــزو
رفــــحــــاء الــــســــريـع الــــدولي في
مـحـافظـة الـبـصـرة لـلـضغـط على
احلـــــكــــومــــة وصــــرف الــــرواتب
ـــتــأخـــرة.وقــال شـــهــود عـــيــان ا
لـ(الزمان) امس ان (العشرات من
حـملـة الـشـهادات الـعـلـيا نـظـموا
تــظـــاهــرة حــاشــدة من مــنــطــقــة

ــــنــــصـــور الـــعـالوي بـــأجتــــاه ا
) واضافوا ان للمطالبة بالتعي
(احملـــتــجـــ هــددوا بـــخــطــوات
تـــصــعــيـــديــة في حـــالى جتــاهل
شروعة). واتهم حملة مطالبهم ا
عتـصمون أمـام مقر الشهـادات ا
وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الـعـلــمي في بـغـداد  الـســلـطـات
بـــقـــطع األشـــجـــار الـــتي كـــانــوا
يستظلون بها فيما احتج اطباء
العراق امام مبنى وزارة الصحة
لـلـمـطـالـبـة بـتـعـيـ دفـعـة 2019
واطـالق الـــــوثــــائـق دون قـــــيــــد
متـوعدين بـتـعلـيق الدوام في كل
ـــســتـــشــفــيـــات حــتى حتـــقــيق ا
ـــتـــظـــاهــرون ـــطـــالـب. وقـــال ا ا
(نطالب باالسراع بتعي االطباء
ضــمن دفــعـة 2019 الـذي مــضى

على تـخـرجهم سـنـة ونصف من
خـالل تـــطــــبـــيـق قـــرار مــــجـــلس
الـوزراء الـذي يـســتـثـني االطـبـاء
وسـسة وازنـة وذلك لرفـد ا من ا
الـصحـيـة الـتي تـعانـي من نقص
الكـــات وهــذا شـــديــد فـي عــدد ا
الـنـقص انــعـكس عـلى اخلـدمـات
قـدمة لـلمواطن) مشددين على ا
(ضـــرورة  اطالق الـــوثـــائق دون
قـــيـــد او شـــرط وجـــعـل االقـــامــة
الـدورية سـنـة واحـد بدل سـنـت
وحتويل االعـاشـة الى بدل نـقدي
ثـابت نع تــفـعـيل قــانـون حـمـايـة
االطبـاء ولذلك لـلحـد من الهـجمة
اخلـــطـــرة الــتي يـــتـــعــرض لـــهــا
االطــــبــــاء اثــــنــــاء اداء الــــواجب
الوطـني). وجـدد خريـجـو كلـيات
الهـندسة في مـيسـان اعتـصامهم

امـــام شــركـــة نــفـط مــيـــســان في
احملـافـظة  مـؤكديـن انه ال عودة
ـطالب واحلصول حتى حتقيق ا
عــلى فـــرصــة عــمل . وقــالــوا في
تـــصـــريح خـالل الـــتـــظـــاهــرة ان
(عددهم يبلغ نحو  170 مهندسا
جـــرى تــــعــــيـــ الــــبــــعض وفق
الـوسـاطـات وتـهمـيش االخـرين 
لـــذلك جـــددنــا اعـــتـــصــامـــنــا في
احملافـظـة حتى حتـقيـق مطـالبـنا
ـــشــروعـــة في احلــصـــول عــلى ا
فـــرصـــة عـــمل) داعــ اجلــهـات
ـعـنـيـة الى (الـنـظـر بـقـضـيـتـهم ا
والعمل بجد على تـذليل العقبات
امـام خـريـجـي كـلـيـات الـهـنـدسـة
اســوة بــبـاقي احملــافــظــات الـتي
ــوضــوع ووفــرت عــاجلت هــذا ا
فرص عمل القراننـا). كما شهدت

اثلة محافظة البصـرة تظاهرة 
خلريـجي الهـندسـة للضـغط على
احلـكـومـة من اجل تـوفـيـر فـرص
ـتـظـاهـرون عـمل لـهم. وتـسـاءل ا
(ايـن الــوعـــود الــتي اطـــلــقـــتــهــا
الشركات بـتعي خـريجي كليات
الـهنـدسـة?). ونـظم الـعـشرات من
(محـتجـزي رفحـاء) تظـاهرة على
الـطـريق الـدولي بـ مـحـافـظـتي
الــبــصــرة وذي قــار لــلــمــطــالــبــة
بــاطـالق مــسـتــحــقــاتــهـم فــيــمـا
هـددوا بــقـطـع الـطــريق الـدولي .
واكد شـهـود عـيان إن (الـعـشرات
من مــحـتـجــزي رفـحـاء نــظـمـوا 
تــظــاهــرة عـلـى الـطــريق الــدولي
الـرابط بـ الـبـصـرة وبغـداد في
جــــنـــوب غــــرب الــــنــــاصــــريـــة)
تـظاهرين طـالبوا واشاروا ان (ا

رئاسـة الـوزراء برفع مـا وصـفوه
باحلـيف عـنهم واطالق حـقـوقهم
)  مؤكدين ضح اسوة بباقي ا
ــتــظــاهــرين هــددوا بــقــطع ان (ا
الطـريق الـدولي اذا لم يـستـجاب
طلباتـهم). وكانت هيئـة التقاعد
قــد اطــلـــقت امس االول الــدفــعــة
األولى من رواتب رفــحـاء لــشـهـر

أيلول. 
َ إطالق وذكر بيـان للهـيئة انه (
الـدفـعة األولـى من رواتب رفـحاء
لشهر أيلول وحسب قرار مجلس
الـــوزراء رقم  27 لـــســـنـــة 2020
ــســـتــحــقــ وبـــعــدد  507 من ا
فــقط) مــؤكـــدا ان (االطالق جــاء
بــعــد الــتـــدقــيق بــشــكل أصــولي
ومـــتــــكـــامل من قـــبل مـــؤســـســـة
الـسـجنـاء الـسـيـاسيـ والـهـيـئة
وأخـضــاع هـذه الــرواتب لــنـظـام
الـــتـــقــاطـع واالبــقـــاء عـــلى راتب
واحـد لكل مـتـقـاعد و بـحـسب ما

نص القرار اعاله). 
فيـما كـشف عضـو جلنـة النـزاهة
الــنــيـابــيــة جـواد الــســاعـدي عن
توثيق فساد في ملف الـتعيينات
بوزارة الكهربـاء. وقال الساعدي
فـي تــــــصـــــريـح امس ان (مــــــلف
الـتـعـيـيـنـات في وزارة الـكـهـرباء
كبـيـر جداً وشـائك وقـد فـوجئـنا
ـعــيــنـ الــهــائل الــبـالغ بــعــدد ا
عـــددهم  91 الــفـــاً في حــ كــان
الــرقم  30 الـــفــا فـــقط) مـــؤكــدا
(توثيق فـساد في مـلف تعيـينات

نطقة الوسطى). ا
ولـــــفـت الى ان (رئـــــيس جلـــــنــــة
ـنطـقة الوسـطى منح تعـييـنات ا
درجـــات وظـــيـــفـــيـــة الشـــخـــاص
ودرجات اخـرى المـرأة) عـلى حد
قـــــــــولـه. وتـــــــــابـع ان (بــــــــــعض
الـتــعـيـيـنــات تـمت مـقــابل مـبـالغ
مــالــيــة تــصل الـى خــمــسـة االف
دوالر) بحـسب تـعـبـيره . ووافق
مـــجـــلـس الـــوزراء في جـــلـــســـته
الـسـابــقـة عـلى حتـويـل الـتـعـاقـد
ـــوظــفـي الــعـــقـــود واألجــور في
ــــــوازنـــــة الــــــكــــــهــــــربــــــاء مـن ا
ـــوازنـــة االســـتـــثــــمـــاريـــة الـى ا

التشغيلية.
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 574 اصابـة جـديدة و 21 حـالة
وفــاة.وأعــلـن وزيــر الــصــحــة في
حكومة االقليم سامان البرزجني
إنه ( تـسـجـيل  21 حـالـة وفـاة
وتشـخيص  574 اصابـة جـديدة
بـــــكـــــورونــــا خـالل الــــســـــاعــــات
ـاضــيـة). وافـادت دائــرة صـحـة ا
ديــالـى بــتــســجـــيل اكــثــر من 90
اصــــــــابــــــــة بــــــــكـــــــــورونــــــــا في
احملـــافـــظــــة.وقـــالت الـــدائـــرة إن
اصـابة (اخملـتـبـرات سـجـلت  91 
جــديــدة و 4 حــاالت وفــاة و101
حـالــة شـفــاء). كـمــا قـررت خــلـيـة
االزمـــة في احملــافـــظــة أن يـــكــون
ئة وظف بنسبة   75 با دوام ا
ـئـة. وكشـفت بـعـدمـا كان  25 بـا
دائـــرة صــــحـــة الـــديـــوانـــيـــة عن
وقف الـوبائي الـيومي جلـائحة ا
كورونـا. وقـالت الدائـرة في بـيان
مــقــتــضـب إنــهــا (ســجــلت 111

اصـابـة جــديـدة بـكـورونـا و 131
حـــالـــة شــفـــاء من الـــفـــايــروس).
وأعـلـنت دائـرة صحـة كـربالء عن
وفـــاة احــد اطـــبــائـــهــا نـــتــيـــجــة
اصابته بالـعدوى. وقالت الدائرة
في بيـان امس انـهـا (تنـعى عـزيز
ي احـد اطـبــائـهـا مــتـأثـرا الـغــا
بـإصـابـته بــكُـورونـا أثـنـاء تـأديـة
واجــــبه اإلنــــســــاني الــــوطــــني)
ي كـان مـديرا مـضيـفـا ان (الـغـا
ــراكـز الـصــحـيـة وطب لـشــعـبـة ا
األسرة في قسم الصـحة العامة).
ثنـى شفاء واكدت دائـرة صحـة ا
 147 مـــصــابـــاً من الــفـــايــروس.
واشـــارت الـــدائـــرة الى ان (هـــذه
احلاالت اكـتسـبت الشـفاء مـا ب

ـنزلي). ردهـات العـزل واحلـجـر ا
وأجــرت صـــالــة الــعــمـــلــيــات في
مسـتشـفى بنت الـهدى الـتعـليمي
في مـــحــافــظـــة ذي قــار عــمـــلــيــة
قيـصـرية المـرأة في الـثالثـينـيات
من عــمــرهــا مـصــابــة بــكــورونـا.
ـسـتـشفـى في بـيان وذكـر إعالم ا
إنه ( إجـراء الـعـمـليـة من امس
قبل االخـصائـية آالء حـس التي
ــريــضــة بــصــحــة اوضــحت أن ا
جــيـدة و حتــويـلــهــا الى ردهـة
الـعزل بـعـد الـعمـلـيـة). من جـانبه
اكد مـسؤول صـالة الـعملـيات في
ـهدي أن سـتشـفى أحـمد عـبد ا ا

(الـصالـة بـعـد اجـراء العـمـلـية 
تــعــفــيــر كـــامل اجلــنــاح من اجل

ضمان بقائه سليما). 
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كـــمـــونــة عـــلى الـــقــول ان (ادارة
النـادي وجمـيع النـوادي االخرى
ستـلـتزم بـتوقـيـتات احلـظر وفـقا
لـلــتــعــلــيــمــات الــســاريــة بــشـأن
مواجهة جائحة كورونا). وكانت
ادارة الــنـــادي قــد اضــطــرت الى
تـــخــــفــــيـض بــــدالت االشــــتـــراك
الــســنــوي العــضــائــهــا بــدءا من
الــــعـــام اجلــــاري الى الــــنـــصف
سـاعدتـهم في جتـديد االشـتراك
ومشاركـتهم في االعـباء النـاجمة
عـن الــتـــداعــيـــات االقـــتــصـــاديــة
للـجائـحة بـرغم ان النـادي يضم
نحو  90 موظفا يتحمل رواتبهم
الـشـهـرية بـالـكـامل. واكـد كـمـونة
ان (بعضـهم تعرض الى الـبطالة
وانــــقــــطــــاع الــــدوام الــــتــــزامــــا
بتعليمات احلجر الصحي). وفي
مـنـاشـدة اخــرى وجـهـهـا كـمـونـة
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نــاشـدت ادارات ثـالثـة مـن اعـرق
النـوادي االجـتمـاعـية في بـغداد
رئــيس خــلـيــة االزمــة الـصــحــيـة
رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
الــــكــــاظـــمـي فك حــــالـــة االغالق
ـفـروضـة عـلى نـوادي الـعـلـوية ا
والـصيـد والـهنـديـة. وقـال رئيس
الـهـيـئة االداريـة لـنـادي الـعـلـوية
اقـدم هـذه الـنـوادي (تـأسس عـام

 1924) فالح كــــمــــونــــة انه (
غـلـق الـنـادي وايــقـاف فـعــالـيـاته
االجـــتــــمـــاعــــيـــة والــــثـــقــــافـــيـــة
والـــريــاضــيـــة مــنــذ  27 شــبــاط

اضي). واكد ان الغلق الذي  ا
تنفيـذا لتوجيهـات اللجنـة العليا
لـــلـــصــحـــة والــسـالمــة (تـــســبب
بــخــسـائــر كــبـيــرة لــلــنـوادي من
الية والترفيهية حيث الناحية ا
هـي نـــواد عـــائـــلـــيـــة). واضـــاف
كمـونـة ان (ادارة نـادي العـلـوية
وبـقـيـة النـوادي تـتـعـرض حـالـيا
لـــضــغط مـــتــواصل مـن اعــضــاء
الهيئة العـامة بهدف فتح النادي
وحــدائـقه الـفــسـيــحـة بـوصــفـهـا
مــتـنـفــسـا لـهـم). ونـاشـد كــمـونـة
(رئـــيـس الـــوزراء االســـتـــجـــابـــة
ـقــدم الــيه في  24 آب لــلــطـلـب ا
ــاضـي مــتـــعـــهـــدا بـــااللـــتــزام ا
بـتـطـبيـق جمـيع قـواعـد الـتـبـاعد
االجتماعي). كما (تعهد بااللتزام
الـكـامل بجـمـيع تـعـلـيمـات خـلـية
االزمـة ووزارة الـصحـة من حـيث
ارتـــداء الــكـــمــامـــات والــكـــفــوف
ـطهرات ـعقـمات وا واستـخدام ا
بــكــافــة مــرافق الــنــادي). وشــدد
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سـجـلت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
ارتفاعا بعدد الوفيات التي بلغت
 90 حــــــــالـــــــة في ظـل تـــــــزايـــــــد
ـــركــدة االصـــابـــات الـــيــومـــيـــة ا
بـــكـــورونــــا. وقـــالت الـــوزارة في
ــوقف الــوبــائي الــيــومـي الـذي ا

تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس انه (
ـــــوذجـــــا في فـــــحص  22772 

اخملـتـبــرات اخملـتـصـة  حيث 
تـسـجـيل  3651 حـالـة مـؤكـدة و
شـفاء  3301 حـالـة شـفاء بـواقع
اكــد  90 حـــالــة وفـــاة). بــدوره  
الوزيـر حسن الـتـميـمي استـمرار
الـــــــتــــــواصـل مع دول الـــــــعــــــالم
الســــتــــيــــراد الـــلــــقــــاح اخلـــاص
بـــكــورونـــا.وقــال الـــتــمـــيــمي في
تصريح امس إن (الوزارة تـنتظر
اقــرار الــلــقــاح من قــبل مــنــظــمـة
ــيــة وان الــعـراق الــصــحــة الـعــا
سـيكـون اول بـلـد يـسـتـورده حال
جناح التجارب البحثية) مشيرا
الى ان (كل العالجـات التي اقرت
ضـمن الـبـروتــوكـوالت الـعالجـيـة
ية وفرتها الوزارة وبكميات العا
ـصـاب بـكـورونا كبـيـرة لعالج ا
تـوسطة والـشديدة) اخلفيـفة وا
ــواطــنـ الى ودعــا الــتـمــيــمي ا
(االلــتــزام بـتــعــلــيـمــات الــصــحـة
ــيــة ومـــنــظــمـــة الــصـــحــة الــعـــا
وبـقـواعـد الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي).
وشخصت صـحة اقلـيم كردستان
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الـى ســكــرتـــاريــة خــلـــيــة االزمــة
ـــــاضي مـــــؤرخــــــة في 31 آب ا
الــتــمس مــنــهــا الــســمــاح الدارة
ــرافق الــنــادي االســـتــفــادة من ا
الـــريــــاضـــيـــة كـــمالعب الـــتـــنس
ـا  افتتاحه سابح اسوة  وا
في الـــبالد من مــرافـق ريــاضــيــة
وكــذلـك االســتــفــادة مـن فــســحــة
احلـدائق لـالعـضـاء مـع احلـفـاظ
الـــكــامل عــلى شـــروط الــتــبــاعــد
االجتماعي واالجـراءات الوقائية
االخرى الـتي اقرتـها جلـنة خـلية
االزمة اسوة بالفنـادق السياحية
والت. طـاعم والـكـافيـهـات وا وا
ـســتـشـارة اجلــديـر بــالـذكــر ان ا
س الــبــريــطــانــيـة فـي الـعــراق ا
كــــريـــتـــرود بـــيـل اســـست نـــادي
الــــعــــلـــويــــة مــــنــــتــــصف عــــقـــد

اضي.  العشرينات من القرن ا

 —U  Í– w  U½Ë—uJÐ WÐUB* W¹dBO  …œôË ÕU$

فـــاضل حـــاجي في بـــيــان تـــلـــقــته
(الـزمـان) امـس ان (حـادثـا مـروريا
وقـع قــــرب مـــــاجــــدي مـــــول عــــلى
الـطريق الـرئيس اربيل  –كـسنزان
نــاجم عن تــصــادم خـمـس عـجالت
ـا اسفـر عن اصابة  9 اشـخاص
بــجــروح وحــدوث اضــرار مــاديــة
كـبرى) عـازيا سـبب وقوع احلادث
الـى (مــــحـــــاولــــة احـــــد ســـــائــــقي
الـعـجالت اخلـمس بـتـغـيـيـر مـسار

عجلته اال انه لم يتمكن).

الــعـام مـسـتـخـدمـاً سـيـفـا في قـطع
الــطــريق وسط الــكـوفــة. الى ذلك 
تحدث بأسم وزارة الداخلية اكـد ا
ان ربـط قوات حفظ القانون بقيادة
شـــرطــة مــحــافــظــة بــغــداد اجــراء
اداريـا وتنظـيميـا. وأعلنـت مديرية
مــرور مــحــافــظــة أربـيـل عن وقـوع
حــادث ســيــر عـلـى طـريـق اربـيل -
كـسـنزان بـ خـمس عجالت اسـفر
عـن خــســائــر مــاديــة كــبــرى.وقــال
ـتحـدث باسم مـرور اربيـل الرائد ا

ــشـهـود ومــصـادرة مـا وبــاجلـرم ا
بــــحــــوزتــــهـم من ســــمــــاعــــات بث
وأجـهزة السلكـية وهواتف محورة
وبـــطــاقـــات تــشــويش وقـــد جــرى
تـدوين اقوالهـم اصولياً واحـالتهم
ـــضـــبـــوطـــات الى اجلـــهـــات مـع ا
الـــقــضـــائــيــة اخملـــتــصـــة التــخــاذ
اإلجـــراءات الـــقــانـــونـــيـــة الالزمــة

بحقهم).
 وافـــاد مــحــافـظ الــنــجـف بــالــقــاء
الـقبض عـلى شخص أخل بالـنظام

مــحــافـظــات. وقـال بــيـان امس انه
(تـــزامـــنـــاً مع بـــدأ االمـــتـــحـــانــات
ـنتـهيـة كثف الـنـهائـية لـلصـفوف ا
اجلـــهـــاز جـــهـــده االســـتـــخـــبــاري
لـــلـــكـــشـف عن مـــروجي األجـــهـــزة
سـتـخـدمة فـي عمـلـية الـراديـويـة ا
الـــغش االمـــتـــحــاني اذ تـــمـــكــنت
ــفـارز اخملــتـصــة في مـحــافـظـات ا
بـغداد والبـصرة والنـجف ونينوى
ــثــنـى من الــقــاء والـــديــوانــيـــة وا
الـقبض على ثالثـة وأربع مـتهماً

عـلى خمسة مطلوب في احملافظة
مـن قــبل قــسم مــكــافــحــة االجــرام
صــادرة بـحـقـهم اوامـر قـبض عـلى
قـضايا ارهـابية وجنـائية مخـتلفة.
واطـــاحت وكــالــة االســـتــخــبــارات
بــأربــعــة ارهـابــيــ وضــبط كـدس
للعتاد في كركوك. وقال بيان امس
انـه (من خالل تــــكــــثـــيف اجلــــهـــد
ـصادر  االسـتـخـباري وتـسـخيـر ا
الـقـت مـفـارز وكـالـة االسـتـخـبارات
الـــقــبض عـــلى أربــعـــة ارهــابــيــ
ــنــاطق مــتــفــرقــة من مــحــافــظـة
ادة كـركوك مطلـوب وفق احكام ا
4 إرهــاب النــتـمــائـهم لــعـصــابـات
داعـش واشـــتـــركـــوا بـــعـــمـــلـــيــات
إرهـــابــيــة ضــد الـــقــوات األمــنــيــة
ـواطن فـضالً عن ضبط كدس وا
لــلــعــتــاد من مــخـلــفــات الــتــنــظـيم
يـــــحــــتــــوي عــــلـى قــــذائف هــــاون
واطـالقات أسـلـحـة مخـتـلـفة). وفي
الـبـصرة  افـادت قـيـادة العـمـلـيات
ـصـادرة عدد من االسـلحـة ضمن
عـملـية الوعـد الصادق. وذكـر بيان
لـلـقـيـادة انه (ضـمن عـمـلـيـة الـوعد
الـــصــادق الـــتي تــنـــفــذهـــا قــيــادة
عـمـليـات احملافـظة  جـرى تفـتيش
وتــطـهـيـر مـنـاطق شـمـال الـبـصـرة
ـاجــديـة وهـي الـقــرنـة و الــديــر وا
والــكـرمـة) مــؤكـدا ان (الـعــمـلـيـات
اســــفــــرت عن مــــصـــادرة عــــدد من
ــتـنـوعـة وعــجـلـة نـوع االســلـحـة ا
بـاليـزر دفع ربــاعي بــدون لــوحـات
عـــائــدة الى احـــد جتــار اخملــدرات
وكـــذلك مـــصــادرة 14 غـــرامـــا من
مـــادة الـــكـــرســـتـــال). وفـــكك األمن
الــوطــني خـلــيــة لـتــرويج  أجــهـزة
الـــــــغش االمــــــتــــــحـــــــاني فـي ست
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اعـتـقـلت مـديـرية مـكـافـحـة االجرام
امـرأة وعشيقها عـلى خلفية خطف
وقـــتـل زوجـــهـــا ورمـــيه في مـــيـــاه
ـديـرية الـصـرف الـصحي. وقـالت ا
فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس انه
(اسـتنادا لتوجيهات وكيل الوزارة
ـــتـــابـــعــة لـــشـــؤون الـــشـــرطـــة و
شـخصيـة من قبل اللـواء احلقوقي
مـــديـــر مـــكـــافــحـــة اجـــرام بـــغــداد
وبـعملية نوعـية اتسمت بالدقة في
الـتنـفيـذ احال مركـز شرطـة بغداد
اجلـــديــدة دعـــوى فــقـــدان شــخص

السباب مجهولة) واضاف انه (
تـشكيل فريق عمل من مكتب بغداد
ــكــافــحــة االجــرام ومن اجلـــديــدة 
ــراقـبـة  خـالل مـتــابـعه كــامـرات ا
غ بـــاخــذ ـــتــهم م  اتـــضح قـــيــام ا
اجملــنئ عــلـيه الـى مـكــان مـجــهـول
واخـفـائه وبعـد الـقاء الـقـبض على
اجلــاني اعـتــرف صـراحــة بـوجـود
عـالقه مـع زوجــــة اجملــــنـئ عــــلــــيه
واتـفـاق لـقـتله) الفـتـا الى انه (قام
بـاستدراج اجملنئ عـليه الى محطة
اجملــاري الــرئـيــسـة وقــتــله طـعــنـا

بـــالـــســـكــ ورمـــيه فـــيـــهــا اذ 
االنـتقال الى مـحل احلادث وبداللة
ـتـهـم وبـاشـتـراك مـديـريـة الـدفاع ا
ـدني النـتشال اجلـثة ونـقلـها الى ا
دائــرة الــطب الــعــدلي) وتــابع انه
( الــــقـــاء الـــقـــبـض عـــلى زوجـــة
اجملــنـئ عــلــيه واعــتــرفت بــوجــود
ـتـهم واتفـاقهم عـالقه غرامـية مع ا
ـتــهم الـنـكـراء). عــلى تـنـفــيـذ جـر
والـقت قيـادة شرطة ديـالى القبض

ÊËUF² « bOÞuð d uð l  Y×³¹ wÝu³K(«

 W œU³²*« ` UB*« o Ë
بـالـرخــاء واالسـتـقـرار). فـيـمـا أفــاد مـصـدر نـيـابي بـأن
احلــلــبـــوسي (ســيــجــتــمع مـع قــادة إقــلــيم كــردســتــان
وسيـناقش معهم نظام الدوائر االنتخابية تمهيداً إلجراء
ـقـررة في الـسـادس من حـزيران ـبـكـرة ا االنتـخـابـات ا
ــكـلـفـ ــان عـدد الـصــحـفـيـ ا ـقـبل).  وقــلص الـبـر ا
ـان خالل انـعقـاده . وقـال بـيان بـتـغـطيـة نـشـاطـات البـر
ان (نـدعو مـندوبي الـوسائل للـدائرة االعـالميـة في البـر
ـعتمدة لـديها بأن دخـولهم الى مبنى اجمللس االعالمـة ا
مع بدء الفصل التشريعي االول للسنة التشريعة الثالثة
من الدورة االنـتخابـية الرابعـة ونظرا لـلظروف الـصحية
ـر بها الـبلد سـيكـون مسمـوحا به وفقـا لضوابط التي 
ـطـلـوب من مـنـدوبي الـوسـيـلـة االكـتـفـاء بــاحلـد االدنى ا

االعالمية وتزويدنا باسماءهم مسبقا).
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بـحـث رئـيـس مـجــلس الــنــواب مـحــمــد احلــلـبــوسي مع
السـفيـر األمريـكي لدى بـغداد مـاثيـو تولر  تـوطيـد اطر
ـتبـادلة بـ البـلدين  ـصالح ا ـشتـرك وفق ا التـعاون ا
ــقــرر أن يــزور رئــيس فــيــمــا اكــدت مــصــادر انـه من ا
مـجـلس الــنـواب إقـلـيم كـردسـتــان لـبـحث عـدة قـضـايـا.
كتب االعالمي لـلحلبوسي وناقش الـلقاء بحـسب بيان ا
(الــعالقــات الـثــنــائــيـة بــ الــبـلــدين وتــعــزيـز الــتــعـاون
الــســتــراتــيــجي والــتــنــســيق فـي اجملــاالت كــافــة وفــقـاً
واضيع تبادلة كما  جرى بحث عدداً من ا للـمصالح ا
ــشـتــرك). من جـهــته أعـرب تــولـر عن ذات االهــتـمـام ا
(الـتــزام بالده وحــرصــهـا عــلى تــوطــيــد أطـر الــتــعـاون
ـا يحـقق تـطلـعات شـعبه شـترك مـع العـراق ودعمه  ا

حسن التميمي 
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أعـلـنت مؤسـسة الـشـهداء الـتابـعة
لــرئـاسـة الـوزراء انــهـا سـتـصـرف
مــبــلغ  10مـاليـ ديــنــار كـمــنــحـة
تــعــويــضــيــة لــذوي الــشــهــداء من
ـكون االيـزيدي. واشـار مديـر عام ا
دائـرة ضحايـا االرهاب والعـمليات
ــؤسـســة طـارق الــعــسـكــريــة في ا
ـــنــدالوي فـي تــصـــريح تــابـــعــته ا
ــــؤســــســـة (الــــزمــــان) امـس ان (ا
وبــهــدف ســرعــة اجنــاز مـعــامالت
االيـزيـديـ في قـضـاء سـنـجـار من
فـقـودين واخملتـطـف الـشـهـداء وا
ـتضررة اموالهم بسبب داعش وا
افـــتــتــحت جلــنــة فـــرعــيــة ثــانــيــة
لـتـعويـضهم ضـمن جـهود عـودتهم
ــنـاطـق احملـررة) مــؤكــدا ان الـى ا
ـفــقـودين مـنـهم (عــدد الـشـهـداء وا
فـي الـقــضــاء جتــاوز ســبــعـة االف
ـؤســسـة ضــحــيـة) واضــاف ان (ا
ســتــمـنح مــبـلغ  10 مـاليـ ديـنار

لــــذوي الــــشــــهــــداء بــــعــــد اجنـــاز
ـــعــامـالت من هــيـــئــة الـــتــقـــاعــد ا
الـوطنـية) مـشيـرا الى ان (تشـكيل
هـذه الـلـجـنـة سـيـسـهـم بـاخـتـصار
الـــــروتــــ االداري في تـــــنــــفــــيــــذ
ــعــامالت والســيــمـا ان ضــحــايـا ا
سـنـجار لـم يتم تـعـويضـهم بـسبب
ـخـيـمات الـتـهـجـيـر وانـتـشـارهم 
الــنــزوح ضـمن مــحـافــظــتي اربـيل
ودهـــوك والـــبــعض مـــنـــهم خــارج
الـــبالد لـــذا فــان رئـــاســة الــوزراء
وجــهت بــتــعــويــضـهم) وتــابع ان
ـؤسسـة افتـتحـت مؤخـرا مكـتبا (ا
عامالت في قضاء خاصا باجناز ا
ـــحـــافـــظـــة نـــيـــنــوى شـــيـــخـــان 
واخملــصص ايـضـا لـلــضـحـايـا من
االيــزيــديــ حــيث بــاشــر اســتالم
مـعـامـالتهـم وتـرويـجـهـا بـالـسـرعة
ــمــكــنـة). وافــصح مــكــتب انــقـاذ ا
اخملـتـطـفـ الإليـزيـديـ عـن ارقام
وإحــصـائــيـات اإلبــادة اجلـمــاعـيـة
ـكــتب في بــيـان لــلــمـكــون. وقــال ا

ــة اإلبـادة امـس ان ( نـتــائج جـر
اجلـماعية الـتي ارتكبها داعش في
الـعـراق والـشام بـحق الإليـزيـدي
كون  اذ بلغ كـان اثره كبيـر على ا
عـــدد الــنــازحـــ نــحــو  310 الف
نـازح و  1293 شـهـيـد) الفـتـا الى
كتشفة قابر اجلماعية ا ان (عـدد ا
فـي شـنـگـال حـتى االن  83 مـقـبـرة

إضــافــة الى الـعــشــرات من مـواقع
ــقـابـر الـفــرديـة فـضال عن وجـود ا
(  2745 يــتــيم مـن كال اجلــنــسـ
ـزارات واردف بــالــقــول ان (عــدد ا
ــراقـد الــديـنــيـة الـتـي تـعـرضت وا
لـلتخريب بلغت  68 مـزار ومعبد)
مـؤكـدا ان ( اعـداد الـذيـن هـاجروا
خـارج البلد يقدر أكثر من مئة الف
واخملـتـطـفـ  6417 مــنـهم 3548
انـاثا و  2869 ذكورا) مـضيـفا ان
(مـجمعوع النـاجيات والناج من
قـبـضة داعش  3537 مـنـهم 1201
مـن الــنــســاء و  339 مـن الــرجــال
و 1043 مـن األطـــــفـــــال اإلنــــاث و
954 مـن األطـفـال الـذكـور و 2880
مـن االنــــاث والـــــذكــــور مـــــا زالــــو

مفقودين).
ـــتــحـــدة هــذه  واعـــتـــمــدت اال ا
االحــــصــــائــــيــــة الــــتي ال تــــشــــمل
ــــاديــــة في االمالك اخلــــســـــائــــر ا
واالراضـي والــثــروة احلـــيــوانــيــة

عامل). والزراعية والسيارات وا
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اخلـــطـــورة كـــيـــمـــيـــاويـــة مـــزدوجــة
االســتـــخــدام نـــتـــرات االمــونـــيــا في
نافذ احلـدودية برية بـحرية جوية ا
واتـخــاذ كــافــة اإلجــراءات الـعــمــلــيـة
ـنـاطق واالحـتـرازيـة بــأبـعـادهــا عن ا
والتـجـمـعـات السـكـانـية.  وقـام مـنـفذ
ميـنـاء أم قـصـر االوسط في مـحـافـظة
شـترك مع مـركز البـصرة بـالتـعـاون ا
ــنـفــذ بـاخالء تــسع حـاويـات كـمـرك ا
وباليت بـرميل بـداخلـها مـواد شديدة
اخلطـورة عائـديتـها إلى وزارة الـنفط
ترافقها قوة حماية من القوة الساندة
للمـنافـذ والتابـعة لـقيادة قـوات القوة
الـبــحــريــة لـنــقــلـهــا إلى أمــاكن آمــنـة
ـنـشأت ـواطـنـ وا لضـمـان سالمـة ا

احلكومية . 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه

( إجناز إجـراءاتـهـا الكـمـركـية وفق
الــضــوابط والــتـــعــلــيــمــات الــنــافــذة
وتـنــظـيم مــحـضــر اخالء أصـولي من
قبـل مديـريـة مـنـفـذ أم قـصر االوسط/
ــنــافـذ احلــدوديـة واجلــهـات هـيــئـة ا
ـنـفذ األمنـيـة والـدوائـر الـعامـلـة في ا
احلـدودي). كــمــا قــام مـنــفــذ ســفـوان
احلــدودي فـي مــحـــافـــظــة الـــبـــصــرة
ــشـتـرك مع بـالـتــعـاون والــتـنــسـيق ا
ـنـفـذ احلدودي الدوائـر الـعـامـلة في ا
بـــتـــســـهـــيل اإلجـــراءات ودخـــول 33
ـادة األوكـسـج صهـريـجـا مـحمال 

الـطـبي بـواقع حــمـولـة إجـمـالي 660
طنـا قـادمـة من دولـة الكـويت لـتـعـزيز
ـسـتـشـفـيـات الـواقع الـصـحي ودعم ا
ـادة الضرورية في احملافظـات بهذه ا

تـحـققـة في البـرنامج نسب اإلجنـاز ا
احلــــكـــومـي وتــــســـهــــيـل اإلجـــراءات
لـلوصـول الى نـهـايـات مـتـمـيـزة لـهذه

شاريع وبأوقات قياسية. ا
W¹—Ëœ  UŽUL²ł«

ــــوانئ تــــعــــقـــد يــــذكـــر ان شــــركــــة ا
ـشــاريع ــدراء ا اجـتــمــاعــات دوريــة 
ــديـر الـعـام أو من يـنـوب يـتـرأسـهـا ا
ــنـــاقــشــة مــشــاريـع الــبــرنــامج عــنه 
احلــكـــومي  ومـــا حــقـــقــته مـن نــسب
ــشـاريع إجنـاز عــالـيــة لالعــمـال في ا
تلـكئة منها والتي شاريع ا وتقو ا
ـــســتــوى تــقل نـــسب اجنــازهـــا عن ا

طلوب .  ا
وتـنـفـيـذاً لـتوجـيـهـات رئـيـس الوزراء
مـصـطــفى الـكـاظــمي بـتـشــكـيل جلـنـة
ــواد عــالــيــة عــاجــلــة لــلــكـــشف عن ا

“U$ù« V ½Ë w uJ(« Z U½d³ « l¹—UA  Y×³ð T½«u*«
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بـرئاسـة الـوزيـر أركـان شـهـاب احـمد
الشـيـبـاني وجلـنة حتـلـيل الـعـطاءات
ـاضـية من وعلى مـدار الـثالثـة ايام ا
ـــشـــروع اجل اجنـــاز احــــالـــة هـــذا ا
بـاشرة بتنفيذه من الوطني لغرض ا
قبل شركة نـوكيا  حيث  اخـتيارها
ـية ووفق من ب خـمـسة شـركـات عا
عطيات الفـنية الكفـيلة باجناح هذا ا
ـــشــروع ومـــاقــدمـــته الـــشـــركــة من ا

عروض فنية واسعار تنافسية).
ـشـروع ركــيـزة اســاسـيـة في ويـعــد ا

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

بــاشـراف ومــتــابـعــة رئــيس مــجـلس
الـوزارء مــصـطـفـى الـكـاظــمي احـالت
وزارة االتــصــاالت تــنـــفــيــذ مــشــروع
بـوابــات الـنـفــاذ الـدولـيــة الى شـركـة
ـية نوكـيا احـدى اكبـر الشـركات الـعا
اخملتـصـة في مجـال االتـصاالت  بـعد
ــشــروع نــحـو طــول انـتــظــار لــهـذا ا

الثالثة عشر عاما.
 وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس ان
ركزية في وزارة االتصاالت (اللجنة ا

عمان
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دعـا عـضـو جلــنـة الـطـاقـة الــنـيـابـيـة
النـائب جمـال احملمداوي الـى إيقاف
عـقــود وزارة الــكــهــربــاء مع شــركـات
ـبرمة بـصيغـة  تأخذ أو استثـمارية ا
تـدفع (Take-or-pay) الـتـي تـقــضي
بأن يدفع العـراق مبالغ مالـية ضخمة
دون أن يـتـسـلم الـطـاقـة الـكـهـربـائـية
مـؤكــدا انـهــا أخــطـر عــلى االقـتــصـاد
الـــوطـــنـي من جـــوالت الــــتـــراخـــيص

النفطية. 
وقــال احملـــمــداوي في بـــيــان تــلـــقــته
ـالـية (الزمـان) امس  ان ( الـتـقـاريـر ا
تـــكـــشـف حـــجم الــــضـــرر الـــذي حلق
باالقتـصاد الوطـني من خالل التـعاقد
مع شركات استـثمارية إلنـتاج الطاقة
الكـهـربـائـيـة وشـرائـها مـن قبل وزارة
الكهـرباء وفق صـيغـة تعـاقديـة تعرف
بتـأخـذ أو تـدفع والتي تـكـلف الـعراق
غـرامـات مـالـيـة ال مـبـرر لـهـا) مـؤكـدا
أنــهــا (ال تــقل خــطــورة وضــررا عــلى
االقــــتــــصــــاد الــــوطـــــني من جــــوالت

التراخيص النفطية). 
 UD×  qLŽ

واضـاف احملمـداوي ان (مـن بـ هذه
احملــــطـــات الــــتي تــــعــــمل وفـق هـــذه
الصـيـغة مـحـطـة الرمـيـلـة بتـعـاقد مع
شـركــة الــشـمــارا ومـحــطــة الـعــمـارة
الواقـعة في مـحافـظة مـيسـان بتـعاقد
مع شـــركــة الـــعـــمــارة لـالســتـــثـــمــار
ومحطـة بسمـاية ببـغداد وبتـعاقد مع
ـاس الــقـابــضـة) واوضح أن شـركــة ا
تـعاقـد عـلى شرائـها (معـدل الطـاقـة ا
في مـحـطــة بـســمـايـة مــثال يـبـلغ 90
ـئـة والـوزارة مـلزمـة وفق صـيـغة- با
تـأخـذ أو تـدفع- بــشـراء هـذه الـطـاقـة
وإن لم تتسـلمهـا فعـليا في حـالة عدم
حتمل الشبكة الوطنية أو سقوط احد
 أبـــراج الـــنـــقل أو بــــســـبب مـــشـــاكل

الوقود).
 وأشار إلى أنه (بسـبب هذه الصـيغة
في محـطة بـسمـاية دفع الـعراق مـبلغ

لـلـعـراق خالل الــنـصف االول من عـام
2020 ان (اإليـرادات الـنـفطـيـة بـلـغت
26.062 ترليون دينار فيما اإليرادات
غـيـر الـنـفـطـية 2.020 تـرلـيـون ديـنار
ومــجـــمـــوع اإليــرادات الـــعـــامـــة بــلغ
28.082 ترلـيـون ديـنـار) مـوضـحا ان
(النـفـقـات التـشـغيـلـيـة كانت 30.859
تـرليـون ديـنـار فـيـمـا نـسـبـة الـنـفـقات
التشغيليـة الى النفقات العامة  98.4
ـئـة وكـلفـت النـفـقـات االستـثـمـارية با
الــدولـة  494 مـلــيـار ديــنــار في حـ
كانت نسبة النفـقات االستثمارية الى

ئة).  النفقات العامة = 1.6 با
ــرســومي فــإن (مــجــمـوع وبـحــسب ا
النـفقات الـعامـة بلغ 31.353 ترليون
ديـنــار) مــوضــحـا انـه (بـعــد إضــافـة
نفـقـات شركـات الـتراخـيص الـنفـطـية
التي تـقـدر بنـحو 4 ترلـيـونات ديـنار
ـوازنـة يـكـون الـعـجـز احلــقـيـقي في ا
خالل الـــنـــصف األول مـن عــام 2020

هو 7.2 ترليون دينار). 
وبشـأن كيـفيـة تغـطية الـعجـز قال انه
 من خالل االقتراض الداخلي ولفت
وظف والرعاية الى ان (تعويضات ا
االجـتـمـاعيـة بـلـغت 25.352 تـرلـيون
ـــئــة من ديــنـــار وهي تـــعــادل 81 بــا
الـنــفــقــات الـعــامــة ونـســبــة تـغــطــيـة
اإليــرادات الـنــفــطــيــة لــلــرواتب بــعـد
خـصم نـفـقـات الــتـراخـيص كـانت 87
ــــئـــة). مـــشــــيـــرا الى ان (اقــــلـــيم بـــا
كردسـتان تـسلم 1.759ترلـيون ديـنار
عن رواتب موظفي اإلقليم فـيما بلغت
أقـســاط خـدمــة الـدين  4.7  تـرلــيـون

دينار).
 UŽUÝ …œU¹“

واقترحت جلنة الـطاقة النيـابية خطة
لــزيـادة ســاعــات جتــهــيـز الــكــهــربـاء
وتـقـلـيل الـتـلــوث الـبـيـئي الـنـاجم عن
احملـطـات الــغـازيـة في الــعـراق. وقـال
عضو الـلجنـة صادق السـليطي خالل
مـؤتـمـر مــشـتـرك مع عــدد من الـنـواب
تــابــعــته (الــزمــان) امس إن (األمــوال

الـسالم الـعـامـة والـتي تـقـوم بـدورها
ـشـروع بـاكـتـشاف بـإدارة وتشـغـيل ا
هربـة خارج بوابات النفاذ السعات ا
الدولية مـقارنة بالسـعات التي تدخل

من خاللها) . 
WO*UŽ  UH «u

ــشــروع اجلــديـد واكــد الـبــيــان ان (ا
ية من واصـفات العا تاز باحدث ا
حــيث الـــســعــات الــعـــالــيــة وســرعــة
ـوجـهـة الـداخـلـيـة وكذلك الـبـيانـات ا
عـاجلـة والـتي تـعـمل بـنـظام وحـدة ا

 . (1+1)
كــمــا ان الــبــورتــات تــدعم الــســعــات
(10G ,40G,100G,400G) التـالية

وان عدد الـبورتـات اجملهزة هـي اكثر
قـدار كبـير وان طـلـوب  من العـدد ا
معمـارية الشـبكة تتـكون من رواترات
مـــوزعــة عـــلى  11مـــنـــفـــذ حـــدوديــا
مرتـبـطة مع راوتـرات اخـرى ضمن 3
مراكـز رئـيسـيـة في العـراق تـعمل في
طـــــبـــــقــــة الـ  Distributionومن ثم
مــرحـــلــة ال Access الــتـي تـــرتـــبط
مـعــهـا شـركــات مـجـهــزي اخلـدمـة ال
ــــســــارات بــــ ISPs وان كــــــافـــــة ا
ـنــافـــــذ الـرئــيـســيـة مع مــرحـلـة ال ا
Distribution ومـــــن ثـم مــــرحــــلــــة
Access  تــصــمــيــمــهــا بــطــريــقــة

.Mesh Topology
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عــقــدت الــشــركــة الـــعــامــة لــلــمــوانئ
ـنـاقشـة مـشاريع العـراقـية اجـتـمـاعاً 
الـبـرنـامج احلــكـومي ونـسب االجنـاز

تحققة فيها . ا
واوضح مــديـر عــام الــشـركــة فــرحـان
مـحـيـسن الـفـرطـوس في بـيـان تـلـقـته
(الـــزمـــان) امـس انه (اســـتــــنـــادا الى
تـأكـيـدات وزيـر الـنقـل الـكـابـ نـاصر
حـسـ الـشــبـلي  الـتــبـاحث بـشـأن
ضـرورة تـذلــيل كـافــة الـعـقــبـات الـتي
تـواجه مـشـاريع الـبرنـامـج احلكـومي
والــتي تــنــفـــذ عــلى أرض الــواقع في

موانئ العراق) . 
ـعاون الـفني سـعود  من جانـبه ب ا
عــبــد الــسالم انه ( عــقــد اجــتــمــاع
ـنــاقـشـة ـشــاريع  مـوسع مع مــدراء ا

…—uD)« …b¹bý œ«u  UNKš«bÐ qO «dÐË  U¹ËUŠ ¡öš≈ ∫W¹œËb(« c UM*«

œ«u∫  حاويات بداخلها مواد شديدة اخلطورة في ميناء ام قصر

وتـظـافـرت جـهــود مـسـتـشـاريـة االمن
الوطـني و هـيئـة االعالم واالتـصاالت
وجـهـازي اخملابـرات الـوطـني واالمن
الوطـني مع جـهـود وزارة االتـصاالت
ـشروع النور بـعد انتظار ليرى هذا ا
ـشروع طويل). واشـار الى ان (هـذا ا
يعد من اكبر مـشاريع البنى الـتحتية
لــــلــــشــــركـــة الــــعــــامــــة لالتــــصـــاالت
شروع علومـاتية وسيـشغل هذا ا وا
من قـبل شركـة الـسالم الـعـامـة احدى
شـــركـــات وزارة االتــــصـــاالت وتـــمت
تـهيـئـة كـافـة االمور الـفـنـيـة من حيث
ـواقع والـدعم الـلـوجـسـتي من اجل ا
هم). شروع احليوي وا اجناز هذا ا

ركزية في وزارة االتصاالت »ŸUL²ł∫  جانب من اجتماع اللجنة ا

مـــئـــة وخــمـــســـة وأربـــعـــ مـــلـــيــون
وســبــعــمــئــة واثــنــ وســبــعــ الف
وثالثـمـئـة وســتـة دوالرات إلى شـركـة
اس القابضة دون أن يـتسلم الطاقة ا
الــكـــهــربـــائـــيــة من حـــزيــران /2017

ولغاية آذار /2019).
وطـالب احملــمــداوي بـ(مـراجــعــة هـذه
الــصـيــغــة الــتــعــاقــديــة بـأســرع وقت
واجـراء تـعـديـل الـعـقـود وفـق صـيـغـة
تـضــمن عــدم خـســارة الـعــراق مــبـالغ
إضـافيـة ومـحـاسـبـة وزراء الـكـهـرباء
وجلان الطـاقة الـوزارية الـذين وافقوا
عـلى إبــرام الـعــقـود بـهــذه الـصــيـغـة)
ودعـا إلى (تــشـكـيـل جلـنـة حتــقـيــقـيـة
ال ـتسـبب بـهذا الـهـدر في ا لكـشف ا
العام واستـدعاء اجلهات االسـتشارية
في وزارة الــكـهــربــاء وبـيــان حــقـيــقـة
ـتــســبب في ضــيـاع أمــوال الــشـعب ا
الـعـراقي والـزام الـوزارات واجلـهـات
احلكومية بعدم إجراء أي تعاقد بهذه
الصيغة نهائيا).في غضون ذلك كشف
ـرسومي اخلبـيـر االقـتـصـادي نـبـيل ا
ـوازنـة عن ان الـعـجـز احلـقــيـقي في ا
العـامـة خالل النـصف األول من الـعام
اجلاري بلغ 7.2 ترلـيـون دينـار. وقال
رسـومي في تـعلـيق تـلقـته (الـزمان) ا
ــالــيـة امس اجـمـل فـيه احلــســابـات ا
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يوم أمس عقـدت آخر امتحـان لي في حياتي اجلامـعية وكان االمـتحان " عن بعد"
وأود أن أنـقل لـكم مـا رصـدته خالل الـفـصـلـ (الثـانـي من الـعام الـدراسي احلـالي
والفـصل الـصيـفي) وسأعـبر عن اسـتـنتـاجاتي بـاالرقام مع كـامل مـسؤولـيتي عـما

أقول:
ـنـصة وتـسـجيل 1- خـدعة احلـضـور:  ما أن تـبدأ احملـاضـرة  وبعـد الـدخول الى ا
عنى ان الطالب في الدقائق األولى احلضور حـتى يبدأ االنسحاب من احملاضـرة: 
يدخل للمـنصة ثم  يسجل وجـوده(يظهر اسمه عـلى الشاشة)  وبعـدها يغادر تاركا
ــنـاداة عـلى الـطـالب لـلـتـاكـد من شـاشـتـه مـفـتـوحـة...وعــنـدمـا تـنـبــهت لـذلك قـررت ا

عدل): استمرار حضور وكانت النتائج كالتالي (ا
ـســجـلـ في  مـسـاقــات الـفـصـلـ 53 طـالـبــا...مـعـدل كـان  مـعــدل عـدد الـطالب ا
ـئـة ولكـن قمت الدخـول لـلـمـنـصـة كان 33 أي ان نـسبـة  احلـضـور نـحو  62.2 بـا
ناداة على الطالب (كررت بالتجـربة التالية بعد بدء احملاضرة بـعشر دقائق قمت با
) فتب ان الطالب يسجل دخوله ويترك الشاشة مفتوحة ذلك 4 مرات في الفـصل
ـناداة  فـعنـدما نـاديت الطالب بـعـد عشـر دقائق (ومـرت قـبل انتـهاء ويغـادر بـعد ا
احملاضـرة بربع سـاعة) تـب ان مـعدل احلـضور هو 8 طالب من 53 أي مـا نسـبته
ئة فـالطالب يسـجل حضوره على الـشاشة ثم يغـادر وتبقى شاشـته مفتوحة 15 با

لنهاية احملاضرة مع انه غير موجود.
2- الغش في االمـتحان : عـقدت خالل الفـصل 4 امـتحانـات  وطلـبت من الطالب
) وبرصد النتائج اعداد ورقة بحـثية في كل فصل (أي ورقت بحثيت في الفصل

تب ما يلي:
ئة أي ان ئة) بلغت 73 بـا أ -نسـبة التطابق في األجـوبة (التطابق ب 95-100 بـا
ئـة من اجوبة االمـتحان هي نسـخة مكـررة حرفيـا وبشكل تام(Copy) لدى 73 با
Multiple) مـعــظم الـطالب مع مالحــظـة مـهـمــة جـدا وهي أن امـتـحــانـاتي لم تـكن
choice) بل االمتحان العادي(Essay) وهو ما يعني ان نسبة الغش عالية جدا.
نصـة جتد بالـضبط بعد ب -اخذت عيـنة من الطالب وسـجلت مدة امتـحانه) فعـلى ا
كم دقـيقـة سلم الـطالب اجـابته) ثم قـارنت ب اجوبـة الذين سـلمـوا اجوبـتهم وخرج
ئـة تقريبا من الـعينة تطابـقت اجاباتهم تـماما وتطابقت ـنصة  فتب أن 92 با من ا
ـدة تمـاما..كيف ? ال مـدة امتـحانـهم بالـدقائق أي أجـابوا نـفس االجابـة وفي نفس ا

أدري.
مـا سـبق يـجـعـلـنـي أقـول وبـكل وضـوح أن الـعـيب لـيس فـي "الـتـكـنـولـوجـيـا" بل في
كن اسـتخـدامهـا للـقتال أو مـنظـومتـنا الـقيمـية فـالتـكنـولوجـيا مـحايـدة فالـبنـدقيـة 
ة والتعلـيم عن بعد يحتاج ال الى ضوابط للصيـد أو لألعراس او للديكور او لـلجر
بـل لضـوابـط "أخالقـيـة" ويـبـدو ان الـكثـيـر مـن رؤساء تـقـنـيـة فـقط 
اجلـامعـات " هلـلوا" لـنجـاح اجلانب الـتقـني وغضـوا الطرف"
وهـذا لـيس ذنـبـهم فـقط بل ذنب عن الـضـوابط األخالقـيـة..
مجـتمع تغلبت فيه قيم السقوط االخالقي..أردنا ستر عورة
الكورونـا في التعليم  فعرتنا الـتكنولوجيا أخالقيا...وداعا

ا". وبدون احلبيبة " ر
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ـوجــودة في الـعـالم وتـقع في الـعـراق بـحـيـرة ســاوا.... وهي من أغـرب الـبـحـيـرات ا
وسـاوا تـعنـي العـجوز وهـذه الـكلـمـة متـداولـة لدى مـسـيحـيي الـعـراق ويذكـر أن هذه
واقع الـكـلمـة مـأخوذة من كـلـمة سـورث بالـلـغة االرامـيـة. وتعـد الـبحـيرة الـيـوم  من ا
هـملـة التي لـم حتظ باالهـتمـام الـكافي بـالرغم من انـهـا أقدم الـبحـيرات السـياحـيـة ا

ة... وجودة في العالم حيث  ذكرها في كثير من الكتب التأريخية القد ا
تقـع بحـيرة سـاوا في جنـوب الـعراق في مـحافـظة الـسـماوة وحتـديدا مـسافـة ثالث
ثـنى وتبـلغ مساحـة البـحيرة ـدينة وتـتبع اداريـا حملافـظة ا كيـلوا مـترا جنـوب غرب ا
نحو 12 كم حـيث طولها يبلغ 14 كم وعرضـها كيلو متر وتقع وسط صحراء مدينة
ـادة الكـبريت أو الـسـماوة وتـتمـيـز ميـاه بحـيـرة ساوا بـأن ميـاهـها دافـئـة ومشـبعـة 
كبريـتات الكالسيوم لـذلك فهي مصدر للعالج والـتداوي من بعض األمراض اجللدية
و احلسـاسية الـتي تصـيب اإلنسـان بسبب مـلوحـة مياهـها فـملوحـة ميـاهها جـعلـتها
أكثر كـثافة من ميـاه البحار واحملـيطات االخرى وهي مـحاطة بجـرف صخري اصله
ترسـبات كـلسـية والـغريب بـاألمر ان الـبحـيرة مـغلـقة تـمامـا اي ال يوجـد اي رافد أو
مـجرى مـائي يـغذي مـيـاههـا ولكـنـها تـعـتمـد عـلى ميـاهـها اجلـوفـية الـتي تـغذيـها من
صـدوع جدرانـها وشكل الـبحيـرة يشبه حـبة الـباذجنانـة وترتفع عن األرض احملـيطة
كن رؤيـتها إال بعد االقـتراب منها .. وتـبعد عن نهر بها بخـمسة كيلـومترات اي ال 
الفرات بحـوالي عشرة كيلـومترات ومن الغرابـة في هذه البحيـرة ايضا انه ال يعيش
فـيـهـا  سوى نـوع واحـد من االسـمـاك  وهي االسمـاك الـعـميـاء ويـبـلغ طولـهـا عـشرة
سـنتـيـمات وتـتمـيـز هذه االسـماك بـانـها شـفافـة وعـدا ذلك فإن نـسبـة الـشحـوم فيـها
كن طبخهـا بسهولة ومن أغـرب الظواهر الطـبيعية لـبحيرة ساوا عالية جـدا اي ال 
ـيـاه من خـارج الـبـحـيـرة تـتـحـول مـبـاشرة إلـى صـخور هي عـنـد مـحـاولـتك سـحب ا
ياه من حـالة مـياه سـائلة إلى كـلسـية وال يعـرف السـبب حتى االن مـا سبب حتـول ا
حالة صلـبة كالـصخور الكـلسية وكـما ذكرت آنـفا ال يوجد اي رافـد مائي أو مجرى
مائي يغذي ميـاهها وهذا ما حير العلـماء بأن البحيرة محافـظة على مستوى مياهها
ـنـاخ الصـحـراوي احلار ـة بـالرغم من ا دون زيادة أو نـقـصان مـنـذ الـعصـور الـقد
ـيـاه بـسـبب ارتـفـاع درجة الـذي تـتـمـيـز فـيه مـنـاخ مـديـنـة سـاوا اي عنـدمـا تـتـبـخـر ا
احلـرارة البــد من نـقــصـان مــيـاه الـبــحـيـرة إال أن هــذا ال يـحـدث وتــخـالف الــقـاعـدة
وحتـيط بها يـاه حسب رأي العـلماء  والـسبب يعـود إلى وجود مـياه جوفيـة تمدهـا با
ة ولم تستكشف الكهوف التي تدل على أن اإلنسان كان يسكنها في العصور القد
حقيـقة ذلك إلى وقتنـا احلاضر... هذا مـعلم من معالم بالدي الـسياحيـة التي تعاني
كغيرهـا اإلهمال علما انها لو استغلت جيـدا ألصبحت موردا اقتصاديا جيدا للدولة
ـعالم السـياحيـة في بلدنا كـونها تـعاني اإلهمال ..نـناشد اجلـهات اخملتـصة ألحياء ا

وجعلها رافدا اقتصاديا مهما للنهوض باقتصاد العراق ...

علوم أن مجتمعنا مجتمع كما يطلق عليه مجتمع شرقي - عربي - إسالمي - من ا
كن التـنازل عنها محافظ  - له تـقاليده والـتي قسم منهـا متمسك بـها إلى اآلن وال 
ومنها تـقاليد هي لـيست بالـعيب أو مخالـفة للشـرع ولكنهـا موجودة إلى اآلن وكذلك
وضـوع التالـي وهي الغيـرة والغيـبة عند مـنها عـادات سيئـة جداً وكمـا موضح في ا
ـوضـوع الذي أود طـرحه هـا هـنا . من الكـثـيـر من الـنسـاء .. ال أريـد األبـتعـاد عن ا
العادات السـيئة التي نراها وخاصة عند أغلب النـساء هي الغيرة فيما بينهن . مثالً
لـو أن أي أمراة عـملت في دائرة أو مـنظـمة أو مـؤسسة جنـد أكثـر من يعيـبهـا ويلقي
ـوظفـة إذا بـرزت في عـمـلهـا وأتـقـنته عـلـيـها الـتـهم هن الـنـساء وسـبب ذلك أن هـذه ا
وأخلصت فيـه جند الغيرة في بقية زميالتها تتصاعد حد اإلنفجار حتى يصل األمر
س بشرفها . خالل معايـشتنا في سن عمرنا التي مرت إلى إلقاء التـهم الباطلة وا
مررنا في عـملنا بأناس كثـيرين ومنها اجلنس اآلخر ويـعتقد البعض ولألسف ما أن
تتـحدث أي موظفة أن كـان حديث عمل أو أي حديث آخـر كأصدقاء وزمالء جند من
رأة ويـتهـمهـا أن لهـا عالقة بـزمالئهـا . مع أنهـا تهم يلـقي التـهم البـاطلـة ضد هـذه ا
ـوظف ومع إحـتـرامـنا ـوظـفة وزمـيـلـها ا بـاطـلـة ولكن حـتى لـو كـان هـناك تـودد بـ ا
الشديد لـهم جميعاً نالحظ التركيز على هذا اجلانب ويتخذ منه حالة سلبية وتصاغ
شـتـى اإلتـهــامــات ضـدهــا وبــغض الـنــظــر عـلـى عـمــلــهـا وأدائــهـا
ن وأخالصهـا وتفانيهـا في عملهـا . وهنا البد من اإلشارة 
وظفة اجملدة أنتِ أيضاً تُطلق الـتهم بالباطل على زميلتها ا
ــكن تــطـلق مــوظــفـة ومــا تــطـلــقــيه من تــهم عــلى غـيــرك 
أخريات نـفس التهم عليكِ . إنـتبهي لنفـسك قبل أن تطلقي

التهم على غيركِ ..

الـتي رصـدت لــلـمــسـتـثــمـرين أرهـقت
ـوازنـة االسـتـثـمـاريـة والـتـشـغـيـلـية ا
لوزارة الكهرباء وبالتالي  ,فان أبسط
احلـــلــول هـــو وضع خـــطـــة عـــاجـــلــة
ــركـــبــة جلـــمــيع الضــافـــة الــدورات ا
احملطات الغازية الـتي تقدر باكثر من
تــســعــة االف مـــيــغــاواط وبــاالمــكــان
اضـافــة وحـدات بــحـدود اربــعـة االف
الى خـمـسـة االف مــيـغـا واط وبـشـكل

عاجل وسريع).
الفـتــا الــنــظــر الى ان (هــذه اخلــطـوة
ستحـقق سرعة اجنـاز االعمال كـونها
تتم من خالل االضافـة حملطـات غازية
ــضي مــوجـــودة حــقــا عـــلى عـــكس ا

شاريع جديدة) ,واضاف ان (الدورة
ـركـبـة تـعـتـمـد عـلى عـوادم الـغـازات ا
اخلارجة من احملطات الغازية احلالية
ويتم تـوجيـههـا لتـشغـيل التـوربيـنات
الـبـخـاريـة اي ان تـلك الـوحـدات الـتي
تـضـاف بـواقع اربـعـة االف مـيـكا واط
بـاالمـكــان تـشـغــيـلـهــا دون اسـتـخـدام

الوقود).
ومضى الـسـليـطي الى الـقول ان (ذلك
سـيــســهم بـتــقــلـيـل الـتــلـوث الــبــيـئي
الــــنــــاجم عـن احملــــطــــات الــــغــــازيــــة
ركبة واستغالله في تشغيل الدورة ا
فضال عن حتـجـيم كلف انـتـاج الطـاقة
الـكــهــربــائــيـة ورفع كــفــاءة احملــطـات

احلالـية الن ذلـك سيـوفر نـصف طـاقة
احملطات احلالية اي كل محطة بسعة
الف ميغـاواط وباالمكـان اضافة 500
داعيا ـركبة) , ميـغاواط علـى الدورة ا
رئــيـس مــجـــلس الـــوزراء مــصـــطــفى
ـالـية الكـاظـمي ووزراء الـتـخـطـيط وا
والـــكـــهــــربـــاء إلى (تــــضـــمـــ هـــذه
ـــوازنــة الـــعــام ــهـــمــة  ــشـــاريع ا ا
احلــالي او تــنــفــيــذهــا وفق بــرنــامج
الـقـروض لالســراع بـادخـالـهــا مـطـلع
قـبل من اجل زيادة ساعات الصيف ا
التشغيل الكهربـائي لتخفيف  معاناة
ـواطـنـ من نـقص الـتـجـهـيـز الـذي ا

اضية). رافقهم طوال السنوات ا

الـشــركــة بــالـتــعــاون مـع شــركــة
شــمـــال الـــفــيــحـــاء لـــلــخــدمـــات
الـنــفــطــيـــة قــامت يــوم األربــعـاء
وافق 2 ايلول اجلاري بتصدير ا
دفـعـة جــديـدة مـن مــادة الـبـرايـم
كـوت إلى دولـة اإلمارات العـربية
تحدة وبكمية بلغت 1042 طنا ا
ـنتـجــات األسفـلتـيـة من مـعمـل ا
الــــذي  إنـــــشــــاؤه وفـق عــــقــــد
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أعـلـن مـديـر عـام الـشـركـة الـعـامة
للصناعـات التعدينـية الغنـام عن
نتـج إستمرار عمليات التصدير 
الـبرايــم كـوت خالل شـهـر أيـلول

احلالـي.
وأوضــح في تــصــريح لــلــمــكــتب
اإلعالمـي في الـــــوزارة تــــلـــــقــــته
(الـــــــزمــــــان) امـس أن (مـالكــــــات

ـــبــرم بــ الــشــركــة ــشــاركــة ا ا
وشركة شمال الفيحاء  الفتاً إلى
أن مـــادة الـــبـــرا كـــوت مـــنـــتج
أسفلتي بعدة أنواع إعتماداً على
ذيـب العضـوي يسـتعمل نسـبة ا
ألغراض الرش عند تبليط الطرق
لـلـطــبـقـات الــسـفـلــيـة والـعــلـويـة
ـقـايـيس ــواصـفـات وا وحـسب ا

طلوبـة). واجلودة ا

حـفظ امن الـبـلـد وسـيـادته والـقـضـاء
بـشـكل كـامل عـلى عـمـلـيـات الـتهـريب
الـــتي كـــانت حتـــدث مـــخـــتــرقـــة امن
ـا يدعم االقـتـصاد وسيـادة الـبالد و
الــعــراقي والــقــضــاء عــلى عــمــلــيـات
االحـــتــيـــال واالبـــتــزاز االلـــكـــتــروني
وحجب مـواقع الـتواصل االجـتـماعي
الـوهـمـيــة الـتي تـبث ســمـومـهـا عـلى

ابناء الشعب العراقي .
واضاف الـبـيـان ان (مشـروع بـوابات
النفاذ الـدوليه بوابـة دخول االنترنت
الى الـبلـد ومن
خـاللـه يــــــــــــتـم
السـيـطـرة على
الـــــــســـــــعـــــــات
الـــداخـــلـــة  من
حــيـث حتــلـــيل
الـــــبـــــيـــــانــــات
وحتـــــــــــديــــــــــد
الـــــــســـــــعـــــــات
وحتــــمـل هــــذه
الـــســعـــات رقم
ـــــثل خــــاص 
رمــــز الـــــدولــــة
ويــــــــــدعـى رقم
ستقل النظام ا
ـــــــــــــــــــــــكــن و
بـــــواســــــطـــــته
وخــــــاصــــــيـــــة
حتـــــــــــــلــــــــــــيـل
الــبــيــانــات من
قــــــبـل شــــــركـــــة
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ضــيــاء مــوجـد عــبــد الـلـه في تــصـريح
تــابـــعــته (الــزمــان) اول امس إن (هــذه
الـف قـرض اخلــطـة مــحـددة بـــنـحـو 12 
سنويا توزع ب جميع احملافظات عدا
وتــابـع ان (مــبــالغ اقـــلــيم كــردســـتــان)
ـنــاطق الــقــرض مــخــتــلــفــة بـحــسـب ا
فـاحلــد االعـلى واالقــضــيـة والــنـواحـي

لـلـقرض داخل بـغداد 50 مـلـيون ديـنار
,أمــا االقــضــيــة والــنــواحي الــتــابــعــة
بـينـما حدد لـلعـاصمـة فهو 40 مـليـونا
ــراكـز احملــافـظــات مـبـلغ 40 مــلـيــونـا
واالقـــضــــيـــة والـــنـــواحـي الـــتـــابـــعـــة
الفـتـا الى أن لـلـمـحـافـظـة   35مـلـيـونـا)
(تـلك الـقـروض ستـكـون من دون فـائدة

ئة لـكن هنـاك عمـولة اداريـة تبلغ 2 بـا
ــبـلغ الــكـلي لــصـنــدوق االسـكــان من ا
ــئــة تـــذهب لــلـــبــنك لـــلــقــرض و 3 بـــا
ــركـزي تـؤخـذ مــرة واحـدة فـقط ومن ا
عـلـمــا ان مـدة تــسـديـد الــدفـعــة االولى
مبـينا ان الـقرض سـتكون 10 سـنوات)
(شــروط قـــبــول مــعــامالت االقــتــراض
ــقـتــرض عـراقي تــضـمــنت أن يــكـون ا
وذج اجلـنـسـيـة ولـديه سـنـد الـعـقـار 
25مع تــقـد خـريـطــة تـثـبـيت احلـدود
بــلـوك كــامل مــخـتــومـة من قــبل دائـرة
الـتـسجـيل العـقـاري اضافـة الى اجازة
ضـمان اصلية نافـذة مع خريطة البناء
وان تـكون حـصة طـالب القـرض ال تقل
عن 100م ومـساحة الوحدة الـسكنية ال
فــضال عن تــعــهــد دائـرة تــقل عن 65 م
ـســتـمـسـكـات الــشـخـصـيـة الــكـفـيل وا
واضــاف ان (عـمــر طــالـب الــقـرض لـه)
يـجب اال يقل عن  22 عـاماً وال يـتجاوز
65 عـامـاً ويتم احـتسـاب مـبلغ الـقرض
بـنـاء على قـيـمة الـعـقار وراتب الـكـفيل
ايــهـمـا اقل وان يــكـون تـســلم الـدفـعـة
االولـى بــعــد اجـــراء الــكــشـف من قــبل

ÍuÝu*« nODK « b³Ž≠ œ«bGÐ

قدمت نقابـة احملام الـعراقي امس إلى
مـجـلس الـنـواب مـقــتـرحًـا لـتـعـديل قـانـون
احملـكــمـة االحتــاديـة الــعـلــيـا  يـركــز عـلى
مــعـــاجلــة الــنـــقص احلــاصـل في نــصــاب
ـهـامـها احملـكـمـة لـتـمـكـيـنـهـا من الـقـيـام 
الـــدســتـــوريــة فـي تــفـــســيـــر الــنـــصــوص
الدستوريـة. وقالت النـقابة في بيـان تلقته
(الــــزمـــان) انــــهـــا أرســــلت صــــبـــاح امس
(رؤيـتـهــا الـقـانـونــيـة  مع مـقــتـرح تـعـديل
قـانـون احملــكـمـة اإلحتـاديــة  إلى مـجـلس
وسم النواب وذلك بـالتـزامن مع انطالق ا
الــتــشــريــعـي  والــقــراءة األولى لــقــانــون
احملــكــمـــة ) واوضــحت في خـــطــابــهــا أن
(نـقــابـة احملــامـ وهي تــمـثـل أحـد أركـان
الـعــدالـة الــقـانــونـيـة إلـى جـانب الــقـضـاء
ـهني واالدعاء الـعـام قد دفـعـها حـرصهـا ا
ــبــادرة بــتـــشــكــيل جلــنــة الــشــديـــد إلى ا
ـــيــ قـــانــونـــيـــة ضــمّت خـــبـــراء واكــاد
ومـــحـــامـــ مــــتـــخـــصـــصـــ في اجملـــال
القانـوني والدسـتوري تمـخض عمـلها عن
وضع مــشــروع تــعــديل قــانــون احملــكــمــة
االحتـاديــة الــعـلــيـا رقم  30 لـســنـة 2005)
موضحة أن (الـتعديل ينـصب أساسا على
مــعـــاجلــة الــنـــقص احلــاصـل في نــصــاب
احملكمـة في الوقت احلـاضر لتـمكيـنها من
هـامـهـا الـدسـتـوريـة في تـفـسـير الـقـيـام 
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النصـوص الدستـورية ومـراقبة دسـتورية
صادقة على الـنتائج النهائية القوان وا
لإلنــتـخــابـات الـعــامـة لــعـضــويـة مــجـلس
النواب  التي حددتها احلكومة اإلحتادية

قبل).  في شهر حزيران ا
W d²A   UOŠö

في غـضـون ذلك كـشـفت جلـنـة الـتـعـديالت
الدستوريـة النيـابية  عن "خالفات عـميقة"
ب أعـضـاء الـلجـنـة مـوضحـة ان أبـرزها
تــدور بــشن الــســلــطــات االحتــاديــة.وقــال
عضو اللـجنة الـنائب يونادم كـنا في بيان
تــلــقـــته (الــزمــان) امـس إن (الــعالقــة بــ
ــركـــزيــة واقــلــيم كــردســتــان احلــكــومــة ا
ــشـتــركـة تـتــمــحـور حــول الـصالحــيـات ا

واحمللية).
موضـحا ان (االقـليم اقـترح حتـويل بعض
الـصالحـيـات االحتـاديـة الى مـشـتـركـة ما
أدى الى خالف في وجـــهــات الــنــظــر بــ
اعـضـاء اللـجـنـة) مـشـيـراً الى أن (الـلـجـنة
مـلـزمــة خالل شـهـر واحـد بــاسـتـكـمـال 28
مادة دسـتـورية).مـن جانـبـها قـالت عـضو
اللجنة النائبة فيان صبري ان (اخلالفات
داخل الـلـجـنة تـتـمـحـور بـشـأن الـسـلـطات
االحتاديـة) مشيـرة الى (استـمرار اخلالف
تعلقة ادة  47 من الدستور ا بخصوص ا
بــالـــســلـــطــات االحتـــاديــة) مـــوضــحــة أن
(اللـجـنـة تـعتـمـد في اتـخاذ قـراراتـهـا على

االتــفـاق ولــيس عــلى أصــوات األغـلــبــيـة
انية). البر

ووفـقــا العـضــاء اخــرين في الـلــجـنــة فـإن
(اخلـالفــــات ال تــــقــــتــــصــــر عــــلى تــــوزيع
ـا ـركــز واالقـلـيم وإ الـصالحـيــات بـ ا
تتعلق بـتقاطع وجـهات النظـر بشأن شكل
النـظام السـياسي وإمـكانـية االنـتقال إلى

الـنـظــام الـرئـاسي ووضع تــعـريف جـديـد
ـعنـية ـانيـة األكبـر ا وواضح للـكـتلـة البـر
بتـشـكيل احلـكـومة ووضع آلـيـة النتـخاب
احملافظ بعد إلغاء مجالس احملافظات).
من جهـة اخرى اعـلن النـائب كاظم فـنجان
احلـمـامي عن مـقـاطـعـته جلـمـيع جـلـسـات
تقاعدين . ان التي ال تبحث معاناة ا البر

يونادم كنا

اجلوار التي عقدت مؤخرا).
وبـشان االقتـراض اخلارجي والداخلي
اوضح انـه خـيـار غـيـر مـحــبـذ بـشـقـيه
اخلــــارجـي والــــداخـــلـي  ألنه (يــــرتب
وازنـة على أعـبـاء مسـتقـبـليـة تـرهق ا
حـسـاب تـمـويل اخلدمـات واالسـتـثـمار
والـرواتب واألجـور خـصـوصا عـنـدما
يـــســـتـــخــــدم ألغـــراض تـــشـــغـــيـــلـــيـــة
واســتــهالكـيــة غــيـر مــنـتــجــة لـلــثـروة
والـــدخـل) مـــســـتـــدركــــا انه (في حـــال
االضـطـرار تـكون األولـويـة لالقـتراض
الـــــداخــــلـي مع حـــــصــــر االقـــــتــــراض
اخلــــــارجي بــــــتــــــمــــــويل الــــــبــــــرامج

االستثمارية). 
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كـما شدد الـبيان عـلى ضرورة مكـافحة
الــــبـــطــــالــــة وحتـــريـك الـــنــــشــــاطـــات
االقــتـصـاديــة وتـأمـ مـصــادر تـمـويل
ـــــــــتــــــــقـــــــــدمــــــــ رواتـب واجــــــــور ا
(وزجهم وحـسب االخـتصاص لـلتـعيـ
في مشاريع تقيمها الوزارات او اكمال
ـتــوقــفـة حــسب مــقــتـضى ــشــاريع ا ا
ــكن دراســة امــكــانــيــة احلــال كـــمــا 
نـقـلـهم لـلـعـمل فـي الـقـطـاع اخلاص او
اخملـــتــــلط  بـــالــــتـــنـــســــيق مع احتـــاد
الــصــنــاعـات الــعــراقي ووزارة الــعـمل
والـشؤون االجـتمـاعيـة إليجـاد الفرص
ـطـلـوبـة) كـما اقـتـرح احلـزب (تـوفـير ا
احلـمايـة الفـعليـة للـمنتـجات الـزراعية
ــــواسم) و(تــــوفــــيـــر الــــدعم حــــسب ا
لــلـــصــنــاعــات الـــغــذائــيـــة وتــشــجــيع
ـزيد تـطـويـرها  وتـوسـيـعـها وإقـامـة ا
مـنـهـا وتـشـغـيل الـشـركـات الـصـنـاعـية
ـمـلـوكـة لـلـدولـة والـتي  تـأهـيـلـهـا ا
وإلــزام الـوزارات ومــؤسـســات الـدولـة
ـســتـوفي ــنــتـوج الــوطـنـي ا بــشـراء ا
لــشـروط اجلـودة من الـقــطـاعـ الـعـام

واخلـاص).  وفي الـقـطاع الـنـفطي رأى
احلـزب ان المـر (يـتـطـلب ا اإلسراع في
إعـادة هـيـكـلـة الـقطـاع الـنـفـطي لـيـكون
أحـد وسائل الـتنمـية االقـتصاديـة عبر
اعـادة النـظر في الـتراخـيص الـنفـطية
وتـــوظـــيف الــريـع الــنـــفـــطي ألغــراض

االســـتــثـــمـــار والــتـــنــمـــيـــة بــالـــدرجــة
األسـاسـية) واكـد احلزب حـتمـية انـهاء
الـوجود العسكـري األجنبي في العراق
وقـــال ان هـــذا االمـــر (مــطـــلب وطـــني
وهـدف يـنـبـغي الـعمل احلـثـيث بـثـبات
وجـدية لتـحقيقه بـجانب توفـير جميع
ـســتــلـزمــات الــتي تــمـكن الــشــروط وا
الـعراق من احلفاظ عـلى أمنه وسيادته
واســتـــقــراره ذاتــيــا وتــعــزيــز قــدرات
ـسـلــحـة تـسـلـيــحـا وتـدريـبـا قــواتـنـا ا
وجــــاهــــزيــــة).وحـــرص احلــــزب عــــلى
االشــــارة في رســـالــــته الى صــــعـــوبـــة
ـتفاقـمة التي األوضـاع جراء األزمات ا
تـعــصف بـالـبالد  ومن اجل الـتـخـفـيف
ـعاناة قدم رؤيته بشأن اخلطوات من ا
الــتي يــنـبــغي ان تــتــبـعــهــا احلـكــومـة
لــتــحـقــيق ذلك ومــنــهـا ضــرورة (طـرح
رؤيــــــة واضــــــحــــــة امـــــام الــــــشــــــعب
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دعـا احلـزب الشـيوعـي العـراقي رئيس
مـجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى
ـقـتـرحة اتـخـاذ جـمـلة من اإلجـراءات ا
ـــالــيــة فـي اجملــاالت االقــتـــصــاديــة وا
واالجـتـماعـية واألمـنيـة من اجل اجناز

برنامجه احلكومي.
ـكتب الـسيـاسي للـحزب واسـتـعرض ا
فـي رســالــة  مــوجـــهــة الى الـــكــاظــمي
تــلــقـــتــهــا (الــزمــان) امس  تــصــوراته
ومـقـترحـاته بشـأن (االوضاع الـصعـبة
ــتـــفــاقــمــة الــتي تــعــصف واالزمــات ا
بـعراقنـا العزيز) داعـيا الى مناقـشتها
ـا فـيه مصـلحـة وطنـنا وخالصه من  )
دوّامــة اإلخـفـاقـات واألزمـات والـفـسـاد

الزمة لنهج  احملاصصة).  ا
واشـار فـي هذا الـصـدد الـى ان جتـربة
احلــــكم مــــنـــذ عـــام 2003 اثــــبـــتت أن
(اعـتماد التقـاسم احملاصصي في بناء
الــدولــة جــعــلــهــا مــيــدانــا لــلـتــســابق
والـــــصــــراع بــــ الـــــقــــوى والـــــكــــتل
ـنـافع ـواقع وا الـسـيـاسـيـة من اجل ا
وعـــمل عـــلى تـــشـــظـــيـــهـــا واضـــعــاف
تــمــاســكــهــا وأدائــهــا وقــدرتــهــا عــلى
بـســـــــط سـلـطـتـها وصـيـانـة الـسـيادة

الوطنية). 
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لـحق تـضمن وارفـق احلزب رسـالـته 
ــــقـــتـــرحـــة في اجملـــاالت االجـــراءات ا
ـالــيـة واالجــتـمــاعـيـة االقــتـصــاديـة وا
واألمـنية. وتـمثلت مقـترحاته إجراءات
في خــصــوص الــعـدالــة االجــتـمــاعــيـة
داعـــيـــا الى وجـــوب ان (يـــكـــون بُـــعــد
الـعدالة االجتـماعية حـاضرا في جميع
ــالـــيــة الـــتي تـــتــخـــذهــا االجـــراءات ا
احلـكـومـة في مـواجـهـة شـحـة ايرادات
ـــوازنـــة إلى جـــانب ايالء اهـــتـــمــام ا

خـاص لـتـفـعـيل وحـسـن ادارة وتـنـفـيذ
ـتـصـلـة بـها الـتـشـريـعـات واالنـظمـة ا
كـالبـطاقـة التـمويـنيـة وشبـكة احلـماية
االجــتــمــاعــيــة) مــؤكـدا ضــرورة (حث
مــجــلس الــنــواب عــلى إيالء األولــويـة
إلصـدار التـشريـعات اخلـاصة بـقوان
ـتعـلـقـة بتـقـاعد الـضـمـان الصـحي وا
الــــعـــامــــلـــ فـي الـــقــــطـــاع اخلـــاص
وارد والـضمـان االجتمـاعي وتوفـير ا
ـالية للصناديق ذات العالقة وضبط ا
مــســاهـمــة اربــاب الــعـمل واحلــكــومـة
.( إضـافــة إلى اسـتـقـطـاعـات الـعـامـلـ
وشــدد عــلى اهــمــيــة تــفــعـيـل مـجــلس
اخلـــــــــــدمــــــــــــة االحتـــــــــــادي جـــــــــــراء
اسـتمرار(الـتعيـينات والـتكلـيفات وفق
احملــاصـصـة والـوالءات مـا عـدا بـعض
االســـتــثــنــاءات). وطـــالب بـ(مــعــاجلــة
ـوازنــة الـعـامـة) ورأى ان اخلــلل في ا
(مـن الواجـب اجـراء مراجـعـة واصالح
ــوازنـة وســيـاســتـهـا) لــنـظــام اعـداد ا
ـــنـــافــذ .واشـــار الـى وجــوب ضـــبـط ا
احلـــدوديــــة والـــكـــمـــارك والـــضـــرائب
(بـسبب خـضوعهـا إلى سيطـرة جهات
مـن خــارج الـــدولــة وبـــســبب تـــفــشي
الــفـسـاد فـيـهــا وسـوء االدارة وتـخـلف
آلـــيــات الــعـــمل مــا يـــضــعـــهــا ضــمن

نشود).  أولويات االصالح ا
ولـــفـت الى اهـــمـــيـــة مـــعـــاجلـــة أزمـــة
شـتقات الـنفطـية وقال ان الـكهـرباء وا
(من الــواجب الـعــمل بـصــورة مـكــثـفـة
عـــلـى وضع نـــهـــايــــة عـــاجـــلـــة ألزمـــة
ــســتـمــرة والــكــشف عن الــكــهــربــاء ا
ـعـوقـات احلـقـيـقـيـة الـتي حتول دون ا
تــطـور قـطـاعـهـا والــتـعـامل بـحـزم مع
حـاالت الـفـسـاد ومـنـظـومـته وتـطـبيق
ية مع التأكد العقود مع الشركات العا
مـن سالمتـهـا. كذلك االتـفـاقات مع دول

ـــكن ان تـــنـــفــذه ــا  ومـــصـــارحــتـه 
احلـكـومـة) و(توفـيـر مـتطـلـبـات جناح
عـمـليـة اإلصالح والـتغـيـير) كـمـا اشار
الـى ان (اإلصالح والــتـغــيــيــر ضـرورة
ولـيـسا خـيارا والـزمن ليس مـفتـوحا).
واجـمـلت الرسـالة االلـتزامـات الواجب

حتــقـيـقــهـا او الـتي (في االقل تــتـطـلب
الـتـوجه اجلاد  نـحـو تأمـ مـتطـلـبات
تــنـفـيــذهـا). وهي (الـكــشف عن نـتـائج
ـتـظاهـرين الـتـحـقـيـقـات بـشـأن قـتـلـة ا
ــســؤولـ عن واحملــتــجـ وإحــالـة ا
ارتــــكـــابــــهــــا إلى الــــقـــضــــاء وإزالـــة
الــغـمـوض الــذي يـلف ادعـاءات وجـود
طـرف ثالث تـعجز األجـهزة األمـنية عن
وقوف فورا حتـديده واطالق سراح ا
وبـدون اي قـيد او شـرط والـكشف عن
غيب واجراء حتقيقات ـفقودين وا ا
جـدية في جميع عمليات االغتيال التي
طــالت نــاشــطــ مـدنــيــ واعالمــيـ
وحــمــلــة فــكـر وثــقــافــة وتــفـعــيل دور
األجــهـزة األمــنـيــة اخملـتــلـفــة وضـمـان
انـصياعهـا ألوامر القائد الـعام للقوات
ـنـفلت ـسـلـحـة في مالحقـة الـسالح ا ا
خـارج القانون وضبط حـركته وتوفير

احلـمـايـة حلـريـة التـعـبـيـر الـتي تـهدف
عـــمـــلــيـــات االغــتـــيـــال والــتـــرويع إلى

تكميمها. 
ـــبــاشــرة بــضـــرب رؤوس الــفــســاد وا
ـصـالح ومــنـظـومــته وضـرب شـبــكـة ا
ـــتــــنـــفــــذين مع الــــتي تــــربط كـــبــــار ا
ــفــســديـن وإحــالــتــهم الى الــنــزاهــة ا
والـقـضـاء وفتح مـلـفـات الفـسـاد وعدم
اخلـشية من أي فاسد فهـو مهما بلغت
قــوته ونــفـوذه ضــعـيـف امـام الــشـعب.
واعـادة القرار االمني حاال الى اجليش
والـشرطـة وحصر الـسالح والعمـليات
الـعسكـرية بيد الـدولة وتطـبيق قانون
احلــشـد الــشــعـبي دون تــأخـيــر وعـدم
الـــســمــاح بـــأي وجــود لـــلــتــشـــكــيالت
الـعـسـكـرية اخلـارجـة عن الـقـانـون أيا
كـانت مسـمياتـها وحتت اي مـبرر كان.
ـمكن ان جتـري اعـادة بـناء فـمن غـيـر ا
الــدولـة وان تــفـرض هـيــبـتــهـا في ظل
تــعـدد لــلــسـلــطـات وانــتــشـار لــلـسالح
وجتـاوز عـلى الـقـانون واضـعـاف لدور

ؤسسات الرسمية).  ا
بكرة رأى احلزب وبـشأن االنتخابات ا
ان الـــقــانـــون اجلــديـــد لالنـــتــخـــابــات
(بــحـاجـة إلـى تـعـديل لــصـالح اعــتـبـار
الــعـراق دائـرة واحـدة أو كـخـيـار آخـر
االبقاء على احملافظة كدائرة واحدة). 
ـواجهة وبـاء كورونا وفي مـا يتـعلق 
قـــالت الـــرســالـــة ان(مــواجـــهــة األزمــة
الــصـحـيــة ال بـد أن تـتــضـمن إجـراءات
مـتـكـامـلـة ومـتـوازنـة تـشـمل اجلـوانب
ــعــيــشــيــة واخلــدمــيــة الــصــحــيــة وا
وبـضــمـنـهـا خـصـوصــا تـطـويـر الـبـنى
الــــتـــحـــتــــيـــة والــــضـــمـــان الــــصـــحي
ـوظـفـ لـلـمـواطـنـ وتـأمـ رواتب ا
ــتـقــاعــدين ومـســتــحـقــات الـرعــايـة وا

االجتماعية).
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ونــقل مــكـتـب احلـمــامي في بــيــان تــلــقـته
(الــزمـــان) عــنه امـس قــوله انـه (لــيس من
ــان الـــعـــدل ان تــتـــجـــاهل رئـــاســة الـــبـــر
تواقيعنا الـتي تضامن فيها 200 نائب في
ــهـدورة لــلـمــوظـفـ الـذود عن احلــقـوق ا
وولــــيس مـن الــــعــــدل ان نــــتــــجــــاهل آالم
ـنــاقـشـة اخـوانــنـا ومــشـاكـلــهم ونـتــوجه 
مــســودات قــانــونــيـة ال تــمـت بـصــلــة الى
ـتدهـور) مـضـيـفا انه ـعـيـشي ا واقـعهم ا
(وليـس من العـدل ان أشـارك في جـلـسة ال
تـعــبـأ بـآالمــنـا وال تـلــتـفت ألحــزانـنـا وال
ـــعـــانـــاتـــنـــا وال تــســـتـــجـــيب تـــكـــتـــرث 

ناشداتنا). 
واختـتم احلمـامي بالـقول (نـحن لسـنا في
نـزهـة حـتى نـنــاقش قـضـايـا ال عالقـة لـهـا
بأزمات الشعب ومعاناته بل على العكس
تـمــامـا إذ يـتــعـ عـلــيـنــا ان نـسـارع الى
معاجلـة االخطـاء والهـفوات التي خـلفـتها
زوابع القانون 26 لسنة 2019 وبناءً عليه
أعلن عن مقاطعتي جلـميع اجللسات التي
.( تـقاعـدين القـسري ال تتـطرق لفـاجعـة ا
واوضح الــبــيــان ان مــقــاطــعـة احلــمــامي
جــاءت (احـتــجــاجــا عــلى خـلــو اجلــلــسـة
ـــانــيـــة من احملـــور الــرئـــيس الــذي الـــبــر
ـعــانـاة ربع مـلـيـون يـفـتـرض ان يــتـطـرق 
أسـرة عـراقــيـة صـادرت الـدولــة الـعـراقـيـة

عيشية). ثالث سنوات من اعمارها ا
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ـعنى مـدينـة تقـع على أطـراف الصـحراء فـهي مـدينـة صحـراوية  مـديـنة الـنجف
ـدينة الكوفـة التي تبعد عن ر  الكلـمة وهي ايضاً قـريبة من نهر الـفرات الذي 
در والنهر ٠٠٠ وا سافة عشرة كيـلومترات فهي على أطـراف احلجر النـجف 
ـسـافــة بـيـنـهـا وبــ جـزيـرة الـعـرب حـوالي عــلى طـرف صـحـراء الـبــاديـة حـيث ا
أربعـمائة كـم وهي كلـها صحـراء شاسـعة قـاحلـة فيـها بـعض الواحـات اخلضراء
يـعلـو عن مسـتوى يُسـمى هضـبة الـنجف  ـدينـة عـلى مرتـفعٍ الـيانـعة تـمتـد هذه ا

ذهبة  سطح البحر بحوالي 56م  لذلك تظهر القبة ا
ـنائـر الذهـبيـة شاخـصة لـلنـاظر عـلى بعـد عدة كـيلـومتـرات وحتتـها مـنخـفضاً وا
ياه التي يُسمى بـحر النـجف كان فيمـا مضى ينكـسرُ فيه نـهر الفرات فـيمتلئ بـا
ـناذرة لـتنـقل البـضائع من الـهنـد والصـ وتعود جعـلت السفـن ترسو فـيه أيام ا

ناذرة قبل الغزو األسالمي للعراق  نتجات احليرة عاصمة ا محملةً 
نذر يتنزه عصراً في هذه الناحية كي يستنشق الهواء العليل وكان النـعمان بن ا
ويـقـطف أنواعـاً من الـزهـر األحمـر الـذي سُميَ شـقـائق الـنعـمـان على إسـمه كـما
ذكرت مـصادر عـديدة وكـانت تـنتـشر فـيهـا العـديـد من األديرة والـصوامع ألنـها
مـنـطقـة مسـيحـية خـالـصة والزالت بـعض آثارهـا شـاخصـة حلد اآلن ومـنهـا دير
ملوءة الرهـبان في منخفض النجف ودير اجلماجم وموقـعه في منطقة (كنيدره) ا
ـنــاذرة وقـبــورهم والـتـي أصـبــحت اآلن جـزءاًمـن مـطــار الـنــجف وكـذلك بـآثــار ا
وزعتـها مديرية زراعة الـنجف كقطع زراعية ولـهذا حديث ذو شجون٠٠٠٠ الذي
ـاء أريــد أن أقـوله أن مـديــنـة الـنـجـف مـديـنـة صــحـراويـة كــان أهـلـهـا يــشـربـون ا
اء إلـيها من نـهر الفـرات (شط الكـوفة) على بواسطـة السـقائيـ الذين يـجلبـون ا
دينة الصعداء بعد ظهر احلمير  بواسطة القرب مقابل أجر  ولقد تنفست هذه ا

نصرم  أن إنشأ مشروع األسالة في أربعينيات القرن ا
الذي أريـد أن أصل إلـيه هو مـوضـوع السـراديب الـتي كانت تـقي أهـلهـا من حر
الصـيف القائظ وكم كانت هذه السراديب التي تبنى بطريقة (العكادة) باردة في
ظهـيرة الصيف حيث تنام كل العوائل فيها وتخرج عصراً إلى احلوش لتقضي
نظر (عصريـتها)  وفي الـليل تصعـد إلى السطح كي تقـضي ليلـتها مسـتمتعـةً 
قـدمة سقتها عـندما سمعت هذا النجـوم اجلميل وحكايـات (بنات نعش)  هذه ا
اليوم إغـنية للمطرب حس نـعمة ٠٠٠ األغنية سمعتـها قبل أكثر من أربع سنة
عنـدما صعدت من الـسرداب عصراً والـهواء احلار قـد لفح وجهي ٠٠٠ سمـعتها
من (الـراديـون) ذي الـعـ الـسـحريـة والـذي يـصـعـد أريـله إلى الـسـطح  سـمعت
ـوال (جزء من صـوت حـس نـعـمـة (صاحب أغـنـيـة ياجنـمـةالشـهـيـرة) سمـعـته 

قصيدة للشريف الرضي)٠
ياضبية البان ترعى في خمائله

ليُهنكِ اليوم أن القلب مرعاكِ
هامت بكِ الع لم تطلب سواكِ هوىً

ْ أن القلبَ يهواكِ مَنْ عَلمَ الع
اء عندكِ مبذول لشاربهِ ا

وليس يرويكِ إال مدمعي الباكي
 } } } }

ثم يردفها بأغنية٠٠٠٠
كون السلف ينشال ٠٠٠ شلته إعله راسي 

خذته العصر مشاي ألم كلب جاسي( قاسي)
 } } } }

وأنـا أستمع لـتلك األغـنية ألول في تلك الـعصريـة بدايـة السبـعيـنات تمـايلت طـرباً
مرة  وعـندما سمـعتها الـيوم تذكرتُ تـلك األيام  أيام بدايات
احلـــكم الـــبــعـــثي الـــشــمـــولي وهـــذه األيــام أيـــام احلــكم
األسالمي الـشمـولي أيـضـاً واألقصـائي فـهل من فرج
يـاعــراق عـلى يـد الــكـاظـمـي نـتـضـرع إلـى الـسـمـاء أن
ترحم الـعراقـي والـعراق بـحق عصـرية يـاضبـية الـبان

والشريف الرضي٠
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فيان صبري

الـلـجـنـة من صـنـدوق االسـكـان ودائـرة
الــتـسـجــيل الـعــقـاري والـيــة الـصـرف
).في تـكون على ثالث دفـعات او اثنت
افــاد مــصــرف الــرشــيـد غــضــون ذلـك 
ــصـرف والــشــركـات بــأســمـاء فــروع ا
ــعـنــيـة بــتـرويج قــروض الـســيـارات ا

. التي اعلن عنها سابقاً
ŸËd  b¹b&

ـكــتب االعالمي لــلـمــصـرف في وقــال ا
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس إن (قروض
الــسـيـارات سـتــتـراوح مـا بـ 30- 60
ـواطـنـ مـلـيـون ديـنـار لـلـمـوظـفـ وا
مـؤكـدا عـلـى  (الـراغـب ـتـقـاعـدين) وا
بـــالـــتـــقــد عـــلى قـــرض الـــســـيــارات
بـــإمــكــانـــهم مــراجـــعــة شـــركــة الــبالد
ــتـــحــدة لــفــروع ثـــورة الــعــشــرين و ا
ربد ودجلة وشركة الـفرات وكربالء وا
الــبالد الـطـيــبـة تـشـمل فــروع ارخـيـتـة
والــكـرخ والــطف ودجـلــة وشـركــة نـبع
ــــراجــــعـــة مـع فـــروع زمــــزم يــــكـــون ا
الــيـرمـوك والـسـيف والــكـرامـة ودجـلـة
امـا الفروع اخلـاصة بشركـة ابن البلد
فــهي الــربـاط  والــعــزيـزيــة واجلــزيـرة

ودجـلة) ولـفت البـيان الـى ان (الفروع
اخلـــاصـــة بــــشـــركـــة انـــوار بـــابل هي
مـــعــرض بـــغــداد الـــدولي واالعـــتــمــاد
الــتــجــاري والــعــشــار ودجــلــة وفــروع
شــركــة ســـمــا الــغــربــيــة الــصــاحلــيــة
ــســـيب واريــدو وبـــحــيـــرة ســـاوة  وا
في مـا خصـصت فروع الـوثبة ودجـلة 
وذي قـــار واطــلس والـــســيـف ودجــلــة
لـتقى). في تطور الحق لـشركة جـنان ا
اطـلقت هيئة التقاعدالدفعة  األولى من
رواتب مـحتـجزي رفـحاء لـشهـر أيلول.
وذكـر بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس
َ إطالق الــــــدفــــــعـــــة األولـى من انـه (
رواتب مـحـتجـزي رفـحاء لـشـهر أيـلول
وحــسب قــرار مـجــلس الـوزراء رقم 27
لـــــــســــــنــــــة  2020 وبـــــــعــــــدد 507 مـن
مـؤكـدا ان (االطالق ــسـتـحـقـ فـقط) ا
جــاء بـــعــد الــتــدقــيـق بــشــكل أصــولي
ومـتـكـامل من قـبل مـؤسـسـة الـسـجـناء
الـسـيـاسـيـ والـهـيـئـة وأخـضـاع هـذه
الـرواتب لنـظام الـتقـاطع واالبقـاء على
راتب واحـد لـكـل مـتـقاعـد وبـحـسـب ما

نص القرار اعاله). 
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قــرر مـصـرف الــرافـدين تــقـد قـروض
تـصل لـنحو50 مـليـوناً لـلمـوظف و30
لــتـأهــيل الـدور مــلـيــونـاً لــلــمـواطــنـ
صرف في بـيان تلقته الـسكنيـة.وقال ا
(الــــزمـــان) امس إن (الــــقـــروض الـــتي
وظـف لـغرض اطـلـقت للـمواطـنـ وا
تـرمـيم وتـأهـيل الـدور الـسـكـنـيـة حيث
حددت بنحو 50 مـليون دينار للموظف
وأضاف و30 مـلـيـون ديـنـار لـلـمـواطن)
أن (مـدة تـسـديـد الـقرض 10 سـنـوات)
مـــوضـــحــاً أن (الـــتــقـــد عـــلى قــرض
الـترميم وتـاهيل الدور الـسكنـية يكون
حـسب الـرقـعـة اجلـغـرافـيـة بـاالعـتـمـاد
راد تأهيله كمعيار عـلى موقع العقار ا
مـهم في مـنح الـقرض). وكـان صـندوق
اإلســــكـــان الــــتـــابـع لـــوزارة اإلعــــمـــار
واإلسـكـان والـبـلـديات قـد شـرع بـخـطة
ـــنح الف قـــرض شــهـــريــاً فـي بــغــداد
عـــلـى أن يـــكـــون احلــد واحملـــافـــظـــات
األعـلى  50 مـلـيـون دينـار ويـسـدد على
مـدى 10 سـنـوات مـقابـل عمـولـة ادارية
دون فـوائد. وقـال مديـر عام الـصندوق

مبنى هيئة التقاعد 
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اعـــــلــــنـت امــــانـــــة بــــغـــــداد عن ازالــــة
ـشـوهات عن  4 شـوارع الـتـجاوزات وا
ـنصور وشارع العـطار في منطقة في ا

الكرادة. 
وقـالت االمانـة في بيان تـلقـته (الزمان)
امـس إن (مالكــاتــهــا في دائــرة بــلــديـة
ــنــصــور وبــاســنــاد الــقــوة االمــنــيــة ا
ــاسـكـة لألرض قـامت بـحــمـلـة لـيـلـيـة ا
ــشـــوهــات عن الزالـــة الــتـــجــاوزات وا
اربــعـة شـوارع هي شــوارع الـسـفـارات
ـنـصـور و14 رمـضـان والـسـبـعـاوي وا
بــاالضــافـة الى مــحـيـط تـقــاطع الـرواد

نصور). ضمن قاطع بلدية ا
الفـتا الى ان (احلملة استمرت لساعات
عــدة وتــضــمــنت ازالــة عــدد كــثـيــر من
ـشـوهــات الـتي تــقـطع الــتـجــاوزات وا
نـظر الـعام), طـريق الـسابـلة وتـشـوه ا

واكـد البيـان ان (مالكات بلـدية الكرادة
نـفـذت حمـلة الزالـة التـجاوزات بـشارع
الـعطـار). واهلت مـالكات االمـانة زقاق
عـامل شـرق بغـداد. وذكر في مـنـطقـة ا
ـعامل الـبـيـان ان (مالكـاتهـا في قـسم ا
شترك مع الـبلدي وبالتعاون والعمل ا
نطقة تطوع مـن اهالي ا فـريق من ا
قامت بتأهيل وتزي الزقاق 61 احمللة
ـعامل الـتي عملت 771 ضـمن منـطقة ا
االمـانة عـلى خدمتـها بـالبنـى التحـتية

.( واالكساء مؤخراً
مــبـيــنــا ان (االعـمــال تـضــمـنت تــزيـ
وتـشـجـيـر الزقـاق بـاالضـافـة الى صبغ
االرصــفــة واعـمــال اخــرى مــخـتــلــفـة),
مـــؤكــدا ان (هــذا الــعــمـل يــأتي ضــمن
حـمالت الـدعم الـتي تـقـوم بـهـا االمـانة
لــســكــان االزقــة الــذين يــســهــمــون في

تنظيف وتزي ازقتهم). 
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ا ا فيها من فراق وشوق وشجن   لوال أن احلب فـيه معاناة احلبيب مع حبيبه 
نعـتناه حبا ...اجل هكذا هو احلب لقاء وفراق  ; قرب  وبعد  ; الم وفرح ;جحيم

وجنة  .
احلب العـفيف الـصـادق هو ذا شـانه  ..ترافـقه نـبضـات قلب تـمـضي مع الرحـلة

شاعر ورهأفة اإلحساس   .  حتى اواخرها ; نبضات فيها دفء ا
  مـا هـذا احلب الـذي يـأتيـك أحيـانـا سـريـعـا ومن أول نظـرة ومن غـيـر اسـتـئذان
!وقد يـتسـلل إليك أحـيانـا أخرى بـبطء حتى يـأخذ مـنك مأخـذا شديدا لـتقع حتت

ر ..اي لغز هذا واي سر !   طائلته تتذوق منه احللو وا
وهــا انت في تــرنــيـمــة احلب تــنــاجي احلــبـيـب في لـيـل طـويـل ال يـنــبــلج صــبـحه

..يشدك احلن اليه ويغمرك الشوق للقياه ; 
وتـتـامل في مــحـاسـنه فـإذا هي احـلى احملـاسن في عـيـنـيك  .. ان الـقـلب هـو من
يـتـحـدث وأن الـروح هـائـمـة في دنـيـا لـهـا سـحرهـا ..انـه العـشـق يجـري فـي الدم
مـهـيمـنـا على كل مـفـاصل بدنك فال سـبـيل إال للـخـنوع الـيه ..ان احلب ابـتسـامة

ربيع ودمـعة  ولـهان وتـغريدة طـير وشـذى ورد ..هو من تـسمو
ـنـحك الـقدرة به نـفـسك لـتـتـجـرد من الـكـبـريـاء..هـو من 
نحك ثقـته ومعها مفاتـيح قلبه لتشعر لتـتفاعل مع من 
بأن ثـمة من يلهج ذكرك على لسانه ويطوف رسمك في
ثـنـايــا روحه  ...فـمـا أروعــهـا من لـوحــة يـجـتــمع فـيـهـا
ـضي فـي الـرحـلـة إلى شـوطـهـا حـبـيـبــان اتـفـقـا عـلى ا

االخير .                       

ثـلون الشـعب يطـلعـون على القـنوات الـفضـائية وهم عجبـت لناس يـدعون انـهم 
ال العام  دون (يتمـضحكون )ويـستهز كل منـهم باالخر  متـهما اياه بسـرقة ا
وازع من ضـمـيـر ويـشـرعن لـنـفـسه الـســرقـة  ومـقـدم الـبـرنـامج يـتـفـرج عـلـيـهم
ا يـسـمـعه مـنهم من اعـتـرافـات بالـسـرقـة امام الـشـعب الـذي ال حول له مـذهـوال 
ـظلـومـية الـتي حلقت ـثل هـذه النـماذج الـتي تـدعي النـضال وا والقوة اذ ابـتلي 
لــيــدور الـوقت ويــاتي دورهم فـي حـكم الــعـراق بــعــد ان اخـرســوا اصـوات بـهم 
الناس بـسياطـهم وعجرفتـهم  ليجـعلوا من انفـسهم اوليـاء على الناس بـامر كما
يــدعـون وبــانــهم االحق في مــال الـعــراقـيــ من غــيـرهم .كل مــنــهم يـتــهم االخـر
بـالـسـرقـة ويـجـد ان فـرصــته افـضل مـنه بـالـســرقـة ويـطـالـبه بـتـبـادل االدوار الن

قابل . ستوى ما يحصل عليه احلرامي ا مصادره ال تكفي ولم تكن 
حـقـيقـة كان حـوارهم بـذيئـاً ويـفتـقد الى اي مـعـنى من معـاني الـليـاقة واالدب في
احتـرام النـاس  وال اعلم كـيف سمـحت ادارة القـناة ان يـخرج مـثل هؤالء الـناس
تلقي واالف الناس التي تراقب مثل ويشـغلوا الشاشة بكالم يفتقد الى احترام ا
هـكـذا حـوارات وانـا منـهم اذ حتـامـلت عـلى اجلـهـاز الذي بـبـيـتي وبـدال من غـلقه
كسـرته الحـرم اوالدي من مـتابـعـة بـرامج مفـيـدة وانـا اردد (انعل ابـو ذاك الـيوم
ـــاذج) وال ادري هل هــو حـــظي وقــدري ام االســود الي خـالنه انــشـــوف هــيك 
حظـهم وقدرهم ان يـتلـقوا مـثل هذه الـسـموم من افـراد نشـاز يحـسبـون انفـسهم

ثلون الشعب. انهم 
وهل انـا فــقط شـاهـدت هـذا احلـوار الـضـحـل ام ان نـاسـاً اخـرين شـاهـدوه انـا
الـذي ال شـان لي بـهم سـوى حـرصي عـلى مـشـاعـر ابـنـاء بـلـدي تـضـايقـت منـهم
وجرى الـذي جـرى  ولعـنـة اليـوم الـذي اوصلـني الى ان ارى مـثل هذه الـنـماذج
وال ثل الـشعب  الفـاشلـة في قيـادة اجملتـمع كون الـطرفـان اعضـاء في مجـلس 
ـنافع ـتـسـابـقـان عـلى ا ـا هـذان الـشـخصـان ا اعـلم مـاذا تـدخر لـنـا االيـام فـر

رشح و الفائزين في االنتخابات الشخصية سيكونان اول ا
الـقـادمـة والــله اعـلم مـاذا يـخـطــطـون ويـضـمـرون لـنـا من

ــــال الـعـام  مـكـائــد ودسـائس الـغـايـة مـنــهـا نـــــهب ا
وافالس الــدولـة لــيــزيـدوا مـن كـهــكــهـتـم وضـحــكــاتـهم
ــصــيــرنـا وهـــم يـتــفـــــرجــون عـلــيــنـا واســتــهـتــارهم 
ـهم ان القاضي راضي)) ام ان للــــقاضي شأناً ((.وا

اخر  !!
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Áb تـغـمده الـله بواسع «Ë (الـصـباح) بـوفاة
رحمـته واسـكـنه جـنان اخلـلـد وألـهم أهله

وذويه الصبر والسلوان.
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ركزي العراقي باسم (رنا فقدت مني الـهوية الصادرة من البنك ا
ن يـعثـر عـليـهـا تـسلـيـمهـا إلى جـهة أكرم عـبـداجلبـار) يـرجى 

اإلصدار.

جـلـست ذات يـوم مع فـاسد أعـرفه وإذا به يـحـدثـني وكـأنه معـلم لألخالق
والـنـبل والنـزاهـة والـوطنـيـة واألخالق واإلستـراتـيجـيـة وصفـته فـاسداً وال
أمــلك مــلــفـات تــديــنه وكل مــا أعــرفه انه كــان من احملـرومــ قــبل الــعـام

ليارات والعمارات والسيارات 2003م وأصبح اآلن يتحدث با
والسفرات.

احلـديث الذي جمعـنا كأي حديث يومي يـتحدثه العراقـيون وهم متذمرون
من الـفساد يتبـادلون احلسرات واآلهات على ضـياع مليارات الدوالرات
وعـدم جدية وغـياب مسؤولـية وضعف الرقـابة لفـساد ينهش جـسد الدولة
في ظل تـفـشي الـفـساد ومـواطـنـيـهـا وال أحـد يـستـطـيع إيـقـاف إنـتـشـاره 

ؤسسات. وقوان تساعد على إنتشاره وبيروقراطية حتكم ا
ــســؤولــ الــتــنــفــيــذيـ حتــدث لي وهــو يــلــعن الــســيــاســة واألحــزاب وا
واطن الذين يعدهم سبباً لعودة الفساد بإختيار والتشريعي بل حتى ا
الـفاسـدين من خالل بـيع األصوات أو اإلنـتخـابات تـبعـاً لوالءات حـزبية أو
فيـتّهم كثيـراً من النخب واألعالم الذين عـشائرية أو طـائفية ويـذهب أكثر 
ـصاحلهم مع اجلـهات الـسياسـية حتى وصف هم بـنظـره يجامـلون تبـعاً 
و يقول ثمة تفاخر بـالفساد ويتهم النزيه الـبيئة أنها مناسـبة لنمو الفسـاد

. باجل أو أنه فاسد ويتظاهر بعكسه كي ال يُطلع أحداً
اسـتـوقـفي الـكالم وكأنـي أجلس أمـام مـعـلم شـخص نقـاط اخلـلل ومـنـها
ُسـتشري في جـسد الـدولة إلى حد ـكن إيجـاد حلـول وعالجات للـداء ا
أنه اتـهم جماعات كـثيرة وعدَّ أفعـالها فسـاداً مباشراً وغيـر مباشر حتى
تـلك الـتـي يـنـتـمي إلـيـهـا وكـأنه اخملـلص الـوحـيـد وفـسـاده جـزء من عـمل
خـيـري يقـوم به ولم يـتبقَّ مـعه إالّ آحاد بـعـدد األصابع لم تـتـلطخ أيـاديهم

. بالفساد
إن حـديثه ال يـختلف كـثيـراً عن سياسـيّ وأفـراد لو أتيـحت لهم الـفرصة
ـنافـسـة وليس لـكـانوا أشـد فـسـاداً وكمـا يـظن أن إنتـقـادهم هـو لغـرض ا
لإلصـالح كما ويـصف الفسـاد بالسـوء فمعـارضوه أسوأ لـذلك يقبل به
وال يـرضى باخلروج منه خـوفاً من األسوأ وشعـرت من حديثه أنه يحاول
إعـطـاء التـبـريـرات ولذا يـعـدُّ الفـسـادَ شـجاعـةً وإقـداماً عـلى حتـس ذات
الـفـرد إجـتمـاعـيـاً وماديـاً وأنه فـرصـة قد ال تـتـكـرر والبد من إسـتـغاللـها
ـوجـودون جـمـيـعـهم يـبــحـثـون عـنـهـا ولم تُـتَحْ لـهم أو أبـشـع إسـتـغالل وا

والعبرة بالنتائج. أتيحت بأقدار متفاوتة 
أصـبــحت جـمـلـة من االســتـنـتـاجـات واالسـتــفـهـامـات واضـحـة وال أجتـرأ
ن بـالـسؤال عن سـبب الثـراء وآليـات احلصـول عـليه فـهو يـرى وكغـيره 
تـورطوا بالفساد أنـها منافسة ولهـا قوان مشجعة ومـجتمع يرسم بيئة
مـناسبة ولم يَبقَ عندي إستفهامات سوى أن أضيف
هــذا احلـديث وأقــول إلـتــقـيـت بـفــاسـد وهــكـذا بــقـيـة
الـفـاســدين ومـنـهم من أبـعـد تـفـكـيـراً وال يـهـمه إن
احــتـرق الـبـلــد كي يـسـتــمـر الـفـســاد وكـأنه يـقـول

اذا ال تكون فاسداً?!« بطريقة مباشرة: »

{ بـــيـــروت (أ ف ب) - اســتـــقــبل
األمـــ الــعــام حلــزب الــله حــسن
كتب السياسي نصرالله رئـيس ا
حلــركـة حـمـاس اسـمــاعـيل هـنـيـة
ناقشة التطبيع الذي يزور لبنان 
بـ دول عـربـيـة وإسـرائـيل وفق
ــنـار" الـتــابـعـة مـا أفـادت قــنـاة "ا
لــلــحــزب امس األحــد. ويــتــواجـد
هــنــيـة في لــبــنــان مـنــذ األربــعـاء
ــــــاضـي في أول زيــــــارة لـه إلى ا
الــبالد مــنـذ نــحــو ثالثــ عــامـاً
تــأتي بــعــد اتــفــاق بــ اإلمـارات
وإسـرائيل الـلـتـ أعـلـنـتا في 13
آب/أغــسـطس تــطـبـيـع الـعالقـات
نـار على بيـنـهمـا.ونـشرت قـنـاة ا
مـوقعهـا اإللكـتروني صوراً يـظهر
فيها نصرالله وهنية جالس مع
بــعـضــهـمــا ويـضــعـان كــمـامــتـ
لـــلــوقــايـــة من فــيـــروس كــورونــا
ـنار أنه "جرى ـستـجد.وكـتبت ا ا
اســـــتــــعــــراض مــــفــــصـل جملــــمل
التطورات الـسياسية والـعسكرية
نطقة وما في فلسط ولبـنان وا
تواجـهه القضيـة الفلسطـينية من
أخـطــار خـصـوصــا (...) مـشـاريع
الــتــطـبــيع الـرســمي الــعـربي" مع
إســرائـيل.وأشــارت إلى أنه جـرى
الـتأكـيد خالل الـلقـاء على "مـتانة"
الــعالقــة بــ حــزب الــله وحــركـة
حـمـاس وكذلك عـلى "ثـبات مـحور
ــقـاومـة" في إشـارة إلى احلـزب ا
وحــلــفــائه خــصــوصــاً إيــران في

مواجهـة إسرائيل.ولم يُـذكر مكان
وال تــــاريـخ الــــلــــقــــاء. ويــــعــــيش
نصرالـله في مكان سري مـنذ عقد
ونـادراً مــا يـظــهـر بــشـكل عــلـني.
وقـــال عــام  2014إنه غـــالــبــاً مــا
يـغيّـر مكان إقـامته.وفـي األسابيع
األخـــــيــــرة تـــــواجه حـــــزب الــــله
والــدولـة الـعـبـريــة بـشـكل مـتـكـرر
عــــلى احلــــدود الــــلــــبــــنــــانــــيــــة.
وتـستـهـدف غـارات دامـيـة تُـنسب
إلـى إســرائـــيل بـــشــكـل مــنـــتــظم
مـقاتـل من حـزب الله مـنخـرط
في الـنزاع السـوري.وشارك هـنية
في بـيروت اخلـمـيس في اجتـماع
مـوسع لـلـفـصـائـل الـفـلـسـطـيـنـيـة
لبحث خطط الـضم والتطبيع ب
دول عربية وإسرائيل.وأكد رئيس
الــوزراء اإلســرائـــيــلي بــنــيــامــ
ـاضي وجـود نـتــانـيـاهــو األحـد ا
محـادثات سـرية مبـاشرة مع قادة
عـدد من الـدول الـعـربـيـة لـتـطبـيع

العالقات مع الدولة العبرية.
ـتـظـاهـرين الـى ذلك جتـمّع آالف ا
مــــجــــدّداً الـــــســــبت في الــــقــــدس
للـمـطـالـبة بـرحـيل رئـيس الوزراء
اإلسـرائـيـلي بـنـيـامـ نـتـانـيـاهـو
تّهم بقضـايا فساد.كذلك جتمّع ا
مـئـات آخـرون فـي قـيـصـريّـة أمـام
مـنـزل نـتـانـيـاهـو اخلـاصّ وأمـام
تقاطعـات طرق في أنحاء عدّة من
إسـرائـيل.وهـذه التـظـاهـرات التي
تُــنــظّم أسـبــوعــيّــاً مـنــذ أكــثـر من

شهرين بعد انتهاء عطلة السبت
الـــــيـــــهـــــودي تُــــواصـل حـــــشــــد
اإلســـرائــيــلـــيّــ عــلـى الــرغم من
ستجدّ انتشـار فيروس كورونـا ا
ومـــوجــة احلــرّ الــتـي تــشــهــدهــا
الـقـدس.وعلى هـامش جتـمّع أمام
قرّ الرسمي لنـتانياهو اندلعت ا
اشـتـبـاكـات بـ الـشـرطـة وحـشد
تظاهرين. وأشارت الشرطة من ا
إلـى إصـــــــــابـــــــــة اثــــــــــنـــــــــ من
عـنـاصـرها.وقـالت يـعـارا بـيـريـتز
( 30عـاما) الـتي تُـشارك بـانتـظام
في االحـتـجـاجـات في الـقدس إنّ
ـــوجّــــهـــة إلى لـــوائح االتّــــهـــام ا
نـتانيـاهو في ثالث قـضايـا فساد
لـيـست سـوى "اجلـزء الـظـاهر من
ــشـكــلــة" مـعــتــبـرة أنّ احلــركـة ا
االحتجاجيّة تعكس غضباً عميقاً
يـعـتـري الـشـعب اإلسـرائـيلـي.فاز
نــتــانــيــاهــو الــذي يــتــزعّم حــزب
) في االنـتـخـابات ـ الـلـيـكـود (
األخــيـرة في آذار/مــارس وشـكّل
في أعقـاب ذلك حـكـومـة ائـتالفـيّة
مع مـــنــافـــسه الـــوســـطي بـــيــني
غــانـــتس من أجـل إخــراج الــبالد
مـن أطـــول أزمــة ســـيـــاســـيّـــة في
تــاريــخــهـــا.ونــتــانــيــاهــو مــتّــهم
بــــالــــفــــســـاد واخــــتـالس أمـــوال
وخـيــانـة الــثـقـة فـي سـلـســلـة من
الـقــضـايـا لـيــصـبح بـذلك رئـيس
الــــوزراء الـــــوحــــيــــد فـي تــــاريخ
إسـرائـيل الـذي يـتمّ اتّـهامه خالل

فتـرة واليته.وقالت يـعارا بيـريتز
الــنــاشـطــة فـي مــجــال مــكــافــحـة
ــنــاخـي إنّ "الــقــاسم الـــتــغــيّـــر ا
ــتــظـاهــريـن هـو ــشــتــرك بــ ا ا
ـطـالبـة بـتـغيـيـر عـميـق للـنـظام ا
حــتى لـــو كـــانــوا يـــنــتـــمــون إلى
حـركـات احــتـجـاجــيـة مـنــفـصـلـة.
إنهم ضد بيبي ضد فساد النظام
(...)".كــــمــــا تــــواجه احلــــكــــومـــة
اإلسرائـيليـة انتقـادات مع تسارع
وتيـرة اإلصابـات بكـوفيد- 19إثر

يــواجه جــزء كـبــيــر من الــســكـان
اإلســــرائــــيــــلــــيــــ صــــعــــوبـــات
اقـتـصاديـة.وقـال غي سـاريغ وهو
عــــضـــو في فـــرقـــة كـالســـيـــكـــيـــة
إسرائيلية "احلكومة ليست لديها
ســـيــــاســـة مــــدروســـة". وأضـــاف
"عاجالً أم آجالً فـرقتي سـتتوقف.
لــقــد وعــدت احلــكـــومــة بــتــقــد
ـسـاعـدة لـكن الـقـادة ال يـفـعـلون ا
شــيــئًــا لــلــبالد. هم قــلــقــون فــقط

بشأن بقائهم السياسي".

رفع عــــدد من الـــقــــيـــود بـــدءا من
أواخـــر نــــيـــســـان/أبــــريل. وأقـــر
نـــتــــانـــيـــاهــــو بـــأن إعــــادة فـــتح
االقــــتـــــصـــــاد كـــــانت ســـــابـــــقــــة
ألوانـهـا.وإسـرائـيل من بـ الدول
الــــتي ســــجــــلـت أكـــبــــر عــــدد من
ـــقـــارنــة مـع عــدد اإلصــابـــات بـــا
الـسـكـان.وجتـاوز مـعـدل الـبـطـالـة
 %20في األشـهـر األخيـرة مـقابل
 %3,4في شباط/فبراير. وبسبب
ـساعـدة االجتـماعـية انـخـفاض ا
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تعاقبة.. كيف تنظف بيتها من آثام مفاسد احملاصصة  فيما احتارت احلكومات الـعراقية ا
ـكافحة الـفساد  حيث تحدة  اإلجـابة واضحة وصـريحة في التـزام العراق باتـفاقيـة األ ا
كافحـة الفساد ولكونـها اتفاقًا أُبرم ب 170 بلدا لدعم عـنية  تعتبر أشمـل االتفاقيات ا
ستـوى الوطـني. كما أنـها تـيسر الـتعـاون الدولي عن طريق جهود مـناهـضة الفـساد عـلى ا
ؤسسية إلنـفاذ القوان وإرساء اآللـيات التعاونيـة بعد ان اصدر مجلس األطر القانونـية وا
النـواب العـراقي القـانون رقم (35 لـسنة 2007) والـذي تضـمن انضـمام الـعراق التـفاقـية
كـافحة الفـساد وعندهـا اصبح العراق عـضواً في الدول االطراف لـالتفاقية ـتحدة  اال ا

أو ملزماً بتنفيذ أحكامها.
وتعـد مـباد احلـكم الـرشيـد أهـدافا تـسـعى الدول الـوصـول اليـهـا وفقـا ألحـكام دسـتـورية
واعراف وتقاليد سـياسية تنسجم مع اتفاقات دولية السـيما العهود الدولية حلقوق االنسان
كـافحة الـفساد وموقف الـدول في مؤشرات مـنظمات مـعنيـة بقياس تـحدة  واتفـاقية األ ا
ـنـظـمة الـشـفافـيـة الـدوليـة . وهـناك مدركـات الـفـساد لـعل ابـرزهـا بارومـتـر قيـاس الـفـساد 
ـناصب تـطبـيـقـات فضـلى مـطـلوبـة تـتـمثـل في ألي مدى يـتم مـسـاءلة ومـحـاسـبة أصـحـاب ا
العـامة من استـغالل سلطتـهم لتحقـيق مصالح أو مـنافع خاصة? مـحاسبة ومـقاضاة الذين
يـستـغلـون منـاصبـهم في حتقـيق مصـالح خاصـة? وألي مدى تـسيـطر الـدولة عـلى الفـساد?
تلكه كلف عـنما  كـان  طلـوب ان يبدأ سـؤال ا شـروع ا متـمثال في  قانـون الكسب غـير ا

قبل 2003 وما بعده وهو االمر الذي  لم تفعله  اجلهات الرقابية حتى االن!
ومن هذه اإلجراءات السـؤال: هل هناك اجراءات وآليات واضحة للـمساءلة بشأن استخدام
وظـف الـعمـومي األمـوال العـامة? وهل هـناك أمـوال عامـة مخـتلـسة من قـبال الـوزراء أو ا

ألغراض سياسـية أو ألغراض خاصة? هل توجد مراقبة ومساءلة على الصناديق اخلاصة?
وارد العامـة?  تتمثل اإلجابة في مواد من اين لك هذا ??) و هل هناك انتـهاكات لألموال وا

ضافة الى قانون هيئة النزاهة االحتادية ا
دنية هنـية من قبل أنـظمة اخلدمـة ا سؤولـ  وظـف وا فـضال عن سؤال: هل يتم تعـي ا
ـوظفـ يـتم تـعـيـيـنهـم مبـاشـر من قـبل احلـكـومـة? وهل هـناك جـهـاز مـسـتـقل مـعني أم أن ا
الـية الـعامة? وهـي مهمـة ديوان اخلدمـة االحتاديـة الذي  ما زال في ادراج بالـتدقـيق على ا
عالية جمللس الـنواب العراقي .إضافة الى السؤال: هـل هناك سلطة قضائـية مستقلة قادرة
ن انتهكوا األمـوال العامة? وهل أصبح دفع وظفـ العموميـ  على محاكـمة الوزراء أو ا
الرشاوي عادة منـتشرة عند ارساء العقود أو لتحقيق منافع خاصة? وهي ادلة استرشاديه
البد لـلمحكـمة اجلنائـية العـليا لقـضايا النـزاهة من االستـرشاد بها وهـذا ما ال يحصل في
القضاء الـعراقي .ومن هذه األسئلـة: الى أي مدى تواجه الشركات واألفـراد مخاطر الرشا
ـمارسات الفـاسدة عنـد مزاولة األعـمال? أو لضـمان احلصـول على تراخـيص االستيراد وا
ـا يـهـدد قـدرة الـشركـات عـلى الـعـمل في بـلـد مـا أو يفـتح اجملـال لـعـقـوبات أو الـتـصديـر 
قانونية قد يـضر بسمعتها وما زالت اجلهات اإلحصائية احلكومية غير قادرة على اصدار
ـؤشر الـوطـني للـنـزاهة او أي مـؤشـر وطـني إلجراءات الـدولـة في تقـد اخلـدمات الـعـامة ا

فترض ان تطبيقها. والوقت اخملصص لها طرق االتمتة ا
كافـحة الفساد التي قـدمت للمجلس األعلى كل ذلك ذكرته  مسودة االستـراتيجية الوطـنية 
.. يعي كـافـحة الـفـساد  بـانه "ال يُــوجَـدُ استـقـرار سيـاسيٌّ وأمـنيٌّ واقتـصـاديٌّ واجتـمـاعيٌّ
....يقفُ الـيومَ اجملـتمعُ الـعراقيُّ الـيومَ بـشكلٍ نـاضجٍ التـأثـيراتِ الـتدمـيريَّــةَ لظـواهرِ الـفسـادِ
ةٍ سـريعةٍ من أجلِ ِ حلـولٍ جذريـَّ يطـالبُ بصوتٍ مـرتفعٍ عـبرَ أطيـافِهِ اخملتلـفةِ بـضرورةِ تقـد
احلد من اعراض هـذه اآلفةِ واثارها الـتي استشرت فـي مفاصلِ الدولـةِ واجملتمع.... إعادةِ
ُـفسدين وتـضربُ بقـوةٍ على يد من بنـاءِ مؤسسـات الدولة بـحيثِ ال تـتسامحُ مع الـفسادِ وا

أسهم بنهبِ ثرواتِ العراقِ والعمل على استعادتِـها" ولله في خلقه شؤون.

  VŠU  Ê“U

بغداد
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بغداد

ـشـهـد ـكن ان يـكـون عــلـيه ا مـاذا 
الــــســــيــــاسـي الــــعــــراقي   لــــو ان
سـياسـي عـاملـ فاعـل  يـقررون
بـنـيـة خالـصـة اللـجـوء الى احلـياء
وبــــاالخص احلــــيــــاء من الــــنــــفس
واخلجل مـنهـا.اول االسبـقيـات البد
ان يبدأوا بـلوم انفـسهم وتقـريعها
عــلى رؤوس االشــهــاد انه مــفــتـاح
الـــــغـــــيـث فـي اصالح الـــــنـــــفـــــوس

واالعتذار   .
انــا احتــدث هـنــا وفق افــتــراضــيـة
احلياء اجلدي والدخـول في عملية
احملـاسبـة الـذاتيـة واالمـساك بـحبل
النـجاة اعني الـتطهر مـن هلوسات
االثم   ومــــا يـــــتــــبــــعه من نــــزعــــة
ـكاسب الـذاتية االحتـواء وتخزين ا
الـضـيـقة اي اخلـالص من اغراءات

ــغـا والـتـرفع عن الـتـخـمـة الـتي ا
هي ســبـب الــقـــرحــة الـــســيـــاســيــة
الــعـراقــيــة الـســائــدة االن ولـكم ان
تـذهــبـوا ابــعـد في الــتـصــور لـو ان
عمـليـة التطـهر تـتم بهامش اعالمي
وبث مـــبــــاشـــر في كـل الـــقـــنـــوات
صـحفـًا واذاعـات وشبـكـات تلـفاز
وقــنـوات تــواصل اجــتــمــاعي عــبـر

االنترنيت.
W{d²H   U{«d²Ž«

ـفـتـرضة عـاصـفـة مـن االعـتـرافـات ا
حتت تأثير نزعة التطهر التي حلت

ذاتيا في يقظة ال رجعة عنها.
الشـك سـيـتـوقف الـفـسـاد وسـتـعـود
خزيـنة الدولة الـى االنتعـاش عندما
ال العام يعيد هـؤالء السياسـيون ا
الـذي تسـرب بـأيديـهم الى اجلـيوب

الـبـشـريـة وسيـزدحم مـطـار بـغداد
الدولي بـسياسـي تائبـ عائدين
حـامـلـ مـعـهم حـقـائب ثـقـيـلـة من
االمـوال الــتي نــهـبــوهـا واضــعـ
انفـسـهم حتت تصـرف قضـاء نزيه
اذهـبوا ـوجـة التـطـهـر تـلك تـأثـر 
مــعـي اكــثــر في تـــصــور الــنــتــائج
الـبــاهــرة لـو ان (وبــاء) الـصــحـوة
اجلـــمـــيـل هـــذا ضـــرب مــــجـــالس
احملـافظـات واحلاشـيـات الطـائفـية
ـنــاطـقــيـة وامـنــيـ ومــوظـفـ وا
مــــدنـــيـــ واســــاتـــذة جــــامـــعـــات
ومــــعـــــلــــمـــــ ومــــســـــؤولــــ في
مــفـوضــيــات ومــحــصـلـي ضـرائب
ورســـــوم حــــدوديــــة وصـــــيــــادلــــة
مــســتــشــفــيــات وامــنــاء صـنــاديق
مــصـرفــيـة وبــيــوت مـالــيـة وبــاعـة

غـــذاء بـل وبـــاعـــة مـــواقف قـــرروا
االقالع عن شــــهـــادات الـــزور وكل
االخريـن الذين يـتقـاضون رواتـبهم

ومكافآتهم من حتت الطاوالت ! 
ولـكم ان تــتـصــوروا مـشــاهـد غــيـر
مـــســبـــوقـــة في اخـــتــفـــاء الـــعــنف
االسري واالغـتصـاب وتغـير مـبهر
ــــنــــاجــــاة والـــشــــجن واضـح في ا
الـعـاطـفي والـكـشف عن مـصـيـر كل
غيـب واخملتـف قسـراً وعندها ا
مثـلة الدولية بالخرست ستسرع ا
الى مجلس االمن الدولي لتعلن من
عــلى مــنــصــته ان الــعــراق اصــبح
ـطــبــات الـتي خــالــيـاً تــمــامـاً مـن ا
ي تــعـــيق  تــطــبــيـق االعالن الــعــا
حلـقوق االنـسـان واتفـاقـية حـقوق
الـطـفل واالتـفـاقـيـات والـبـرتـوكالت
ــرأة ومــنــهـا اخلــاصــة بــحــقــوق ا
اتفـاقيـة سيـداو ومخـرجات ورشة
ـرأة الـتي مـراكش وقـرارات قـمـة ا
انعـقدت في بكـ وقدم لهـا العراق
ـساهـم ورقـة شرّفـني أني احـد ا
في اعــدادهــا وقــد يــعــلن مــجــلس
حـــقـــوق االنــــســـان الـــتــــابع لال
ـتحـدة اتـخاذ بـغـداد مقـراً له بدال ا

من جنيف.
الشك ســيـــتم اعالن الـــعــراق بــلــداً
نــظــيــفــاً ال اثــر لـلــكــذب والــنــفـاق
والـتــزويـر فــيه وسـيــتـحــول سـوق
مريدي وعالوي احللـة والسجون

ــوقــوفــ الى ومــراكــز تــســفــيــر ا
مـنـتــجـعـات تـضــاهي في سـحـرهـا
منتجعات جزر الكناري في احمليط
االطلـسي وستـعلن وزارة الـتجارة
عدم حاجـة البالد الستـيراد االقفال
وسيـقوم العـراق بتـصدير الـفستق
ـــوز والـــكــيـــوي ويـــتـــبــرع الى وا
هــولـنــدا بـالــبـطــاطـا والى جــنـوب
افـريـقـيـا بـالـلـيـمـون الـفـاخـر والى
بـلـجـيـكا بـانـواع غـير مـسـبـوقة من
الـــشــــكــــوالته بــــعــــد ان احــــتــــكـــر
البلجـيكيون صنـاعتها   وسيضع
عـــلى طــاولـــة الــرئــيـس االمــريــكي
تـرامب قائـمـة بالـبضـائع الـعراقـية
ــيـزان الــتـجـاري من اجل تـكــافـؤ ا

ب البلدين الصديق ! 
Ê«–d'« œUOD «

ال اكــتـمـكم ان الــذي حـرضـني عـلى
هــــذا االفــــتـــــراض هــــو الــــرئــــيس
ــيـر بــوتن الــروسي الــســيــد فالد
الــذي بــدأ طــفــولــته فـي اصــطــيـاد
اجلـــرذان وكـــانت صـــديــقـــات أمه
الحـقـة اجلـرذان الـتي يـسـتـعن به 
ـتهالكة حيث كانت تغزو العمارة ا

تسكن عائلته.
قـال بـوتـن في مـقـابـلـة تلـفـازيـة انه
مــازال يــشــعــر بــاحلــيــاء الــشــديـد
واخلـــجـل من نـــفـــسـه ألنه الـــتـــقى
ســـيـــدة روســــيـــة فـي احـــد االيـــام
وقدمت له طلـباً سلّـمه مباشرة الى

احــد مــرافـــقــيه وتــبــ ان الــطــلب
العـليك سـيدي الـرئيس ضاعَ مـنهم
الروسي بوتن كيف تـشعر باحلياء
واخلــجـل ألن مــرافــقـــيك اضــاعــوا
طــلب سـيــدة روســيـة فــقــيـرة انت
لــسـت مــحـــظــوظـــاً في مـــنــافـــســة
الــســيــاســيــ الــعــراقــيــ الــذين
يــشـــعــرون بــعــاصــفــة من احلــيــاء
واخلـجل ألنـهم يـشاهـدون انـكـسار
وبـؤس عمـال عراقـيـ عاطـل عن
ـعـلـومـاتك سـيـدي الـداهـية الـعـمل.
ــيــر بـوتـن تـعــرّفت الــروسي فالد
عـلى عامل عـراقي يـستـدين يومـيا
ثالث صــمــونـــات من احــد االفــران
عـلى امل ان يـسـددها بـعـد ان يـجد
عــــــمـالً بل االعــــــظـم فـي مــــــواقف
الــرئـاســات الــثالث وحـواشــيــهـا 
انــهم قـــد (يــعــقـــدوا الــنـــيــة) عــلى
االمـتــنــاع عن اســتالم مـرتــبــاتـهم
ــدة ثـالثـة ــكــافــآت االخـرى  وكل ا
اشهـر تضامنـاً مع عراقـي ادمنوا
الـبـحث في مـكـبـات الـنـفـايـات عـما
ــكن ان يــسـتــر   فــقـرهم   او أن
الـــعـــديـــد من رؤســـاء الـــعـــشـــائـــر
يـنـكّـسـون (عـگـلـهم) ويـقـلـبـون دالل
الــقـهــوة في مــضــايــفــهم جملـرد أن
طـــلــقـــةً واحــدةً فـــقط اطــلـــقت بــ
عشيرت متـخاصمت  عادين ذلك
خرقاً للسلم األهلي الذي (ينعم) به

العراق !

…dÒJ³*«  UÐU ²½ù« s  WF u²*« ZzU²M «
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بغداد

شــــــهــــــد عــــــراق الــــــتــــــجــــــربـــــة
ــــقـــــراطــــيـــــة احلــــديـــــثــــة الـــــد
احـتـجـاجات و تـظـاهـرات بـشكل
واضح فـي مـنـــــــــتـصف الــــعـام
2011والـــتي وصـــفت حـــيـــنـــهــا
بـــأنــهـــا مــشـــبــوهـــة الــنـــوايــا و
معـلومـة الدعم (حـيث  اإلدعاء
انها بـتخطيط بـعثي) سرعان ما
ــــئــــة يــــوم انـــــتــــهت بـــــوعــــود ا
احلـكـومـيـة لالصالح و مـا شـهـد

العراق منها شيئا .
ـــنـــوال كـــان ذات و عـــلـى هـــذا ا
الـتــعــامل مع كـل سـخـط شـعــبي
ضد الفساد و احملـاصصة و قلة
اخلدمـات و انعدام فـرص العمل
و مــا اســتــطــاعت الــســلــطــة من
إيـــجـــاد حـــلـــول جـــذريـــة لـــهـــذه
ـشـاكل طـيـلـة الـثـمـان سـنــوات ا
حــتـى وصــولــنـــا الــعــام 2019-
تــشـرين االول  حـيـث شـهـد هـذا
الـتـاريخ سـخط شـعـبي مـناهض
للسلطة بشكل مختلف تماما عن

سابقاته .
بــغض الـــنــظـــر عن الـــتــســـمــيــة
ـنـاسـبـة لهـذا احلـراك الـشـعبي ا
سـواءا اكان احـتجـاج  مظـاهرة
 انــــتـــــفــــاضــــة او ثــــورة  فــــإن
ـطـالب كــانت حـقـة وتــعـبـر عن ا
معاناة كل مواطن من فساد هذه
ـعظـمـها و ـنـظومـة احلـاكمـة  ا
ـــــكــــونـــــات  رغم من جـــــمـــــيع ا
احملـاوالت االصالحـيـة من داخل

النظام .
لــكن  أبـرز مــا يــعــاب عــلى هـذا
احلـــــراك هــــو انـــــعـــــدام وجــــود

ــوجه ــمــثـــلــ عــنه وغــيــاب ا ا
والقائد الفعلي له  و لم جند أن
هنـاك من يعـبر عن الـكل فردا او
مــــــــجـــــــمـــــــوعــــــــة   بل حــــــــتى
ـــتـــظـــاهــريـن لم يـــعــمـــدوا إلى ا
تــاســيس مــثل هــكــذا مــنــظــومـة
حتمي حقوقهم و تـبرز مطالبهم
و تـــتــفـــاوض مع احلـــكـــومــة أو
ـنـظـمـات ـان او حـتى مع ا الــبـر
ــا كـانـت الـلــقـاءات ـيــة  إ األ
تــــكــــون امـــــا بــــشــــكل فــــردي او
مـجـمـوعـات صـغـيـرة غـيـر مـتفق
عــلـيـهـا  وال تــعـبـر عن كل االراء
بل سرعـان ما يتم تـسقيـطها من

قبل متظاهرين آخرين .
هـذا األمـر لم يـكن ولـيـد صـدفـة 
ا عمـلت عليه قـنوات إعالمية إ
صـــفــراء وســيــاســـيــ مــرتــزقــة
وإعالمـيــ مـأجـورين ونـاشـطي
اخلـارج  كل من هـؤالء وبـالـقـدر
الـــذي يــؤثـــر فــيه  كـــان يــنــادي
بــضــرورة أن ال يــكــون لــلــحــراك
قائـد او مجمـوعة تتـحدث عنه و

تظاهرين . تمثل ا
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الــنـتــائج كـانت انــحـســار كـبــيـر
ـطــالب لــلــحــراك دون حتـقــيـق ا
الـشـعـبـيـة احلقـيـقـيـة الـتي خرج
ــواطـن الــفـــقــيــر  مـن اجــلـــهــا ا
فــالــبــطــالــة واالمــراض والــفــقــر
واحملــاصــصـــة والــفــســاد ال زال
موجودا بل تـزايدت بنـسب اكبر
 ومـا تـغـيـرت سـوى احلـكـومة (
شكـليا)  انـتهت التـظاهرات الن
أجـورين اصـبـحوا اإلعالمـيـ ا

جـــــــزءا مـن احلـــــــكـــــــومــــــة االن
وتــســـلــمـــوا مــنـــاصب رفــيـــعــة
ستوى  وناشطي اخلارج قد ا
ـــهــــمـــة الـــتـي كـــانت اجنـــزوا ا
إسـقاط احلـكومـة حيـنهـا ( فقط
ال غيـر)  أما الـشبـاب البـسطاء
الــذين خـرجـوا حــبـا في الـوطن
ا مزايدات او تبعية فعال  دو
الحــد  اصــبــحــوا بال حـول وال
ـسـانـدة كـما قـوة و لم يـجـدوا ا

السابق .
تـظـاهرين ومن لم يـستـفـد من ا
في الوصول لـلمناصب الـعليا 
 يـــــحـــــاول االن اســــــتـــــمـــــالـــــة
عــــواطـــــفـــــهـم والـــــلـــــعب عـــــلى
مـشـاعـرهم  بـخــطـاب الـتـطـرف
والــــكـــراهـــيــــة ضـــد الـــطــــبـــقـــة
ــكـون الــسـيــاسـيــة احلـالــيـة و 
سـياسي مـحـدد دون غـيره  كي
يـــــــحـــــــصــــــد أصـــــــواتـــــــهـم في
االنـتـخـابـات الـقـادمـة وال يـعـود
يعـرفـهم في شيء  ويبـقى حال
ـعاناة اإلنسـان البسـيط بذات ا

دون تغيـــير .
والـسـؤال هـنـا : مـا غـايتـهم في
عـــدم الــســمــاح لـــوجــود قــيــادة

موحدة للمتظاهرين ?  
الــســـبب في ذلك يـــعــود إلى أن
هـذه االصــنــاف الـتـي ذكـرنــاهـا
آنـفا والـتي جـعـلت الكل مـقـتنع
بـضرورة أن يـبـقى احلراك دون
قـــائــد  هي من أرادت ان تــديــر
شـهد كي تـكون هي احملرك له ا
ــوجه وبـالــشـكل الــذي تـريـد وا
ـا يحـقق غـاياتـهـا وأهدافـها و

رسـومة والـوصول الى مـنافع ا
شــخـــصــيــة وغـــيــر شــخـــصــيــة
(مــصــالـح دول)  دون أن يــكـون
أمــامــهــا اي عــشــائق فــيــمــا لــو
تشكلت قيادة للتظاهرات. 

كــذلك  ان لـــوجــود شــخــوص 
تـــمــثل هـــذه الــتــظـــاهــرات  من
شــأنه جـعـل الـتــظــاهـرات أكــثـر
ســلـمــيــة وانـضــبــاطـا ومــحـددة
ـــطــالـب  بــذلـك قــد تـــتـــبـــلــور ا
مطـالبهـا وتتـحول إلى منـظومة
ثل عـلى شكـل حزب سـيـاسي 
حــقـــيـــقي عن الـــشــعـب الــثـــائــر
وبـذلـك حتـصــد مــقـاعــد ال بـأس
بــهــا في االنــتــخــابــات و تــكـون
البذرة احلقيقية للتغيير  وهذا
شبوهة  ما ال يروق لالطراف ا
الـــــــتي تـــــــســــــعـى إلى حــــــدوث
احــــتــــراب داخــــلي (شــــيــــعي -
شـــيـــعي)  فـــإن كـــانـت الـــثــورة
منـظمة و احلـراك سلمـيا  كيف
ســيـــتــمـــكن هــؤالء مـن تــنـــفــيــذ
اخملطط والوصول الى حالة من

الفوضى ! 
بـــذلك وبـــعــــد كل هـــذا الـــكم من
الشهداء واالف اجلرحى لم يكن
ـكـسب سوى تـغـيـير حـكـومة  ا
ـطـالب الـفـعـلـية يـعـني ذلـك أن ا
ـــتـــظـــاهـــرون من الـــتـي خـــرج ا
أجـلهـا  لم يـتم حتقـيـقهـا ابدا 
ومـــا يــــجــــعــــلــــهم فـي شيء من
الــهــدوء وعــدم الــتــصــعــيــد هـو
عـقود على الـتغـيير من أملـهم ا
خالل صندوق انتخـابات مبكرة

منتصف 2021.
بـواقـعـيـة اقـول  إنه حـلم بـعـيد
ــنــال و األمـل بــالــتــغــيــيــر من ا
خـالل االنـتـخـابـات الـقـادمـة هـو
ضــــرب من اجلــــنــــون و لــــعــــدة

أسباب :
1- وجـــود نـــســـبـــة كـــبــيـــرة من
الــفـقــراء و الـتـي تـقـدر ب 40%
من الـشـعب الـعـراقي  تـعني أن
استغالل هذه الـشريحة من قبل
معظم األحـزاب احلاليـة هو أمر
واقع ال مـــحــــاله حــــيث هم دون
ال والـنـفوذ تـلـكـون ا غـيـرهم 

والـسـلـطـة  وبـذلك سـتـعاد ذات
الوجوه وان اختلفت .

2- أحــزاب الـسـلـطـة لـديـهـا بـاع
طــويل في خــوض االنــتـخــابـات
وتـمــتـلك مـن الـتــنـظــيم احلـزبي
والـقـدرة عــلى  الـتـحــشـيـد  مـا
ـقاعـدها يـجعـلهـا شـبه ضامـنة 
وفـوز مـرشـحـيــهـا عـلى الـعـكس
شـاركـة و مبـتدأي من حـديثـي ا

التجربة .
3- ســـتـــعــمـــد مـــعـــظم األحــزاب
اخملــضــرمــة عـــلى جــلب وجــوه
شابـة وشخصـيات عامـة حديثة
الـعــهـد بــالـعــمل الـســيـاسي وال
مــــؤشــــرات فـــســــاد عــــلـــيــــهـــا 
ـــال والــتـــوجــيه وتـــدعــمـــهم بــا
ـــســمــيــات الــغــيـــر مــبــاشــر و
حزبية جديدة  وسرعان ما يتم
لـم الـــــشـــــمـل بـــــعــــــد نـــــهـــــايـــــة
االنتخابات واعالن النتائج  .
4- ال تـــزال نــســـبــة كــبـــيــرة من
الــشـعب الــعـراقـي غـيــر مـؤمــنـة
بــاالنــتـخــابــات وال تــعــقـد األمل
على نتائجها في التغيير  فهي
واثـقة من ان الـنـظام الـسـياسي
احلــالي فـاسـد بــسـواده االعـظم
وال خـالص مــــــنـه بــــــالـــــــطــــــرق
قراطية  لذلك ستعزف عن الد

شاركة في االقتراع .   ا
ــفــوضــيـة 5- مــعـظـم مـوظــفي ا
ستـقلة لالنتـخابات و حتديدا ا
ـناصب العلـيا فيها  أصحاب ا
قد  تعيينهم وفق احملاصصة
و االنــــتــــمــــاء لألحــــزاب  هــــذا
الــتـشـكـيك يــصل حـتى إلى قـمـة
ــفــوضـــيــة من الـــقــضــاة هـــرم ا

نتدب . ا
ـثل حقـيقي 6- عدم وجود 
لــلـمــتـظــاهـريـن و بـوزن شــعـبي
كـبـيـر  يجـعـلـهـم مصـطـفـ في
قـائمـة انتـخـابيـة واحدة  تـعزز
من حظـوظـهم في الفـوز و تدعم
قـضـيتـهـم بـشكـل مـسـتمـر حـتى
عـــنــــدمـــا يـــكـــونــــوا حتت قـــبـــة
ـان  و هـذه إحـدى عـوامل الـبـر
الـــوهن الـــتـي ذكـــرنـــاهـــا آنـــفـــا

بخصوص عدم وجود قيادة .

7- احملاصصة و انعدام سطوة
القانون وكثـرة االمتيازات التي
ان يـتـمتع بـهـا الـنائب في الـبـر
الـــــعــــــراقي وعــــــــــــــدم وجـــــود
احملـاسـبـة احلقـيـقيـة  سـيـجعل
حتى الذي كان مطالبا بالتغيير
و رشح من أجـل ذلك  سـنــجـده
يــغــوص في الــفــســاد والــتــلــذذ
بـنـعــيم الـسـلـطــة و تـرفــــــــهـا 
نــاســـيـــا من أتى بـه وصــوت له
والــقـــضـــيــة الـــتي كُـــلف بـــهــا 
والــشـواهــد الـتي تــدل عـلى ذلك
ـــــــــاذج كثيـرة جدا بحيث ال
حتـــــــــــصــــــــى  ومـن صـــــــــــلـب
تــظــاهــرات الــتــشــرين ذاتــهــا و

لالسف .
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يــعـــني أن الــعــراق مـــقــبل عــلى
تـظاهـرات الحقـة  تطـالب بذات
ـطـالب و تـثور من أجـل ابسط ا
احلــــقــــوق الـــتـي جـــزعــــوا وهم
ـا حتـقـيق  يــطـالـبـون بـهـا دو
وسنشهد كذلك تكالب األجندات
ــــرتـــــزقـــــة من أجل وتــــعـــــاون ا
اســــــتـــــغـالل أوجـــــاع الــــــنـــــاس
ــآرب لـــتـــحـــقـــيق الـــغـــايـــات وا
الشخصـية واإلقليمـية والدولية
 ما لم تصل الـطبقة الـسياسية
احلالـيـة إلى مرحـلة من الـنضج
ومــحــاولــة اإلصالح والــقــضــاء
على احملاصصة والفساد  إنها
بــدايـة الــشـروع ســتــكـون نــحـو
الــتـغــيـيــر الـتــدريـجـي حـتى في
بـــنـــيـــة اجملـــتـــمع الـــفـــكـــريـــة و
السلوكـية  فالتغـيير على شكل
انتـقالـة حادة لن يـكون لـه مكان
في الواقع  وإن حدث فـسيكون
اســوا من الــنـــظــام الــذي ســبق
(خـيــر مـثــال االنــتـقــال من حـكم
ــقـراطي)  ديـكــتــاتــوري إلى د
فالـعبرة لـيست بتـغييـر األنظمة
بل بـتـغـيـيـر طـبـيعـة اجملـتـمع و
ـنـشود ـا يـتالئم مع الـنـظـام ا

تطبيقه.
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نـصرمة تغـيرات الـسيـاسية واالقـتصـادية الـتي حصـلت في العراق خالل الـسنـوات ا ان ا
عـلومات ̈أفـضى الى خلق بـيئـة متـأزمة أدت الى تعـدد ا ¨وتعـرض البـلد الى أزمـات عديدة 
صداقيـة في تناول الوقائع واحلوادث التي تضـاربة وتقاطعها أحيانا ¨وغياب احلـقيقة وا ا
حتـصل ب احل واالخر ¨من قبل وسـائل االعالم وتاليـاً للمـتلقي ¨جـراء اختالف اخلطاب
ا علـومة  االعالمي والـسياسي وعـدم صدور التـشريعـات التي تتـيح حق احلصول عـلى ا
تداولة هي مـجموعة ـعلومة اسـتنادا الى الـتعريفـات ا انعـكس على دقتهـا ومصداقـيتها .وا
ـوضـوعـات الـتـي تـهـدف الى تـنـمــيـة وزيـادة مـعـرفـة ـوضــوع من ا احلـقـائق الــتي تـتـعـلق 
االنـسان ¨والتي تتـعلق باجلـوانب السيـاسية واالقـتصاديـة والعلـمية والـتاريخـية والتـعليـمية
عـلـومـات في الـتـأثـيـر عـلى اجلـمـهور ـؤسـسـات االعالمـيـة أهـمـيـة ا وغـيرهـا .وقـد أدركت ا
ـتلقي ـوضوعيـة كي تؤثـر وتكسب ا صداقـية وا ووضعت لـها خصـائص أتسـمت بالدقـة وا
ـتعددة ¨التي اضـحت تتسـابق وتتـنافس فـيما يـزاً ب وسائل االعالم ا وحتقق حـضورا 
بـينهـا في تغطـية الوقائع الـتي تولد في اجملـتمع وحتظى بـاهتمامه ¨وهذا االهـتمام ال يـقترن

ؤسسات الرسمية واخلاصة . بوسائل االعالم فحسب بل بسياسات الدولة وعموم ا
ـعـلـومـات وتنـظـيـمـها ودراسـتـهـا يـفـضي الى اتـخاذ الـقـرارات الـصـائـبة في إذ ان تـكاثـر ا
مـواجـهـة الـتـحـديـات والـصـراعـات واالزمـات الـتي تـهـدد الـدول واجملـتـمـعـات . وقـد أصـبح
تخلفة في كيفية تقدمة وا عاجلة ب الـدول ا علـومات هو معيار التميز وا امتالك وحيازة ا

ادية والبشرية . وارد ا علومات وتوظيفها في ا استثمار ا
ـعلومـة فيهـا بأهمـية بالـغة بوصـفها وهذا االمـر ينسـحب على وسائل االعالم الـتي حتظى ا
ا يـحتـاجه من مـعرفة ¨إذ ان ـتلـقي  أحـد عنـاصر الـصحـافة واالعالم الـتي تقـوم بتـزويد ا
ـعـرفـة الـوقـائع اجلـمـهـور الـذي يــتـعـرض لـوسـائل االعالم ¨يـجـد فـيـهـا مـا يـشـبـع حـاجـته 
واالحداث التي حصل ال سيما اثناء االزمة لتمنحه االمن والثقة واحلرية بالتصرف واحلكم
ا يـتطلب من القـائم باالتصال اسـتيعاب مـا ينقله لـلجمهـور للتأثيـر على اهتمـاماتهم وما ¨

تـغيرات الـسريعة فاجـئة وا يتـرتب من حتديات تـتولد من االزمـة التي تتـسم في الغالب  بـا
علومـة يقترن باحلرية وغياب ونشر الكـذب والتضليل تسود في بيئة ومجتمع .أن حصول ا
علومة الـتي تشكل مـعيارا وطريـقاً للوصول الـى احلقيقة يفـتقد الى اتاحـة احلصول علـى ا
التي تـتـطلب الـتـحقق وتـنـفي تهـمـة حتيـز الـوسيـلـة االعالمـية حـول قـضيـة ما ¨وبـذلك تـكون
عـلـومة مـقنـعة لـلمـواطن كي يفـهم ويسـتـوعب الواقع الـذي يعـيشه .وثـمة ارتـباط وثـيق ب ا
ـوضوعـيـة والـدقة عـلـومـات الـتي تطـلـقـها والـتي يـنـبـغي ان تتـسم بـا حِـسن ادارة االزمـة وا
ـعاجلة ¨بـاستخـدام الوثائق والصـور لتوكـيد وكشف احلقـائق حول القـضايا التي وكيـفية ا
ـا يحول دون رافـقت أزمة الـتظـاهرات قـبل وأثنـاء وقوعـها ووضع االسـتراتيـجيـات الكـفيـلة 
ـستقبل .وألن التطورات التكنلوجية في مجال االعالم واالتصال أضحت أحد وقوعها في ا
قترنة بـاالحاطة بكل ما يتعلق باحلدث عالمات العصر احلديث ¨بحكم التـنافس والسرعة ا
ستـمر مع تلك الوسائل كي تلقي ¨فأن ادارة االزمة ينـبغي عليهـا التواصل ا بدقـة ألقناع ا
تؤكـد حـضورهـا االيـجابي فـي التـأثـير ومـعـاجلة صـورة الـدولة الـتي تـثـلم او تتـراجع أثـناء
شكـلة التي رافقت التظاهرات االزمة ان لم تتعامل مـعها بصورة علمية وايـجابية .غير ان ا
ـا منح عـلومـات وصعوبـة احلصـول علـيها ¨ العراقـية هي إحـجام الـسلـطة عن توصـيف ا
لـلـشـائـعات بـيـئـة لـلنـمـو واالنـتـشار ¨وعـدم الـتـعـامل مع وسـائل االعالم في كـشف احلـقائق
لـلـحـوادث والوقـائع الـتي رافـقت االزمة ¨بل قـامت جهـات " مـجهـولـة " بتـحـطيم اجـهـزة تلك
الـوسائل . وغـلق عـدد من الفـضـائيـات من قـبل هيـئة االعـالم واالتصـال بذريـعـة التـحريض
على العنف ¨وقطع االنترنت وايـقاف منصات التـواصل االجتماعي في محاولـة للتأثير على
دعم الـتظـاهرات واالحـتجـاجات التـي اتسمـت بالسـلمـية والـتحـدي والديـنامـيكـية واالصرار
عـلى الـتغـير واالصالح في مـخـتلف اجملـاالت السـياسـيـة واالقتـصاديـة .وكان ابـرز اختالل
علومة في عدد الشـهداء الذين سقطوا أثـناء التظاهرات فقد وضعف في تعامل الدولـة مع ا
أعلن رئـيس اجلمـهوريـة برهم صـالح في مـؤتمـر دافوس الـذي عقـد في سويـسرا عن مـقتل
600 متظاهـر فيما ذكرت مفوضية حقوق االنسان في ذات الوقت عن مقتل 545 متظاهراً
فـيـما أعـلـنت قـنـاة العـراقـيـة شـبه الرسـمـيـة عن مـقتل 287 مـتـظـاهراً فـيـمـا لم تـعلق وزارة
الصحة عن اي حـصيلة باستثـناء اليوم االول من التظاهرات ¨غيـر ان وزير الصحة والبيئة
الـسـابق جعـفـر صادق عالوي أعـلن جلـريدة الـزمان ان 126 متـظـاهراً قـتـلوا ¨فـيمـا اعلن
هشام داود مستـشار رئيس الوزراء مـصطفى الكاظـمي عدد ضحايا الـتظاهرات بلغ 560
متـظـاهراً .ان مـشهـد تـعدد الـتصـريـحات واالرقـام الرسـمـية وشـبه الرسـمـية واخلـاصة من
ـعـلـومة ـذكورة ¨يـأتي بـسـبب غـيـاب ا وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعـيـة الـذي يـفـوق االرقـام ا
ا أتـاح جلـهات مـتـعددة ـعـززة بالـصور والـبـيانـات الدقـيـقة من قـبل اجلـهات الـرسمـية ¨ ا
ا يـؤكد أرتبـاك السـلطة في ادارة عـلومات ¨ تـفتقـر الى التـنسيق بـأطالق التـصريـحات وا
ـصداقية لكثير من وسائل االعلم عـند نشرها لألخبار التي اتسمت االزمة ¨وغياب الدقة وا
مولة لها ¨وهذا ؤسسة واجلهات ا ا يتناسب وخطاب تلك ا بالتلوين واالستـمالة العاطفية 
صداقيـة عند وقوع االزمات وضوعية والـدقة وا االمـر يتطلب تـشكيل جلنة خـاصة تعتمـد ا
ا ان البلد تلقي . طا قترنة بالوثائق والصور لكسب ثقة ا ـعلومة ا سؤولية في أعالن ا ¨وا
ـتـعـدد في خـطـابـاتـها ـسـتمـرة ووسـائل االعالم ا تـكـررة والـصـراعـات ا يـتـسم بـاالزمـات ا

واجتاهاتها االيدولوجيا .
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شـهــد الـبـيـت االبـيض صــبـاح يـوم
اجلـــمــعــة 2020/9/4 حـــفل تـــوقــيع
اتفاق تاريخي للـتطبيع االقتصادي
ـسـاهــمـة في تـسـويـة   مـن شـانه ا
ــلــفــات الــشــائــكــة واحــد مـن اهم ا
لـــلـــغـــايـــة في  اوربـــا حـــيث جـــرى
تـوقـيــعه  بـ الـرئــيس الـصـربي -
الــكـــســـنــدر فـــرنـــســيـس  ورئــيس
الــوزراء الـــكــوســوفي - عـــبــد الــله
هـوتـي  بـرعـايـة الـرئـيس االمـريـكي
سـتشار ترامب وبـحضـور صهـره ا
جــاريـــد  كـــوشــنـــر  بـــعــد جـــهــود
ووساطة  بذلها  روبرت اوبراين  -
ــوفـد مــســتــشــار االمن الــقــومي وا
االمـريــكي - ريـتـشـارد غـريـنـيل  مع
مــسـوءولي صـربـيــا وكـوسـوفـو من
اجـل الـــتـــوصل الـى هـــذا االتـــفـــاق
التاريـخي بعد ان اسـتغرق اخلالف
احلـاد بيـنهـمـا عقـودا  الن احدا لم

!... يحاول معاجلة االمر 
قــال تـرامب ان صـربــيـا وكـوسـوفـو
تـعهـدتا تـطـبيـعا اقـتصـاديا خـاصة
وانه كانت خالفـات كثيـرة بينـهما 

لكن االن توجد محبة بينهما ...
ـوقفـها لـقـد كانت صـربـيا حتـظى 
اخلاص برفض االعتراف باستقالل
بعد كوسوفـو الذي اعلن عام 2008 
حـرب طـاحــــــنـة خـلــــــــفت اكـثــــــر
مـن 13 الف قـــــــتـــــــيـل فـي اواخــــــر
اضي  ومدعومة تسعينات القرن ا
فـي مـــوقــــفــــهــــا هــــذا من روســــيـــا

!?... والص
قــمــة واشـــنــطن الـــعــاصـــمــة الــتي
شــهــدت اجــتــمـاعــات مــطــولــة يـوم
اخلـــمــيس 2020/9/3 بــ الــرئـيس
الصربي فـوتشيش ورءيس الوزراء
الــكـــوســـوفي - عـــبـــد الـــله هـــوتي
بــوســاطــة قـادهــا مــســتــشـار االمن

ـوفد الـقومي االمـريـكي لتـرامب وا
االمـريـكي غـريـنـيل  وهـنـا البد من
الــتـــنــويه ان هــذه الــقـــمــة لم تــكن
مـــالـــوفــة حتـت رعــايـــة الـــواليــات
ـتـحــدة  الن االوربـيـ يــتـولـون ا

لف ..! عادة هذا ا
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ـبــاحـثـات الـصـعـبـة وقـد شـهـدت ا
بـيـنـهـمـا ضـغـوطـا هـائـلـة من اجل
اذابــة اجلـلـيـد والــتـوصل الى هـذا
االتــفــاق الــذي يـــهــدف تــرامب من
ورائـه حــتــمــا لــضــمــان انــتــخــابه
وتــوظــيـفه فـي عـمــلــيـة نــشــاطـاته
وتـمرات االنتخابية الدعائية في ا
داخل الـواليات االمـريـكـية من اجل
الــفــوز بـــواليــة ثـــانــيــة فـي شــهــر

تشرين الثاني 2020..
تامل واشنطن من هذا االتفاق ب
صـــربــيـــا وكــوســوفـــو الن بــنــوده

تـتـضـمن مـقــتـرحـات لـفـتح الـطـرق
والــسـكـك احلـديــديــة واالتــصـاالت
ـا يـوءدي الى اجلـويــة بـيـنــهـمــا 

تعزيز اقتصادات البليدين ...
وتسـعى كوسـوفو الـتي انفـصلت 
واعــلــنت اســتــقاللــهــا بــدعم دولي
واسع الى انـتزاع اعـتـراف صربـيا
بها -كدولة مستقلة - منفصلة ...!
وقــال رءيس الــوزراء الــكــوســوفي
الـذي لم يـشتـرك  الـرئـيس - هاشم
ــــفــــاوضــــات وحــــفل نــــاجي فـي ا
تـوقيع  االتـفاق   كـونه مـتهـما من
قــبل الـقــضـاء الـدولـي في حـزيـران
بــارتــكــاب جــرائم حــرب  الــتــفـاق
خطـوة الى االمام باجتـاه التـطبيع
الــنـهــاءي مع صــربـيــا واالعــتـراف

تبادل بينهما ... ا
من جــانب اخــر اعـلـن نـتــيــنـيــاهـو
قــــــــائـالً: ان دائـــــــرة االعـــــــتـــــــراف
ـتـوقع بــاسـراءيل تـتــوسع  ومن ا

انضمام مزيد من الدول ...
وقــال ايـضــا : سـتــكــون كـوســوفـو
الــــدولــــة االولى ذات االغــــلــــبــــيــــة
ـسـلـمـة تـفـتح سـفـارة فـي الـقدس ا
...! كما ان صربيا اعترفت بالقدس

عاصمة السرائيل  ...!
  وسـتفـتح مكـتبـا جتاريـا لصـربيا
فـي الـقـدس وسـتـتم هـذه الـعـمـلـية
بـحلـول تـموز 2021 عـملـيـا : كانت
ادارة تـرامب اول من اطـلق مـبادرة
ارســـــاء الـــــسالم بـــــ صــــربـــــيــــا
وكـوسـوفـو بـعــد اكـثـر من عـشـرين

عـامــا وحــصـلـت مـحــادثـات ذات /
نوايا حسنة في البيت االبيض في
ــاضي ثم دعــا تـرامب شــهــر اذار ا
سابـقا الى عـقد اتـفاق تـاريخي في
احلــوار بــ صــربــيــا وكــوســوفـو
بـاجـواء من احلــمـاسـة وابــعـاد مـا
طــرح سـابــقـا مـن خالفـات من اجل
ثيرة حل مسألة تقسيم االراضي ا

للجدل .
تـنـقـسم االراء حـول االسـبـاب التي
دفـعت ادارة تـرامب الى الـتـشـجـيع
على احلوار في زاوية مـنقسمة من
اوروبــا ويـظن الـبــعض ان تـرامب
اراد ان يظـهر بـصورة رجل الـدولة
قــبل االنــتــخــابــات الــرئــاسـيــة في
تشرين الثاني 2020 وبعدما فشل
في حتـــقـــيق جنـــاحـــات بـــارزة في
مــجــال الــسـيــاســة اخلــارجــيـة في
كـــوريــا الـــشـــمـــالــيـــة وايـــران قــد
يـسـتـفـيـد مـن طـرح نـفـسه كـصـانع
سالم في البلقان خالل حملة اعادة
انتخابه ...قد تـتلق هذه التحركات
بـحـسـابـات اسـتـراتـيـجـيـة اخرى 
ــــا بــــهــــدف جتــــدد االلــــتــــزام ور
ـلف الى التـصدي االمريـكي بـهذا ا
جلـهـود الــصـ وروسـيــا الـرامـيـة
الى توسـيع نفوذهـما في البـلقان 
ـقــابل يــبـقـى نـفــوذ االحتـاد وفي ا

ا يتمناه ..  االوروبي اضعف 
لم يــــنــــجـح االحتــــاد االوروبي في
تـسـهــيل مـســار تـطـبــيع الـعالقـات
تـدريـجـيـا بـ صـربـيـا وكـوسـوفـو

رغم اطالق محاوالت متكررة طوال
ســـنـــوات  وفي غـــضـــون ذلك  لم
تـعــد صـربـيـا وكــوسـوفـو تــتـفـقـان
بـوعـود االحتـاد حـول انـتـسـابـهـمـا
الـــيه يـــومـــا  فـــبـــدات مـــحـــاوالت
صــربــيــا الــشــاقـة لـالنــضـمــام الى
االحتــاد االوروبـي مــنـــذ اكـــثــر من

ست سنوات تنهار ...!
WÐuKD  dO¹UF

ولم حتــصل كــوســوفــو بــعــد عــلى
احلـق بــالــدخــول الى دول االحتــاد
االوروبي بـال تـــاشـــيـــرة مع انـــهـــا

طلوبة  عايير ا تلبي ا
ــفــاوضــات الــتي ادى لم تــنــجـح ا
فــــــيـــــهــــــا االحتــــــاد االوروبي دور
الوسـاطة التي دامت تـسع سنوات
بدءا من 2011 في كـسـر اجلـمـود 
او تـــقـــرب الــــبـــلــــدان من االحتـــاد
وانــدمــجــا مـــعه  لــكــانت احلــدود

الوطنية ستخسر اهميتها ...!
ـرحلة ويبـدو هذا احللم مـكنا في ا
ـــقـــبــلـــة  لـــكـن يــجـب ان يـــكــون ا
االحتـــــاد االوربـي حـــــاســــــمـــــا في

مواقفه لتحقيق هذا الهدف ...!
لــكن تــبــقى امــريــكــا هي صــاحــبـة
الــقــوة والـنــفــوذ من اجـل حتـقــيق
مصاحلـها االستـراتيجـية وال تهتم
ا يـترتب من مـواقف قد تـبدر من
انيـا او فرنسا او غـيرهما وهذا ا
مــا نــســتـــبــعــده في ظـل ســيــطــرة
القطب الواحد  عـلى جميع مناطق

نفوذها ...?!
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بـالتـوافق مع
اجلـــــــــهـــــــــات
ســــــؤولة. ا
…—«“u « Í√—

وزير الشباب
والـــريــــاضـــة
عدنان درجال
كـــــــــــــــــان أول
ـــــــبـــــــادرين ا
إليــــــــــصـــــــــال
هـــــــــــــمــــــــــــوم
الــريــاضــيــ
إلى اجلــهــات
اخملـــــتـــــصــــة
بــــــــضـــــــرورة
عودة النشاط
الـــــريـــــاضي
خـــــاصـــــة مع
حــــــــــــاجــــــــــــة
ــنــتــخــبــات ا
واألنـــــــــديــــــــة
لإلعــداد بــعـد
الـــــــــتــــــــــوقف

الطويل.
الــوزيــر حتـدث

فـي وقت ســـــــابق عـن ضــــــرورة
الــــــعــــــــــــودة مـع الــــــتــــــــــــزام
ــــســــؤولـــيــــة من اجلــــمــــيع بــــا
خــــــالل االلــــــتـــــــزام الــــــكـــــــامل

مـــجــمـــوعــة واحـــدة أفــضل من
الــنــاحــيــة الـفــنــيــة ولــصــــــالح
الــكـــرة الـــعـــراقـــيـــة لـــكن األهم
سالمــة الالعــبــــــــ واألجــهـزة

الفنية.
وأ أمـــلــنـــا كـــبـــيـــر في جلـــنــة
سـابقات بـالهيـئة التـطبيـعية ا
أن حتــــدد نـــهـــايــــة الـــدوري في
مــوعـد أقـصـاه يـونـيـو/حـزيـران

قبل. ا
 ôuD³ « ¡UG « 

وبـعـد إلـغـاء عـدد من الـبـطـوالت
ـــخــتـــلـف األلـــعــاب احملـــلـــيـــة 
الــريـاضــيــة وأولــهــا دوري كـرة
الـــقـــدم تـــطــــلع الـــريـــاضـــيـــون
الـعـراقـيـون السـتئـنـاف الـنـشاط
عـــلى غــرار كــثــيـــر من الــبــلــدان
الـــــعــــــربـــــيـــــة اجملـــــاورة إال أن
أحالمـــهم حتـــطـــمت مـع زيــادة
عـــــدد اإلصــــابــــات بـــــفــــيــــروس
كـــــورونــــا ومــــا تــــبـــــعــــهــــا من
إجــراءات وقـــائـــيـــة اتــخـــذتـــهــا
الـــدولــة لـــلــحـــد من تـــفــــــــــشي

الوباء.
وفــــرض الــــواقع الــــصــــحي في
زيد من االرتـباك على العــراق ا
ـشـهـــــــد الـريــاضي لـتـتـزايـد ا
الــتـــســاؤالت حــول كــيــفــــــــــيــة
الــــتــــعــــامـل مع هــــذا الــــظــــرف

ÊU e « ≠œ«bGÐ

قـــال رئـــيس الـــهــيـــئـــة اإلداريــة
لـنـادي أربـيل عـبـد الـله مـجـيد
إن نـــظــام اجملـــمــوعــتـــ يــعــد
ـنــاســبــة لــلــمـوسم الــطــريــقــة ا
ــــقـــبـل في الـــدوري الــــعـــراقي ا

متاز. ا
وقــال مــجـــيــد في تــصــريــحــات
صحفـية نظام اجملمـوعت مهم
لــلـــخـــروج من دوامـــة الــزمـــــن
الـــتي تـــضـــغط عـــلى الـــهـــيـــئــة

التطبيعية.
وأضــاف أربــيل يـــفــضل إقــامــة
ـــــقــــبـل بــــطـــــريـــــقــــة ــــوسـم ا ا
مجـموعـت شـماليـة وجنـوبية
ثـالـية لـتنـظيم ألنـها الـطـريقـة ا
الـــدوري وفق ضـــغـط جـــائـــحــة
كــورونـــا وعــدم مــنـح األنــديــة
حق التـدريبات اجلـماعـية حتى

اآلن.
وأوضـح من الــــصــــعب إقــــامــــة
الــــــــــــدوري قـــــــــــبـل شــــــــــــهـــــــــــر
ــقـبل ديــســمـبــر/كــانــون أول ا
وبـالــتـالي عــامل الـزمن ســيـطل
بـــــرأسه مـن جـــــديــــد لـــــضـــــغط
ــســابـقــة وبــالـتــالي اعــتــمـاد ا
دوري اجملــمـــوعــتـــ هــو احلل

األمثل.
وأشــــــــــار إلى أن الــــــــــدوري من

WOÐUOM « W{U¹d « dN³¹ ÍUð Í«u*« œU%≈
بغداد- الزمان

زار رئـــــيـس جلـــــنـــــة الـــــشـــــبــــاب
ــانــيــة عــبــاس والــريــاضــة الــبــر
عــلــيــوي مــقــر االحتـاد الــعــراقي
ــــركــــزي لـــلــــمــــواي تــــاي وسط ا
العاصـمة بغـداد و كان باسـتقباله

قبل وسم ا واجهات ا Í—Ëœ∫ تستعد فرق الدوري 
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ستشفى درب ناظم شاكر في ا »ÊUM¾LÞ∫ درجال يطمئن على صحة ا

∫‰U³I²Ý«

واي احتاد ا
تاي يستقبل
رئيس جلنة
الشباب
والرياضة

عباس عليوي 

ـقرر أن الـبـطـوالت اخلـارجـيـة ا
تشارك بها.

الحـقـا بـدأت األنـديـة تـرفع حـدة
اخلـطــاب حـتى أن رئـيس نـادي
الديوانـــــية صرح بأنه سيمنح
اجلـهاز الـفـني الضـوء األخـضر
للعودة لـلتدريبـات بغض النظر
عن قـــــرار خـــــلـــــيــــة األزمـــــة مع
الـتـأكـيـد عــلى االلـتـزام بـشـروط

الوقاية.
Êu³ŽôË ÊuÐ—b

ـدربــون والالعـبــون يـصــفـون ا
أنــفــســهم بــاألكــثــر ضــررا بــعـد
ـاضـي وتــأخـر ــوسـم ا إلــغـاء ا
ــا الــتـــدريــبـــات اجلــمـــاعــيـــة 
الـية تـسبب بـتـوقف حقـوقـهم ا

حل عودة النشاط.
ــــــدربــــــ وأطــــــلـق عــــــدد مـن ا
تــصــريــحــات غــاضــبــة عــبـر
وســـــــــــــــــــــــائــل اإلعــالم
مـــلــخـــصــهـــا عــدم
وجــــــــــــود أي

مـبـرر لعـرقـلة عـودة األنـدية
لــلـتــدريـبــات بـيــنـمــا عـبـر
الــالعـــــــــــــبــــــــــــــــــــــون عـن
اسـتــيـائـهم من مـــــــوقف
ـســــــــــؤولـة اجلــهــات ا
عـــبـــر تـــدويـــنـــات عـــلى

وسائل التواصل.
إحـــدى الــــتـــغـــريـــدات
لالعـب ســــجــــاد رعـــد
عــــلى تـــويــــتـــر جـــاء
فيــــــــها: "تطـبيـعية
الـسـمـاء فـتـحـــــــت
اآلفـــــــــــــاق أمــــــام
الــــزيــــارات مــــتى
تـــــــــــــفــــــــــــــــــــتـح
تطبيعية األرض
الطريق لألندية
بـــالــــتـــدريب?"
قـــــاصـــــــــــــدا
الـــــهــــــيـــــئـــــة
الـتـطـبـيـعـيـة
لــــــكـــــــــــــرة

القدم.

ضــاقت ذرعـا من
اإلغالق وابـتـعاد
العـــــبــــيـــــهــــا عن

التدريبات.
ومـع جتـــــــــــــاهـل
عــودة الــريــاضـة
لـلـمالعب رفـعت
األنـديــة صـوتـهـا
عــلــنــا بــضــرورة
احتـرام رغـبتـها
والـــســــيــــر عـــلى
خـــــــــــــــــــطـى دول
اجلـــــــــــــــــــــــــــــوار
حـــفـــــــاظــا عــلى
الـــــــــتـــــــــوازن في
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ـــــــركـــــــز االول في أســـــــلــــــوب ا
الـنـنـشـاكـو كـبـار فـيـمـا جاء في
ركز ركـز الثاني لـبنـان وفي ا ا
ــغــرب ولــيــبـيــا وفي الــثــالث ا
اســلـوب غــرابــلــيـنغ كــبــار نـال
ــركــز األول لــبــنــان ثم تــونس ا

ركز الثالث للعراق وا
 واضــاف الــشـمــري ان الــعـراق
تــمـكـن في أسـلــوب الــنـنــشــاكـو
ركز صغار من احلصـول على ا
الـثـالث مع لــبـنـان فــيـمـا احـرز

غرب ثم ليبيا. ركز االول ا ا
وكـان الـعــراق ضـيف الـبــطـولـة
الــعــربــيــة االفــريــقــيــة لــلــقــتــال
الــــوهـــمي عـن بـــعــــد الـــشــــهـــر
ــاضي الــتي اقــامــهــا االحتـاد ا
العربي لرياضة اجليت كون دو
ـشــاركـة اكـثـر من الـفي العب
وبـــــرعـــــايــــة وزارة الـــــشـــــبــــاب
والـريـاضـة تـنـفيـذا لـتـوجـيـهات
وزير الشـباب والريـاضة عدنان
درجــــال بــــضــــرورة الـــتــــواصل
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اعرب مهاجم نـادي السيلـية القطـري البرازيلي تـياغو بيـزيرا عن يقته بـتشكيل
نتخب الوطني لكرة القدم مهند علي . ثنائي جيد مع مهاجم ا

وقـال بيـزيـرا  إنه حـظـيت بـثـقـة كـبـيـرة في السـيـلـيـة وسـنـقـاتل من اجل نـتـيـجة
إيـجــابـيـة امــام الـسـد.واكــد قـائالً واثق مـن تـشـكــيل ثـنــائي هـجـومـي جـيـد مع
العراقي ميمي.وانتقل ميمي الى صفوف السيلية قادماً من الدحيل على سبيل
اإلعـارة. وقـدم مـيـمي مـبـاراة كـبـيـرة امـام الـريـان في اجلـولـة األولى من دوري
بـاراة التي انـتهت بالـتعادل جنوم قطـر حيث سـجل هدف فريـقه الوحـيد في ا

اإليجابي 1-1.

رئــيس االحتــاد مــصــطــفى جــبـار
علك والهيئة االدارية.

وذكـــر بـــيـــان لالحتـــاد ان رئـــيس
جلنة الشباب والـرياضة النيابية
ــا شـــاهــده من ابـــدى ســعـــادته 
اجـراءات وقائـية حـسب تعـليـمات

خليـة االزمة بااللـتزام باالرشادات
الــصـحــيـة مــثـمــنـاً بــالـوقت ذاته
جـــهــود رئـــيس واعـــضـــاء احتــاد
ـواي تــاي الـتي بــذلت لـتــطـويـر ا
الــلـعــبـة فــنـيــاً واداريـا و ايــصـال
ـركــز الـتـدريــبي بـهــذه الـصـورة ا

ـمـيـزة الـتي تـعـطـيـنـا االمل بـأن ا
الـريـاضـيـ بأمـكـانـهـم الـنـهوض
بـريــاضــــــــتــهم والـتـــــــقـدم بــهـا

لالمام.
واوضـح ان عـــــلـــــيـــــوي شـــــاهــــد
راحل ترميم فيديوهـات توثيقـية 
ــركــز الــتـــدريــبي وحتــويــله من ا
بـنـايـة خـربة الـى موقـعـا ريـاضـياً
رائـــعــاً واطــلع عــلـى مــلــخــصــات
لــلـــبــطــوالت الــتي شــــارك فــيــهــا
ابـطـال الــلـعـبـة عـربــيـاً واسـيـويـاً

ودولياً.
واعـــرب عـــلــــيـــوي عن ســــعـــادته
ــسـتــوى الالعــبــ و امـكــانــيـة
حتـقــيق اجنـازات عــلى مـســتـوى
عـــالٍ وبـــاالمـــكــان اعـــداد ابـــطــال
اللعبة وتهيئتهم ليكونوا مشروع
بـية يـداليـة االو احلـصول عـلى ا
ـــؤمل ادخــال الـــلــعــبـــة ضــمن وا
ــبــيـاد ــبي في او الــبـرنــامج االو
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بــــشــــــــروط الــــوقـــايـــة دون أي
تــــــهـــــاون مــن أجل إجنــــــــــــاح
قــــــــــــــرار اســــــــــتــــــــــئــــــــــنــــــــــاف
الـــتــــــدريــــــــبــات اجلــمـــاعــيــة

حمّادي احمد
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ــديـر الــتـنــفــيـذي لــلـجــنـة نــفى ا
ــبــيــة الــوطــنـيــة الــعــراقــيـة األو
السيد جزائـر السهالني إتصاله
 فـالح حـسن ومــطـالـبــته االخـيـر
ــنـصـب نـائب بــعـدم الــتــرشــيح 
ــبـــيــة في رئـــيس الـــلــجــنـــة األو
ـكـتب التـنفـيذي إنـتخـابات ا
ـــــــقـــــــبــــــــلـــــــة.أكـــــــد ذلك ا
الـســهالني عـبـر إتـصـال
هــــاتــــفي أجــــراه مــــعه
ـــــــــكــــــــتـب االعـالمي ا
بية الفتاً للجنة األو
الى انه لـم يـتــصل
بـــالــســـيـــد فالح
حـــسن مــــنـــذ
أكــــثــــر من
شـهـر وان
مــــــــــا ورد

تـــــمـــــهـــــــــيـــــدا النــــــــــــــطالق
البطوالت.
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جـــنــة الــشــبـــاب والــريــاضــة
وبـعــد أن الـتــمــست الـرغــبـة
الـكــبـيــرة لـدى الــريـاضــيـ
بـالــعـودة بــدأت خـطــواتـهـا
باجتاه اجلـهات احلكـومية
في خـليـة األزمـة والتـحرك
اجلـــاد إلقـــنـــاع اجلـــهــات
ــســؤولـــة عن الــقــطــاع ا
الــــصــــحي بــــالــــعـــودة
ــشــروطــة بــتــطــبــيق ا
الـــــــبــــــــروتــــــــوكـــــــول

الصحي.
وتـــــدرك الـــــلـــــجـــــنــــة
ـسؤولـيـة الـتي تقع ا
عـلى عـاتـقـهـا بـعـد أن
ضــج الــــــــــــــــــــــــــوســط
الـريـاضي بـاالنـقـطاع
الــطـويل لـتــحـمل تـلك
االنـفــعــاالت وتـنــقـلــهـا
خلـلــيـة األزمـة من أجل
اخلـروج بـقـرار يـتـناغم
مـع رغــــــبــــــة األنــــــديــــــة
واالحتادات الرياضية.

األندية تتفاعل
األنـــــديــــة الــــتـي أبــــرمت
تـــعـــاقـــداتـــهـــا وحتـــضــرت

ـوسم بــشـكل كــامل النــطالق ا
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يزة خالل حقق العراق نـتائج 
مـشـاركـته في الـبـطـولـة الـعـربـية
االولى لــلـنــاشـئــ والــنـاشــئـات
لــلـجــيت كــون دو الــتي نـظــمــهـا
االحتـاد الـعـربي لـلـعـبـة واقـيمت
نصات االلكترونية بسبب عبر ا
جــائــحــة كـورونــا فـي أسـلــوبي
الــنـــانـــشــاكـــو وغــرابـــلـــيــــــــــنغ
ـــــشـــــاركــــة 1500مـــــشـــــتــــرك
ـــثـــلــون الـــعــراق ومــشـــتـــركــة 
واالردن وســــــوريـــــا ولــــــبـــــنـــــان
وفلـسط والـكويت والسـعودية
والــــبـــــحــــرين وقــــطــــر ومــــصــــر
والـــســودان ولـــيـــبـــيـــا وتـــونس

غرب. واجلزائر وا
وقــال عـضــو جلـنــة اجلـيت كـون
دو الـعـراقـيـة هـمـام الـشـمـري ان
تـحـققـة ثمـرة الرعـاية الـنتـائج ا
الــتي حـصـلـنـا عـلـيـهـا من وزارة
الـشـبــاب والـريـاضـة مــبـيـنـا ان
ـنــتــخب الــعــراقي حـصـل عـلى ا

الـــيــــوم في نــــبــــأ صـــحــــفي من
تـصـريح نـسب إلـيه هي أقـاويل
يـتنـاقلـهـا بعـضهم بـصورة غـير
صـحيـحة للـتشـويش علـى حالة
االستقرار التي شهدتها احلركة
بـية الـعراقـية بـعد األو
ــــؤتـــمـــر ا
االســت

ثـنـائي األخـيـر".وأضـاف نـأسف
بحب وإحـترام حيـال ما يقع به
بعض الـصحـفيـ من خطـأ غير
مـقصـود عـند إعـتـمادهم مـصادر
غــيـر مـوثـوقـة ونـشـرهم االخـبـار
قـبل الـتـحـقق مـن صحـتـهـا آمالً
ـعـلـومة من اجلـمـيع إســـــتـقاء ا
مـن مـــصــــادرهــــا الــــرســـــــمــــيـــة

باشرة. وا
ومـضى الــسـهالني لـلـقـول ان
عـمله يـنصـرف الى الـتنـظيم
االداري وتنـفـيذ مـا آلت إليه
مقـررات اجلمعـية العـمومية
ــؤتـــمــرهـــا االســتـــثـــنــائي
األخـــيــر أو مــا يـــطــلـــبه مــنه
رئــيـس دائــرته الــســـيــد رعــد
ــــــديـــــر حــــــمــــــودي.وشــــــدّد ا
بية على التنفيذي للجنة األو
ان تـــفــصـــيالت عـــمـــله جتــري
خـارج الـتـكـتالت االنـتــــخـابـيـة
أو االتــفــاقـــات اجلــانــبــيــة الــتي
تـــثـــيـــرهـــا تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة
وتــصـاريـح ال تــسـتــنــد الى
شـخصـيـات معـرّفـة بذاتـها

بشكل واضح وصريح.
وبــصـــدد مــا أثـــيــر حــول
ــزعــوم بـفالح إتــصــاله ا
ــــــديـــــر حــــــسن خــــــتـم ا
ـبية االداري للـجنة األو
جـــــزائـــــر الـــــســـــهالني
ــــــنح قـــــــائـالً انه ال 
ساحة التي نفسه ا
تـتـيح له مـطـالـبـة
جنـم كـــــــبــــــيــــــر
وإداري مجرّب
بـــــحـــــجم فالح
حــــــــــــــــــــــــــــســن
بــاالنـــســـحــاب
ــــــــــا يــــــــــراه
كانته مناسباً 
وجتــــــــــربــــــــــته
االداريــــــــــــــــــــــــة

. اضيةّ ا

وتـنــظـيم الــبـطــوالت الـعــربـيـة
ــا يــســهم والــدولــيـة 
في دعـم الــــــلـــــعــــــبـــــة
وانــــتــــشــــارهــــا في
قـــــــارتي آســــــيــــــا

وافريقيا.
واعــــتـــــمــــدت
لـــــــعــــــــبـــــــة
اجلــــــــــــيـت
كــــــــــون دو
رسمـيا في
الـــــــعــــــراق
عــــــــــــــــــــــــام
2018 من
خـــــــــــــــــــالل
دخـــــــــــــــــــول
عــــــضــــــويــــــة
االحتـــــــــــــــــــــــــاد
الــعـربـي لـلــعـبـة
والقــت رواجــــــــــــــــا
وانتشارا سريعا من

خالل اعـتـمـادها فـي سبع

مــحـافــظـات هي بــغـداد وكـربالء
ومـيسـان والـبصـرة وديـــــــــالى
والسليمانية ونيــــــــنوى في
حــــــــــ  تــــــــنــــــــــــــظـــــــيم
الـــبـــطـــــــــــوالت احملـــلـــيـــة
مــــطــــلع الــــعـــام احلــــالي
بـــأقــــامـــة مـــنــــافـــســـات
لـلـنــاشـئـ والــشـبـاب
ـــــتـــــقــــــــــــــدمـــــ وا
ـشــاركـة 15 نــاديـا
وســيـكـون لــلــــــــعـبـة
شــأن كــبــيــر في قـادم
االعـــــــــــــوام مـن خـالل
االقــبــال الـــكــبـــــــــيــر
عـــــلـــــيـــــهـــــا مـن قـــــبل

الشباب 
وان ابـتكـار هذه الـلعـبة
الــقـــــــــتــالــيــة يـــــــــعـود
الى اسـطـــــــــورة الـفـنـون
الـقــــــــتـالـيـة بـروسـلي الذي
اعــــــــــــلـن عن انــــطـالقــــهــــا في

العام 1967.

w Ëb « r−MK  WO×B « W U(« lÐU²¹ ‰Uł—œ

qOÐ—√ s  d Uý rþU½
ÊU e « ≠œ«bGÐ

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ان جنوم الرياضة وروادها
ثروة وطـنيـة حقـيقـية وارث عراقي
يـــســــتـــحق مــــنـــا ان نـــقــــدم له كل
مـانسـتطـيع ولن نـقصـر معـهم ابدا
في الـعـالج او رعـايـتـهم لـرد الـدين
لــهم جتـاه بـلــدهم  جـاء ذلك خالل
ـسـتشـفى الـتي يـرقد زيـارته  الى ا
فـيـها الـكابـ نـاظم شـاكر الـذي ما
زال يــــعــــاني تــــبــــعــــات اصـــابــــته
ستـجد  وتمت بفـيروس كورونـا ا
الـــزيــارة بــالــتــنـــســيق مع وزيــريّ

ــركــزيـة الــصــحــة في احلــكــومــة ا
ــسـتـشـفى الـذي واالقـلـيم ومـديـر ا
يقيم فـيه الكابـ شاكر في اربيل .
وبـعث درجال رسـالة اطـمئـنان الى
االوسـاط الريـاضـية واجلـمـاهيـرية
عن صحة الكاب واستقرارها االن
اذ يـنــال الــدعم واالشــراف الــطـبي
الالزم والـعنايـة الفائـقة متـعهدا
بــاســتــعــداده الــتــام لــنــقـلـه خـارج
الـعــراق لـلـرعــايـة الـطــبـيـة اذا لـزم
االمـر  وقــدم درجـال شـكـره الـبـالغ
ستشفى الكات الطبيـة في ا الى ا
ركز واالقليم ووزيريّ الصحة في ا

ــتـابــعــتـهم ومــديــر صـحــة اربــيل 
سـتمرة للـحالة الـصحية لـلكاب ا
شـــاكـــر . من جـــهـــته ثـــمن الـــنــجم
الدولي السابق ناظم شاكر الزيارة
ـة لوزيـر الشـباب والـرياضة الـكر
عـدنـان درجــال واالثـر الـطــيب لـهـا
كــــونـــهــــا تـــزيــــد من قــــوة حتـــديه
لــلـمــرض ووجه من خالله الــشـكـر
الى جـمـيع الـريـاضـيـ وجـمـاهـير
الـــكــــرة الــــذين غــــمـــروه بـ فــــيض
اعــتـزازهم مــؤكــدا انه ســيـتــجـاوز
االزمـــة الــــصـــحــــيـــة ويــــعـــود الى

جماهيره ومحبيه. 

 جزائر
السهالني
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اســـتــحــدث قــصـــر الــثــقــافـــة والــفــنــون في
ـنصة الديـوانيـة نافذة إلـكتـرونية تـبث على ا
الـرسـمــيـة بـعـنـوان (مـسـرحـيـون ديـوانـيـون)
ـاضـيـة ووفـقـا لـصـفـحـة انـطـلـقـت اجلـمـعـة ا
وزارة الــثـقـافــة في (فـيـســبـوك) تـســتـعـرض
النـافذة إعـتـمادا عـلى قاعـدة بيـانات خـاصة
بـوحدة التوثـيق في القصـر أهم األسماء في
ــســرح الــديـوانـي ومــا قـدمــوه من فــضــاء ا
مـنــجـز خالل حـيــاتـهم الـفـنــيـة  واإلنـطالقـة
ــســـرحــيــ كـــانت مع الـــرواد وتــنـــتــهي بـــا
الـشـباب ويـتـم حتديـث قـاعدة بـيـانـاتـهم كل
ـتــنـاول الــبـاحــثـ سـتــة  أشـهــر لـتــكــون 
سرحي.و رحب الـعديد هـتمـ بالشـأن ا وا
من الفـنـان  بـاخلطـوة معـتـبرين بـأنهـا جزء
ـا مـن الـعـرفــان والـوفــاء من إدارة الـقــصـر 
قدمـوه من مـشاريع مـعـرفيـة وجـمالـية خالل
مسـيـرتهم الـفـنيـة. وكانـت احللـقة األولى مع
الـفنان مهند ابراهيم العميدي
مـسـتـعــرضـاً رحـلـته
وإبــداعـاته واألثـر
الـــــذي تــــــركه .
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ــمـثـل الـســوري يــشـارك في بــطــولــة الـفــيــلم الـقــصــيـر ا
(زمــكــان) إخـراج ولــيــد الــدرويش وتــألــيف روان الــعــبـد

ؤسسة العامة للسينما . وإنتاج ا
wKŽ b³Ž Í“u  —«d

الـباحـث العـراقي حاضـر في نـدوة علـمـية اقـامـتهـا دائرة
الـدراسـات والـبـحـوث والـتـدريب اآلثـاري في هـيـئـة االثار
والـتـراث على مـنـصـة زووم االلكـتـرونـية بـعـنـوان (أضواء

سمارية). على مدينة أكد في النصوص ا
lOÐd « 5 √
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الـــكــاتب االردنـي صــدر له فـي عــمـــان كــتـــاب بــعـــنــوان
ـسكـوكـات النـبطـيـة) وهو دراسـة شـاملـة لـكافـة أنواع (ا
ــسـكـوكـات الــنـبـطـيــة الـتي تـوفــرت لـلـبـاحث: الــفـضـيـة ا
والـبـرونـزيـة والـرصـاصـيـة وعـددهـا  708مـسـكـوكـات

والتي صكت على مدى يقارب من  200عام .
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وأسّس كريستوبال بالنسياغا
دار بــالــنــســيــاغــا عــام 1919
وتمـلكهـا منذ 2011 مجـموعة
كــــيــــريــــنـغ الــــتـي يــــديــــرهــــا
ـيلـياردير الـفرنـسي فـرنسوا ا

هنري بينو.
وكـــانـــــــت مــــغـــنــــيـــة الـــراب
الـبـالـغـة الـسـابـعـة والـعـشرين
والــتي يــتــابـعــهـا 75 مـلــيـون
شــخــــــــــص عــلى حــســابــهـا
عــبــر شــــــــــبــكــة إنــســتــغـرام
أعـلـنت اخلــبـر بـنـفــسـهـا عـلى
شبكـات التواصل االجـتماعي
إذ أوردت إحــــــــــــــدى صـــــــــور
احلــمــلـة وتــظــهـر فــيــهــا عـلى
لـــوحـــة إعالنـــــــــــيــة كـــبـــيــرة
نــــــشــــــــــــــرت عـــــــلى إحــــــدى

{ باريس (أ ف ب) - اختيرت
مغنـية الراب األمريـكية كاردي
بـي لـتـكـون أحـد وجـوه حـمـلـة
اخلـــــريـف والـــــشـــــتـــــاء لــــدار
بــالــنــســـــــيــاغــا الــفــرنــســيـة
لألزيـاء عــلى مـا أعـلـنت الـدار

في بيان.
وأوضــــحـت الــــدار أن (صــــور
مـجـمـوعـة خـريف سـنـة 2020
وشــتـائــهـا أنــتـجــتـهــا شـبــكـة
أصــدقـــاء بــالــنــســيــاغــا الــتي
تـتـواصل بـواسـطـة الـشـاشات
ـرتـبـطة رغم تـدابـيـر احلـجـر ا
بــــجــــائــــحــــة كــــوفــــيــــد-19).
وأضــــــــــافت أن (كــــــــــاردي بي
وإليـزا دوغالس كـانتـا من ب
ملهمات القدرة اإلبداعية). 

واجـهــات مــتـحف الــلــوفـر في
باريس.

وكــــانت كــــاردي بـي أســــاســـاً
راقـصـة تـعـرّ مـتـحـدرة من حي
برونـكس في نـيويـورك لكـنّها
حتوّلت ظـاهرة مـوسيـقيـة عام
2017 بفضل أغـنيتـها (بوداك
يــيــلــو) الــتي حــقــقت جنــاحـاً
كـــبــيــراً. وصــدرت أغــنــيــتــهــا
اجلــــــديــــــدة (واب) في 21 آب
الـفـائت بـالـتـعـاون مع مـغـنـيـة
الــراب مــيــغن ذي ســتــالــيــون
وشكلت إحدى األغنيات األكثر
جنــاحـاً هـذا الــصـيف.وأثـارت
ــصــوّرة جـدالً هـذه األغــنــيـة ا
مـنـذ بـدء عـرضـهـا إذ تـتـضـمن

إيحاءات جنسية.

{ لـــوس اجنـــلــوس - وكــاالت - حتـــمـل الــنـــجـــمــة
ـــيـــــــــــــة تـــايــــــــلــور ســـويــفت دومــا مـــعــهــا الــعــا
ضمادات عسكــــرية خشــــــــية تعرضها للجروح في
حـــــــــال اإلصــــــــابة بسك أو أي نوع من العنف.

ولـفتـت سويـفت إلـى أن خوفـهـا الـشـديـد من الـتـعـرض لـهـجوم
ـاثل لـهـجـوم مـانـشـسـتر الـذي تـعـرضت لـه أريـانا إرهـابي 
غرانـدي عام 2017 وأسفـر عن مـقتل 22 شـخصـاً جـعلـها
تـصـطـحب مـعـهـا بـأي مــكـان تـذهب إلـيه ضـمـادات تـعـالج بـهـا

اجلروح. 
واكدت سـويفت (أن ذلك الـهجـوم ترك أثـره في ذاكـرتها
وانهـا حتـاول كـقـدر إمـكـانهـا تـوفـيـر احلـمـايـة الالزمة

لنفسها).
وأشـارت سـويفت إلى انـهـا (ألغـت خاصـيـة التـعـليق
عبـر مواقع الـتواصل االجتـماعي بـسبب كم الـشتائم

التي تتعرض لها من البعض).

خالف في وجـهـات النـظر يـتسـبب بـخالف بيـنك وب
زمالء العمل.

qL(«

تـتـجاوز مـشـاكـل عائـلـيـة بـفـضل الـتـفـاهم بـيـنـك وب
شريكك.رقم احلظ.8
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رونـة لـتـتـمـكن من الـوصول حلل عـلـيك أن تـتـحـلى بـا
وسط يرضي اجلميع .
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ة في العمـود الفقري أو مشكالت قد تتـجدد آالم قد
عدة. مزمنة في ا

»dIF «

تـمــسك كل مــنـكم بــرأيه لن يــفـيــد عـلى اإلطالق. رقم
احلظ .9
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 حـاول أن تــتــعـامل مـع جـســدك بــالـكــثـيــر من الــلـ
والرفق وال تضغط عليه .,
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حـياتك العـاطفـية تبـدأ في االستقـرار بعـد فترة طـويلة
من اخلالفات.

ÊUÞd «

ال تـتجـاهل آالمك. تتـخذ قـرارًا حاسمًـا بشـأن احلياة
هنية .رقم احلظ.2 ا
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 تـكتـشف أن احلب ال يـزال كمـا هو وال داعِ لـلتـفكـير
في االنفصال .
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تـــشــعــر بــاإلرهــاق واالنـــزعــاج من كــثــرة
Ë«b «

تـــعـــيش حـــيــاة عـــاطـــفـــيــة مـــســـتــقـــرة إال من بـــعض
شاحنات البسيطة التى ستمر. ا
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تشعـر بالكثير من الضيق وعدم االرتياح ألن اخلمول
يغلب عليك.

 u(«
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اكـتب مـعـاني ومــرادفـات الـكـلـمـات وفق
االرقـام الـتـي تـصل مع بــعـضـهــا بـأخـر
حرف من كل كـلمة وفـق االرقام حتصل

طلوبة: على الكلمة ا
=46+57+20=51+69+24+47+5)

ماركة سيارات)
1-11=مجلة خليجية

11-15=تقدير غير دقيق
15-19= طيور بحرية
ثلة سورية  =31-19
31-36= نتصدى له

36-40=هموم
40-44= ايادي

44-51= مدينة سورية 
51-58= ماركة سيارات

58-63= الشاطيء الفرنسي
63-71= دولة امريكية التينية
71-72= حرف موسيقي

الشـاعر االردني شارك في اللـقاء االلكتـروني الذي نظمه
نــادي الـكــتـاب الــذي تـشــرف عـلــيه مــديـريــة ثـقــافـة إربـد
ـكـتـبــة احلـسـيـنــيـة في جـامـعــة الـيـرمـوك بــالـتـعـاون مـع ا

بشأنديوان محمود درويش (كزهر اللوز أو أبعد). 

صـور التـلفزيـوني العـراقي نعته ا
االوســاط االعالمـيـة بــعـد ان غـيـبه
ـاضـيـة اثـر نـوبـة ـوت اجلـمـعــة ا ا
قــلــبــيـة  ســائــلــ الــله تــعـالى ان

يسكنه فسيح جناته.

مـديـر عام الـعالقـات اخلـارجيـة والـتـعاون الـدولي بـديوان
لتقى محافـظة االقصر بجـمهورية مصـر العربية ضـيفه ا
الـثقـافي للـدكـتورة زيـنب عبـدالكـر اخلفـاجي في جلـسة
حوارية  الـكترونـية بعنـوان (نهر النـيل واثره في حضارة

ة). مصر القد

أحــد أعـمـدة أسـرة آل لــطـفي الـكــربالئـيـة نــعـته االوسـاط
سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح الشعبية والعشائرية 

جناته.
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ي الــعــراقـي صــدر له عن دار دجــلـــة لــلــتــألــيف االكــاد
والـنشـر والـترجـمـة  ضمن سـلـسلـة دراسـات سيـمـيائـية
كـتـاب بـعـنـوان(بنـاء احلـكـايـة الـتـاريخـيـة عـنـد الـطـبري –

مقاربة سيميائية).

تايلور سويفت

ــشــاهـــد الــصــوريــة عــبــر فن جتــســيــد ا
الـبورتـريه ومواضـيع متـنوعـة أخرى من
ـــوروث الــشـــعــبي الـــعــراقي. الـــتــراث وا
ـــاضـــيــة واطـــلـــقت الـــدائــرة اجلـــمـــعــة ا
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أطــلــقت دائــرة الــفــنـون الــعــامــة الــسـبت
اضي معرضهـا الفني اإلفتراضي 139 ا
لــلـفــنـان الـتــشـكــيـلي عــقـيل خــريف عـبـر

موقـعهـا اإللكـتروني وضم 15
عــــمالً فـــــنــــيــــاً  تــــضـــــمــــنت
إشـــتـــغـــاالت إبـــداعـــيـــة أجــاد
الــفـنــان صـنــاعــتـهــا بـأشــكـال
مـتـنـوعة مـسـتـخدمـاً مـا تـوفر
من مـــواد وبــعـض مــخـــلــفــات
األشـــيــاء  اتــقن جتـــمــيــعــهــا
بطريقة جميلة لتحاكي مخيلة

تلقي. اجلمهور ا
كـمـا أطـلـقت الــدائـرة مـعـرضـاً
فــنــيــاً افــتــراضــيــاً  لــلــفــنـان
التشـكيلي عادل أصـغر صباح
عرض اليوم نفـسه.وأحتوى ا
عـلى 15 عــمالً  فــنـيــاً تــمــيّـز
بـألـوانه الــزاهـيـة واجلــمـيـلـة
وأجــــاد الـــــفـــــنـــــان مـن خالله

معـرضـ افتـراضـي لـلـفنـان الـتشـكـيلي
محـمد خـالـد والفـنـانة الـتـشكـيـليـة اصيل
داود ســلــوم وأحــتـوى مــعــرض الــفــنـان
مـحـمـد خـالـد عـلى 15 عـمالً فـنـيـاً  إجـاد
فـيـهـا الـفــنـان بـأسـتـخـدام
الدالالت والتعابير اللونية
لألحـــاســيـس اخملــتـــلــفــة
الـــشــــجــــون والـــســــعـــادة
واالشــتـــيـــاق  فـــضالً عن
الــرمـوز الــتـي تـشــيــر الى
روابط متـنوعـة  قد تـكون
تــأريــخـيــة أو ثــقــافــيـة أو
ديـنـيـة.فـيـمـا جـاء مـعـرض
الفنـانة أصيل ب 15 عمالً
 فنياً بأسلوبها التعبيري
اجلــمـــيـل حــيـث  اجــادت
بتجـسيد مـواضيع وافكار
فـــــنــــيــــة مــــتـــــنــــوعــــة من
ــوروث الـــبـــغـــداديـــات وا

الشعبي العراقي.
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مــطــربــة سـوريــة شــابــة  بـرز جنــمــهـا
منتصف تسعينات القرن العشرين ومن
هرجـانات الغنـائية  تلك خالل إحدى ا
ــعـروفـة هــويـدا يـوسف ــطـربـة ا هي ا
قلنا لها : حدثينا عن نفسك ? فاجابت :
كــمـا تـعــلـمـون بــدايـاتي مع الــفن كـانت
منتصف الـتسعيـنات وحتديدا في عام
1996 حــيث ظــهــرت اول مــرة عــلى
الساحة الغنائية عبر مشاركتي في
مــهـــرجـــان األغــنـــيـــة الــســـوريــة
شـاركـت وقـتـهــا بـأغـنــيـة ( مـنـدم
علـيك ) والتـي حظـيت بإعـجاب
واسـتـحـسـان اجلـمـيع  وهـذه
األغــنــيــة هي الــتي اهــلــتــني
لـــلــحـــصـــول عــلى اجلـــائــزة
ــــهـــرجـــان االولى فـي ذلك ا
ومن هـنـاك كــانت انـطالقـتي
عـربـيـا  حــيث مـثـلت بـلـدي
سوريا في مهـرجان القاهرة
لالغـنيـة الـعـربـيـة ثم وقعت
دة عقـدا مع شـركة روتـانـا 
8 سنوات . وأشارت هويدا
إلى أنـــهــا (تـــأثــرت كـــثــيــرا
ــطــربــة الــراحــلـة وردة بــا
اجلــــــزائــــــريـــــــة وكــــــذلك

طربة جنوى كرم) . با

وعن أغــاني الــيــوم قـالـت يـوسف : (أن
سـتمع الذائـقة الـفنـية والـطربـية لـدى ا
الـعربي تـغـيـرت كثـيـرا فـما عـاد الـناس
يستمعـون لالغاني الطويلـة أو الكلمات
اجلـميـلة بل الـكـثيـر منـهم يـستـمتـعون
ويــفـضــلـون األغــاني الـســريـعــة أو تـلك
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ات  من محبـ على مدار االيـام فيها طـلب يخلو اتلـقى رسائل ومهاتـفات ومكـا
من االلـتـمـاس ..حـاور !! فعـل أمر يـقـتـضي الـتـنفـيـذ ..والمـهـرب لي اال ان اقول
صاغرا  : حاضر ..ثم يأتون بقائمة اسماء لم يظهروا معي لعلل ودواع شتى..
 وعبـثا اسعى الى بث مـايراه اللـغويون واهل الـصرف واحلل والعـقد في قواعد
الـلـغـة  في تـعـريف االمـر : فهـم يقـولـون  يـخـرج األمـر عن مـعـنـاه احلـقيـقيّ إلى
عـنى اجملازيّ ومن أشهر مـعانيه اجملـازية ما يأتي: اإلبـاحة الدعاء الـتهديد ا

االحتقار االمتنان التسوية واإلهانة.  النصح واإلرشاد اإلكرام
 وفي دارج اهل الـعــراق شـعـر لـو فــسـرته الي فـتــاة عـربـيـة لــوقـعت في غـرامك
ن يــحب كــرم شــامل ان يــتــبــرع احملب بــكــامل اعــضــائه واحــشــائه وحــواسه 
..تـمـامـا كـمـا فـعل طــبـيب مـغـتـرب شـرح الم اوالده االن مـعــنى االبـيـات الـتـالـيـة
فـقـالت انـتم اصـحـاب الـتمـاس وطـلب عـال دون امـر  :  يـامن ال هال وال مـرحـبا
يجـيني ووجـهك والنـار تسـعر بـحشـاي اشرب صورتـك من يخلص بجـية الـليل
الــبــاكـيـت الن تـمــشي بــوريــدي وســاكـ  بــجالي يــا كل حــســرتي والــســهـر

ويا همي وونيني وكل شي بعضاي. والصفنات
كم هـائل من الـتـمـاسـات واسـتـعـطـافـات الأمـر فـيـهـا .. ثم إن بـعض  مـن تودون

وحاورته اليود  فقد بلغه السأم قبل االوان  هذا يفسر قول الشاعر :
كأني وقد جاوزت تسع حجة ... خلعت بها عنى عذار جلامي

ن يرمي وليس برامي رمتنى بنات الدهر من حيث ال ادري ... فكيف 
ن يـحبون × اتذكـر قول زمـيل لنـا يلـومه اصحـابه على عـدم قدرته عـلى اللـقاء 
وهو عـلى بعـد شمرة عـصا من جـاره فيقـول : (عمي شـني هاي قابل بس دوس
طار ه ?!) ثم إن الكورونا قد عصفت بنا حتى جعلت امر بلوغ ا دكَمه يـجي الِز

حلما   كقدوم الصيف باالمطار !
كـان حـفيـدي يـحفـظ في االنكـلـيزيـة الـعدد مـن واحد الى عـشـرة وقد عـدهـا علي
ونـفـحته بـورقة نـقـدية خـضراء مـصـحوبـة بـعفـية  ... ثم طـال امـد احلصـار على
كوكـبنا فاذا به يعد علي االرقـام بصفاء ووضوح من كبـر عاما وليله من الواحد
ـئة .. وتنـاهى الي انه بلغ الـرقم االلف ... والكـورونا باعـدتنا مـثل عيدان حتى ا
عـكرونا .. وصرت اردد كـما اخلالـد عبد الرزاق عـبد الواحد وأنـا اجر خطاي ا
في السـت ..مثـقلـة ..وئيـدة : أعياد مـيالد سعـيدة .. يـا ايها اجلـد الذي لـلموت
لن يـلــقى حـفــيـده ! حــفـيـدي كــبـر في عــمـر بــاكـر جـدا يــحـفظ ويــنـضــد اسـمـاء
احليـوانات والفواكه والطيور واالشـجار بلغت وسوف يـستمر فايروس كورونا
ستـبد بـاذاللنـا وتقطـيع السـبل بيـننـا حتى  نشـيخ ونلـعب الدعـبل  مع انفـسنا ا

الاحفادنا ...
 قلت خلـالد الذكـر عبد الرزاق : في الـزيارة األخيـرة الى نيوجـرسي هل التقيت
حـفـيـدك .? قـال نعم و  قـلت له: (يال نـلـعب دعـبل .. جـاب دعبـل وانطـاني دعـبـلة
أنه مـتـعـلم اضــرب الـدعـبـلـة بـهــذا االصـبع بـالـسـبـابــة   عـلى االصـبع الـوسط..
ضـربـتـهـا اهـيـجي مـا مـشت شـبـر واحـد الــدعـبـلـة .. قـلت له مـا الـعب بـطـلـنـا ..
ضـحـك عـلي .. ثــاني يــوم اجـيت قــلت له اريــد الــعب ويـاك دعــبل.. قــال .. قـلت
مـعـلــيك تـعـال .. انــطـاني دعـبــله .. وراح بـعـيــد وخـله دعـبــلـته .. وقـلت اني راح
اضـرب .. وضـربتـها هـيـجي (باصـبع السـبـابة) بـقدرة قـادر .. ضـربتـها هـيجي
ـسـافــة بـعـيــدة. قـال بـطـلت طــارت وضـربت دعـبــلـته بـالــضـبط يـعــني .. مع ان ا

(يضحك). واخذها وبطل ....).
 تقـطعت بيني وب من تودون محاورتهم السبل وحال بيينا
ـــــوت الــــذي  احـــــاق واحــــاط واصـــــاب  هــــذا ــــوج وا ا
الــفـايــروس حـتى االن 27 مــلــيـون فــرد من اهل االرض
وانطـبقت الـسـماء عـلى اليـابسـة وجفت ضـروع االسئـلة.
اذا الحتاور ?! ومازالو يقولون : حاور حاور حاور ..... 
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تقيم الدار العراقية لالزياء بأشراف وزير
الـثـقـافـة والـســيـاحـة واآلثـار حـسن نـاظم
ــديــر الــعــام لـلــدار الــعــراقــيــة لألزيـاء وا

ابتهال خاچيك تكالن مؤتمرها
 الـــــدولي األول حتـت شـــــعــــار
(األزيـــاء لــغـــة مــشـــتــركـــة بــ

شـعوب الـعالم ورمـز لتـميـزها)
ـنـاسـبـة مرور(50) عـامـاً على
تـأسـيـسـهـا  والـذي سـيُـقـام في
قبل االول من تشـرين الثـاني ا
حــــول (األزيــــاء واألنـــــســــجــــة
ومــكـــمالتــهـــا حلــضــارة وادي
الــرافـدين) وحتــظى بـأهــتـمـام
كـبـيـر من بـاحـثـ ومـخـتـص
من  35جـهـة مـحـلــيـة وعـربـيـة
يـة . وتضمن (الـبروشور) وعا

وجه لـلباحـث رؤية ؤتمـر ا اخلاص بـا
الـدار في مجـال االزيـاء واألفكـار اجلـديدة
في ســيــاق اإلبــداع اجلــمـالـي مع تــقـد
رؤى فنية جديدة إلشاعة ثقافة األزياء.
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هويدا يوسف

باللهجة العراقية لكن األمر ليس سهال
ن ألن الــلــهــجــة الــعــراقــيــة حتــتــاج 
يتقنـها جيدا  لـذلك نالقي صعوبة
في الغناء باللهجة العراقية نحن
كسـوري أو كـعـرب بشـكل عام
طرب العراقي الذي ومن ا
اســمع لــهم الــقــيــصـر كــاظم
ـهـنـدس الـســاهـر ومـاجــد ا
وســيـف عــامـــر و اصــيل

هميم) . 
وأوضــــــــــــــــــــــــــحــت (أن
اجلــــمـــهـــور الــــعـــراقي
مـتـذوق لـلـفن والـطـرب
ويــــــحـــــــتـــــــرم الـــــــفن
).  وقـالت والـفــنـانــ
:(انـــهـــا شـــاركت في
مــهــرجــانــات فــنــيــة
عــــديــــدة فـــــضال عن
مشاركـتها في برامج
تــــلـــــفـــــزيــــونـــــيــــة).
وحتــــــــــــــــــــدثــت عـن
رصـــيــدهـــا الـــفــني
قــائــلــة (لــدي نــحـو
ســـتـــة الـــبـــومـــات
غنائية وجميعها
ســــــــاهـــــــمـت في

ذيوع شهرتي).

الـتي تـتـضـمن كـلـمـات تـخـدش احلـيـاء
ـا أسـهم في إنـتـشـار األغـاني الـتي ال
تمت لـلمكـتبـة الغنـائيـة العربـية بـصلة
والــتي عـرفـت بـالــتـطــريب واالحــسـاس
ــرهف والـكــلـمــات اجلـمــيـلـة والــلـحن ا
العذب). ولفتت إلى أنـها(حاولت الغناء
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{ لوس اجنـلوس (أ ف ب) - أعـلنت
شركـة بـارامـاونت لإلنـتـاج اخلـميس
أن توليفـاً جديداً لفـيلم (ذي غودفاذر
3) وهــو اجلــزء األخــيـــر من ثالثــيــة
اخملـــرج فـــرنـــســـيس فـــورد كـــوبــوال
السـيـنمـائـية الـشـهيـرة التـي تتـناول
ـافـيا سـتـعرض في الـسـينـما عالم ا
ـــقــبل. اعــتـــبـــاراً من كــانـــون األول ا
ويـشـكّل هـذا الـفـيـلم تـتـمة اثـنـ من
أهم األفالم الكالسيـكيـة في السيـنما
الهوليوودية لـكنه قوبل باالنتقادات
لــدى عــرضه قــبل أن يــتــبــرأ مــنــهــا
. وأوضــحت كــوبــوال نــفـسـه جــزئـيــاً
باراماونت أن توليفاً جديداً سيُجرى

للـفـيلم يـحـترم أكـثر الـرؤيـة األصلـية
للـمـخرج ولـكـاتب السـيـناريـو مـاريو
بوتـزو. وقـال كـوبوال في بـيـان تـلقت
وكــالـــة فــرانس بـــرس نــســخـــة مــنه
(أعددت بداية جديدة وخاتمة جديدة
لهـذه النـسخة وأعـدت ترتـيب بعض
ـوســيـقــيـة). ـشــاهــد  واحملـطــات ا ا
وأضاف (أن هذه الـتغيـيرات إضافة
إلى تـرميم الـصـور والـصـوت جتعل
اجلزء اخلتامي (من الثالثية) مالئماً
أكـثــر لـلــفـيــلـمــ األولـ مــنـهـا ذي
غـودفـاذر وذي غـودفاذر 2). وأكّد أن
(هذه التغييـرات تُحقِق ما كان يرغب

به في األساس).
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{ مـــيــلك  –وكـــاالت - حـــقق رجل
ــســاوي رقـمــا قــيــاسـيــا جــديـدا
ـــلــوء بـــالـــوقــوف فـي صــنـــدوق 
دة سـاعت و30 كـعبـات الثـلج 

دقيقة و57 ثانية. 
وقـــضى جــوزيـف كــويـــبــيــرل (42
عـامـا) الـذي لم يـكن يـرتـدي سوى
ـدة وهو سـرواال لـلسـبـاحة هـذه ا
مغـطى بالثـلج حتى كـتفيه وواقف
داخـل صـــنـــدوق شــــفـــاف ضـــامـــا
ذراعــــــــيـه إلـى صــــــــدره. وحــــــــطم
كـويـبـيـرل رقـمه الـقـيـاسي الـسابق
ـاضي ألطـول الــذي حـقـقه الــعـام ا
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األخـــيـــرة بـــشـــغــــفه هـــذا.وأقـــرّ
الــعــــــازف أن اتــقـان مــوســيـقى
بــاخ هـــو مــا يــســعـى إلــيه عــلى

الدوام.
وقــال في تــصــريــحــات لــوكــالــة
ـنـاســبـة صـدور فـرانس بــرس 
نسخته من (غولدبرغ فارييشنز)
وسـيقى هي لبـاخ اجلمـعة إن (ا
خـــيـــر عالج فـي أوقـــات الـــشــدّة
هـذه) مـردفــا (إذا مـا قـارنـا بـاخ
ــوســيـقــيـ بــغـيــره من كــبـار ا

سيتبيّن لنا أن مـوسيقاه تختزن
طاقة عالجية أكبر).

وكــان النـغ قــد بــدأ بـــعــزف هــذه
ـقـطـوعــات الـتي تـعـدّ األصـعب ا

بــ أعــمــال بــاخ نــظــرا لــتــنـوّع
أسـالـيبـهـا الـواسع في الـعـاشرة
من العمـر وهو حـفظهـا عن ظهر

قلب بعد سبع سنوات. 
وأخبـر (كنـت أنتـظر ألعـرف هذه
عزوفات حقّ معرفة).ولم يُخف ا
النغ النـغ الــذي كـــان يـــحــيي 90
حـــفال عــلى األقـلّ قــبل انـــتــشــار
الـــوبـــاء شـــوقـه لـــلـــعـــزف أمـــام

اجلمهور مجددا.
وقال (اشـتـقت كثـيـرا إلى اعتالء
ـسـرح) مـعــربـا عن أمـله في أن ا
يـسـاعـد خـرق طبّـي علـى تخـطّي
هذا الوضع الصعب.وصرّح (أنا
بانـتظار الـلقـاح آلخذ جـرعة منه
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وأنطلق في جولتي).غير أن النغ
النغ لم يـكـن غـائـبـا بــالـكـامل عن
محـبّـيه. فهـو رافق سـيلـ ديون
وليـدي غـاغا وأنـدريـا بوتـشـيلي
وجون ليـجند عـزفا على الـبيانو
فـي نـــيـــســـان خالل حـــفل عـــبـــر
االنـترنت أقـيم لـتـكر الـعـامـل

في القطاع الصحي.
ـــوســـيـــقي الـــذي ذاع وكـــشـف ا
صـــيــــته بـــفـــضل الـــعـــزف عـــلى
البيانـو أنه لن يجبر أوالده على
تـــــعـــــلّـم الـــــعــــــزف عـــــلى اآلالت
وسـيقـية خالفـا آلالف األهالي ا
الــصـــيــنـــيـــ الــذيـن يــدفـــعــون

أوالدهم في هذا االجتاه.

فـتـرة يـتـعرض فـيـهـا كـامل اجلسم
للـثلج وهي سـاعتان وثـمان دقائق
و47 ثـانيـة .وبـعـد خروجه من ذلك
ـتجمـد ليـستمـتع باجلو احملبس ا
ـعـتـدل في بـلــدة مـيـلك عـلى نـهـر ا
الــدانـوب حـيث كـان حـشـد صـغـيـر
يــتـابــعه في الــسـاحــة الـرئــيـســيـة
بـالبلـدة قال كـويبـيرل للـصحـفي
(إنه شعور رائع.. الـشمس قبل كل
شيء.. الـــــدفء جـــــمـــــيل).وتـــــابع
(سـأعـمل عـلى وضع جـوربـ على
قـــــدمـي فــــأول جـــــزء في اجلـــــسم

يحتاج للتدفئة هو قدماك).
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قبـل سقـوط الـقـذافي بـسـنـوات شـجع ولـده سـيف الـقذافي
بنـشـر مـطبـوعـات تـخدم مـا كـان يعـتـقـده نفـسه الـشـبابي 
طبـعـا تـلك الـصحف أن كـانت واحـدة أو اثـنـ التصل الى
ابعـد من مـصـراته وبنـغـازي وطرابـلس واجلـبل االخـضر 
اعـة تصل الى سـرت . في نهـايات ونسخ بـطبـاعة أوفـيس 
 2007وكنت نشطا جدا في الكتابة االلكترونية من خالل
اكثـر من مقـال يومي وبـأكـثر من مـوقع الكـتروني  اضـافة
الى عمودي اليومي في صحيفة الزمان وكنت وقتها اسكن
في مــنـطــقــة الــسـيــدة زيــنب في ضــواحي دمــشق عــنــدمـا
وصلتني رسالة من محرر في صحيفة ليبية اسمها قورينا
ويـطـلب مـني هــذا احملـرر ان اكـتب في الـصـحــيـفـة بـعـمـود
اسبـوعي وارسل لي رابط الـصحـيفـة. وقـتهـا كان الـقذافي
في احدى مـؤتـمرات الـقـمة الـعـربيـة وفي خـطاب له يـتـنبيء
جلميع رؤساء اجلـلسة ان يـكون مصـيرهم كمـصير صدام
 وهو ما حـدث لبعضـهم مع اختالف طـريقة الـسقوط التي
ابتدأت بـزين العـابدين بن عـلي. شخصـيا ال اكـره القذافي
وال احبه  وهو بالنسبة لي فنـتازيا من اجلنون والطغيان 
ا اجلـانب الـتـنمـري مـنه ظهـر أكـثـر بعـد سـقوطه  ألن ور
الــشـهــادات الــتي كــنت اســمــعـهــا في زمــنه من الــبــعــثـات
الـتــربــويـة الــتي تــذهب لـلــتــدريس في لــيـبــيـا واغــلــبـهم من
اصدقـائي ال حتـمل قـصصـا بـوليـسـيـة  ذلك ألننـا كـنا في
زمن احلصـار حـيث نـشـطت الهـجـرة الى لـيبـيـا والـتدريس
فيـهـا  واغـلب احلكـايـات تتـحـدث عن الـنسـيج االجـتـماعي
ـواد الــغـذائــيـة الــتي كـان الــعـراق والـرخص فـي اسـعــار ا
يوزعها شهريـا ببطاقة التمـوين  وان القذافي يؤمن الغذاء
لشـعبـه والتـأم الـصـحي واموراً اخـرى كـنا نـفـتقـدها في
ــيــون ال ــدرســون واالكــاد زمن احلــصــار  لــكن هــؤالء ا
يتحدثـون عن اقبيـة وزنازين حتت الطـوابق االولى من ابنية
ــا يـخـافــون احلـديث عـنــهـا أو انـهم ال بـاب الـعــزيـزيـة  ر
يعـرفونـها أصال. عـودا الى رسالـة محـرر صحـيفـة قوريـنا
الليـبيـة التي ما ان جتـولت ب مـواضيعـها حـتى احسست
ان تلك اجلرأة مدفـوعة من قبل ابن الـرئيس كما كـان منها

ومـثـلــهـا صـحـفــنـا االسـبـوعــيـة ايـام احلـصــار  عـنـدمـا 
ـطيـة الـكـتابـة في صـحف الـثورة توجـيـهـها بـاخلـروج عن 
واجلمهوريـة والقادسـية والصـحفية الـكردية الـعراق. كتبت
ـوافـقـة  وابـتـدأت اول اعـمـدتي بـكـتـابـة مـقـال ردي الـيه بـا
عــنــوانه ( ايــريـن بــابــاس ولــيــبــيـــا )  وكــنت اتــخــيل روح
ـا في يوم ما الصحـراء في الذات االغريـقيـة التي كانت ر
تـرسـل جـيــوشـهــا الى صــحــراء لـيــبـيــا لــتـصل مــنــهـا الى
االسكـندريـة او تـبحث عن مـناجـم ذهب في اراضيـها  مع
ا في ليبيا كما االستدراك ان بلد باباس اليونان لم يوغل ا
فـعلـت ايطـالـيـا اجملـاورة لـلـيـونـان  ولـكن عالقـة بـاباس مع
ـسـتوى الـروحي والـفـني  األول كان ال ليـبـيـا كانت عـلى ا
ــا هـاجس الـدين ت الى لـيــبـيـا بــهـاجس اجلـغــرافـيـا وا
والدعـايـة لإلسالم عبـر فـيلم عن الـسـيرة الـنـبويـة الـشريـفة
موله الـقذافي وجـعل لـيبـيا بـعض امـكنـة تصـويـره هو فـيلم
الرسالـة بنـسختـيه االنكلـيزيـة والعربـية   فـيما كـان الثاني
هو من اوغل روح بـاباس في لـيبـيا عـندمـا مثـلت فيـلم اسد
الصحراء ــ عمر اخملتار وكـان اخملرج هو مصطفى العقاد
قال الذي مول هو العقيد القذافي كما اعتقد. في هذا ا وا
اختـفى اآلن من ارشيـفي نـوهت الى ان بابـاس كانت تـملك
ثـلـة ومغـنيـة وراقصـة وسمـعت انا ميـوال يسـارية وكـانت 
شـخـصـيــا من فـمـهـا عـبــارة تـقـول : حـلم حــيـاتي سـيـكـون
جميال عـندما امـثل دورا اكون فيه عـشيقـة لعمي كـاسترو.
ـقـال  وانـا ـكـان وا ظـلت كـلـمـة عـمي  تــدور في فـحـوى ا
ـقـال ان كــانت ايـرين بـابــاس تـعـتـبـر أتـسـاءل في خـفــايـا ا
الـقــذافي عــمــهـا  وســألت ان كــانت قــد الـتــقت بــالــرئـيس
القـذافي أوال .? ال اتـذكـر مـا كـتـبـته بـعـد  ولكـني كـنت في
ـقــال أحتــدث عن هـنــد الــتي سـتــخــتـار غــيـر حــمـزة ذلك ا
لـتـصـوب الـى احـشـائه رمح عــبـدهـا الــزجني  بـالـرغم من
علمي ان القـذافي وغيره من عتـاة العروبة الـذين قتلوا شر
قتـلة لـم تكن الـنسـاء سـببـا في مـوتهم  الـسـبب امام عـربة
ـارينز وبعض من يجيء مع ظاللهم البوعزيزي او دبابات ا
من قـوى مـعــارضـة حـقــيـقـيــة او زائـفـة.
قال وانتظرت نشره . وبعد ارسلت ا
نـهــار واحــد فــقط اتــتــني رســالـة من
محرر الصحـيفة يقول : ال تـبدأ معنا
هكذا  ارحـمنا يـا عزيزي واكـتب لنا

مقاال آخر..!

صدر كتاب جديد لسـماحة العالّمة السيـد حس الصدر عنوانه :
 (دموعي على احلس هويتي)

والكتاب اشتمل على ثالثة اقسام 
القـسم االول : مقـاالت كتـبت ضمن الـعشرة االولـى من احملرم هذا

العام  1442هـ 
القسم الثاني ضم شعراً للمؤلف في االمام احلس ( ع ) 
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الــقــسـم الــثــالـث : تــضــمـن مــا تـــفــضل به فـــريق من أعالم األدب

ؤلف من شعره احلسيني . واخلطابة تفاعالً مع ما نشره ا
يقع الكتاب في 128 صفحة من القطع الكبير .

يُطلب من :
07704300759
07901892340

أحــد أعــضــائــهــا بــالــرصــاص
مـؤخـرا.وقــال مـوقع فـيــسـبـوك
لــــوكــــالــــة فـــرانـس بـــرس ( إن
صـــفـــحـــات هــــذه اجملـــمـــوعـــة
الـصـغـيرة أزيـلت من فـيـسـبوك
وإنـسـتغـرام في إطـار جـهـودنا
ـيـلـيـشـيات سـتـمـرة حلـظـر ا ا
الـعـنـيـفة مـن مـنـصـتـنـا)..وكان
عــــــضــــــو في حــــــركــــــة (صالة
ـاضي. وطـنــيـة)قــتل الـســبت ا
وتــوفي الــرجـل الــذي يــشــتــبه
بانه ارتـكب عـمليـة القـتل وقال
ئة في أنتيفا إنه عضو مئة بـا
ــعــاديـة احلــركــة الــيـســاريــة ا
لــلـــفــاشـــيــة بـــعـــد ايــام خالل
تـــوقـــيـــفه مـن قـــبل الـــشـــرطـــة
الـــفــــدرالــــيــــة.وتـــؤكــــد (صالة

ـــتــطـــرفـــة الــتي تـــورطت في ا
أعـمـال عــنف ضـد مـتــظـاهـرين
مــنــاهــضــ لــلــعــنــصـريــة في
بــورتالنـد مـنــذ أسـابـيع وقُـتل

وطـــنـــيـــة) وزعـــيـــمـــهـــا جــوي
غــيــبــســون بــاســتــمــرار أنــهــا
مـــنـــظـــمــة مـــســـيـــحـــيــة.وأزال
فـيـسـبـوك صـفـحـات اجملـمـوعة
ــوجب حتــديث لـقــواعـده من
أجل احلـــد بـــشـــكل أفـــضل من
انتـشار احلركـات التي حترض
عـلى الــكـراهــيـة والــعـنف.وفي
مــنـتـصف آب  حــظـرت شـبـكـة
التواصل االجتماعي العمالقة
أو فـــرضت قــــيـــودا عـــلى آالف
تـطرفة احلـسابـات اليـميـنيـة ا
ـرتـبـطـة بـتـيـار ال سـيـمـا تـلك ا
(كـيـوأنون) وهي مـجـمـوعة من
ؤامرة التي روج لها نظريات ا
بـشـكل أسـاسي أنـصـار دونـالد

ترامب.

مـــــونــــتـــــيــــري  (أ ف ب) - في
خـطــوة تـرمي إلى إبـقـاء ذكـرى
دائمة من وباء كوفيد- ?19قرر
ـــكـــســـيــكـي أومي ديـــبــوا أن ا
يــــعـــــرض عــــلـى األشــــخــــاص
ـتعـاف من فـايروس كـورونا ا
ـسـتجـد في مـدينـة مـونتـيري ا
ــكــســيك أن يــدق لـهم شــمـال ا
على اجللـد وشما بـعبارة (ناجِ
من كــوفــيــد-.(19وأوضح هــذا
كسيكي في دق االختصاصي ا
األوشــام لـوكـالــة فـرانس بـرس
(بهذه الطريقة في خالل بضع
سـنـوات سـيـقـولـون ألطـفـالـهم
وأحـفادهم +أنـظـروا أذكر أني
في  2020أصبت بـكوفـيد الذي
كــان جـائــحـة ومــرضــا فـتــاكـا
وبـــــقـــــيت حـــــيـــــا وهـــــا هـــــو
وشـــمي).وقــرر مـــؤخــرا إطالق

هــذه احلـــمــلــة اجملــانــيــة لــدق
األوشـام في مـونـتـيـري لـتـكـون
ـثــابـة هــديــة جلـمــيع الـذين "
فـــــقـــــدوا شـــــيــــئـــــا مـــــا" خالل
الــوبـــاء.ومن بـــ األشــخــاص
الـذين اسـتـهـوتـهـم الـفـكرة دق
أوســكـار مــورالـيس الــبـالغ 20
عـــــامـــــا وشـــــمـــــا عـــــلى ذراعه
لــيـــســتــذكــر دائــمــا كــيف نــقل
الــعــدوى بــفــعل إهــمــاله خالل
بدايـة تفـشي الوبـاء إلى ثالثة
من أفـــراد عـــائــــلـــته شـــفـــيـــوا
بــــدورهم مـن اإلصــــابــــة.وقـــال
الــــشـــاب الــــذي يـــواظـب عـــلى
وضـع الـكــمـامــة (لم أكن أتــخـذ
إجــراءات وقـــائــيــة  لـــكن مــنــذ
ثـبـوت إصـابـتي ألـتـزم حـمـاية
قــــصــــوى مع وضـع كــــمــــامــــة
بـاســتـمـرار وتــعـقـيـم الـيـدين).
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{ تـــونـس - وكـــاالت - تــداول
رواد مـــــــــواقـع الـــــــــتـــــــــواصل
اإلجـتــمـاعي في تـونس صـورة
(سيلـفي) لشاب تـونسي من

إحتفالهما بطالقهما.
وأظـهـرت الــصـورة الـطــلـيـقـان
وهـمـا وليـد وخـولة مـجـتمـعان
بــعـــد نــهــايــة جــلــســة الــطالق

مباشرة.. 
وقاما بنشرها عبر حساباتهما
ـوقع عــلى (فــيـســبــوك) وفــقــا 

البوابة.
وجـــاء في الــتــعــلـــيق عــلــيــهــا
(الــطالق أخــيـرًا.. مــوش إحـنـا
( اخلايب (لسنا نحن السيئ
الـعـرس خـايب (بل الـزواج هـو

السيء).. سلفي الطالق).
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سـان فـرانـسـيـسـكو (أ ف ب) -
أزال موقع (فيسبوك) حسابات
حركـة (باتريـوت براير) (صالة
وطـنـيـة) األمـريـكـيـة الـيـمـيـنـيّة

{ بـكــ (أ ف ب) - يــرى عـازف
الــبـيــانــو الــصـيــني النغ النغ أن
ـــوســيـــقى هي خـــيــر عالج في ا
أوقـات الــشـدّة ال ســيـمــا أعـمـال
باخ الذي ألّف قبل أكثر من 250
عـــــامــــــا مـــــعــــــــزوفـــــات يـالحظ
وسيقي الصيـني أنها تتماهى ا
عــلـى أمــثل وجـه مع زمن األزمــة
الـوبـائـيــة هـذا.وقـد اشـتـهـر النغ
الــذي أدّى الــعــروض في أنــحـاء
ـــولــود ســـنــة الـــعــالـم أجــمع وا
1982 في شينيانغ (شمال شرق
) بـتأديـته مـوسيـقى كـبار الصـ
ؤلـفـ الرومـنـسيـ وهـو كان ا
شـــديــد االنـــشــغــال فـي األشــهــر
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الـصـورة بـرمز تـعـبـيـري حـفـاظا
على اخلـصوصـيـة فيـما تـتوجّه
إلـــــيـــــهــــــمـــــا عـــــامـــــلـــــتـــــان في
ــطـــعم.ولــقــيـت هــذه الــصــورة ا
انـتـشـارا واسـعـا عـلى االنـتـرنت
ــسـؤول بــعـد نــشـرهــا من قـبل ا
احملــلي كـــيــفن دي لــيــون.وكــتب
اضي في هذا األخيـر األسبوع ا
تغريدة (تـلميذتـان جتلسان أمام
تـاكـو بل الســتـخـدام الـواي فـاي
ومـتــابـعــة احلـصص الــدراسـيـة
عبـر االنترنت. إنـها كـاليفـورنيا
منطقة سيلـيكون فالي... الفجوة
الـرقـميـة هـنـا أوسع من أيّ وقت

ســان فـرانــســيـســكـو (أ ف ب) -
باتت صورة لفتاتـ تستخدمان
تقنيـة االتصال الالسلكي (واي-
فاي) بـاالنـترنت في أحـد مـطاعم
ــتــابــعـة الــوجــبــات الــســريـعــة 
احلــصـص الــدراســيـــة مِن بُــعــد
رمزا للفجوة الرقمية القائمة في
ـــتـــحـــدة.وتـــظـــهـــر الـــواليـــات ا
الـصـورة فـتــاتـ مع حـاسـوبـ
صـغـيـريـن جتـلـسـان أرضـا عـلى
االسـمـنت خـارج مـطعـم تاكـو بل
في سـالـيـنـاس في كـالـيـفـورنـيـا
علـى مقـربة مـن سيـليـكـون فالي.
وقــــد أخــــفي وجـــــهــــاهــــمــــا في

ـدينة مضى). ويعـيش في هذه ا
الواقـعـة في مـنطـقـة زراعيـة عدد
ــهــاجـرين. كــبــيــر من الـعــمّــال ا
ــســؤول احملـلي إلى أن وأشـار ا
ــــئـــة من الـــســـكـــان ذوي 40 بـــا
األصــول األمــريـكــيــة الالتـيــنــيـة
يفـتقـرون إلى نفاذ إلـى االنترنت
في كاليـفورنيا.وبـادر مسؤولون
مــدرســيــون في ســالــيـنــاس إلى
توفيـر جهاز لالتـصال الالسلكي
بـالـشـبكـة لـعـائـلـة الفـتـاتـ بـعد
اطالعهم علـى التغـريدة وفق ما
ـؤسسة وكالة أفاد ناطق باسم ا

فرانس برس.
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