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طبعة العراق 

 UIÐU  WŽd  bŽu  q³I*« fOL)«

b¹b'« rÝu*«6

tðU Ë vKŽ ÎU UŽ μ∞ bFÐ ‰b'« dO¦¹ d UM « b³Ž À—≈
…—ÒuN²   «—«dI «Ë …¡UHJK  dI²Hð W¹œUB² ≈ WÝUOÝ ∫rOŽe « ÂuBš

الـنـاصر لـفرنس بـرس "كل مـا فعـلته
هـو انني رويت األحداث التي وقعت
ـباد الـتي كـان يطـبقـها وشـرحت ا
مع عرض األوراق التي كتبها عندما
كـــان ضــابــطــا فـي اجلــيش وأثــنــاء
رئـاسـته".في الـعام 1952 عـلى رأس
مـجـموعـة من الـضـابط أطلـقـوا على
أنــفـسـهم (الــضـبـاط األحـرار) أطـاح
ـــلك فـــاروق في انـــقالب نـــاصـــر بــا
عــســكــري عــرف في مــا بــعــد بــاسم
(ثــورة  23يـــولــيــو).تـــولى رئــاســة
الــــوزراء مــــا بـــ عــــامي  1954 و
 1956ثـم أصــبح رئـــيــســـا وظل في
مــوقـعه حــتى وفـاته في  28 أيــلـول
1970.تــــبـــنى نـــاصــــر ســـيـــاســـات
اشـتـراكـيـة فـقـرر أن يـكـون الـتـعـلـيم
مـــجــانــيـــا في كــافـــة مــراحــله وأ
الك االراضـي الــزراعـــيـــة لـــكــبـــار ا
زارع الذين ووزعـها على صغـار ا
كــانـوا يــشــكـلــون الـطــبــقـة الــعـلــيـا

ـلكـية.وبـالتوازي ـهيـمنـة في ظل ا ا
مـع ذلك شــيــد الـــســد الــعـــالي عــلى
الـــــنــــــيل فـي أســـــوان وأ قـــــنـــــاة
الــســويس.ويــقـول مــصــطـفـى كـامل
الـسيد اسـتاذ العـلوم السـياسية في
جــامـــعــة الــقــاهــرة انه كــان "يــعــزز
الـشعـور بالـكرامـة لدي الـناس وهذا
مـا يــشـعـر الـعـرب بـافـتـقـاده عـنـدمـا
يـتــذكـرون جـمـال عـبـد الـنـاصـر".أمـا
عـلى صـعـيد احلـيـاة الـسيـاسـية في
مــصـــر فــقــد ألــغى عـــبــد الــنــاصــر
األحــزاب الـســيـاسـيــة وشن حـمالت
ــعـارضــ ومن بــيــنـهم قــمع ضــد ا
.ويــرى ســعــيـد ــســلــمــ االخــوان ا
صـادق أستاذ الـعلوم السـياسية في
جـامـعـة الـنـيل أنه "بـيـنـمـا كـان عـبد
الـنـاصـر يـسـعى الى الـغـاء الـفوارق
فــإن نــظــامه أرسى مــفـهــوم الــدولـة
الــبــولــيــســيــة وثــقــافـة اخلــوف من
الــســلـطــة".ويــؤكـد مــصــطـفـى كـامل

أن يـحظى بشعبية كاسحة في مصر
والـعـالم العـربي.وكان افـشال الـغزو
الـفرنسي البريطاني االسرائيلي في
عـام  9156 بـعـد اعالنه تـأمـيم قـناة
الــسـويـس من أول جنـاحــاته.ولـكن
خـصومه يـرون فيه رمـزا للـشعـبوبة
الـسلـطويـة ويعـتقـدون أن سيـاساته
االقــتـصــاديـة افـتــقـرت الى الــكـفـاءة
وقــراراته اجلـيـوســيـاسـيــة اتـسـمت
بـالتـهور.والحـياء الـذكرى اخلـمس
لـوفاته أصـدرت ابنـته الكـبرى هدى
عـبـد الـناصـر كـتـابا اللـقـاء مـزيد من
الـضـوء عـلى حـيـاته.ويـضم الـكـتاب
ـعـنـون "ناصـر: االرشـيف الـسري" ا
مــذكـرات عـبـد الــنـاصـر عــنـدمـا كـان
ضـــابـــطـــا في احلـــرب الـــعـــربـــيــة-
االســـرائــيــلــيــة عــام  1948 وكــذلك
مـــراسالته مـع الــرئـــيس األمـــيــركي
جـون كـينـيـدي والزعـيم الـسوفـياتي
نـيكيتـا خروتشيف.وقـالت هدى عبد

الــــــســـــــيــــــد أنـه "لم يـــــــكن يـــــــؤمن
وقـراطية".وفي خـطاباته كان بـالد
عــبــد الـــنــاصــر يــعــتــمــد االســلــوب
الــشــعـبــوي ويــسـخــر من اســرائـيل
والــقـوى االسـتـعـمـاريــة مـسـتـخـدمـا
ــصـريــة.ولـكن الــلـهــجـة الــعـامــيـة ا
سـياسـاته الدولـية واالقـليـميـة كانت
تــتــسم أحــيــانـا بــالــتــهـور في رأي
خــصــومه.فـفي الــعـام  1962 أرسل
عـبـد النـاصـر قوات الى الـيـمن لدعم
ـلـكي الـثـوار في مـواجـهـة الـنـظـام ا
ـــدعـــوم آنـــذاك مـن الـــســـعـــوديــة. ا
وحتــــول الـــتــــدخل فـي الـــيــــمن الى
ــصـريــة لـعـدة مــسـتــنـقع لــلـقـوات ا
.ولكن سـنـوات وفق بـعض احمللـلـ
ته الـضربة القاضـية جاءت من هز
مـن اسرائـيل في حرب الـعام 1967 
الـــتي انــتـــهت بـــاحــتالل اســـرائــيل
ـصـريـة وقطـاع غـزة الذي لـسـيـناء ا
كــان يــتـبع مــصــر آنـذاك) وهــضــبـة

اجلــــوالن الـــســـوريــــة والـــضـــفـــة
الـغـربـيـة لـنـهـر االردن الـتي كـانت
ــمــلــكــة األردنــيــة في ذلك تــتــبع ا
.ويقول صادق (كـانت كارثة احلـ
والـــعـــالم الـــعــربـي ال يــزال يـــدفع
ثـــمــنــهــا حــتى اآلن).وعـــلى مــدى
سـنـوات طـالب الـقـادة الـعـرب من
دون جــــدوى بــــاالنــــســــحــــاب من
االراضـي احملـتـلـة عـام  1967 من
أجل اقـامة دولـة فلـسطيـنيـة.وبعد
تــــسع ســــنـــوات مـن وفـــاة عــــبـــد
الـــنـــاصـــر وقع خـــلـــيـــفــتـه أنــور
الـــــســــادات مــــعــــاهـــــدة سالم مع
اسـرائـيل لتـصـبح مصـر أول دولة
عــربــيــة تـبــرم الــسالم مع الــدولـة
الـعبرية.وقال الرئـيس عبد الفتاح
الــــســــيـــسـي الــــذي وصف عــــبـــد
الــنــاصــر بــأنه قــائــد "وطــني" إن
مـصر لم تكن تستطيع أن تظل في

حرب مع اسرائيل الى األبد.

{ الـــقــاهــرة - ا ف ب: بــعــد
مـــرور  50 عــــامــــا عـــلى
وفــاته مــا يـزال اإلرث
الــســيــاسي لــلــرئـيس
ــــــصــــــري األســــــبق ا
جــمـال عــبـد الــنـاصـر
يـثير اجلـدل في مصر
حــيث كـان يــعـد رمـزا
لــلــقـومــيــة الـعــربــيـة
ولــــلــــمــــواجـــهــــة مع
اســـرائـــيل ونــصـــيــر
الـفقراء.كان جـمال عبد
الـــــنـــــاصـــــر زعـــــيـــــمــــا
كــاريـزمـاتــيـا اســتـطـاع من
خـالل خـطـابـاته الــنـاريـة عـبـر
مـــوجـــات االذاعـــة الـــتي كـــانت
آنـــذاك الـــوســـيـــلـــة االعالمـــيــة
األوسـع انتشارا
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ـوازنة الـعـامة لـلدولـة على العـتـماد ا
االيـرادات النفطية). واشارت الوثيقة
الــتي اطـلـعت عـلــيـهـا (الـزمـان) امس
الـى تــوجــيه ســابق لــلــوزيــر  بــعــدم
صــــــرف الـــــرواتب اال بــــــعـــــد اطالق
ـــديـــريـــات الـــتـــمـــويـل وتـــتـــحـــمل ا
ـسـؤولـيـة خالف ذلـك. كـمـا اصدرت ا
الــــوزارة بــــيـــانًــــا امـس اكـــدت فــــيه
ــتــوفــرة عــبــر اســتـــخــدام االمــوال ا
االقـتراض الـبالـغة 15 تـرلـيون ديـنار
ـاضي لـتـمويل حـتى نـهـايـة الـشهـر ا
الرواتب والنفقات االساسية االخرى.
 واكـدت (انهـا تعـمل بكـل جد لـضمان
الـوفاء بـجمـيع االلتزامـات احلكـومية
وفـي اوقــاتــهــا احملــددة وعــلى رأس
تـــلك االلـــتـــزامـــات رواتب مـــوظـــفي
ـــتــقـــاعـــدين والـــرعـــايــة الـــدولـــة وا
االجـتمـاعيـة) منوهـة الى انهـا (تبذل

هـــــــذه اجلـــــــهــــــود فـي ظـل ظــــــروف
اسـتـثنـائـية وأزمـة مـاليـة خـارجة عن
ارادة احلـكـومـة تـتمـثل بـاالنـخـفاض
احلــــاد في الــــواردات الـــنــــفـــطــــيـــة
وجــائـحـة كــورونـا واثـارهــا احملـلـيـة
والـدولـيـة بـالـشـكل الـذي فاقـم نقص
ـتوفـرة للـدولة خـصوصا الـسيـولة ا
مـع التوسع غيـر اخملطط له في اعداد

اضي). وظف خالل العام ا ا
عـاجلة هـذا النقص  واوضـحت انه (
الـية سـعت احلكـومة في الـسـيولـة ا
كنها اني  الى استصدار تشريع بر
من االقـتراض داخلـيا وخارجـيا وقد
ــتـوفـرة عـبـر  اســتـخـدام االمـوال ا
االقـتـراض الـداخـلي الـبـالـغـة بـحدود
15 تـرليون ديـنار حتى نـهاية الـشهر
ــاضي لــتــمــويل الــرواتب والــوفـاء ا
بـــالـــنـــفـــقـــات االســـاســـيـــة االخــرى

وخـصوصـا ما يتـعلق منـها بالـصحة
واالمـن) مـشـيــرة الى ان (اســتـخـدام
الـقروض الدولـية اقتصـر على تمويل
ـشاريع الـتنـمويـة).  وتابـعت (نقوم ا
فـي الـوقت احلـاضــر بـإعــداد خـارطـة
طــريق مــفـصــلــة لـتــمــويل الــنـفــقـات
تبقية من االساسية لالشهر الثالثة ا
الـســنـة احلـالـيـة سـنــقـوم بـعـرضـهـا
قــــريـــبــــا عـــلى مــــجـــلـس الـــنـــواب)
ومـوضـحـة ان (هـذه اخلطـة سـتـشمل
زيــادة قـدرة الـوزارة عــلى االقـتـراض
ـوافـقة الـداخـلي وسـتـمـكـنـنـا حـال ا
عــلـيــهــا من الـبــدء بــتـأمــ الـرواتب
احلـكـومـيـة بـالـكامـل).  وخلـصت الى
شروع الـقول انهـا (ماضية بـاإلعداد 
مـوازنـة 2021 بـالـشـكل الـذي يـعـالج
ـالــيــة واالقــتــصــاديـة الــتــحــديــات ا
ـتـراكـمـة الـتي تـثـقل كاهـل البالد) ا

ـر بها الفـتة الى ان (الـظروف الـتي 
لحة البلد حاليا تشدد على احلاجة ا
الى تـــكـــاتف الـــقــوى الـــســـيــاســـيــة
واجملـتـمـعـيـة والـعـمل سـويـة بـشـكل
مـسـؤول لـتحـقـيق االمن واالسـتـقرار
ـضي بـالـعـراق نـحو مـا يـسـتـحقه وا
شـعـبه الـصـابـر مـن ازدهـار وتـنـمـية)
عــلـى حـد قــولــهــا .وارســلـت الـوزارة
امـس مـــشـــروع قـــانـــون االقـــتـــراض
الـداخلي الى مـجلس الـوزراء وطلبت
مـنه االسـراع في تشـريعه االقـتراض.
وجــاء فـي وثــيــقــة اطــلــعت عــلــيــهــا
(الـزمـان) موجـهة الى االمـانـة العـامة
جملــــلس الــــوزراء انـه بـــعــــد ســــحب
احلــكــومــة مــشـروع قــانــون مــوازنـة
ان (نرفق طيا مسودة 2020 من البر
مــشــروع قــانــون االقــتــراض احملــلي
ـالي  لـسـنة 2020 لـتـمـويل الـعـجـز ا

راجـ ســرعـة الـسـيـر في تـشـريـعه).
ورأى خـبـراء ان اعتـماد الـوزارة على
االقـتراض لتمويل الـرواتب والنفقات
بـداية الستنزاف االحـتياطي النقدي .
وقــال خـبــيـر اقــتـصــادي في تـعــلـيق
تـلقـته (الزمان) امس ان (احلـكومة لم
حتــقق تــقـدمــا في مــعـاجلــة االزمـات
ــالـــيــة وتــذهب كــســـابــقــاتــهــا الى ا
االقـتراض الداخلي ولم تقف منظومة
الـفساد عن فسادهـا ولم تكتف صغار
الـدول من نهـب أموال الـعراق بـعقود
شــبه وهــمــيــة وفــعــالــيــات وهــمــيــة
واخـرى ثـانـويـة فـضال عن سـوق بيع
الـــعــمــلـــة وكــوارثه) مـــحــذرا من ان
ــا هــو (االمـــر ســيــؤول الـى اســوأ 
عــلــيه الــوضع في لــبــنـان إن لـم يـكن

هناك حلول فعلية).
ــســتــشــار اخلــاص لـرئــيس  وقــال ا

ــقـراطي الــكـردســتـاني احلــزب الـد
مـسعود حيدر في تغـريدة على تويتر
رصــدتــهــا( الــزمــان) امس انـه (بــعـد
سـحب مشـروع قانـون موازنة 2020
ــالــيــة االحتــاديـة تــطــلب من وزارة ا
االمـــانــــة الـــعـــامـــة جملـــلس الـــوزراء
االسـراع في تشـريع قانـون االقتراض
الي الـداخلي) مضيفـا ان (االنهيار ا
واالقــتـــصــادي لــلــعــراق كــدولــة هــو
مــسـألـة وقت اذا لم يــتـحـذ اجـراءات
ــسـار االقـتـصـادي جــذريـة تـصـحح ا

وتعيد هيكلته) . 
وتــــرأس رئــــيس مــــجــــلـس الـــوزراء
مــصـطـفى الـكـاظــمي امس اجـتـمـاعـاً
ـنـاقـشـة مـشروع قـانـون مـوازنـة عام
  2020بـــعــــد ســـحـــبه مـن مـــجـــلس
ـســؤولـ الــنــواب حـضــر عـدد مـن ا

. واخملتص

sDMý«Ë b{ »d(« i d¹  UÝUzd « ŸUL²ł≈

WIO œ W×KÝQÐ œÒbNð ¡U³−M «Ë 
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

رفــضـت الــرئــاســات الــثالث صــدور
تـهديدات من قوى عراقية الى جهات
اجــنـبــيـة  مــؤكـدة أن إعالن احلـرب
هـو من اختصاص مـؤسسات الدولة
ستندة الى الـتشريعية والتنـفيذية ا
الــقـانـون والـدســتـور وانه لـيس من
حـق أي طرف اعالن حـالة احلرب او
الـتـصـرف عـلى أسـاس حـالـة احلرب
داخـل األراضي الـــعـــراقـــيـــة. وجـــاء
اجـتـمـاع الـرئـاسـات الـثالث ورئـيس
مـــجـــلس الــقـــضـــاء االعــلـى في اثــر
صـدور تهديد من األم العام حلركة
الـنجبـاء اكرم الكـعبي بأن (األسـلحة
الــدقـيـقــة دخـلت اخلــدمـة). وقـال في
تـغريـدة على تـويتـر (ما زلـنا نـنتـظر
ـواقف الرسـميـة من القـوى جمـيعا ا
بــخــصــوص الــثــكــنــة الــعــســكــريــة
ـنـتـهـكـة لـلـسـيـادة الـعـراقـية الـتي ا
وضـعتـها أمـريكـا وسط بغـداد باسم
ســفـارة لــتـعــيث في الــعـراق فــسـاداً

). وأضـاف ان (لـلـمـقـاومـة وتـخــريـبـاً
مـــوقــــفـــهـــا إن ســـكت جــــمـــيـــعـــهم
خصوصا أن األسلحة الدقيقة دخلت
اخلــدمـة). وكـان الـكـعـبي قـد قـال في
ـاضي بأن ـاثلـة الـسبت ا تـغـريدة 
اســـتـــهـــداف االحـــتـالل فـــعل اقـــرته
الـــشـــرائع الـــســمـــاويـــة والـــثــوابت
ـكتـب رئيس االخـالقيـة. وقـال بـيـان 
مـجـلس الـنـواب محـمـد احلـلـبوسي
ان االخـير حضـر  اجتمـاعا في قصر
بـغداد ضم رئيس اجلمهورية  برهم
صــــالح ورئــــيس مـــجــــلس الـــوزراء
مـصـطـفى الـكاظـمي ورئـيس مـجلس
الــقـضـاء األعـلـى فـائق زيـدان(نـاقش
ــسـتـجـدات االمــنـيـة والـســيـاسـيـة ا
تـرتبـة على والـتداعـيات اخلـطيـرة ا
األوضــــاع احلــــالــــيــــة) واضـــاف ان
اجملــتــمــعــ اكــدوا أن (الــتــطـورات
األمـــنــــيـــة الـــتي حــــدثت في اآلونـــة
األخــيــرة من اســتــمــرار اســتــهـداف
ـدنية والعـسكرية قرات ا ـراكز وا ا
وتـواصل أعـمـال االغـتـيـال واخلطف

ـا تـمـثل بــحق نـاشـطــ مـدنـيــ ا
اســـتـــهــــدافـــاً لـــلـــعـــراق وســـيـــادته
ولــلـمـشـروع الـوطــني الـذي تـشـكـلت
عـــلى أســاسه احلـــكــومــة احلـــالــيــة
لــتـحـقــيق االسـتــقـرار وحـفظ هــيـبـة
الــدولـة تـمـهــيـداً إلجـراء انــتـخـابـات
مــبـكــرة عـلى أسـس عـادلـة كــمـا أنه
يـنال من سمـعة العـراق الدولية ومن
عـالقاته اخلـارجيـة) مشـيرين الى أن
(اسـتـمرار أجـواء االضطـراب األمني
والــتـــداعــيــات الــتي تـــتــرتب عــلــيه
ســيـمــثل إضــراراً بـالــغـاً بــاقـتــصـاد
الــعــراق وسـعــيه الى جتــاوز االزمـة
الــتي تـرتـبت عــلى انـتـشــار جـائـحـة
كــورونـا وانــخـفــاض اسـعـار الــنـفط
وعــائـداته ويـقـوّضُ فـرص اخلـروج
بــالـبـلــد الى بـر األمـان فـي مـواجـهـة
األزمـات). وشدّدَ اجملـتمـعون على أن
(الـعـراق لـيس في حـالـة حرب اال مع
اإلرهـاب الـذي قطع الـشعب الـعراقي
وطــلــيـعــته من الــقــوى الــعـســكــريـة
واألمـنية بـصنوفهـا وتنوعاتـها كافة

اشـــــواطـــــاً حـــــاســـــمـــــة فـي دحــــره
واالنـتصار علـيه) .وأكد االجتماع أن
(إعـالن احلــرب هـو مـن اخــتــصـاص
مــــؤســـســـات الــــدولـــة الـــعــــراقـــيـــة
ستندة الى الـتشريعية والتنـفيذية ا
الــقـانـون والـدســتـور وانه لـيس من
حـق أي طرف اعالن حـالة احلرب او
الـتـصـرف عـلى أسـاس حـالـة احلرب
داخـل األراضي الــعــراقــيــة كــمــا أن
الــعـراق وهـو يـؤكــد بـإصـرارٍ رفـضَهُ
الـتـدخل في الـشـؤون الـداخـلـيـة ألية
دولـــة ويـــرفض تـــدخل اآلخـــرين في
شــؤونه فـإنه يــرفض حتـويل أرضه
الى ســاحــة تــصــفـيــة حــســابـات او
مــنــطــلـقــاً لالعــتــداء عــلى غــيـره من
الـــدول) مــضــيـــفــا أن (الــوطـــنــيــ
الــعـراقــيـ مــتـفـقــون عـلى تــرسـيخ
الدولة الوطنية ذات السيادة الكاملة
بـــعــيــداً عن مـــفــاهـــيم الــقــيـــمــومــة
اخلـارجـيـة او الـتدخل او الـتـبـعـية).
ــنـحى ونــوّهَ اجملـتــمــعـون الى أن (ا
الـذي تــتـجه إلـيه أعـمـال اجلـمـاعـات

اخلــارجـــة عــلى الــقــانــون ضــد أمن
ــثـل مــنــحىً الـــبالد وســيــادتـــهــا 
خـطيراً يـعرّض استـقرار العراق الى
مــخــاطــر حــقــيــقــيــة مــا يـســتــدعي
ستويات تـضافراً للجهـود على كل ا
ـــوقـف الـــقـــوى وحــــضـــوراً فــــاعالً 
الـــســـيــاســـيـــة اخملـــتــلـــفـــة من أجل
الـتصدي لهذا التصعيد ودعم جهود
احلــكــومــة الــعـراقــيــة لــضــمـان أمن
وســيـادة الــعـراق). ودعـا االجــتـمـاع
الـى (رصّ الصـفوف واتـخـاذ مواقف
ـزيد نع ا مـوحـدة وجادة وحـاسمـة 
مـن الـتـداعـيــات واتـخـاذ اإلجـراءات
الـعمـليـة الكـفيلـة بضـمان االسـتقرار
االمـني) كـمـا دعـم االجـتـمـاع (جـهود
احلــكــومــة في حــصــر الــسالح بــيـد
الــدولـة ومـنع اسـتـهــداف الـبـعـثـات
الـدبـلـومـاسـيـة الـتي تـقع مـسـؤولـية
حــمـايــة امـنـهــا وسالمـة مــنـشــآتـهـا
وافـــرادهــا عـــلى اجلـــانب الـــعــراقي
ـعـمـول ضــمن الـتـزامــاته الـدولـيــة ا

بها).
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 وقـــعت حــكـــومــتـــا الــعــراق واالردن
ـملـكة بـتزويد وجبه ا إتـفاقـا تقـوم 
الـعراق بالطاقة الكـهربائية بعد ربط
شـبــكـة الـكـهـربـاء بـ الـبـلـدين الـذي
ســيـسـتـغـرق أكــثـر من عـامي. وقـالت
ـوجب وكــالـة األنـبـاء األردنـيـة إنه (
اإلتــفـاق الـذي  بـواســطـة اإلتـصـال
ـرئي والـذي حـضـره وزيـرة الـطـاقة ا
ــعــدنــيــة األردنــيــة هــالـة والــثــروة ا
زواتـي ووزير الكهرباء  ماجد اإلمارة
ســـيــقـــوم (األردن بـــتــزويـــد اجلــانب
ـــرحــــلــــة األولى من الــــعــــراقي فـي ا
ـشـروع بـ  1000 غــيـغـاوات سـاعـة ا
ســنـويـا). فـيـمـا بــحث حـمـيـد الـغـزي
االمـ العـام جمللس الـوزراء العراقي
مع الـسفير االردني في بغداد منتصر
الـزعـبي  سبل تـنـفيـذ االتـفاقـات التي
صـرية انـبـثقت عـن القـمة الـثالثـيـة ا

االردنــــيـــة  وتــــشــــكـــيـل ست جلـــان
لـلـمتـابعـة   .وأضـافت إن (بدء تـزويد
العراق بالطاقة الكهربائية سيتم بعد
االنــتـهـاء من إنــشـاء مـحــطـة حتـويل
الـريـشـة اجلـديـدة في األردن وإنـشاء
خـط الـربط الــكــهــربــائي الــذي يـربط
مــحـطـة الــريـشــة اجلـديـدة في األردن
ــحـطـة حتـويل الــقـائم في الـعـراق
بـطول نـحو  300 كـيـلو مـتر وسـيتم
االنــتـهــاء من هـذه األعــمـال خالل 26
شـــهــراً مـن تــاريخ تـــوقـــيع الــعـــقــد)
.وأكـدت زواتي (أهمـية الربط األردني
 –الــعـراقي في تـعـزيــز الـتـعـاون بـ
الـبـلدين في إطـار تـطلع األردن لـلربط
مـع دول اجلــــــــوار) .وأوضــــــــحت إن
اإلتـــفـــاق (ســيـــســـهم في اســـتـــقــرار
االنـظـمة الـكهـربـائيـة ويـخدم الـتوجه
نـحــو انـشـاء سـوق عـربـيـة مـشـتـركـة
لـلـطـاقـة والـذي بـدوره سـيـعمـل على
تـعـزيز الـتـكامل االقـتـصادي الـعربي)

.ويـقوم العراق حاليا بإستيراد الغاز
وجب إعـفاء والـكـهربـاء من طهـران 
ـــنـــوح لــلـــعـــراق من الــعـــقـــوبــات
ـــفـــروضــة عـــلى إيـــران في مـــجــال ا
الــطــاقــة. ومـنــذ أن أعــادت الــواليـات
ـتـحدة فـرض عـقوبـاتـها عـلى إيران ا
فـي نــهـــايــة  2018 لـم تــنــفكّ اإلدارة
األمـيـركيـة تمـنح الـعراق اإلعـفاء تـلو
اآلخــر ريــثـــمــا يــعــثــر عــلى مــورّدين
آخـرين.وأعلـن مسـؤول عراقي لـوكالة
ـتـحدة فـرانـس بـرس  أن( الـواليـات ا
مــددت لــشــهـريـن إضـافــيــ اإلعــفـاء
ــمــنـوح لــلــعــراق). وعـنــدمــا تـولّت ا
حــكــومــة رئـيس الــوزراء  مــصــطـفى
الــكـاظـمي الـسـلــطـة في أيـار مـنـحت
ـتـحـدة الـتي تـخوض في الـواليـات ا
الـعراق صراعا على النفوذ مع إيران
ـدّة أربــعـة بــغـداد تــمـديــداً لإلعـفــاء 

أشهر دفعة واحدة.
ــثـابــة دعم  وعــدت تــلك اخلــطــوة  

أمـريـكي قـوي حلـكـومـة يُـنـظـر إلـيـهـا
ـتـحدة عـلى أنّـهـا موالـيـة لـلواليـات ا

أكثر من سابقتها.

جمال عبد الناصر
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والــفـعــلي لـوزن احلــمـولـة 13 طــنـا و
 220 كــيـلــوغـرامــا وكـذلك الــبـضــاعـة
ـنتج وبرسم خـاضعة لـقانون حـماية ا
ـئــة وعـدم تـنــزيل الـكــمـيـة من  25 بــا
إجــــازة االســـتـــيــــراد . تـــمـت إحـــالـــة
اخملـالفـت وفق مـحضـرين أصولـيي
إلـى الـــــقـــــاضي اخملـــــتـص التـــــخــــاذ
اإلجـراءات الـقـانـونيـة الالزمـة بـحـقـها
نجزيـن للمعاملت قصرين ا وبـحق ا

خالفـآ للضوابط والتعـليمات النافذة).
من جــانب اخــر اعــتـقــلت قــوة أمـنــيـة
امـس مدير دائـرة النـافذة الـواحدة في
هـيـئـة اإلسـتـثـمار الـوطـنـيـة بـنـاء على
كـافحـة الفـساد. طـلب الـلجـنة الـعلـيـا 
وافـاد مـصـدر بـأن (قوة أمـنـيـة خـاصة
الـقت القبض على سـعد جميل هويدي
مـدير دائـرة النافـذة الواحدة في هـيئة
اإلســـتــثــمــار) مـــشــيــرا الى ان (هــذه
الـدائـرة من أكـثـر دوائـر الـهـيـئـة صـلة
سـتـثـمرين). بـالـتـعامل بـ الـدولـة وا
وكـان مجلس الـقضاء االعـلى قد اصدر
مــذكـرة قــبض عــلى هـويــدي. وخـولت
وثـيـقـة صادرة عن مـحـكـمة اسـتـئـناف
بـغداد الرصافة اطلـعت عليها (الزمان)
امـس اعضـاء الـضـبط الـقـضائي ومن
ذكرة بالقبض على هويدي تـقع بيده ا
كـونه مطـلوبـا وفق القرار  160 لـسنة
ــعــدل واحـضــاره بـنــاء عـلى  1983 ا
شكلة شـكوى مقدمة ضده من اللجنة ا
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ضــبط مــنـفــذ زربــاطـيــة احلـدودي في
ادة مـحـافظـة واسط عـجلـة مـحمـلـة 
مــرمـر مـجـســمـات وحـاويــات نـفـايـات
حـديد بحمولـة إجمالية 15 طنا و940
نجزة كـيلوغراما مخالـفة للضوابط وا
مـعاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك
ــنـفــذ احلـدودي. اذ تــمـكــنت شـعــبـة ا
الـــبـــحث والـــتــحـــري وخـــارج احلــرم
الـكــمـركي من ضـبط الـعـجـلـة وتـدقـيق
مـعاملتها الـكمركية ومعـاينة البضاعة
مـن قبـلهم تـبـ أن هنـالك اختالف في
رفقة نشأ وفاتورة الشراء وا شهادة ا
حديد مختلف االحجام واألشكال وذلك
مـغاير لوصف البـضاعة وكذلك شهادة
ــنـشــأ واجــازة االسـتــيـراد تــؤكـد أن ا
الــبـضــاعـة حــجـر مــرمـر وان الـفــعـلي
ـا سـبب ـرمـر.  تـمــاثـيل  من حـجـر ا
ـال الـعـام في قــيـمـة الـرسـوم هــدراً بـا
ـستوفاة. وقال الـكمركية والـضريبية ا
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (مـنـفذ
طـريبيل احلـدودي في محافـظة االنبار
ـوكـيت ـادة ا ضـبـط عـجـلـة مـحـمـلـة 
ـنـجــزة مـعــامـلــتـهـا ــنـشــأ االردن وا ا
ـنـفذ الـكـمـركـيـة من قـبل مركـز كـمـرك ا
احلـدودي. بـعـد ضـبط الـعـجـلـة خـارج
احلـرم الـكـمـركي عـند سـيـطـرة الـبحث
والــــتــــحــــري وتــــدقــــيق شــــريط وزن
الـــبــضــاعـــة أن مــا  ذكــره 12 طـــنــا

قــرارا خــرق به الــقــانــون ضــد مــديـر
جنـدة الـكـنـدي الـعـمـيـد ايـاد عـدنـان 
وبـعد تنفيذ االمر خرج منتسبو قاطع
جنــدة الـكــنـدي بـوقــفـة احــتـجــاجـيـة
وتــضــامــنــيــة اســتــنــادا لــلــمـادة 38
لــلـدسـتـور خـارج وقت الـواجب وقـبل
رابـطة بـثالث ساعـات  تمـسكا بـدء ا
ـديــرهم لــيـطــلـبــوا الــعـطف وحــبــا 
االبـوي من سلسلة مراجع الداخلية) .
وقـــالـت الـــعـــوائل إنـه (بـــعـــد وقـــفـــة
ـنتسـب رفعت مطـالعة كـيدية بحق ا
ـنـتسـب من مـديـر شرطـة النـجدة  ا
مــا ادى الى اعــتــقـالــهم و تــوقــيــفـهم
بـحجة التمرد والعصيان  وفي اليوم
الـتالي تشكل مجـلس حتقيقي بتاريخ
9/1 بـحق 37 مـنـتـسـبا و 3  ضـباط 
وبـــالـــيـــوم نــفـــسـه انــتـــهى اجملـــلس
وصـادق عــلـيه مـديـر الـنـجـدة واحـيل
الـى مــحــكـــمــة قــوى االمـن الــداخــلي
الـثانـية  وفي يـوم٨  ايلـول وهو يوم
ـرافعـة نفـسه عرضـوا امام الـقاضي ا
اخملـتص بـالـساعـات (أيـعـقل ان ترفع
مــطـالـعـة بـحق 40 شــخـصـا ويـشـكل
مـجلس وحتـال القـضيـة ويصـدر قرار
حـــكم بـــحــقـــهم خالل 7 ايـــام فــقط )
وخـــاطــبت الــعـــوائل رئــيس الــوزراء
ووزيـر الـداخلـية بـالقـول (املـنا بـالله
وامـلنـا بك وبحـكومـتكم ان تـنصـفنا 
ونـــســألــكم مــا ذنـب عــوائل واطــفــال
ـنـتـسـب بـاالخص مـنـتـسـبي قاطع ا
جنــدة الــكـنــدي  كـونــهم دومــاً بـخط
الــــصــــد االول ومــــتــــضـــامــــنــــ مع
ـتظاهرين وخير عون ومساعد لهم  ا
وعــمــلــهـم انــســاني وخــدمي قــبل ان
يـكون امـنيـا) مطـالبـ (كل العـراقي
الـــشــرفـــاء نــصـــرةً اربــعـــ عــائـــلــة

منكوبة).
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ـتــحـدث بـاسـم رئـيس الـوزراء أكــد ا
أحـــمـــد مال طالل أن الـــتـــظــاهـــر حق
دسـتـوري مكـفول لـلـمواطـن مـحذرا
من مـحـاولـة الـتجـاوز عـلى الـقـانون .
واضــــاف مـال طالل في تــــصــــريح أن
تـظـاهرين (احلـكـومة تـتـفهم حـاجـة ا
ـطـالبـ بـالتـعـي أو أمـور أخرى) ا
مــســتــدركــا أن (احلـكــومــة ســتــطـبق
الــقـانـون بـحق كل من يـحـاول جتـاوز
ـال الـعـام أو ـسـاس بـا الـقـانـون أو ا
ــصــالح الــعـامــة). من جــهــة اخـرى ا
ـنــتـسـبـ نــاشـدت عـوائل عــشـرات ا
لوزارة الداخلية خالل اعتصام ووقفة
احـتجاجية في بغداد  رئيس الوزراء
ووزيـر الداخلية بـالتدخل ورفع الظلم
ــنـتــسـبـ الــذي اصـاب الــضـبـاط وا

وطـــردهم مـن اخلـــدمــة مـع الــســـجن.
وقـــالت الـــعـــوائـل خالل الـــوقـــفــة ان
(مـحكمة قـوى االمن الداخلي اخلاصة
بـعنـاصر الشـرطة في وزارة الداخـلية
اصـدرت قـرارا غـريـبـا وارتـبـكت خـطًأ
جــســيــمـا  تــســبب بــقـطع أرزاق 40
عـائلة ) مشيرة الى ان القرار (جتاوز
عـــلـى الـــقـــانــــون بـــعـــدم االنـــصـــاف
واسـتـغالل سـلـطـة الـقـانـون وانـتـهاك
الــعـدالــة  من خالل تـشــكـيل مــجـلس
حتـقـيـقي وإحـالـة للـمـحـكـمـة واصدار
قـرار خالل خـمـسـة ايّـام بـحـق ضـباط
ومــراتب يـنـتـمـون لــشـرطـة الـنـجـدة 
وطـــردهم من اخلــدمـــة مع الــســجن).
ـنــتـسـبــ رئـيس ونــاشـدت عــوائل ا
الــوزراء ووزيــر الــداخـلــيــة (الــتـدخل
ورفـع الــظـلـم الــذي اصــاب الــضــبـاط
ـنـتـسـب جـراء تـعـالي واسـتغالل وا
مـديـر شرطـة جنـدة بغـداد  وإصداره
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سـجلت وزارة الـصحـة والبـيئة 4111
حـالة شفاء من فـايروس كورونا. وقال
ــوقف الـوبــائي الـيــومي ان الـوزارة ا
رصـدت  4116 اصـابـة جـديـدة بـفارق

خمسة حاالت عن الشفاء.
ـتـوفــ بـالـفـايـروس في  وبــلغ عـدد ا
جــمــيع احملـافــظـات خالل  24 ســاعـة
ـــاضـــيــة 62 حـــالـــة . وقــد تـــقــدمت ا
الــســلـيــمــانـيــة وذي قــار احملـافــظـات
االخـرى بعدد الوفيات. وضمن العراق
نـحو  8 مـالي جرعـة من اللـقاح ضد
كـورونا. وقال مدير عـام دائرة الصحة
الـعـامـة في تـصـريح امس ان (الـعراق
ية على احلصول اتـفق مع شركات عا
عـلى جـرعات ضـد الوبـاء يـبلغ عـددها
نــحـو ثـمـانـيـة  مـاليـ جرعـة). ونـفت
وظف الـوزارة ان تكون حددت عـدد ا
ــطـالــبـ بـالــدوام في مـؤســسـاتـهم ا
واكــدت ان ذلـك مــرهــون بــتــقــديــر كل

مـــحـــافـــظـــة ووزارة طـــبــقـــا لـالوامــر
الــديـوانــيـة الــســابـقــة الـتي ســمـحت
ئة فقط. نتسب  50 با بجعل دوام ا
وأودى وبــاء كــورونــا الــذي ظـهــر في
الــصــ فـي كــانــون األول عـام 2019
قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم
بـحـياة أكـثـر من ملـيـون شخص وفق
حـصـيـلـة أعدتـهـا وكـالـة فـرانس برس
بـــاالســتـــنــاد الـى مــصـــادر رســمـــيــة
.وقـال مـديـر بـرنـامج الـطوار اإلثـنـ
ـيـة مـايـكل في مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
راين اجلـمـعة إن "مـليـون حالـة (وفاة)
رقـم فظيع" محذرا من أنه "من احملتمل

جدا" أن تتضاعف احلصيلة. 
وتبدو التوقعات قاتمة مع ارتفاع عدد
اإلصـابات مـجددا في أوروبـا والشرق
األوسـط وآسيا مـا يعـزز اخملاوف من
احـتــمـال حـدوث مـوجـة ثـانـيـة فـيـمـا
تـقابل الـقيود الـصحيـة التي تفـرضها
احلـكومات مثل تـدابير العزل وإغالق
ــــــطـــــاعم أو حـــــظـــــر احلـــــانـــــات وا

الــتـجـمـعـات في الــعـديـد من الـبـلـدان
بـاستـياء مـتزايـد من السـكان.وأصيب
أكثر من  32,9 مـليون شخصا رسميًا
مـنذ بدايـة الوباء بيـنهم ما ال يقل عن
 22,5 مــلـيــون تــعـافــوا حـتى الــيـوم.
ـتحدة (نحو 205 وسـجلت الواليات ا
االف وفـــــاة) والـــــبـــــرازيل ( 142ألف
ـكسـيك وفـاة) والـهـنـد ( 100 ألـف) وا
(أكـــثــر من  76 ألـــفــا). ويـــشــكّل عــدد
الــوفـيــات في هــذه الـبــلـدان أكــثـر من
نــــصف حــــصــــيـــلــــة الــــوفـــيــــات في
الــعــالم.وجتـاوزت الــهـنــد حــيث يـتم
تــســجـيل مــا بـ  80 ألف و 90 ألف
إصــابـة جـديــدة يـومـيــة عـتـبــة سـتـة

 . مالي إصابة االثن
ـنـظـمـة الـصـحـة ــديـر الـعـام  وحـذر ا
ــــيــــة تـــــيــــدروس أدهــــانــــوم الــــعـــــا
كننا غـيبريسوس اجلمـعة من أنه ال 
جرد الصالة أو "إنـقاذ الناس الـيوم 
تـطـويـر لـقـاحـات لن تـأتي إال في وقت

الحق".
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ـــالـــيــة تـــأخـــر صــرف عـــزت وزارة ا
تقـاعدين وشـبكة ـوظفـ وا رواتب ا
الــرعــايــة االجــتـمــاعــيــة  الى تــأخـر
اطـالق الــتـــمــويل جـــراء عــدم تـــوفــر
الــسـيـولــة الـنــقـديـة بــسـبب اعــتـمـاد
وازنة العامة للدولة على االقتراض ا
لـتـأم الـرواتب بـعد تـراجع ايرادات
الــنــفط. وقــالت في وثــيــقــة رســمــيـة
ـالية علي عبد صـادرة بتوقيع وزير ا
االمــيـر عـالوي مـوجــهـة الى مــجـلس
الـقضـاء االعلى ان سبب تـأخر صرف
الـرواتب هـو (تأخـيـر اطالق التـمويل
وهــذا االمـر ال يـقـتــصـر عـلى احملـاكم
ــا وزارات ودوائــر الــدولــة فـــقط وا
كـافـة لتـأمـ السـيـولة الـنـقديـة ابـعد
اصــــدار قـــــانــــون االقــــتــــراض وذلك
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مـحـافـظـتي نـيـنـوى وكـركـوك فـطـالـبوا
بـاسـتـثـنـاء احملافـظـتـ ألن مـنـاطـقهم
مـتـداخـلـة بـ الكـرد والـعـرب واطـياف
اخــرى) مــوضــحــا ان (رئـيـس اجملـلس
مـحـمـد احلـلبـوسي اضـطـر إلى تـأجيل
اجلــلـســة لـكــنه اشـتــرط عـلـى الـنـواب
ــعــتــرضــ الــتــوصل حلل نــهــائي) ا
وأضــــاف أن (يــــوم 10/10 ســــيــــكـــون
ـوعد األخير إذ أن اجمللس سيصوت ا
عـلـى قـانـون االنـتـخـابـات سـواءً اتـفق
الـنواب أم لم يتـفقوا).وأكـد العقابي أن
(أصـوات الـنـاخبـ لن تـضـيع بـسبب
دمـج األقــضــيــة أو الــوحــدات اإلداريــة
الــقــريــبـة فـي بـعــضــهــا) مــشــيـراً إلى
ان(بـــعض الـــكـــتل طــالـــبت بـــدمج حي
مـقـابل حي بعـيد جـدا عـنه) مسـتبـعداً
ــقــتــرح  ألن (كل وحـدة االخــذ بــهـذا ا
إداريــة ســـتــدمج مع الــوحــدة اإلداريــة
اجملــاورة لـهـا  إذا كــان عـدد سـكــانـهـا
قـلـيالً). وأكـد احلـلـبـوسي اول أمس أن
رئـاسـة اجمللس جـاهزة لـعـرض صيـغة
قـانـون انتـخـابات مـجـلس النـواب بأي
وقت مــعـلـنـاً عن تـسـلم طـلب بـتـأجـيل
فـقــرة اكـمـال الـتـصـويت عـلى الـقـانـون
إلـى يــوم مــحــدد خـالل هــذا األســبــوع
وعــقـد مــجـلس الــنـواب امس جــلـسـته
الـعاشـرة برئاسـة النـائب األول لرئيس
اجملــلس حــسن كــر الــكــعـبـي.وقـالت
الـدائـرة اإلعالمـيـة للـمـجـلس في بـيان
تـــلــقـــته إن (الــكـــعــبي افـــتــتـح أعــمــال
اجلـلـسة الـعاشـرة من الـدورة النـيابـية
الـرابعة الـسنة الـتشريـعية الـثالثة من

الــفـصل الــتـشــريـعي األول).  وتــضـمن
جـدول أعـمال اجلـلـسة مـنـاقشـة وقراءة
تــقــاريــر عـدد مـن الـقــوانــ ومــشـاريع
الـقـوان ومـقـتـرحات الـقـوان  مـنـها
مـقــتـرح قـانـون تـعـديل قـانـون سـامـراء
عــاصـمــة الـثــقـافــة اإلسالمـيــة وقـراءة
تـقـرير ومـنـاقشـة مـشروع قـانـون العـيد
الــوطــني جلــمــهـوريــة الــعــراق.وانـهى
اجملـلـس في جـلـسـته تـقـريـر ومـنـاقـشـة
مــقـتـرح قـانــون كـلـيــة الـشـرطـة رقم 37
لـــســـنـــة 2000 .مـن جـــهـــة اخـــرى أكـــد
حتــالـف سـائــرون أن مــجــلـس الــنـواب
وافق مــبــدئـيــاً عــلى تـشــكــيل الــلـجــنـة
األمـنيـة للـتحقـيق باسـتهـداف البـعثات
قرات احلكومية. وقال الـدبلوماسية وا
الـنــائب عن الـتـحـالف قـصي الـيـاسـري
فـي تـصـريح إن (مـجــلس الـوزراء طـلب

ــبــكـرة)  مــتــمــنـيــا (حــسم مــوضـوع ا
الـدوائـر لـنـدخل مـرحلـة الـعـد الـتـنازلي
لـالنــتــخــابـــات). وشــدد احلــكـــيم عــلى
(أهــــمـــيــــة احلـــوارات والــــتـــوافــــقـــات
والـغـطـاءات الـسـيـاسيـة واالجـتـمـاعـية
الوطنية للعقد االجتماعي)  محذرا من
(االســــتــــمـــرار بــــتــــجــــاهل االنــــســـداد
الـــســيــاسي احلـــالي  كــونـه عــنــصــرا
اســــاســــا فـي اســــتــــهــــداف الــــنــــظـــام
الـــســيـــاسي)  مـــوضــحـــا أن (الــعـــقــد
االجـتـمـاعي لـيس خـيـارا من مـجـمـوعة
خـــيـــارات بل هــو حـل ألزمــة  ويـــأخــذ
بــعـ االعـتــبـار الـتــطـورات الـداخــلـيـة
واخلـارجية).وأعلن حتفظه على وصف
حـكـومـة مـصـطفـى الكـاظـمي بـالـفـرصة
األخـيـرة ودعـا السـتـبـدالـهـا بـ(الـفـرصة
ــعــاجلـة الــذهــبــيــة) مــؤكــدا ضــرورة ا
السياسية  ورأى ان (دعم الدولة وقوى
االعــتــدال الـتي تــقــوى بـقــوتـهــا كــفـيل

بالتصدي لقوى الالدولة وتفكيكها).
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وأكـد حتالف سائـرون امس أن اجللسة
قبلة ستحسم التصويت على الدوائر ا
االنـتـخابـيـة لـقانـون االنـتخـابـات. وقال
الـنائب عن التـحالف امجـد العقابي في
تــصـريح امس إن (هـنــالك خالفـاً حـدث
عــلى مــعــايــيــر الــدوائــر االنــتــخــابــيـة
وشـكـلـهـا بـ نـواب مـحـافـظـة  كـركـوك
ـوصل والكرد إذ أن االخيرة طالبت وا
بــأن تــكـون جــمــيع احملــافـظــات تــعـمل
ـعـيار واحـد أي الـدوائر كـلـها تـقسم
جلــــمــــيـع احملــــافــــظــــات  أمــــا نــــواب
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تــشـكــيل جلـنـة مــتـخــصـصــة من جلـنـة
األمن والـدفاع النيابية للتحقيق بشأن
اســتــهـداف الــبـعــثــات الـدبــلــومـاســيـة

قرات احلكومية).  وا
ـــلف  طـــرحه في وأوضـح أن (هـــذا ا
مـــجـــلس الـــنــواب  و مـــوضـــحــا أن
(الـلجنة التحقيقية ستتألف من أعضاء
جلـنة األمن والدفاع حصراً ولكن حتى
اآلن لـم يـتم حتــديــد رئــيس أو أعــضـاء
هـــذه الــلــجـــنــة). وكـــان زعــيم الـــتــيــار
الـصــدري مـقـتـدى الـصـدر قـد دعـا في
وقـت سابق إلى تـشـكـيل جلنـة حتـقيق
فـي اخلــروقـــات الـــتي تـــتــعـــرض لـــهــا
الـبـعـثات الـدبـلـوماسـيـة وسـارع رئيس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي الى اعالن
تــأيـيـده لــلـمـقــتـرح. واعـلـن الـنـائب عن
حتـــالف الـــفـــتح أحـــمــد األســـدي امس
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اكــد رئـيس تـيـار احلـكـم عـمـار احلـكـيم
ضــرورة اتــخــاذ مــوقف حــازم وحـاسم
لـدعم هـيبـة الـدولة الـعراقـيـة  وحمـاية
ـــؤســســـات الـــوطـــنـــيــة ـــنـــشـــآت وا ا
والـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة الـعـاملـة في
الـعراق. ونقـال بيان تلـقته (الزمان) عن
احلـكـيم تـأكـيـده خالل لـقـائـه مـجـمـوعة
من الــنــخب الــســيــاســيــة والــثــقــافــيـة
صـلـحة ـية (أهـمـية حـضـور ا واألكـاد
الـعراقيـة في حتركات الـعراق وعالقاته
ــصـلــحــة الـعــراقــيـة الــدولــيـة  وعــدّ ا
بـوصلـة عمل اجلـميع)  مـحذرا من إن(
ـتـبقـيـة لالنتـخـابات الـقـادمة ـرحـلة ا ا
حتــــوي كـــــثــــيــــرا مـن الــــتــــجــــاذبــــات
والـتدافعـات االقليـمية والـدولية). ودعا
اجلـــمـــيـع الى (مـــوقف حـــازم وحـــاسم
لـدعم هـيبـة الـدولة الـعراقـيـة  وحمـاية
ـــؤســســـات الـــوطـــنـــيــة ـــنـــشـــآت وا ا
والـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة الـعـاملـة في
الـــعــراق)  مـــشـــيــدا بـ(مـــوقف الـــكــتل
الـسيـاسيـة الداعم لـفرض هـيبـة الدولة
وحـماية الـبعثـات ومطالـبتهـا احلكومة
بــتــحــمل مــســؤولــيــاتــهــا ومــحــاســبـة
مـرتـكبي هـذه األفـعال) مـؤكـدا (ضرورة
مغادرة لغة التخوين واختزال الوطنية
بــتـبــني مـوقف مــعـ دون آخـر  اذ إن
الـتخوين منطق ال يـبني الدولة) واشار
ـرجعية الدينية العليا طالبت الى إن (ا
بـحلول اربعة للـملمة الوضع العراقي 
باستبدال قانون االنتخابات ومفوضية
وحـــكــومــة جـــديــدتــ واالنـــتــخــابــات
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أكد وزيـر النفط احـسان عبـد اجلبار اسـماعيل حـرص الوزارة على االسـراع بتنـفيذ
صاحب للعملـيات النفطية  وحتويل الغاز الذي يحرق الى مشاريع اسـتثمار الغاز ا

طاقة مفيدة تغطي جزء كبير من احتياجاتنا احمللية 

جــاء ذلك خالل جـولـة وزيــارة تـفـقـديـة
شـمـلت كل من شـركـة احلـفـر الـعـراقـية
وغــاز اجلـنـوب وغــاز الـبــصـرة وحـقل

ارطاوي في محافظة البصرة .
وقـــــال وزيـــــر الـــــنــــفـط خالل لـــــقـــــائه
ـسـؤول فـي شركـتي غـاز اجلـنوب بـا
هـنـدسـ والعـامـل في والـبـصـرة وا
حـــقل ارطـــاوي  ان الــوزارة تـــضع في
اولـوياتـها االسراع في تـنفيـذ مشاريع
اسـتثمار الغـاز من خالل االعتماد على
اجلـهد الوطني بالـتعاون مع الشركات
ية الرصـينة وصوالً الى االهداف الـعا

ـشـاريع الـتطـويـرية السـتـثمـار الـغاز ا
فـي حقل ارطـاوي  استـمع خاللـها الى
اســـتـــعــراض عـن اخلــطـط والــبـــرامج
صاحب. الـتطويـرية الستـثمار الـغاز ا
هــذ وقــد شــمــلت جــولــة وزيــر الــنــفط
زيـارة شـركـة احلفـر الـعـراقيـة والـلـقاء
ـسـؤولـ والـعـامـلـ في الـشـركة  بـا
مـؤكــداً عـلى اهـمـيـة قـطـاع احلـفـر  في
تــطـويـر الــصـنــاعـة الـنــفـطــيـة وزيـادة
وادامـــة االنــتـــاج  من الــنـــفط اخلــام 
مـشيداً  باجلهد الـوطني ودوره الكبير
فـي تــنــفــيــذ خــطط وبــرامج الــوزارة .
واضــــاف وزيــــر الـــنــــفط ان الــــزيـــارة
ـواقع لـلـشـركـات الـنـفـطـيـة وعـدد من ا
ـتــابــعـة الــنــفـطــيــة  تــأتي في اطــار ا
ــيــدانـيــة لــقـيــادة الــقــطـاع الــنــفـطي ا
لــلــمـشــاريع وســيــر االعـمــال اجلــاريـة

فيها. 

اخملـطط لـهـا. واشـار اسـمـاعـيل الى ان
الـوزارة قد قطعت شوطـاً مهماً في هذا
االطار  وتعمل االن على تنفيذ ماتبقى
من خـــطـــطـــهـــا بـــهـــذا الـــشـــأن. واكـــد
اسـماعيل ان الوزارة عازمة على تذليل
ـــعــــوقـــات والـــصــــعـــوبـــات جـــمــــيع ا
والـتحديات التي تعـترض تنفيذ بعض
الي شاريع  من خالل توفير الدعم ا ا
واالسـتثماري . وعقد اسماعيل سلسلة
ـكثفة مع من االجـتماعـات  واللقاءات ا
ــعــنــيــ في شــركــتـي غــاز اجلــنـوب ا
والـــبــصـــرة  اضــافــة الـى زيــارة احــد

دعــمه لــلـجــنــة لـكــنه طــالب بـأن يــكـون
ـطار الـتـحـقـيق ابـتـداء من مـن حـادث ا
الـذي اودى بـحـيـاة نـائب رئـيـس هـيـئة
ـهـنـدس احلـشـد الـشـعـبي ابـو مـهـدي ا
وقـائد فيلق الـقدس في احلرس الثوري
االيراني قاسم سليماني بغارة امريكية

مطلع العام اجلاري. 
وقـال االسـدي في تـغـريـدة عـلـى تـويـتر
امس (نــعــلـن دعــمــنـا لــتــشــكــيـل جلـان
انية وأمنية للتحقيق في اخلروقات بر
الـتي تـضعف هـيبـة الـدولة وتـستـهدف
سـيــادتـهـا وأولـهـا حـادث مـطـار بـغـداد
اإلجـرامي الذي استهـدف قادة النصر)
داعــيـــا الى (إصــدار قــرارات شــجــاعــة
حتــفظ سـيـادة الـعــراق وكـرامـة أبـنـائه
الـــتـي اســـتُـــبـــيـــحت بـــهـــذا االعـــتـــداء

الصارخ).

V∫ عمار احلكيم في مؤتمر النخب السياسية ½

سنود لها سك القاطع ا حشد شعبي 
ـنـاسـبـة ـلـيـونـيـة   لـتـامـ الـزيـارة ا
أربـــعــيـــنـــيـــة اإلمــام احلـــســـ (عـــلــيه
ـظـفـر عـامود الـسالم) بـداً من سـاحـة ا
رقم (واحـد) إمـتداداً الـى العـامود  110
ـهـمة إنـتـهاءً بـالعـامود  623بـاألضـافة 
حــمـايــة مـحــور بـاديــة الـنــجف والـشق
ــراقـبـة  الــتي حتـيط األمــني وأبـراج ا
ـقـدسـة .واكــد اخلـاقـاني: بــاحملـافـظــة ا
كـذلـك تـنـفــيـذ الـعــمـلـيــات اإلسـتـبــاقـيـة
ـسـتـمــر في عـمق بـاديـة واألســتـطالع ا
الــنــجف. من جــانــبه أكـد احملــافظ : في
حــــديث له أن األجــــهـــزه األمــــنــــيـــة في
سؤولية خالل الـنجف كانت على قـدر ا
ــرحـلـة الــسـابـقــة  وعـمـلــوا بـكل جـد ا
ــواطــنــ وإخالص حلـــفظ الــنــجف وا
وتطبيق النظام والقانون وكذلك حماية
جــمـــوع الــزائــرين . وفـي اخلــتــام قــدم
الــوزيـر شـكـره لــلـمـحـافـظ عـلى حـفـاوه
ـرابـطـة الـلــقـاء  ولألجـهـزة األمــنـيـة  ا
متلكات العامة واخلاصة عـلى حماية ا
ـضـاعـفـة والـزائـرين الـكـرام مـطـالـبـا 
اجلـهود من أجل حـمايـة مديـنة الـنجف

األشرف وابناءها والزائرين.

األشـــرف وحـــصــــلت ( الـــزمـــان ) عـــلى
نـســخـة مـنـة : وصـول وزيــر الـداخـلـيـة
ـديـنـة الـنـجف ألجل مـتـابـعـة واشـرافة
عـلى اخلـطة األمـنـية اخلـاصـة بالـزيارة
األربـعـينـيـة لألمام احلـسـ (ع)  وكان
ـطـار مـحافـظ النـجف بـأسـتـقـبـالـة في ا
األشــــرف لـــؤي الــــيــــاســـري وعــــدد من

سؤول األمني باحملافظة. ا
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ي إجـتـماعـاً امـنيـاً خـاصاً وعـقـد الغـا
لـيونيـة امس األثن بـزيارة األربـع ا
 بـحضور محـافظ النجف األشرف لؤي
الياسري وقائد عمليات الفرات األوسط
الــلـــواء الــركن عــلي غـــازي الــهــاشــمي
ونـائب احملافظ هـاشم الكرعـاوي وقائد
شــرطـة احملـافــظـة وقـائــد حـرس حـدود
ـنـطــقـة اخلـامـسـة وقـائـد فـرقـة األمـام ا
عـلي (ع) القتالية وكـبار القادة األمني
في احملـافـظـة  األجـتـمـاع عـقـد في مـقر
قـيادة شرطـة احملافظـة. وقال قائـد فرقة
األمـام علي الـقتالـية / حشـد شعبي في
تـصريح خاص للمكتب االعالمي للفرقة
وحـصـلت ( الزمـان ) علـى نسـخة مـنة :
بـاشرت فـرقة األمـام علي(ع) الـقتـالية /

ليست االولى ولن تكون االخيرة . وذكر
الــنــاطق الــرســمي ان الــعـمــلــيــة جـرت
بــأشــراف من وزيـر الــداخــلـيــة الــفـريق
ـي  ونفذت بـدقة وتـكللت عـثمـان الغا
بـإلقـاء القـبض على الـعديـد من عـناصر
نـظمـة في مـنطـقـة البـتاوين ـة ا اجلـر
بــبـغـداد . مـشــيـرا الى ان بـعض هـؤالء
ـتسبـب في انتـشار جرائم كـانوا من ا
اخملـدرات واالجتـار باالعـضاء الـبشـرية
فـضال عن ان بعضهم من ارباب صاالت
الـقمار ومحال اخلمـور التي  غلقها).
ــنـــاطق في بــغــداد ويــذكـــر ان بــعض ا
اصــبــحت امــكــنــة مــوبــوئه ?ومــرتــعــا
ـمـنـوعـات ـة وبـيع ا لـعـصـابـات اجلـر
ـمـارسات واالعـمال ونـشـر اخملدرات وا
غــيـر االخالقــيـة وشــدد احملـنــا عـلى ان
(تـشـكيالت وزارة الـداخـليـة تـمضي في
سـبـيــلـهـا الـذي يـرمي إلى فـرض هـيـبـة
الــــدولـــــة وإنــــفــــاذ الـــــقــــانـــــون في كل
احملـافظـات والسيـما الـعاصـمة بـغداد).
ووصل وزيـر الداخـليـة الفريق أول ركن
ي الـنـجـف األشـرف عـبر عـثـمـان الـغـا
مــطـارهــا الــدولي ظـهــر امس األثــنـ .
وذكــر بــيــان ألعالم مــحــافــظــة الـنــجف

ـتبادلة النستطيع بناء شيء حتى مع ا
وجـود الـدسـتور). وشـهـد الـلقـاء أيـضا
ــشـتــرك بـ بــحث تـعــزيــز الـتــعـاون ا
ـركـز واإلقـلـيم  خـصـوصـا مـايـتـعـلق ا
بـالـتـنـسـيق األمـني ومـواجـهـة اإلرهاب
. وبـناءً عـلى معـلومات ومـلف النـازح
اسـتخبـارية; تمـكنت مفـارز جهاز األمن
الـوطـنـي في مـحـافـظـة ديـالى من الـقـاء
ــذكـراتٍ قـضــائـيـة عـلى الــقـبض وفـقـاً 
ثالثـــة عــنـــاصــر من عـــصــابــات داعش
مــنـضـوين في واليـة ديــالى االرهـابـيـة
ويـعـملـون فـيـما يُـسـمى بديـوان اجلـند
; وقــد جــرى تــدوين بــصــفــة مــقــاتــلــ
اقــوالــهم اصــولــيـاً بــعــدمــا اعــتــرفـوا
ـــشــاركـــتــهم فـي الــتـــعــرضـــات عــلى
األجــهـزة األمــنـيـة وتــفـجــيـر الــعـبـوات
الــنـاســفـة ضــدهم; اذ  احـالــتـهم الى
اجلـهـات الـقـانـونـيـة اخملـتـصـة التـخـاذ
اإلجـــراءات الالزمـــة بـــحــقـــهم. وأعـــلن
الــنــاطـق الــرســمي لــوزارة الــداخــلــيــة
الــلــواء خــالـــد احملــنــا ان الــعــمــلــيــات
االسـتخـباراتـية االسـتبـاقيـة واحلمالت
الـتي تتبعـها االجهزة االمـنية  واخرها
في الـبتاوين وسط العاصمة بغداد هي

(الــــزمـــان) امس ان (األعــــرجي اكـــد أن
زيـارته الى اإلقلـيم علـى رأس وفد أمني
رفـيع جاءت بتوجـيه من رئيس مجلس
الـــوزراء مـــصـــطـــفـى الـــكـــاظـــمي حلل
ـــلـــفــات الـــعـــالـــقـــة وفق  الـــدســـتــور ا
ـصلـحـة الـعـلـيـا لـلبالد ومـاتـقـتـضـيه ا
وبـشـكل تـدريـجي وفق مـبـدأ الـصـراحة
والـواقـعـيـة). من جـانـبه أكـد الـبـارزاني
أنه (يـستـبشـر خيرا بـهذه الـزيارة التي
تـعـد خـارطـة طـريق أسـاسـهـا الـدسـتور
والـــثــقـــة مـــبــيـــنــا أن مـن دون الــثـــقــة
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الـتــقى مـسـتـشــار األمن الـقـومي قـاسم
األعـــرجـي في أربـــيـل رئـــيس احلـــزب
ــقــراطي الــكــردســتــاني مــســعـود الــد
الــبـارزانـي. وجـرى خالل الــلـقــاء بـحث
مـجـمل األوضـاع الـعـامـة عـلـى الـسـاحة
الـوطنيـة والتحديـات الراهنـة وتوحيد
ــركــز واإلقــلــيم وكــذلك ــواقف بــ ا ا
ـلـفـات الـعـالـقـة جـهــود اإلصالح وحلّ ا
ـركـز واإلقـلـيم. وقـال بـيـان تـلـقته بـ ا
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والقت بها على حافة اخلراب.
ــنـجـز الــكـبـيـر نـحـتــفل الـيــوم بـهـذا ا
وثـيــقــة الــعـائــلــة الـتـي قـدمــتــهـا أمي
ــمـتع بــلـغــتــهــا الــعـالــيــة وســردهــا ا

شرفة. حملطات العمر ا
ـامـا انزيـاح هـمـها الـكـبـير مع مبـارك 
صــدور هــذا الـــكــتــاب الـــذي وصــفــته
(كـالـدنـبـلـة الـتي البـد لـهـا بـان تـفـجر)
لـكـنه انـفـجـار ابـداعي جـمـيل. وشـكـرا
بدع فالح حسن العتابي جزيال للعم ا
عــلى الــتــصــمــيم االنــيق الــذي يــلــيق

بعائلتنا التي ال تقبل اال بالتميز.
ـتـعـة لـلكـتـاب الـصادر من دار قراءة 
نشـر سـطـور والذي يـتـوفر فـي مكـتـبة

تنبي. الدار في شارع ا

كــورونــا وتــكــلل اســتــراحــتــهــا بــعــد
التقاعد والـعودة لبيتـها بعد سنوات
الـــســــفـــر وتـــشــــافـــيـــهــــا من مـــرض
الـسـرطـان فـولـد هذا الـكـتـاب بـفـيض
بلل بندى شفيف من البوح الصادق ا
من احداث سعيدة بهيئة سيرة حياة
عائلة عراقية عـاشرت حروبا مستمرة
مـنـذ ٦٠ عـامـا واكـثـر.. الـكـتـاب صادم
في سـطـوره االولـى يـسـتــفـز الـدمـوع
ـشـاعـر حـتى آخـر صـفـحـة.. ذاكـرة وا
ـدني عـائـلـيـة حتـكـي تـاريخ الـعـراق ا
الذي غاب عن االجيال اجلديدة صور
ألهل بــــغــــداد حــــ كـــانـت جــــوهـــرة
احلضارة والرقي قبل ان تـخيم عليها
غــربــان الــظالم الــتي ذبــحت روحــهــا

جــلـــســتـــهـــا كل من يـــعــرفـــهــا ومن ال
يـعـرفــهـا. حـيــاتـهـا صــاخـبـة ومــلـيـئـة
ـغـامـرات التـي تركت في باألحـداث وا
ذاتها الكثير من الندب العميقة لكنها
داوتها بـاجنازات صـعبة وثـقيـلة على
امــرأة تــســيــر وحــيـدة وفـي رقــبــتــهـا

عائلة.
وعـلى مـدى سـنوات طـوال كـتـبت أمي
عن تـلـك االحـداث الــصـعــبــة وحتـدثت
ا طلبنا عنها باسلـوبها الشائق ولطـا
مـنـهـا ان تضـعـهـا في كـتـاب لـكن تـلك
ـا فيـها ـة  هـمة كـانت عـسيـرة ومؤ ا
من اسـتعـادة لـتـلك اجلـروح وفـتـحـها
ها. حتى جاء بسك ثلمة ال حتتمل أ
الـوقت لــتـحـبـس بـ جـدران جــائـحـة
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اصدرت زمـيـلـتنـا مـنى سـعـيد كـتـابـها
نتظـر بعنوان (جـمر وندى - فصول ا

من سيرة ذاتية)
ونحن زمالء مـنى لسـنوات طـويلة في
مــجــلــة الف بــاء غــمــرتــنــا الــســعــادة

نتظر. بصدور كتابها ا
وفكـرنـا من مـنـا يكـتب شـيـئـا عن منى
وكـتـابـهـا فـلم جنـد افـضل من ابـنـتـهـا

ام سامي  وهذا ما كتبته: الرائعة 
بـعـد عـقـود من االنـتـظـار كـتـاب (جـمـر
وندى فصول من سيرة ذاتـية) للكاتبة

ماما يرى النور..
أمي مـعـروفة بـانـهـا صـحـفـيـة شـاطرة
ل ـــــتــــعـــــة ال  وســــاردة قـــــصص 
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ـايـكـروفـون هـو ـذيع ) احتـدث الـيـوم . فـلــيس كل من جـلس امـام ا ـذيع  –ا عن ( ا
ـذيـعـ ولـكـنه في مـذيع كـامل األوصـاف ! وانــا اعـرف ان حـديـثي لن يُـرضي كـل ا
ـقـصـد والـهدف ! الـوقت ذاته  لن يُـغـضب اجلـمـيع  لـتوفـر حُـسن الـنـيـة وسالمـة ا
تـكامل يـؤدي مهنـة صعبـة ولكنـها مغـرية و مـؤهالتها غـير متـاحة للـجميع ذيع  ا فـا
ذيع ان يـتـقـبل النـقـد واالنـتقـاد وان يـكـون واثقـاً من نـفـسه معـتـزاً بـها بال وعلـى ا
غرور  حـريـصا عـلى تـطويـرهـا باسـتمـرار رافـضاً ان يـسـتكـ لنـجـاحات عـابرة 
تعددة وهي ليست قليلة  على اية حال ! غريات ا ا يدفع عنه ا وعليه ان يتحصن 
ـؤثـر في األسـماع ـذيع لـيس هـو صـاحبَ الـصوت اجلـمـيل ا  ولـنـدرك ابـتداءً ان ا
ذيع ـذيـعـ ! كـمـا ان ا واإل لـكـان عـبد احلـلـيم حـافظ أو كـاظم الـسـاهـر من اجنح ا
ـة " واال لكان عمـر الشريف أو جـورج كلوني مثالً من ليس هو صـاحب " الطلـة البهيّ
تـلك ناصيـة اللغـة العربـية ويجـيد العـّوم في ذيعـ  وليس هو ايـضاً من  اجنح ا
بحورها وأنهارها  ويعرف اسباب خالف البصري مع أهل الكوفة من أجل تكوين
جملـة في اللغة الـعربيـة  ال يأتيـها الباطل والـتأويل من هنـا او هناك. فـلو كان االمر
ذيع كذلك لكـان العالّمة مصطفى جواد أوالعالّمة محمد بهجت االثري من ارقى ا
ـتلـك الـصوت ـذيع لـيـس هو مـن  فـصـاحـة وبالغـة عـلى مـر الـعـصور !  كـمـا ان ا
ان الـذي يـسـحـر األلـباب واال لـكـان سـامي عـبـد احلمـيـد اوعـز الـدين طـابو من الـرنّ

ذيع الذين ال تنساهم الذاكرة  ا
ــذيع )  الــذي نــقــصــده  اذا لـم يــكن واحــداً من هــؤالء ــذيع  –ا اذن  من هــو (ا
الكـبـار!! انه وبـبـساطـة مـطـلـقة لـيس واحـداً مـنـهم ! ولكـنه يـأخـذ من كل واحـدٍ مـنهم
شيئـاً بعيـنه ليكـون مؤثـراً في عيون مـتابعـيه واسماعـهم  ذا شأن في عالم اإلعالم

مترامي االطراف
وعليه  بـاإلضافة الى كل ذلك  ان يكـون ملماً بـالثقافـة ورموزها واهلـها ولو بشكل
عام. وعـليه ان يتـابع ما يـجري حتت مـظلـة السـياسة من حـق وباطل !! وان يرفض
س ـــة  كــمــا يــقــال . وان يــنــأى بــنــفــسه عن كل مــا ان يــكــون ( اطــرشــاً ) في زفّ
ـذيع شــخــصــيـته  فـي مـا يــعــده ويــقـدمـه من بــرامج وحــوارات . ومن مـتــطــلــبــات ا
ــهـمـة هـو احــتـرامه لـلــوقت وتـقـيـده  بـه بـشـكل تـام  حــضـورا وتـعـامال االسـاسـيـة ا

وانصرافا . 
فـعمـله اليعـوضه  احد  اال مـذيع مثـله وغيـابه يتـرك خلالً تـصعبُ مـعاجلـته بسـهولة
ــادة الـتي يــقـرأهـا  وهــذا غـيـر ـذيع مــسـؤول عن ا وهـنـاك ايــضـا من يــعـتـقــد ان ا
صــحـيح النه يــقـرأ  عـادة مــا يـعـطـى له من اخـبــار ومـواد وهـو (مــصـون) في هـذا
اجلانب فقـد يقرأ خبـراً ال يتفق معه ولكن عـليه قراءته وتلك هي مـسؤوليته  اما "
احملتوى" فـهو من مسؤولية احملرر في صالة االخبار  اما في حالة البرامج  العامة
سـؤول عن مـحـتـواه. وليس من يـقـرأه  خـاصـة اذا لم يكن فـان مـعد الـبـرنـامج هـو ا

مشاركا باألعداد . كما أن التلقائية وعدم التكلف  مطلوبان لنجاح اي برنامج . 
وهل ننسى بـرنامج ( الرياضة في اسبوع ) ومؤيد البدري أو برنامج (العلم للجميع
) وكـامل الـدبـاغ وبــرنـامج (الـسالمـة الـعـامـة) وابـتــهـاج الـيـاور..ولـنـتـذكـر دائـمـاً ان
النـجاح له اسباب لن يـتم اال بها. واذا ما فـرطنا بهذه االسـباب  انفرط كل شيء !

ا نعود للموضوع ثانية !! ذيع "  ور ذيع ـ ا وليس هذا طبعا كل شيء عن " ا
ـذيـعـات في تـلـفـزيـون الـعـراق  أيام ـا يـروى في هـذا اجملـال ...  قصـة احـدى ا و
زمـان  اذ دخـلت عـليّ وهي غـاضـبـة  حتمل فـي يدهـا نـسـخـة من اجلـدول اخلاص
بـتوزيع الـفـترات اخلـاصـة بكل واحـدة مـنهن  فـسـألتـهـا  ماذا بـها  ومـا هـو سبب
غضبـها  قـالت وهي ترفع اجلدول عـاليـا  هذا اجلدول غـير عـادل كالعـادة يحابي
الـبعضَ ويـظلم الـبعض اآلخـر. وحـاولت تهـدئتـها قـليالً  ولـكنـها كـانت تصـر على ال
ساء والسهرة ثالث مرات فقط عدالـة اجلدول ! واال  فلماذا تداوم (هي) في فترة ا
ــذيـعـات  بــيـنـمــا  ( فالنـة ) دوامـهــا ست مـرات . هل هــذه هي الـعــدالـة ? وكـانت ا

يفضلن فترة السهرة ! 
ات) عديدة  وبضمنها  (مادة وكن يسمـينها : (الفترة الذهبية) النها تتـضمن (تقد
السهـرة) التي يشاهدهـا اجلميع ! فقلت لهـا : الدوام وتوزيع الفتـرات شأن تنسيقي
تـقـرره االدارة  فــقـالت : انـا خـدمـتي خـمس عـشــرة سـنـة  وفالنـة خـدمـتـهـا عـشـر
اذا ? فـقلت لهـا مجـدداً االمر ال عالقة له سنوات . ومـع هذا  فتـراتهـا أكثر مـني  
بسنـوات اخلدمة. وهي لها على الـتلفزيون ( حق الراتـب ) والذي يتناسب وسنوات

خدمتها !
!! امـا اجلدول  فـهل مـسه أحـد ?  قـالت ال . قـلت لـهـا  اذن الـعـدالـة مـتـوفـرة تـمـامـاً
ـرتبطـة بكفاءة وفترات الـظهور فهـذه امور يحـددها التـلفزيون وفق رؤيـته اخلاصة ا
ال اكـثر وال وأقل!! وزدتها من الشعر بـيتاً : لو جاءتنا االن  ذيعـة وطبيعة العمل  ا
ـذيـعة ال تـمـتـلك شـهـادة  مـتقـدمـة  ولـكـنـهـا تمـتـلك كل مـواصـفـات ا مـذيـعـة جديـدة 
اجليـدة من صـوت ولـغـة وحضـور تـلـفزيـوني واضح  فـانـنا نـقـبـلهـا عـلى الـفور وال

نسألها عن سنوات اخلدمة !
واصـفـات التـي حتدثـنا عـنـها في  هـنـا تدخل عـواملُ االبـداع وا

قال ! بداية ا
لم تقتـنع الزميلـة العزيزة بكالمـي طبعاً وقالت لي بـالعامية
الــبـغــداديـة احملــبــبـة : (من تــردوهـا صــغـار صــغـار  ومن
تـردوهــا كـبــار كــبـار!!) وخــرجت دون ان تـغــلق الــبـاب من

خلفها !

االمارات

منى سعيد
حتمل نسخة
من مذكراتها

بغداد

 ÎUł–u/≈ “«e³ « bFÝ

Í—UB½ô« 5 Š

منذ إن ظـهر اسمه في الساحة الثقـافية كاتبا لبـعض االنواع االدبية سرعان ما برز
ا جـعله حاضرا ـتقدم وافـكاره اللـماحه وتنـوع ابداعه   ب اقرانه مـتميـزا بوعيه ا
في عديد الـنشاطات الثقافـية واالبداعية وقد كـانولعه بالثقـافة واالعالم طاغيا  يكتب
ـقـالـة بـلــغـة راقـيـة ومـضــامـ انـسـانـيــة وبـاسـلـوب يـقــتـرب من احلـكـايـة الـقـصــة وا
شوقـةوهذا ما جعل كتابـاته تقترب من السيـناريست احملترف  كمـا جعل منه عينا ا
ـعـيته سـواء اثـناءادارته لالذاعـة والـتلـفزيـون الـعراقـية ن كـانوا  راصـدة  وموجـهه 
اضي او الـتي شهـدت ازدهـارا  اثنـاء فـترة وجـوده ابـان مـطلع تـسـعيـنـيات الـقـرن ا
عت ـؤسسات اخرى  كـما في رئاسته لـتحرير جـريدة اجلمهـورية التي  اثناءادارته 
ـؤسسـات االخرى سواء داخل حيـنها بـ صحف الـعراق او عمـله في ادارةبعض ا
الـعـراق او خـارجـه كل هـذا خـلق من سـعـد الـبـزاز شـخـصـيـة اعالمـيـة بـارزة يـجـيـد
ا ابتكـار  العناوين ويبرع في اختيار البـرامج التي ترتبط بنبض الشارع العراقي 
جعل من قنـاة الشرقية واحدة من اهـمالقنوات الـفضائية التي حـافظت على مستوى
ـضـامـ او االشــكـال الـتي تـقــدم بـهـاوبـذلك عـال مـن االداء  سـواء عـلى مـســتـوى ا
ـشاهدين الذين باتـوا يعتبرونـها القناة احملـايدة واجلريئة اجتذبت الـشرقية مالي ا
ـلبـيـة حلاجـته ان نادى ـواطن بل وا الصـقة لـهـموم ا ـواكبـة لـلحـدث العـراقي  وا وا
ااستـجاب ولبى. لذلك مسـتنجـدا بشخـصية االعالمي الـكبيـر سعد الـبزاز الذي طـا
واطن سواء من كبار السن او مرضى او معوزين او اطفال معاق او منـاشدات ا
يـتـامى حـرمـوا مـنـحـنـان والـديـهم هـنـا جتـتـمع في هـذه الـشـخـصـيـة سـمـات االبداع
واالنـسانـيـة احلقـة دون تبـجح او مـزايدات او اعالن لـلـمدح اوتـلمـيع صـورة فالـبزاز
لكه من عطاء ابداعي وروح وطنية وحس عال ا  غني عن هـذا وبات اليوم مكتفيا 
عـاناة شعب تعـرض البشعانـواع احلروب واالزمات التي عـصفت به وماتزال  ان
شـاهير ولكن لـيس كل هؤالء يدركـون كيف يوظفـونشهـرتهم وابداعهم العالم يـعج با
ليكـون في خدمة االخرين الذين هم اجلـمهور احلقيـقي الذي يصنع النـجومية وليس
ـزيف واالعالنـات مــدفـوعـة الـثـمن  فـكم نـحن بـحـاجـة تـلك الــتي يـصـنـعـهـااالعالم ا
واقع ويضـيفون ببراعتـهم نكهةجديدة لقـيمة السلطة لرجال اعالم يـجيدون اشغال ا
شهد احلياتي برمته  لكن لالسف ح الرابعـة التي اضحت اليوم تتصدر واجهـة ا
نـقارن جنـد  الـفارق بـعيـدا  فـمع االنفـجـار االعالمي واالنفـتاح الـذي شـهده الـعراق
ن ال يـفـقـهون في بـعد 2003 تـسلـل للـوسط االعالمي والـثـقـافي  الـكثـيـر  الـكـثيـر 
االمـر شـيــئـا وتـســيـدوا مـواقع مــهـمـة واصــبـحـوا االقــرب الصـحـاب الــقـرار  الـذين
ـواطنـ ويـتالعبـون بـالرأي الـعـام  سعـد الـبزاز قـامـة عراقـية ـصائـرا يتـحـكمـون 
عاجلات ـيزة  تدرك  مواضع اخلللوتـقترح احللول  وا ية  مختلفة   اعالمية وعـا
ــثل هـكـذا رجــال اعالم انـهم  يـســتـحـقـون الزمـات الــوطن اجلـريح  فـمــا احـوجـنـا 
وبجـدارة وسـامـالـشـعب وهـو بـعض الـوفـاء لـهـذا الـرجل وامـثـاله  مـن الذيـن جـعـلوا
ابـداعـهم اوسـمـة تـهـدى لالخـرين ونـهـجـهم مـدرسـة لـالجـيـالـفبـوركـت هـذه الـطـاقات

الرائعة  العطاء ودام نهر االبداع والكرم العراقي فياضا بسعد وآمثاله.

{ عن الدستور البغدادية
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نـــتـــائـــجـــهـــا حتت خط الـــفـــقـــر في
مــحــافــظــتي نــيـنــوى والــديــوانــيـة
اجنزت اقـسام احلـمايـة االجتـماعـية
في احملـــافــظـــتــ تــدقـــيق واصــدار
الـــبــطـــاقــة الـــذكــيــة لـ 2414 اســرة
مـشــمـولـة تـمـهــيـداً الطالق رواتـبـهـا

خالل الدفعات القادمة. 
ومازالت اقسام احلماية االجتماعية
في نيـنوى والـديوانـية مـستـمرة في
عــمــلــيــات تــدقــيق مــعــامـالت االسـر
ن اعـلن ـشـمـولـة بـراتب االعـانـة  ا
الـــوزيــر الـــركــابي شـــمــولـــهــا خالل
زيــارته لــلـمــحـافــظــتـ بــعـد اكــمـال

الية.  االجراءات الفنية وا
ونــاقــشـت دائــرة الــعـمـل والـتــدريب
ـــهــني فـي وزارة الــعــمـل مــشــروع ا
بــــريـــــدج الــــهــــادف الى دعم إعــــادة
االعـمـار من خالل الـتـطـويـر والـنـمـو
والــتــشــغــيل وذلك خـالل االجــتــمـاع
الـذي عـقـده مــديـر عـام الـدائـرة رائـد
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ـــــثــــــلي جـــــبــــــار بــــــاهــــــض مـع 
الـشـــــــــركـة الــكـنـديـة لالسـتـشـارات

الدولية. 
ــشـروع ــديـر الــعـام ان (ا واوضح ا
يــدعم بــرامـج احلــكــومــة الــعــراقــيـة
الـــهـــادفــــة الى تـــطـــويــــر الـــبـــيـــئـــة
االقتصـادية واالجتـماعيـة للعـراقي
فـي عـــدد من احملــــافـــظـــات واقـــامـــة
ــشــاريع االنــسـانــيــة والــتـنــمــويـة ا
وتدريب خريجي الدورات الـتدريبية
شروع فضال عن على اختيـار نوع ا
كــيـفــيــة احـتــسـاب كــلـفــته وطـريــقـة

تمويله وادارته). 
واقـتـرح (شـمــول مـحـافـظـات تـرتـفع
فـيـهـا نــسـبـة الـفـقـر والـبـطـالـة بـهـذا
البرنـامج) مبـديا (استـعداد الوزارة
لـتـقد كل الـتـسـهـيالت الجنـاح هذا
ـشـروع الـتـعـاون وحتـقـيق اهـداف ا
بـــدعم االعـــمــار وتـــطـــويــر خـــبــرات
الشـباب الـعـاطلـ من كال اجلنـس

وتـــشـــغـــيـــلـــهم) مـــؤكـــدا (ضـــرورة
ية في مراجعة جـميع التجـارب العا
هـذا اجملـال لـلـوصـول الى نـتـائج
تـخـدم الـبــاحـثـ عن الـعـمل
في انـشـاء مــشـاريـعـهم

اخلاصة). 
وتنفيذا لـتوجيهات
وزيــر الــصــنــاعـة
ــعـــادن مــنــهل وا
عــــزيـــز اخلــــبـــاز
اعـلـن مـديــر عـام
الـــــــــــــشــــــركــــــة
العـامـة لـلـفحص
والـــــــتـــــــأهــــــــيل
الــــــــهــــــــنـــــــــدسي
ـــهـــنـــدس ســـيف ا
الــديـن عــلي احـــمــد

عــن إعـــــــــــــادة 365  
مــوظــفـــا من الــعــامــلــ

بـصـفـة عـقـد واجـير يـومي

إلى العمل في الشركة وبشكل جزئي
تـنــفـيــذا لالجـراءات
الوقـائية

لؤي اخلطيب

اجلــديــدة. فــنـتــائج مــســاعي الــكـرد
وتـبـعـاتـهـا سـتـكـون جـذريـة وسـوف
تتـطلب كتـابة دسـتور جـديد من قبل
هـيـئـة دسـتـوريـة مـنـتـخـبـة تـدعـمـهـا
هـــيــئــة مــســتـــشــارين من احملــامــ

 .( واخلبراء الدستوري
مـضـيـفـا (نـحن نـعـتـقـد أن الـدسـتـور
اجلديد يـجب أن يأخذ في احلـسبان
األمـور اآلتـيـة عــلى أقل تـقـديـر إزالـة
الـتــنـاقـضــات في الـدســتـور احلـالي
ـواد الـتي ال داعي لـوجـودها فـيه وا
ــؤســســة ــواد ا واحملــافــظــة عــلى ا
ـقـراطـيـة واحلـقـوق واحلـريات لـلـد

في الدستور احلالي. 
وحتديد وضع إقلـيم كردستان داخل
الــعــراق بــشـكـل واضح وغــيـر قــابل

للتأويل. 
ـــبـــاد الالمــركـــزيــة والـــتـــأســيس 
ـــنـــاســـبــة وإعـــطـــاء الـــســـلـــطـــات ا
لـلـحـكومـات احملـلـيـة في احملـافـظات
بـدأ الـفيـدرالـية ـدن والتـأسـيس  وا
ــبــدأ أنّ لــكل ــالـــيــة والــتــأســيس  ا
عـراقي حقـاً في الـثـروات الـطبـيـعـية
للبلد من خالل إقرار ضمان مستوى

الدخل األدنى).
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وتــــابع  ان (مــــجــــمـــوعــــة األهـــداف
الثانية تـتعلق برؤيتـنا لالقتصاد اذ
إن تـكوين بـلـد مرفّه يـحـتم علـيـنا أن
نتـبنى أهـدافاً طـموحـة وواقعـية في
الــوقت ذاته.  يــجب عــلــيــنـا من اآلن
إلى العام 2028 أن نضـاعف دخلـنا
الــقــومي لــيــكـون 500 مــلــيـار دوالر
أمريكي وهذا تقدير يحفه الكثير من
الــتــفــاؤل بال شك لــكــنــنــا يــجب أن
نــضع ألنــفـســنـا أهــدافــاً كـبــيـرة إذا
أردنــا أن نــحــفــز أنــفــســنــا لــلــعــمل

باجتهاد كبير). 
وتطـرح الـوثيـقـة التـسـاؤل اآلتي :ما
الذي نريد حتقـيقه وما هي أهدافنا
لـلــعـام 2028 وجتــيب: (نــهـدف إلى
إنـهاء الـفـقـر التـام في جـمـيع أنـحاء

العراق. 

ولكن مبـدئيـاً وبحلـول العام 2028
سنسعى جاهدين لتقليل نسبة الفقر
ئـة وتـوفـير التـام إلى أقل من 10 بـا
فـرص عـمل مجـزيـة  وخـفض نـسـبة
الــبـطــالــة إلى مـا دون الـ %5  ورفع
دخل الـــفـــرد إلى  10 آالف دوالر أو
ـــيـــة ـــســـتــــوى احلـــالي  ضـــعف ا
االقــتــصــاد الـعــراقي واالقــتــصــاديـة
لتكون نسبة النمو في الناجت احمللي
 %8 ســنــويــاً  وتــنــويع االقــتــصــاد
واالبـتــعـاد عن االعــتـمـاد الــتـام عـلى

البترول. 
ورفع نسبة الـقطاع غيـر النفطي إلى
%60 وحتـــقـــيق مـــســـتـــوى إنـــتــاج
عدل 10 مالي برميل نـفط يومياً
و 8 مـلـيـارات قـدم مـكـعب يـوميـاً من
ليون برميل الغاز ومليون ونـصف ا
ـشـتـقـات الـنـفـطـيـة يـومـياً و40 من ا
غـيــغـا واط من الـطـاقـة الــكـهـربـائـيـة
وملـيوني طن من الـبتـروكيـميـاويات
سـنويـا ومـوازنـة االقتـصـاد الـعراقي
وتوجـيهه إلى االعـتمـاد على الـقطاع
اخلـــاص من خالل رفع حـــصـــته إلى
%65 من الـــنـــاجت احملـــلي واعـــطــاء
األولـويــة لإلعـمـار وتــطـويـر الــبـنـيـة
الــتــحــتــيــة واحلــفـــاظ عــلى نــســبــة
استثـمار ال تقل عن %30 من النائج
احمللي واحلفاظ على نسبة التضخم
حتت %3 سنـوياً مع نـسبـة مسـيطر

عليها من سعر العملة) .
وتـقـترح اخلـطـة سـتـراتيـجـيـات عدة
لــتــحــقـيـق ذلك مـنــهــا (اقــامــة عالقـة
اقـــتـــصــــاديـــة ســـتـــراتــــيـــجـــيـــة مع
االقــتـــصــادات الـــفــاعـــلــة في آســـيــا
وتوجه اقـتصـادي ستـراتيـجي جتاه
تـــوسـع الـــتــــجــــارة واالســـتــــثــــمـــار
االقليمي والتركيز على النقل ودور
ـــراكـــز احلـــضــريـــة والـــتـــمــدن مع ا
تـوسـعـة وتــطـويـر الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة
والروابط اإلقليمية وجهد ضخم في
مـــجــالي الـــقــطــاع الـــعــام واخلــاص
لـزيــادة الـوحــدات الـسـكــنـيـة  ودفع
قـــــوي فـي اجتـــــاه الـــــصـــــنـــــاعـــــات
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دعــا وزيـر الــكـهــربــاء الـســابق لـؤي
اخلطيب الى تـبني خطة شـاملة كان
قد اعـدها مع خـبيرين آخـرين جتعل
من العراق بـلدا مرفـها بحـلول العام

.2028
وقــال اخلـطــيب في رسـالــة وجـهــهـا
الى (الـزمـان) امس ان (اخلـطـة التي
انـيـفيـسـتو.. حتمل اسم عـنوان  –ا
خـطـة لإلحــيـاء الـوطـني  –كـانت قـد
ــكن اعــدت فـي الــعــام 2018 لــكـن 
اثارتـها اآلن واالفـادة منـها) مـشيرا
الـى ان( اثـــــــــنـــــــــ مـن واضــــــــــعي
انيـفيـستو اصـبحـا وزيرين في ما ا
ي في جـامــعـة بــعـد والــثـالث اكــاد

امريكية مرموقة). 
وتــتـحــدث الـوثــيــقـة عن 20 حتـديًـا
يــــواجـــهـــهـــا الـــعـــراق وتـــضع اربع
مجمـوعات من االهداف الـتي ينبغي
حتقـيـقـها قـبل الـعام 2028 لتـجاوز

هذه التحديات . 
وكان اخلطيب قد ألقى محاضرة في
 مـؤسسـة احلـوار االنسـاني بـبـغداد
اعلن خاللها عن الوثـيقة التي ولدت
نــتــيــجــة ثالث ســنـوات مـن الـبــحث
والـنـقـاش قــام بـكـتـابـتـهـا عـلي عـبـد
ـالـيـة حـالـيا) االمـيـر عالوي (وزيـر ا
ؤلف شاورة وتعـاون وثيق من ا
ـشـاركـ  عبـاس كـاظم (بـاحث في ا
السياسة اخلارجية بكلية الدراسات
الــدولــيــة الــعــلــيــا جــامــعــة حــونـز
هـــــــوبـــــــكـــــــنـــــــز في واشـــــــنـــــــطن)
واخلطيب(وزير الكهرباء في حكومة

هدي). عادل عبد ا
·Ëdþ ‰«Ë“

وفي الـــتـــفـــاصـــيل تـــؤكـــد وثـــيـــقـــة
انفيسو حـتمية زوال الظرف الذي ا
ــر به الــعــراق الــذي جــاء بــعـد ان
ة (حرم شعبـنا من األمل بحـياة كر
وأهـدرت طــاقـاته وإمــكـانــات تـقـدمه
وخـــفض ســقـف مــســتـــقــبل أبـــنــائه
بـــســبـب نــظـــام حــكم وحـــشي)  في
اشـارة الى الـنظـام الـسـابق  لـكـنـها
ايـــضــا الــقت الــلـــوم الــشــديــد عــلى
الـــســيـــاســيـــ الــذين جـــاؤوا بــعــد
2003) الــذين وضــعـوا مــصــاحلـهم
اخلــاصــة ومــصـــالح أحــزابــهم قــبل
ــدنـيـة والـوطـنـيـة) .عن واجـبـاتـهم ا
الـرؤيــة الـتي يـنــطـلق مـنـهــا الـبـيـان
االصالحـي يـــــقـــــول اخلــــــطـــــيب ان
(رؤيـتـنـا حتـدد  20 حتـديًـا يــنـبـغي
جتاوزها. ويوضح إن التحدي األول
هو (حتـديد نـوع الدولـة واألمة التي
نــأمل في أن نــكـون عــلـيــهـا) مــؤكـدا
واطن (ضرورة أن يعترف جميع ا

بأن والءهم األخـير هـو لهـذه الدولة.
ويجب أن نـستـوعب أنْ ال يكـون ثمة
انـتـمـاء قــومي أو عـرقي أو ديـني أو
فــكـري يـتــمـكـن من فـرض نــفـسه من
جـانب واحـد عـلى الـبـلـد) والـتـحـدي
ـــؤســســات الـــثــانـي هــو (تـــدهــور ا
الرسـميـة وأليـات العمـل احلكومي)
فــيـــمــا يـــتـــمــثل الـــتـــحــدي الـــثــالث
بـ(تكوين هويـة وطنية ووعي وطني
يــتــجــاوزان بــالـعــراق والــعــراقــيـ
اخلالفــات الــسـيــاســة والـصــراعـات

العرقية والطائفية). 
اما التحديـات االخرى فكانت (إعادة
عاناة بناء مجتمعنا بعد عقود من ا
والــــعـــــنف ووضـــــعه عـــــلى طـــــريق
الــــتـــســــامح وحـــسـن اجلـــوار وطيّ
ـاضي والـثــقـة واالحـتـرام صـفــحـة ا
ــتـبـادل) و(خــلق ثـقــافـة سـيــاسـيـة ا
جــديـدة تــمـد جــذورهـا في الــعـادات
ـــــقــــراطــــيــــة ــــمـــــارســــات الــــد وا
ـــقــايــيس واألخالقـــيــات والـــقــيم وا
ـتـأصـلـة في عـاداتـنـا ومـعـتـقـداتـنا ا
ومــــوروثــــنــــا الــــروحي الــــعــــراقي)
و(تقـلـيص ومن ثمّ إنهـاء مـستـويات
ـأســاويـة الــتي يـواجــهـهـا الــعـنف ا
شعبنا) و(إصالح النظام القضائي)
و(تـــكـــوين مـــجـــتـــمع مـــرفّه يـــكـــون
اقـتـصـاده منـافـسـاً وفـاعالً ورصـيـناً
ومـسـتـقـراً) و(الـقـضـاء عـلى الـفـساد
الـذي أصــبح أمـراً يـهــدد بـقـاء األمـة
والـــدولـــة في الـــعـــراق) و(تــأســـيس
مـــجــــتــــمع تـــســــود فــــيه الـــعــــدالـــة
االقــتـصــاديــة مـجــتـمـع تـتــوزع فـيه
الثـروة القـوميـة بعـدالة وتـتوفـر فيه
شراكـة تامـة في التـقدم االقـتصادي)
و(إيـجــاد الـتـوازن بـ مــسـؤولـيـات
الـدولة ومـسـؤولـيات الـفـرد واألسرة
ــدني) و(إعـادة احلــيـاة واجملـتــمع ا
إلى مدنـنـا ومحـافظـاتـنا وخـلق مدن
نشطة تعمل على دفع حـركة التغيير
االقتصادي وخلق الـفرص للجميع )
و(إستـعـادة أهمـيـة القـطـاع الزراعي
العراقي وقـدرته على اإلنتاج وإدارة
ـائـية الـشـحيـحـة بكـفاءة) مـواردنا ا
و(إدارة النـمو الـسكانـي في العراق
كن لـثـمار الـتغـييـر االقتـصادي إذ 
والــنــمـو أن تــرتــقي بــنـمــوّ ســكـاني
خــارج الـســيـطــرة فـيــمـا يــزداد عـدد
سـكــان الـعــراق في الـوقـت احلـاضـر
و(حشد شبابنا بدرجة مثيرة للقلق)
في بناء الدولة) و(استعادة السيادة
الــتـــامـــة عـــلى أرضـــنـــا وثـــرواتـــنــا
الطبـيعية) و(تـشكيل مـنظومـة أمنية
ودفـاعـيـة واقتـصـاديـة لـدول مـنـطـقة
الـــشــــرق األوسط ومــــا وراء ذلك في
مــنـظــومـة الــدول اإلسالمــيـة) و(رفع
مــســتـــويــات ومــعــايـــيــر الــتـــعــلــيم
األســـاسي والـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي في
العراق) و(وقف الـتدهور الـبيئي في
العراق وإيـجاد أنهـار نظيـفة وهواء
نـظـيف وبيـئـة مـحـميـة ومـدن خـضر
دن وإعادة ومساحات مـشجرة في ا
الغـابـات وجتديـد وتوسـعـة بسـات

نــخــيــلــنــا الــتي أتــلــفــهــا اإلهــمــال)
و(إعــادة إحـيــاء حـيـاتــنـا الــثـقــافـيـة
والفنيـة وحماية إرثـنا احلضاري اذ
يـجب أن يـحـظى الـكـتـاب والـشـعراء
ـــعـــمــاريـــون وجــمـــيع أصـــحــاب وا
كـانة واهب األخـرى بـاالحتـرام وا ا

تميزة في العراق).  ا
وعن األهداف التي وضـعتهـا اخلطة
حـتى ســنـة 2028 قـال اخلــطـيب ان
(مـجــمـوعــة األهـداف األولى تــتـعـلق
برؤيـتنا لـشكل الـدولة) مـوضحا أن
(الهـيكـلـية اجلـديدة لـلدولـة يجب أن
تتطـور آخذين بنـظر االعتـبار ميول
الكرد وتبعاتها على الدولة العراقية

البـتروكـيـميـاوية وصـناعـات الطـاقة
ــضــافــة وتــشـجــيع ذات الــقــيــمــة ا
تـــكــويـن نــطـــاق واسع من األعـــمــال
ــرتــبـــطــة بـــالــزراعــة والـــشــركــات ا
التـجارية وتـكوين شـبكـة من مناطق
األعـمـال اخلاصـة ومـنـاطق الـتـجارة
ـرتـبـطة احلـرة ومنـاطق الـصـنـاعة ا
دن الـرئـيسـة. وإعادة بالـطـاقة فـي ا
تنـظيم الـتعـليم األسـاسي والثـانوي
مـن أجـل خـــــــــــــلـق خـط آخــــــــــــر مـن
ــيـات الـتي تـعـتــمـد الـكـفـاءة األكـاد
ـهـا وخلق والـنـتائـج أساسـاً لـتـقـو
خط أعــلى من مــؤسـســات الــتـعــلـيم
تـخـصص التي تـستـطيع العـالي وا
ي ومكانة دولية حتقيق مستوى عـا
مـــتــقــدمـــة وإصالح ودمج الـــقــطــاع
صـرفي في مـصارف قـلـيلـة تـعتـمد ا
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وإصـالح الــتـــمــويل الـــعــام ونـــظــام
ــوازنــة الـــعــامـــة لــضــمـــان الــدقــة ا
ـــالـــيــة والـــكـــفــاءة ــســـؤولـــيــة ا وا
ـبـاشر واصالح الـنـظام الـضـريـبي ا
ـبــاشـر ومــراجـعـة وإصالح وغـيــر ا
شــروط الـــتـــوظـــيف ومـــســـتــويـــاته
ـــهــــارات والـــرواتب والــــتـــدريـب وا
واالمتيـازات ومراجعـة جميع برامج
ساعدات االجتـماعية وأشكال دعم ا
الـسـلع واخلـدمـات ودراسـة احلـاجة
إليها والنظر في إمكـانية استبدالها
بــنـــظــام الـــدخل الـــعــام وتـــشـــجــيع
االدخار وحسابات التقاعد من خالل
صــنــدوق الــنــقــد الـوطــني اإللــزامي
وإعـــادة هـــيـــكـــلـــة أســـواق االدخـــار
ــنـازل واالقــتـراض لــتـمــويل شـراء ا
لـــهـــذا الـــغــــرض وإعـــادة هـــيـــكـــلـــة
الـية وتـقويـتها مؤسـسات الـسوق ا
وزيـــادة صالحـــيـــاتــهـــا وتـــأســيس
ـســتـقل وإعـطـائه مـجـلـس اإلعـمـار ا
ـشاريع صالحـية تـصـميم وتـنـفيـذ ا
ـصـرف الـسـتـراتــيـجـيـة وتـأسـيس ا
الـوطــني إلعـادة اإلعــمـار والـتــنـمـيـة
وتـــأســـيـس الـــصـــنــــدوق الـــوطـــني

لالســـتـــثـــمــــار وتـــأســـيس هـــيـــئـــة
لـلـسـيـاسـات االقـتـصـاديـة الـوطـنـية
وتأسـيس مـجلس الـطاقـة االحتادي
الـــذي يـــرسم الـــســـتـــراتـــيـــجـــيــات
والـــســـيــاســـات لـــقـــطـــاع الـــطـــاقــة
وتـــأســـيس هـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـات
االجتماعـية الوطنـية لرسم وحتديد

األهداف االجتماعية). 
وبـشأن مـجـموعـة األهــداف الثـالـثة
تــرى اخلــطــة انـــــــــهــا تــتــمــثل في
وقـف (الـــــتـــــدهــــــور واالنـــــحــــــالل
ــؤسـسـات والـتــدمـيـر الــتي حـلت 
الـعــراق والــتي وصـلـت إلى مـراحل

متقدمة). 
وفـي هـــذا الـــصـــدد حتـــدد اخلـــطــة
ــا يــأتي اهــدافــهــا لــلــعــام 2028 
(عـادة تـوجـيـه آلـيـات احلـكـومـة في
ــســـتــويـــات لــتـــتالءم مع جـــمـــيع ا
حتـديات وتـعـقـيدات الـقـرن احلادي
والعشرين وإعادة هيكلة احلكومات
االحتادية واحمللية وإصالح اإلدارة
القضائية واعادة هيكلة نظام إدارة
العالقـات اخلارجيـة للـعراق وإعادة
تــنـظـيم أجــهـزتــنـا األمـنــيـة وإعـادة
هيـكلـة مؤسـساتـنا الـتعلـيمي ورفع
تـرتـيـب الـعـراق في قـائــمـة مـنـظـمـة
ــيـة مـن مــرتـبــته الـشــفــافــيــة الــعــا
احلالية 162 من ب 168 بلدا إلى

ترتيب 30).  
وخــلــصت الــوثـيــقــة الى الــقـول إن
(الـنظـام الـسيـاسي الـذي تـشكل في
الـعراق بـعـد الـعام 2003 هو نـظام
مــهـتم بـخــدمـة ذاته وخــدمـة حــلـقـة
ـصالح جرى تصـميمها ضيقة من ا
وتــشـــريـــعــهـــا من قـــبل جـــمـــاعــات
سياسية معينة وشرعنتها) ومضى
انـيفيستو اخلطيب قائال ان (هذا ا
قد أطلق خـطة ورؤية لـوالدة جديدة

للعراق) .
داعيا إلى (التـفاعل احلقيـقي البناء
ـانـيـفيـسـتو ومع واجلـادّ مع هذا ا
األفـكار الـتي يـطـرحـها والـتـحـديات

التي يسلط الضوء عليها).
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ـتبـعـة بـسبـب تفـشي وبـاء كـورونا ا
وباالستنـاد إلى األسبقـية في توقيع
عــقـود الــتــشـغــيل  مــؤكـدا أن ادارة
الــشــركــة ســتــبــذل كل مــابــوســعــهـا
لـــتــطــويــر واقع الــشـــركــة وتــفــعــيل
أنــشـطــتـهـا اخملــتـلــفـة خالل الــفـتـرة

القادمة. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس
ان (هــذه اإلجـــراءات الــســريــعــة
ــتـغــيـرة تــأتي بـعـد واألحـداث ا
ـعـادن قـرار وزيــر الـصـنــاعـة وا
دراء الـعام بتدويـر عدد من ا
في مــــواقع االدارة في الـــوزارة
والـشـركـات والـتي اتت ثـمـارها
ونـتـائـجـهـا اإليـجـابـيـة من خالل
اإلجـراءات اجلادة الـتي اتـخـذتـها
إدارة الــشـــركــة الــعــامــة لــلــفــحص
والـــتـــأهـــيل الـــهــــنـــدسي لالرتـــقـــاء
ــوظــفــ ـــســتــوى األداء ومــنـح ا

حقوقهم).
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تـنـفـيــذاً لـتـوجـيـهـات عـادل الـركـابي
الــقــاضــيــة بــاســراع اجنــاز تــدقــيق
ـشــمــولــة بـراتب مــعــامالت االســر ا
ن جــاءت االعـــانــة االجــتــمـــاعــيــة 
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بغداد

ÊU¹dBMŽ Ê«bKÐ
(1)

حتـاول بلدان اوربـية عـديدة تـشويه صـورة الدين االسالمـي واالساءة الى رسـولنـا الكر
مـحمـد عـلـيه وعـلى ال بـيته الـطـاهـرين افـضل الـصالة والسـالم  ان اعادة نـشـر الـصور
ـسيـئة لـلـرسول الـكر عـبـر صفـحات صـحـيفـة شارلي ايـبـدو السـاخرة الـكـاريكـاتوريـة ا
ـاضي ماهـو اال تصـرف ارعن وعنـصري لم يـأخذ في احلـسبان الفـرنسـية يـوم الثالثاء ا
ـوجودين فـوق االرضي الفرنـسية وان سلـم بكل بـقاع الـعالم وحتى ا مشـاعر ماليـ ا
اغلب هـؤالء يـحـمـلون اجلـنـسـية الـفـرنـسـية  احلـجـة الـتي هي اقـبح من الفـعل هي اعالن
الصـحيفـة اعادة نشـر الصـور جاء في نفس يـوم بدايـة محاكـمة شـركاء اجلهـادي الذين
نفـذوا االعتداء عـلى الصحـيفة يوم 7 كـانون الثاني من عام  2015 واوقع 12 قـتيال من
هـيـئـة حتـريرهـا في بـاريس  عـبـارة (لم نـستـسـلم ابـدا) والـتي كـتبـهـا  لـوران ريس مـدير
حتريـر الصحـيفة وهـو يبرر نـشر الـرسوم على غالفـها كانت عـبارة عن حقـد دف فضال

عن كونها (عبارة سخيفة جدا) ماكان يفترض منه كتابتها على االطالق ?
(2)

اركـية في 30 ) الـد هـذه الرسـوم االثـني عشـر كانت نـشرتـها صـحـيفـة (يالندس بـوس
ايـلول من عام 2005 ثم اعادة نشرهـا صحيفـة شارل ايبدو الـفرنسيـة الساخرة في عام
2006 وهي تظـهر (رسـولنـا الكر مـحمـد علـيه وعلى ال بـيته الـطاهريـن افضل الصالة
والـسالم)  يعـتمر قـنبلـة بدال من الـعمامـة او كشخـصيـة مسلـحة بسـك مـحاطة بـإمرت
منـقبتـ ? الوقاحة في االمـر ان هيئـة التحـرير ذكرت  في مقـال نشر بـنفس العـدد "كثيرا
ما طُلب مـنا منذ كانون الثاني/يناير 2015 نشر رسـوم كاريكاتورية أخرى حملمد. لكننا
كنا نرفض القيام بذلك ليس ألن ذلك محظور فالقانون يسمح لنا بذلك ولكن ألنه يلزمنا

سبب وجيه للقيام بذلك سبب يحمل معنى ويضيف شيئًا ما إلى النقاش".
وأضاف فـريق "شارلي إيـبدو" "أن إعـادة نشر هـذه الرسـوم الكـاريكاتـورية هـذا األسبوع
ـوافق لبدء مـحاكمة مـنفذي الـهجوم اإلرهابي في كـانون الثـاني/يناير 2015 يـبدو أمرا ا

ضروريا بالنسبة لنا".
 (3)

الكل يـعلم ان اجملـلة األسبـوعيـة قد تعـرضت للـتهـديد عدة مـرات بعـد ذلك حيث أضرمت
الـنار في مـقر هيـئة حتريـرها إلى أن  الهـجوم علـيها في 7 كـانون الثاني/  و خالله
ــيـة وتـظـاهـرات ضـخــمـة في فـرنـسـا. ـا تـســبب في صـدمـة عـا قـتل عــدد من أفـرادهـا 
ـاركــيـة تـضـمـنـت الـصـفـحـة األولى من وإضـافـة إلى هــذه الـرسـوم الـكـاريــكـاتـوريـة الـد
صـحيـفـة "شـارلي إيـبـدو" كـذلك حتت عـنوان "كـل ذلك من أجل هـذا" رسمـا كـاريـكـاتـوريا
للـنبي مـحمـد بقـلم رسام الـكاريـكاتـير كـابو الـذي قُتل في هـجوم 7 كانـون الثـاني/ينـاير

.2015
(4)

ارك تقومان بـهذه االساءة البالغة  امر مؤسف ان دولتـ مع حكومت في فرنسـا والد
للرسول الكر الصادق االم محمد (ص) وحتاوالن خلق او صناعة كراهية كبيرة ضد
ارك مسؤولتان عن قتل 14 اعالميا من الصحيفة سلمـ بل ان حكومتي فرنسا والد ا
ا ان من كن ان يقتل مـنهم اعداد اخرى وهو امر متوقع ور يوم جرى االعتـداء عليها و

قـتل هـؤالء ال 14 من الـصحـفـيـة هي  اخملـابـرات الـفـرنـسـية في
ســبـيـل الــقـول لــلــعــالم هــذا هــو الــدين االسالمي وهــؤالء هم
سلـم وفعال قال الرئيس الـفرنسي ان هذا العمل ارهاب ا
ـتــوحـشـة اسالمـي  مـثــلـمــا افـتـعــلت حــكـومــة الـواليــات ( ا
االمـريكـيـة ) كـذبـة السالح  الـنـووي الـعراقـي من اجل غزوه

فيما بعد والعبث بامه واالسهام بشكل مباشر بخرابه

في أزمـنة بعـيدة وغابرة وافـتراضيـة واحد من معـارفي رشحته احـدى جهات مـديرا عاما
لواحدة من الدوائـر وليس لديهم سوى شرط واحد هو ان يلبي مطالبهم في يوم واحد من

كل أسبوع والباقي للمواطن . 
ـعرفة : وافقت وفرحت وقـلت هذا جيد يوم لـهم وخمسة أيام لـلناس . يقول يقول الرجل ا
صاحبـي انه عندمـا باشـر بوظـيفـته أتوه اجلمـاعة وقـالوا له نـحن يومـنا األحـد وباقي أيام
واطن .وعندما عرضوا ما يريدون .اكتشفت ان تلبيتها يتطلب األسبوع لك وألهلنا من ا
ـتـابعـة والـصرف وإصـدار األوامر والـتـعيـنـيات . وكـان علي ان مـني أسبـوعـا كامال من ا
أع جايجي عدد 3 وذلك ان وفود اجلماعـة تبدا بالتقاطر من الثامنة صباحا الى الثالثة
مسـاء  وهم حسب مـواقيت احلـضور  أعضـاء مجـالس بلـدية وأعضـاء مجـالس محـافظة
ـطـلب بل بـعـضهم يـأتي بـعـشرة ـان ورتب كـبيـرة .وكل واحـد ال يـكـتفي  ونـواب من البـر
مـطالـب وأخر من يـحـضـرون هم األقارب وجـيـرانـهم وهؤالء مـقـدور عـليـهم. وحـتى أتـغلب
عـلى صـداع راسي جراء تـلك الـورطـة .عيـنت رجال رابـعـا وبعـقـد في مـكتـبي إضـافة الى

(ستاف) اجلايـجية .مـهمته أن يأتي لي بـحبوب معـاجلة الصداع
(البـراسيـتـول) من اقرب صـيـدليـة . وهـكذا لم أتـمنـى بحـياتي
نـاسـبـات الوطـنـية الن اآلن سوى يـومي اجلـمـعة والـسـبت وا
فـيـهـمـا عـطل .ولـكن الـبـعض من هـؤالء يـخـتـرق قـدسـيـة هـذه
ــطــالب األيــام ويــزورني في الــبــيت وورقــته الــطــويــلــة ذات ا
الــكـثـيـرة مـعه . وهــا أنـا اقـضي كل األسـبـوع فـي تـنـفـيـذ مـا

يريدونه اجلماعة في يوم األحد.
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ح يكون التالميذ من األذكياء فان استاذهم منهم في راحة كبيرة واغتباط شديد ...

والعكس بالعكس 
واذا كـان االبـناء عـلى درجـة من الـذكـاء واضحـة أسـعـدوا أباهـم وفتـحـوا له بـوابات األمل

ستقبل زاهر لهم ...
ـسؤول عنهم ن يتمـتع بالفطـنة والذكـاء  استطاع ا واذا كـان العاملـون في قطاع معـ 

أنْ يحقق ما يريد من االجنازات 
واذا كـان صاحب اخلدم واحلـشم محاطـاً باالذكياء مـنهم استـطاع أنْ ينـال القسط األوفر

من االنبساط واالنشراح ...
ولـكنه يـجرع كـؤوس الـغصص عـلى يـد االغبـيـاء منـهم  ويحـيـلون حـيـاته الى فصـول مرّة

العناء ...
واطن األخرى ... وارد وا وهكذا احلال في سائر ا

-2-
ا يخشى منهم القتدارهم على اصطناع احلِيَل  وايجاد انّ االذكياء ال يخشى عليهم وا

ارسونه من مفارقات ..!! ا  اخملارج 
-3-

قالة الوجيزة: ومن حكايات االغبياء الكثيرة نقتصر على ايراد حكايت في هذه ا
االولى :

ـعرفـته العمـيقة انّ رجال من ال الطـريحي في الـنجف األشرف كـان معـروفاً عنـد الناس 
يـسورين من احلُـجّـاج يصـطحـبونه على الـنهـج الصـحيح  وكـان بعـض ا ـنـاسك احلج 

معهم كل عام وعلى نفقتهم اخلاصة ليكون مرشداً لهم وهم يؤدون مناسك احلج .
ن رافـقـوه  ولقـد أَتْـعَـبَهُ كـثـيـرا وهـو يـحـاول إرشاده وذات مـرّة ابـتُـلى الـطـريـحيُّ بـغـبيّ 
لـلطـريقـة الصـحيحـة الداء االعمـال ولم يكن الـغبيّ يـستـوعب ما يُـقال له واسـتمـر الشيخ
الطريحي في بـذل جهوده الفهامه ولكن دون جدوى وحينها تناول النعل وضرب به رأسه

سارعة الى ضرب رأسه بنعله فسأله الشيخ الطريحي : فما كان من الغبى االّ ا
اذا تضرب رأسك بالنعل ?

فأجابه قائالً :
تصوّرتُ أنَّ هذا من مناسك احلج ..!!

وهل ثمة غباء أكبر من هذا الغباء ?
أَيُعْقَلُ أنْ يكون ضرب الرأس بالنعال فرضاً دينياً ?

ـراكبي) وأمـا احلـكايـة الـثانـيـة فهي مـذكـورة في بعض كـتب االدب عن (عـيسى بـن زايد ا
الذي قال خلادمه الغبيّ :

" يـنـبغي لك اذا اسـتقـضـيتُك حـاجة ان تـقـضي حاجـت ال إذا أَمَـرْتُك بـحاجـت ان جتيء
بحاجة "

ثم قال له :
امض فَجِئْني بطبيبٍ وعجلّ فمضى وجاء  بطبيبٍ ومعه رجل آخر 

فقال له :
هذا الطبيب أعرفه 

فمن هذا ?
قال :

اعوذ بالله منك 
ألم تضربني باألمس على مِثْلِ هذا ?

قد قضيتُ لك حاجت  وانت استخدمتني في حاجة .
جئتك بطبيبٍ ينظر اليك 

فان رجاك واال حفر هذا قبرك فهذا طبيب وهذا حفّار ..!!
-3-

وقـد ابتليَ الـعراق اجلديـد بالكـثير من االغـبياء الـذين أرجعوا
العراق الى الوراء بدالً من العمل على ازدهاره وإعماره ...

انهم أغبياء في كل ما يتعلق بشؤون اخلدمة العامة .
ولـكنـهم أذكـيـاء لـلـغـايـة في كل مـا يتـعـلق بـشـؤنـهم اخلـاصة.

فارقة ...  وهنا تكمن ا

هديعلي عبد االمير عالوي  عادل عبد ا

عادل الركابي
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ــلل اكــد مــواطــنــون شــعــورهم بــا
والـــتــعــاســـة حــال وصـــولــهــا إلى
مــدخل مــحـافــظــة بــابل اجلــنـوبي

وحتديدا مـنطقة نـادر التي اكتظت
ـحـال بـيع قـطع غـيـار الـسـيارات
ـركـبـات ومحـال تـبديل وتـصـليح ا
زيـــــوت الــــســـــيـــــارات فـــــضالً عن

ـنـتـشـرة على الـنفـايـات الـصـلـبـة ا
جـانـبي الــطـريق مـتـســائـلـ كـيف
حملــافـظــة عــمـرهــا الـتــاريخ تــكـون
شهد الكئيب الذي مداخلها بهـذا ا

يفـتقـر إلى أبسط اخلـدمات نـاهيك
عن الـــتــــجـــاوزات عـــلـى الـــشـــارع
الـرئـيـسي وزحف أصـحـاب احملـال
إلى حــافــات الـــشــارع مــا أدى إلى
حـدوث ازدحـامـات مـسـتـدامـة على
مـدار الـعـام .فـيــمـا ذكـر قـائـمـمـقـام
مـديـنـة احللـة صـبـاح الـفتالوي أن
(احملافظة شهدت اجتماعا موسعا
برئاسـة محافظ بـابل حسن منديل
الــقـرشي وحــضــور جــمــيع مـدراء
الدوائـر اخلدمـية ذات الـعالقة و
اإلتـــفــاق عــلى الــشـــروع بــتــأهــيل
ــديــنــة احلــلـة ــدخل اجلــنــوبـي  ا

قبل);  الفيحاء مطلع األسبوع ا
مـبـيـنـاً أن (حـكــومـة بـابل احملـلـيـة
عـازمة عـلى إزالـة التـجـاوزات على
ـرافق العـامة والـطرق الـرئيـسية ا
والـفـرعيـة وتـعمل عـلى قـدم وساق
غزى" ; داعياً أهالي لتحقيق هذا ا
احلــلـــة إلى الــتــعـــاون مع اجلــهــد
احلـــكـــومي الـــســاعـي إلى تـــقــد

اخلـدمـات الـبـلـديـة رغم الـتـحـديات
ر بها العراق عموماً الية التي  ا
وبـابل خـصـوصـاً ) من جـانـبـه قال
ـي والــصــحــفـي الــدكــتــور األكــاد
مـحمـد جاسم الـشبـيلي (بـعد مرور
نحـو عقدين من الـزمن على انـهيار
الــنــظــام الــدكــتــاتــوري فـي بــلــدنـا
احلـــبــيب ,ونــحـن نــشـــهـــد تــوالي
احلـكـومـات الـتي تـتغـنى بـتـحـقيق
أمــنــيــات الـشــعـب وتـعــويــضه عن
ـنـصرمـة وحتـس سـنـ القـحط ا
ــــعـــيـــشــــة واخلـــدمـــات أوضـــاع ا
واالرتقاء بـبنى البـلد التـحتية وان
تــمــارس احلــكــومــة نــظــامـا عــالي
الشـفافيـة في بسط سـلطة الـقانون
عـلى اجلـمـيع ونحـن نسـتـمع لـهذه
الــشــعــارات اخـذتــنــا الــنــشـوة في
بـاد األمــر ورحـنــا نـحــلم أحالمـا
ورديـة وأننـا لن جنـد متـسـوال على
قــارعـــة الـــطـــريق أو طـــفالً يـــبـــيع
ـناديل في تـقـاطع الطـرقـات ولكن ا

انتهت مدة احلكومة األولى ونحن
نــــحـــلـم ولم تــــســـتــــطع أن تــــضع
بــصــمــاتــهــا اخلــدمــيــة عــلـى مـدن
العـراق  بسـبب طول قـائمـة الكذب
الــتي أعــدتــهــا ورفـعــتــهــا شــعـاراً
استلمت احلكومة الـتالية والتالية
ولم تزل احالمـنا احالم ومـنجزات
احلـكــومـات مــجـرد كالم " ; داعــيـاً
حــكــومــة الــكــاظـمـي احلــالـيــة إلى
تـــدارك األمــر وإعـــادة الــثـــقــة بــ
الـدولـة مـواطـنـيهـا قـبل اسـتـفـحال
الــفـشل اخلـدمي وسـأم اجلـمـاهـيـر
وبــالـتــالي إنـهــيــار الـوضع الــعـام

والت ح مندم" ; 
الفتاً إلى  إن "إنقاذ الـعراق عموما
وبــابل بــأعـــتــبــارهــا جــزءا من كل
يـــحــتــاج إلى رجـــال مــخـــــلــصــ
جــــاديـن في حتــــقـــــيق امــــنــــيــــات
وطــمـــوحـــات الــشـــعب وتـــغـــلــيب
ـــصــالح الـــعـــلــيـــا لـــلــبـالد عــلى ا

صالح الشخصية). ا
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اشارة الى اعالن الوارد في صحيفة الزمان بالعدد (٦٧٧٠) في ٢٠٢٠/٩/٢٧ واخلاص باعادة
رقمة ٢٠٢٠/١ حيث  ذكر االتي: اعالن مناقصة جتهيز مادة زيت زهرة الشمس ا

ـاثـلـة من (1 – 3) لـلـسـنــتـ االخـيـرتـ مع حتـديــد اقـيـامـهـا خـطـأ - تـقـد اعــمـال جتـاريــة 
اثلة من (٣-١) للسنت االخيرت مع حتديد اقيامها. والصحيح هي تقد اعمال جتارية 

لذا اقتضى التنويه

t¹uMð ØÂ
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والــثــاني,,اعالن بــنــود االول,,,
ــيـنــاء واخلـور مع اي اتــفـاق ا
ــــــلئ جــــــهــــــة كــــــانـت عــــــلـى ا
وبـالــغــاتــالــعـربــيــة والــكــرديـة
والـــتـــركـــمـــانـــيـــة واالشـــوريــة
واالنكليزية اذا كانت كتبت بها
لــنــنـهي الــنــقـاشــات حــولـهــمـا
ونــنــتــقل الى مــوضــوع اغــفـله
اجلـمــيع ولم يــذكـره احــد حلـد

االن .
سنتطرق له بشكل موجز:-

اوال...النـه مـــــشـــــروع جـــــديـــــد
ي ...مـــيــــنـــاء...الــــفـــاو.. وعــــا
اليــوجــد لـه قــوانــ او قــرارت
لــــديـــنــــا حتـــكــــمه او تــــســـيـــر

اعماله,,ومن كل النواحي,,
ثانـيـا...اليوجـد جامـعـة اوكلـية
اقترحت ان تـنشئ فرع مختص
ــيــنــاء اداريـا وفــنــيـا بــعـمل  ا

واقتصاديا..والكترونيا
ثـالــثـا...اليـوجـد من تـطـرق الى
الــيــةالـتــامــ صـعــودا ونـزوال
وعــلـى كل شــيئ وبـــحــرا وبــرا

وجوا
رابـــعــا...التـــوجــد تــشـــريــعــات
مـروريـة بـحريـة وبـريـة وجـوية

له
خـامــســا...التـوجــدمــرتـســمـات
عاجلة للـنقل السـككي والبـري 

مــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــوع االراضــي
والــتــعــويــضــات ام الــســيــطـرة

ضمن احلق العام
qI½ ◊uDš

ســادســا...التــوجــد تــشــريــعـات
ر بها تخص احملافظـات التي 
قل خـطوط  الـنـقل احلـديـدي وا
الـبـري وهل لـهــاتـخـثـصـيـصـات

كالبترو دوالر
ســابــعــا..ومـا هــو دور الــقــطـاع
اخلــــاص واي مــــجــــال الـــعــــمل
الـــعـــمـل مـــســـمـــوح له والى اي

ستويات ا
ثـامـنـا...مع هـذا الـنـقـل الـبـحري
والـــــبــــــري واجلـــــوي  هـــــنـــــاك
اجـراءات داخـلــيـة ودولـيـة وهل
تلعب البعـثات الدبلماسية دورا
ـسـتـوى بـذلك واذا بــقت بـهـذا ا
ـشـروع او امــا يـغـلق اويــلـغى ا
يـعــاد احـتـالاللـعــراق لـتــسـيــيـر

االمور
تـــاســـعـــا...اخملـــالـف والـــتـــالف
وتـســيــيــر االعــمـال لــضــبــطــهـا

بقوان
ـمنـوع الذي هـرب وا عاشـرا...ا
يطـالب بايـقاف شـحنه وقـوان

االرضيات.

{ اعالمي ومحكم دولي

--يــــــــــــــــعـــــــــــــــــنـي ازدهــــــــــــــــار
العراق....والكثير الكثير.

احلرب عليه....
اشتـركت وتـامرت وفـعـلت الدول
ـيا الـكثـيـر لعـدم انـشائـة لـكن عا
اريــد له ان يــنـشئ,,وداخـلــيـا لم
تنضج الـفكـرة بعقـول شابـها ما
شابـهـا توحـدت كلـمة الـعراقـي
ـــيــــنـــاء عــــلى الــــبـــنــــاء لـــهــــذاا
واستنهضت الهمم,بوحي غريب
ونشكرالدول التي ارادت تدميره
او تــاخـيـره اوالـتـالعب به النـهـا
لم تعـلم مـافـعلت ان اصـغـر طفل
يـنــطق يـرقص عــلى اغـنــيـةخـور
عبدالله من الـشمال الى اجلنوب
,,وانــــــقـــــلـب الـــــســـــحــــــر عـــــلى
الـسـاحـر,,يـاخور عـبـد الـله,,,وال
يـــــحـق الي شــــــخص الــــــتـالعب
ـــلــكـــيــة خــور عـــبــدالــله اال ان
يـحـضـر عــبـدالـله ويـبـرم التـفـاق

معه ,,ومن يحضره?????????
نحن قلـنا الكثير وحتـدثنا كثيرا
ـيـنـاء واخلور,,ونـحن كـلـيا عن ا
خارج العـملية السـياسية وليس
ونخشى يـحدونـا االحب الوطن,,
ـــوضـــوع الى من ان يـــنــــقـــلب ا
مـــنــكـــافــات ســيـــاســيـــة وكــسب
ســــيـــــاسي نـــــطـــــالب وبـــــشــــدة
وبــاصــرار,,طــلـــبــ صــغــيــرين
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يسـتهـدف هذا الـنص والذي يـليه مـعرفـة ما افـسده الـنظـامان الـدكتـاتوري
والتنـبيه الى ان االمور في السياسة ـقراطي في الشخصية الـعراقية والد
واجملتـمع لن تستقيم مـا لم تكن اولى مهمـاتنا اصالح ما افسـده النظامان
فــضال عن ان فـيــهـمــا شـهــادات الحـداث تـهم في الــشـخــصـيــة الـعـراقــيـة
وتـوثيق لألجـيال عـلّهم يـلتـقطون عـنيـ بتاريـخ العراق احلـديث ؤرخـ ا ا

العبرة منها.
Í—uðU² b « ÂUEM « s “ WO «dF « WOB A «

  كــنت قـــضــيت ربع قــرن في تـــدريس مــادة (الــشــخــصــيــة) فــوجــدت ان
الـنـظريـات الـتي تؤكـد عـلى ثبـات  سـلوك الـفـرد واتسـاقه عـبر الـزمن وعـبر
وان هذه واقف (يـعني الشجاع يبقى شجاع طول عـمره) ال تنطبق عليها ا
الـعـراقـية والـعـربـية ـنـاهج اجلـامـعيـة الـنظـريـات الـتي مـا تزال مـعـتـمـدة با
وأن مـتابعـتنا لـتحوالت جتاهلت تـأثيـر السيـاسة (السـلطة) في الـشخـصية
الـشخـصيـة العـراقـية يـقدّم اضـافة مـعرفـية عـراقـية لـعلم نـفس الشـخصـية

ا يشبه النظرية هي:  ي)نصوغها  (العربي والعا
ـواقف وان للـنـظـام الـسـياسي (ان الـشـخصـيـة تـتـغـير عـبـر الـزمن وعـبـر ا

الدور الرئيس في هذا التغيير).
متد  سنـقارن هنا سلوك الشخـصية العراقية عـبر نصف قرن في الزمن ا
قراطي(17 سـنة)..لـنثـبت صحة : الـدكتاتوري(35 سـنة) والـد بـ نظام
آخذين باالعتبار أن ما نشخّصه فيها ال يستوفي صيغة التعميم ما حصـل
ـؤثـر من ـا الـغـالـبــيـة من الـعـراقـيــ والـشـائع ا ا ــواقف وال يـشـمل كل ا
ـواقف..فـضال عن انه لـيس من الـصـحـيح عـلـمـيـا وعـمـلـيـا الـقـول بـوجود ا
شخصـية عراقـية واحدة تمـثل اجملتمع العـراقي لتنـوع مكوناته الـتي ينفرد

نطقة. بها في ا
    في مـتابـعـتـنـا لنـظـام صـدا حـس ( 23سـنـة) وجـدنـا انه احـدث اربـعة
هي: انـــــــــواع بــــــــــارزة مـن الـــــــــشـــــــــخــــــــــصـــــــــيـــــــــة الــــــــــعـــــــــراقـــــــــيــــــــــة

تمردة او(الثورية). وا قهورة ا اسوشية ا السادية
    كـانت الـسـاديــة قـد جتـسـدت بـأقـبـح وأفـضع اشـكـالـهــا في شـخـصـيـة
بل انه كـان سيكوباثيا باسـتخدامه العنف القاسي مع اخلصوم من صدام
ان صـدام حـسـ مـا كـان أول حـاكم سـادي في فـيـهم رفـاق دربه. واحلق
فالـسـلطـة فـيه مـارست عبـر أكـثر من ألـف سنـة مـختـلف األسـاليب الـعـراق
الـتي جتـعل الـنـاس يــنـظـرون إلى " اخلـضـوع " بـوصـفه حـقـا لـهـا وواجـبـا
ليـتحقق من خاللها ( عليـهم ويتقبـلون آالمهم وال يشـكونها حتى ألنـفسهم
ـنح الـسـلطـة الـشـعور ـازوشـية "  مـعـادل نـفسي ) طـرفـاه "الـساديـة " و"ا

ومتها. باالطمئنان على د
ـازوشي في سبعـينيـات القرن   ولقـد بدأ تدجـ العراقـي على الـسلوك ا
آخــذا شـكل الـتــرغـيب والـتــرهـيب لالنــتـمـاء إلى حــزب الـبـعث ثم ـاضي ا

اإلجبار على االلتحاق باجليش الشعبي.
مـارسات في (مـعادل ) الـسادي – وعسـكرة الـناس الـذي يـعد من أعـلى ا
ــبـالــغــة في أسـالــيب إذالل الــنـاس وا ــازوشي بــ الـســلــطـة ورعــايـاهــا ا
عـدوم الذي  بهـا قتله أقسـاها..أخـذ ثمن الطـلقـات من أهل ا وحتقـيرهم
وعدم الـسماح بإقـامة مجـالس العزاء لـلذين تعـدمهم السـلطة واإلعدام في
الـسـاحــات الـعـامــة لـلـهــاربـ من اجلـيـش..فـضال عن انه  خــلق حـالـة من
ـؤسسـيـة واحلـزبـية وأوصل اخلـوف والـرعب اجلـمـعي والـرقابـة األمـنـيـة ا
ـتـمـثـلة بـتـولـيـد يـقـ لـديه بأن الـفـرد الـعراقـي إلى أقصـى حاالت الـيـأس ا
تـقـرير مـصـيـره بـيـد السـلـطـة وحـدهـا التي لـم تسـتـطع أن تـطـيح بـهـا ثالثة
حروب كـبيرة وحصار شامل لثالثة عـشر عاما. حتى " البطـاقة التموينية "
ــازوشي بـتــولـيـد وتــقـويـة ـزاج ا كــان لـهــا دور سـيـكــولـوجي في إشــاعـة ا
واطن بأن الدولـة هي التي تطعمه وهي خيـمته التي يستظل الشـعور لدى ا

ة. بها وأن عليه أن يخضع لها حتى لو كانت ظا
ــانـيــة " أيـضـا كــان لـهــا هـدف مــازوشي هـو تــوجـيه  بل ان "احلـمــلـة اإل
واطن نـحو التذرع بـالصبر عـلى ما أصابه من محن وفـواجع والشكوى ا
لـله وكـبت شــعـور الــتـذمّـر من الــسـلـطــة الـتي هي ســبب مـحــنه وفـواجـعه.
ارسة السادية من قبل السلطة مبالغة بالغة في  فـارقة انه جنم عن ا وا
ـازوشيـة ب الـنـاس وكبت مأل احلـوصلـة وحـقد يـغلي من ارسـة ا في 
الـداخل يــنــتـظــر حلـظــة االنـفــجـار لــيـشــفي غـلــيـلـه في انـتــقـام بــشع..وقـد
ـتمـردة (الثـورية) الـتي اوجدهـا ذلك النـظام حصل!..من قـبل الشـخصـية ا
نكـوبة بضحـاياها بـشكل خاص.فلـقد شهـدت بأم عيني ب أفـراد األسر ا
كيف وضـعوا اطـارات السـيارت حول رقـاب بعـثيـ وأحرقـوهم وهم احياء
يوم عـاد اجليش مـهزومـا بحـرب الكـويت.   ولـقد انـتج النـظام الـدكتـاتوري
متع قهورة).وفـي كتابه ا اشد انـواع الشخصيـة سلبيـة هي (الشخصـية ا
ـقـهـور بـانه لـعـالم الـنـفس الـلـبـنـاني مــصـطـفى حـجـازي يـصف االنـسـان ا
ـستبـد فال يجد من مـكانة له سـحوق امام الـقوة التي يـفرضهـا احلاكم ا ا
في عالقـة الـتــسـلط الـعـنــفي هـذه سـوى الـرضــوخ والـتـبـعــيـة والـوقـوع في
ـبـالـغة في الـدونـيـة كـقدر مـفـروض..ومن هـنـا شـيـوع تصـرفـات الـتـزلف وا
تعظيم السيد اتقاء لشرّه او طمعا في رضاه.ويضيف حجازي ان ما ينجم
ـزيـد من تضـخيم انـاه وجعل عن هذه الـعالقة هـو تغـذيـة نرجـسيـة السـيد 
ال قهور تابعا له واداة في خدمته..اذ ال اعتراف اال بأنا السيد  االنسـان ا
قـهور الى االستكانة ال حق اال حقه..وينتهي االمـر باالنسان ا حيـاة اال له 
واالسـتــسالم والـتــبـخــيس اواحلط من قــيـمــته كــانـســان يـعــاني كل انـواع
احلرمـان..لكنه ما ان يجد السيد قد ضعفت سطوته او فقد هيبته او اطيح
فان ما كـان مكبوتا بداخله ينفجركالبركان..فيدفعه انفعاله الى االنتقام به 
لكـيت من كل ما  يـحسبه انـه  للسـلطان. وكـان ان جنم عن ذلك انتهـاك ا
ة جيش النظام بغزو الكويت 1991 وسقوط العـامة والشخصية.فبعد هـز
وجـهّت ضـربـة جـديدة لـلـمـنـظـومة الـسـلطـة في اغـلب احملـافـظـات الـعراقـيـة
ــؤسـسـات ـتــمـثــلـة  ـلـكــيـة الــعـامــة ا الــقـيــمـيــة في اجملـتــمع اسـتــهـدفـت ا
ـلكيـة الشخـصية اذ تـبعـها حصـار جنم عنه انـتهاك قـيمة احـترام ا الدولة
وسـرقة ـاضي حـاالت الـسـرقـة بـشـكل عـام شـاع في تـسـعـيـنـيـات الـقـرن ا
الـتـقيت في صـحـوبـة بـالقـتل. وكـنت اجـريت وقـتـها دراسـتـ الـسـيـارات ا
وحتاورت معهم األولى بعـدد من مرتكبـي جرائم السرقـة بسجن ابو غـريب
فاجابـوا انها العوز في جلـسة( ديوان) عن االسباب الـتي تدعوهم للـسرقة
والـفـقـر وعـدم وجود مـصـدرعـيش لـهم ولـعـوائلـهم.وحـ سـألـتـهم: مـاذا لو
اطـلق سـراحـكـم اآلن? أجـاب خـمـسـة مـنـهم انــهم سـيـسـرقـون اول سـيـارة
يرونها في الشارع!. اما الدراسة الثانية فقد اجريت على عصابة من ستة
اشـخـاص قـامت اواسـط الـتـسـعـيــنـيـات بـســرقـة سـيـارات (ســوبـر يـابـاني
حتـديـدا) وقتل اصـحـابهـا.وكـان زعيـمـها فـي الثـامـنة والـعـشرين قـتل سـتة
اشخـاص واخذ سيـاراتهم. وحـ سالتـه: لو انهم الـبسـوك البدلـة احلمراء
اجـابـني: انـدم ألنني لم واقتـادوك فـجـرا الى االعدام فـعـلى مـاذا سـتنـدم? 

اقتل اكثر!. 
ــلـكـيــتـ الــعـامـة ـوجــعـة الــتي اسـتــهـدفت قــيـمـة احــتـرام ا ان الـضــربـة ا
والشـخصية بسـنوات احلصار..تبـعتها ضربـة اوجع على نفس الهدف في
ـالي الـذي نقل 2003/4/9..ومابـعـده شكـلّـتـا احد اهم اسـبـاب الـفسـاد ا

العراق الى مواقع الصداره ب الدول الفاسدة. 
  وبـاسـتـثــنـاء الـشـخـصـيــة الـعـراقـيـة الـســلـيـمـة الـتي ظـلـت مـتـمـاسـكـة في
فان مـعظم الـشخصـيات الـتي استـلمت السـلطـة(سلّمت منظـومتـها القـيمـية
لهـا من احملتل- احملرر) هي من الـشخصيـات التي تعـاني الشعور بـالقهر
والـظـلم واحلـيـف واجلـور..وجـدت الـفـرصـة لــتـنـطـلق مــنـهـا الـشـرور..ضـد
ـسـتـبــد واجـهـزته الـقــمـعـيـة واتــبـاعه اوال..ثم ضـد األخــوة الـذين حـولّـهم ا
صراعـهم عـلى السـلطـة والـثروة الى اعـداء.وكان ان حـدثت حتـوالت كبـيرة
قـراطي تثبت صحة نظريتنا ان سلوك في الشـخصية العراقية بالزمن الد
ـواقف وان نـوع الـنـظام الـشـخـصـية لـيـس ثابـتـا ومـسـتـقـرا عـبـر الـزمن وا

السياسي له الدور الرئيس في هذا التغيير.
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية

--يــــعـــني الـــتـــشــــغـــيل الـــدائم
ـظـمـون  لـلـعـمـالة ـسـتمـر وا وا

العراقية  رغم كل الظروف
--يـعـني االمن الـعـراقي احملمي
يا واالسـتقرار العراقي الذي عا

يا يكون مظمون عا
--يــعــني االســتــقــرار الـداخــلي
والـــبــــدء  بـــبـــنــــاء االقـــتـــصـــاد
العراقي,وحتول العراق الى بلد
جــاذب لــكل شــيئ ولــيس طــارد
ـا يـلـيق او يـتـجـاوز وتــطـوره 
الـــعـــشـــرة االواخــر من قـــائـــمــة
ــتـطـورة(من يـريـد بـيع الـدول  ا
او تـــــاخـــــيـــــر او اي تالعـب في
ــــيــــنـــاء مـــجــــريــــات انــــشـــاء ا
العزيز,,,عليه ان يعي انه يؤخر
الــعـراق ارضــا وســمــاء وشـعب

يناء). ,,,,وليس ا
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الحـظات السـريعة اوال بعض ا
عـــلى هـــذا الــــصـــرح الـــعـــراقي

طلوب انشائه ا
--بعد تسليم بريطانيا العجوز
اقتصاديا لـقواعدها للالمريكان
ــخـــابـــراتـــهــا ,ضـــلت قـــويـــة 
واســـتــخــبـــاراتــهــا,,في مــطــلع
هام السبـعينات بدء ذلك,ومن ا
الـــتي اوكـــلت لـــكال اخملـــابــرات
االنكلـيزيـة واالمريكـية الـتعاون

لدراسة اخلليج العربي,,,,
ــالحـــــــــــــــــظــــــــــــــــــة االهــم فـي ا
الـتـقـريـرالـنهـائي,,,,ان  مـنـطـقة
الفاو في الـعراق البصرة,,,,هي
اقــرب نــقــطـــة بــريــة الوربــا بال

منازع,,,
--من هــنـا بــدء الــتـامــر الـدولي
ــسـح هــذه الــفــكــرة من اذهــان

اجلــــــمــــــيـع والــــــعــــــراقــــــيــــــ
ـاذا لم يـبدء بـاخلـصوص ,واال 
الـعـمل به في حـينـهـا وقـدنـفذت
مــــشــــاريع اكـــــبــــرفي حــــقــــبــــة
السبعينات وحتى الثمانينات

dO³  ¡UMO

ا بني اي --لو كـانت قد بـدئت 
مــشــروع مــيــنـاء كــبــيــر ال هــنـا

وهناك.
--عــاشــر مـــشــروع في الـــعــالم
ـشــاريع يــعــني بــحــجم كــافــة ا

طلة على اخلليج العرب ا
الي ـور ا --يعـني ازدواجـيـة ا
لـلعراق مـينـاء الفاو االقل تـاثير
ـتذبـذب سـعره ـيا والـنـفط ا عـا

يا عا
تميز في ركز الدولي ا --يعني ا
نطقة عن البقية من دول اجلور ا

Ã—b «Ë WO(« W³F  Ë W UF « W½“«u*«
يــنـــايــر من الـــســـنــة الالحـــقــة
ــــان لــــتـــــعــــرض عــــلـى الــــبــــر

للمصادقة عليها.
 «œUI²½« tOłuð

ـــــرجح أن اخلــــبــــراء 4 - من ا
ـالـيـة واخملـطــطـ في وزارة ا
كـــانـــوا يـــتـــوقــــعـــون تـــوجـــيه
ـوازنة انـتـقادات الى مـشروع ا
ويــبــدو وحــســبــمــا تــردد في
ـــالــيــة أن الــوزارة أألوســاط ا
كـانـت تـهــدف لــلـحــصــول عـلى
غــطـــاء قــانـــوني يـــســمح لـــهــا
ـــزيـــد من بـــاحلـــصـــول عـــلى ا
الــقــروض اخلــارجـيــة حتــديـدا
لـــســــد الـــنــــقص احلــــاصل في
ــــوظـــــفــــ تـــــمـــــويل رواتـب ا
ــتــقــاعـديـن وهــو أمـر لــيس وا
يـسيـرا في حكـومة تـضم أربعة
ماليــ مــوظف وثالثــة ماليـ

متقاعد. 
وجهة ورغم جملة األنتقادات ا
الى مـشروع الـقانون فمـسودة
ــقـــدمــة تـــضـــمــنت ــوازنـــة ا ا
مـعــاجلـات مــنـصــفـة وواقــعـيـة
سـتعـصية للـكثـير من األمـور ا
ب احلكومة األحتادية و اقليم
كــوردســتــان أهـــمــهــا: حتــديــد
نـــســـبــــة حـــصــــة االقـــلــــيم من
ـئـة مـقـابل ـوازنة بـ  12.6 بـا ا
الـتـزام األقـلـيم بـتـسـلـيم انـتـاج
 250 ألف برميل يوميا من

الــنـفط مـع تـخــصـيص حــصـة

مـســتـقـلـة لـقـوات الــبـيـشـمـركـة
حــــرس األقــــلــــيم وهي  قــــوات
نـــظــــامـــيــــة تــــمـــثـل جـــزءا من
مــنــظــومـة الــدفــاع الــعــراقــيـة

اضـافة الى مـعاودة انـتاج 350
ألف بــرمـيل يــومـيـا مـن حـقـول
نـفط كركوك يـتم تصديـرها عبر
األنـبوب الـنـفطي الـذي أنـشأته
حـكــومـة األقــلـيـم قـبل ســنـوات
وتـســدد احلــكــومــة االحتــاديـة
مصـاريف تشـغيله مع االشارة
ـــركــز الى تـــقــاسم االقـــلـــيم وا
لاليـرادات اجلـمـركـيـة لـلـمـنـافذ
احلدودية في اقليم كوردستان.
ومـع صـــــــعــــــــوبـــــــة الــــــــوضع
الية االقتصادي وعمق أألزمة ا
الـــنـــاجـــمـــة عـن تـــفـــشي وبـــاء
الـــكـــورونـــا وتـــدهـــور أســواق
الـنفط تـصبح صـيـاغة قـانـونا
لــــلــــمــــوازنـــة يــــســــتــــوعب كل
ـالـية ـتـغـيـرات ا الـبـيـانـات وا
ويــراعي مــداخالت الــســيــاسـة
ورجـــاالتـــهـــا أمـــرا في غـــايـــة
الصعوبة. وبأي حال فاخلروج
ــوازنـة وإن كــانت مـتــأخـرة
أفـضل بكـثـير من فـراغ قـانوني
زيد يـسببه غـيابهـا ويسمـح با
من الـــهـــدر والـــفـــســـاد وســـوء
ـــــــــقـــــــــدرات الـــــــــوطن أالدارة 

وخيراته.

ي عراقي { أكاد

قدمة وازنة ا 2- تغطي ا
الـتقديرات لـثالثة أشهر مـتبقية
من الــسـنــة احلـالــيـة عـلــيه قـد
اليــصح تـــســمـــيــتــهـــا مــوازنــة
سنوية كونها تشمل ربع السنة
ولـيس الــسـنــة بـأكــمـلــهـا. فــقـد
جـــرت الــــعـــادة أن تـــســــمى كل
مـوازنـة بـاسم سـنـتـهـا وتـغـطي
كل أشهر السنة ال شطرا منها.
وبـسبب انـقـضـاء قـرابـة تـسـعة
أشـهـر من الـسـنـة احلـالـية وان
جـمـيع االيـرادات والـنـفـقـات قـد
ســجـلت لــهـذه الــفـتـرة فـهي لم
تــعـد تــخـمــيـنــات بل حـســابـات
مـتـحـقـقـة عـلـيــة فـان الـتـعـبـيـر
احملـــاســـبي مــيـــزانـــيـــة ولــيس
مــوازنـة هـو الــذي يـســري عـلى
ــنــقــضــيــة من ــدة ا بــيــانــات ا

السنة احلالية.
3 - ان اصـــدار مــوازنـــة بـــهــذه
ـــتـــأخـــر يـــجـــعل من الـــشـــكل ا
الـصــعـوبــة اكـمــال احلـســابـات
اخلتـامـية لـسـنة  2020اعتـمادا
عـلى مـوازنة لـثالثـة أشـهـر فقط
لن تكون بطبيعة احلال معبرة
عن الـواقع االقـتـصـادي لـلـسـنـة
ـالـيــة بـأكــمـلـهــا ? عـلــمـا بـأنه ا
ــادة  28 من قـــانــون وحـــسب ا
ـــالـــيــة رقم  6 لـــســـنــة االدارة ا
الية ملزمة  2019  فأن وزارة ا
بـتـقــد احلـسـابـات اخلـتـامـيـة
لكل سـنة مـاليـة في نهـاية شـهر

2021 مــــتـــخــــلـــيــــة بــــذلك عن
مـــوازنـــة الـــعـــام  2020والـــتي
تــــأخــــر اصــــدارهــــا ألســــبــــاب
مــــتـــعــــددة. وفي 1- 9أعــــلـــنت
احلكومة خطتها ألعداد موازنة
 2022 ثـالثــــــــة أعـــــــوام 2021
 2023 وفي 5- 9أعـلـنت وزارة
ــالـيـة عـزمـهــا أكـمـال مـوازنـة ا
 . 2020وفي 21 - 9أرســـــــــلت
رئـاسة الـوزراء مـشـروع قـانون
ـــان مـــوازنـــة  2020الى الـــبـــر
ـــنـــاقـــشـــته واقـــراره لـــتـــعــود
ــشــروع في الــيـوم وتــســحب ا
التـالي ألجـراء تـعـديالت أخرى

عليه!! 
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بــــوسع أي مــــراقب أو مــــحـــلل
اقـتـصادي أن يـؤشـر جـمـلة من
الحـــــظــــات عــــلـى مــــشــــروع ا
ـوازنة الـذي قـدمته احلـكـومة ا

ان: للبر
1- يعتقد بعض اعضاء

ــان بــوجــود مــخــالــفــات الــبــر
قــانـونــيـة وحــسـابــيـة أبــرزهـا
وجودعـجـز يقـارب الـنصف من
مـوازنة مـقدرة بـ  148تـريلـيون
ديـــنـــار. وهـــذا الـــعـــجـــز غـــيــر
ـوازنـات ـســبـوق في تـاريخ ا ا
الـعراقـية يـأتي في فـترة وصل
وحـسب الـديـن الـعــام لـلــدولـة 
ــالــيــة الى تــصــريـح لــوزارة ا

 134مليار دوالر. 

w½«ËdOý bM u

govandsh@yahoo.co.uk

وازنة العـامة للدولة أصيـبت ا
الــــعـــــراقــــيــــة لـــــســــنــــة 2020
بـالـكـثـيـرمن الـلـغط واالرتـبـاك
ــوازنــة حـــديــثــا وأصــبــحـت ا
يـــــتــــكـــــرر في وســـــائل األعالم
وقــنــواتــهــا وغــدت مــوضــوع
أثـيـرا تسـيـد مـجالس الـسـاسة
ـثــقـفــ والـعــامـة عــلى حـد وا
ـوازنة كن تـعريف ا سـواء. و
الـعــامــة بــأنــهــا خــطــة مــالــيـة
للدولة تـشمل تخم األيرادات
الــعـــوائــد وتــقـــديــرالــنـــفــقــات
لـلـحكـومـة ومؤسـساتـهـا لسـنة
مـالــيـة واحــدة والـتي تــتـوافق
ــيـة. عـادة مع الــسـنــة الـتــقـو
ـوازنـة ويـحــصل الـعـجــز في ا
عنـدمـا تـتـجاوز نـفـقـات الـدولة
ايـراداتـها. وفي الـعراق تـكتب
وازنة بصيغة مشروع قانون ا
ـالــيــة لـيــعـرض تـعــده وزارة ا
ان في األشهر بعدها على البر

األخـيــرة من الــســنـة لــتــصـبح
جــاهــزة لــلــتــنــفــيـذ فـي بــدايـة
ـثل الـسـنـة الالحــقـة. وعـلـيه 
ـــوازنــــة الــــغــــطـــاء قــــانــــون ا
الـقــانـوني لــكـافــة الـفــعـالــيـات
واألعــــــــــمـــــــــال لـــــــــلـــــــــوزارات

ؤسسات احلكومية .   وا
لعبة احلية والدرج

ــتـتـبـع لـلـبــيـانـات الــرسـمـيـة ا
والتـصريـحـات االعالميـة حول
مــــــوازنــــــة الــــــعــــــام احلــــــالي
ســيــجــدهــا ولألسف تــعــكس
عـدم ألـتـنـاسـق والـتـنـاغم فـهي
تـــارة تـــرتـــفع مـع درج األعــداد
لـتـهــبط فـجـأة مع حـيـة ثـعـبـان
ــؤثــرات وكــأنــهــا االحــداث وا
جزء من اللعبة الشهيرة احلية
والــدرج أو الـسـلـم والـثــعـبـان.
ففي تاريخ 1- 7أعلـنت اللـجنة
انـيـة ان احلكـومة ـالـية الـبـر ا
شـرعت بــاعـداد مـوازنــة الـعـام
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ـسـبق وقـد حتـمل تلك الـقصـد ا
ـوضــوعـات صـبـغــة فـنـطـازيـة ا
الــغـايــة مـنــهـا اثــارة االشـاعـات
كن تشـبيهها بطـريقة الدعـابة 
بـكـذبـة نـيـسـان وقـد يـحـمل هـذا

الطرح أجتاه :
االول : الــــتـــعــــرف عــــلى دائـــرة
ــتــابع ومــايـرغب اهــتــمــامـات ا
بـــحــــدوثه مــــســـتــــقـــبـالً ضـــمن
حــيــثـيــات سـيــاســيـة وتــبــعـاته
االعالمـية  ,وذلك عـبـر الـتـقصي
ـتــابع عـبـر عن اهم تـوجــهـات ا
وسـائـل الـتــواصل االجــتــمـاعي
اكنة والتي يتم متابعـتها عبر ا
االعالمـــيـــة من خالل اطـالق مــا

ى بالهاشتاك #. يسم
الــــثــــانـي : حتــــقــــيق الــــقــــراءة
سـتقـبلـية لـرأي اجملتـمع حول ا
عـمـلـيـة اخـتـيار الـتـي ستـضـفي
ــتــنــافــسـ الـى وصــول احــد ا
ــنـصب رئــاسـة عــلى الــسـلــطـة 
احلــكــومــة او مــا قــد ســيــشــكل
تبارية منصباً ذا اهمية للكتل ا

فيما بينها في الدولة .
لعبت االشاعة للماكنة االعالمية
اخلاصـة باحلـكومـة دوراً كبـيراً
ـــــواطن فـي طــــرح بــــايـــــهـــــام ا
مــواضـيع ذات اهــمــيـة قــصـوى
والـتي تـتـعلق بـاعـطـاء مـناصب
قيـادية في الـدولـة العـراقيـة يتم

ـنـطـقـة التي والـتي حتـيـله الى ا
ـوقع جلـعـله ضـمن يـرغب بــهـا ا
مـنـطقـة االهـتمـام وذلك لـلـترويج
ـــنـــتج مــعـــ او خـــبـــر ـــادي  ا

. مع
كن االطالع ا سبق   لأليضاح 
اكــثــر عــلى مــا ســـيــدلــيه الــفــلم
الـــوثـــائــــقي بـــخــــصـــوص هـــذا
the social ــوضــوع بـعــنـوان ا

.Dilemma 
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كننا القول وعلى وفق ما تقدم 
ان عـمـلـيـة االستـحـواذ عـلى فـكر
اجلــمـهــور واعـادة بــرمــجـته في
مواقع الـتواصل االجتـماعي تتم
عــبــر مــاكــنه اعـالمــيــة ضــخــمـة
تــمـتــلك الـعــديـد من احلــسـابـات
مولة , والصفحات واالعالنات ا
ـــاكــنـــة االعـالمـــيــة اذ عـــمـــدت ا
لـبعض اجلـهات الـسيـاسية ومن
ضـمـنــهـا عـلـى وجه اخلـصـوص
اجلــهـــة الــرســمــيــة لــلــحــكــومــة
العـراقية في الـوقت احلالي على
ـواضــيع طــرح مــجــمــوعـة مـن ا
الـغـاية الـرئـيـسة مـنـها الـتـقصي
ـتنـاقـلة والـتعـرف عـلى االفكـار ا
لالفراد الـتي تـشكل الـرأي الـعام
لــلـشــعب فــضالً عن انــهـا تــكـون
احلــجــر االسـاس الــذي تــنــطـلق
منه توجهـات سياسية على وفق

واطن الـتعـرف عـليـهـا من قـبل ا
عبـر تسـريبـات حكـوميـة اال انها
ال تـــعـــدوا كـــونـــهـــا زوبـــعـــة في
ـــــا يـــــدلـل ذلك ان فـــــنــــــجـــــان 
احلـكـومـة تـتـقـصـد من طـرح تلك
ـواضـيع الـغــايـة مـنه الـتـعـرف ا
واطن الـعراقي عـلى ردود فعـل ا
ـا يتـداوله االخـرون ومـا يـحقق
ذلك من تــأثـيـر عـلـيه سـواء اكـان

سلباً او ايجاباً .
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اذ جنــــــد ان احملــــــرك االســــــاس
لــعــمــلــيــة احلــرب الــســيــاســيــة
ــاكـنـة احلــالـيــة والـقــادمـة هي ا
االعالمـيـة التي تـخص احلكـومة
الــعــراقــيــة اذ اصــبــحت سـالحـاً
فـتـاكــاً في احلـرب الــبـاردة الـتي
تـدور رحــاهـا لــفـرض الــهـيــمـنـة
والسـيطرة واالسـتحواذ على كل
ــــكـن الـــوصــــول الــــيه في مـــا 
ـــا فـــيه مـــؤســـســــات الـــدولـــة 
السـيطرة واحلـد من نفوذ بعض
االحـــزاب والـــكـــتـل والـــتـــيــارات
والـفـصـائل الـتي حتـاول االبـقـاء
عـلـى مـكـاسـبـهـا الــسـيـاسـيـة في
احلـكـومـة الـعـراقـيـة ,اذ يتم ذلك
عن طـريق عـبـر وضع االولـويات
لـلمـواطن الـعـراقي دون اجلـهات
ا سيحقق تقارباً سالفة الذكـر 
واطن واحلكومة . فكرياً ماب ا
تـعد عـملـية اظـهار احلـقيـقة كـما
هـي ال كـمــا يــريـدهــا الــســيـاسي
ــهــمــة الــتي احــدى الــوســائـل ا
جتعل من احلكومة احلالية اكثر
ـا ــواطـن  ثــقــة وقــبــوالً لــدى ا
ــتـــابع لــلــقــضــيــة يــجــعل ذلك ا
الــســـيـــاســــــــــيــة اكـــثـــر وعـــيــاً
ـــا يــدور فـي اروقــة ـــعـــرفـــته 

. السياس
من الـضــروري البـد من االنـتـبـاه
ــا يــتـم نــشــره عــبـــر مــنــصــات
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بغداد

الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي الـــتي
يــحـاول بـعـضـهـا بث االشـاعـات
والــتـــرويج لـــهــا وذلك لـــغــرض
ـواطن عـن احلـقــيــقـة حتــيــيــد ا
بـصـناعـة حـقـيـقـة مـزيـفـة جتعل
مــنه كـمــا لــو انه يـرى الــسـراب

ماء كلما تقدم كلما اختفى.
يـحاول الـبـعض تـوظيف مـاكـنة
اعالمــــيـــة تــــســـمـى بـــالــــذبـــاب
االلــكــتــروني لــهــا ذات الـتــوجه
ـاكــنه اعالمــيـة اخــرى اال انـهـا
ـا تقـوم بـنـشره اال مـنـاوئة لـهـا 
ان الــغــايـــة االســاســيـــة مــنــهــا
ـا يـتم نـشـره من تـلك الـتـشـويه 
ــاكــنــة وذلك لــتــحـقــيـق مـآرب ا
واهـــــــــداف الالدولــــــــــة الـــــــــتي
يعـتـاشـون علـيـها  ,ومـثـال على
ذلك مــا قـد شــاهــدنــاه في ثـورة
تـــــشــــــريـن أذ وجـــــد ان اغــــــلب
ــــنـــــشـــــورات الـــــتي حـــــاولت ا
االنـتـقاص والـتـقلـيل والـتـشويه
من الـــــصــــورة احلـــــقــــيـــــقــــيــــة
لـــلــمــظــاهـــرات وذلك عن طــريق
صـناعـة جانب اخـر يحـمل صفة

الـثـوار الـذين يـقـومـون بـاعـمـال
خارجـة عن القـانـون التي تـعمل
ـواطن يتـخذ مـوقفاً عـلى جعل ا
سلبياً جتاه الثوار دون ان يعلم
ـواطن بأن مـا يحـدث ماهو اال ا
صنـيعـة غايـته الرئـيسـة تشويه

ها . احلقيقة وطمس معا
ـــاكـــنه وعـــلــــيه يـــتـــسم عــــمل ا
االعالمــــــــيـــــــة ذات الـــــــتـــــــوجه
احلـكومي لالسـتحـواذ علـى فكر
اجلمـهور بـطريـقة جتـعله يـكون
تابعـاً بطـريقة مـا ما يـطرح اليه
من مـــــوضـــــوعـــــات الـــــغـــــايـــــة
االســـاســيــة هــو تـــعــظــيم شــأن
احلــكـومــة جتـاه مــا يــحـدث في
الــشـارع الـعـراقي من مـطـالـبـات
شروعة التي حقيقية لـلحقوق ا
لم تـفي بهـا احلكومـات السـابقة
وما سـيـأتي من حـكـومات وذلك
تنفذه بسبب سيطـرة اجلهات ا
عــلى صــنــاعــة وانــتــاج الــقــرار
السياسي في الغرف احملصنة .
هل سيحقق الـقادم ما لم يحققه

تقادم ? ا

تـــــعــــــد وســــــائل الــــــتــــــواصل
االجـتـمـاعي االسـرع في وقـتـنـا
ـعــلـومـات احلـاضــر أليـصــال ا
وقـد اسـتــغل االعالم هـذا االمـر
ـتـابع في ـشـاهـد وا لـيـتـحـكم ا
followers   هــــــذه احلــــــالـــــة
ـا لــيــحــقق نــسب مــشــاهــدة 
يـــحـــقق ذلـك ربـــحـــاً مـــاديــاً او
ن يـــقـــوم بـــنـــشــر مـــعـــنـــويـــاً 
ـــعـــلـــومـــة وهـــذا بــعـــيـــد عن ا

قال . موضوع ا
اجتـــــهت وســـــائل الـــــتــــواصل
االجـتـمـاعي فـيـسـبـوك وتـويـتر
ويوتيوب وغيرها لقراءة كل ما
ـتـابع لــتـجـعل هـذه يــرغب به ا
تلقي واقع هي احملرك لفكر ا ا
من خـالل عـــــــرض االعـالنــــــات
واالخبـار الـتي يـهتم بـهـا ويتم
حــســابــهــا عــبــر خــوارزمــيـات
فــائـقـة الــذكـاء تـتـطــور بـتـطـور
ـتــابع لـهـا  ,ويـتم اسـتـخــدام ا
ذلك من خالل احتـسـابهـا لـعدد
ـــنـــشــور او الـــنـــقـــرات عــلـى ا
ـوضـوع مـعـ ـمـول  االعالن ا
ـوضوع ـتـابع  او مـدة قـراءة ا
مــعــ واالســتــمـرار بــالــبــحث
ــوضــوع  ,يــتــيح ضــمن هــذا ا
ـنـشورات لـلمـتـابع عـرض كل ا
الــــتي تــــصــــبح ضــــمـن دائـــرة
ــتــابع تــلـقــائــيـاً اهــتــمــامـات ا
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ـملكة الـعربية ـهداة من قبل ا ـدينة الـرياضية ا كشف وزير الـشباب والريـاضة عدنان درجـال موعد بـدء العمل با
هـداة من الـعاهل ديـنـة الريـاضـيـة ا السـعـودية. وقـال درجـال إن مديـنـة بـسمـايـة ستـكـون مكـانـاً إلقـامة مـشـروع ا
السعـودي للشعب العراقي. وأوضح ان اتـصاالتنا مستـمرة مع اجلانب السعودي لـكن جائحة كورونا حالت دون
شروع الـعمالق. وأنهى زيارة الوفـد السعـودي" مبيـناً ان "االيـام القادمـة ستشـهد البـدء باخلـطوات االولى لهـذا ا

شروع الذي سيكون تأثيره إيجاباً على الشارع الرياضي. درجال حديث بالقول مستعدون إلتمام هذا ا
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ـ احلـارس أسيـنـخو بـقوة عـلى 
لــيــمــنح الـتــقــدم لــلـبــلــوجــرانـا في
الدقيقة  .15وجنح فاتي في تسجيل
الــهـــدف الــثـــاني لــبـــرشــلـــونــة في
الدقـيقة  19 حيث تـلـقى تمـريرة في
العـمق من فيـليب كوتـينـيو ليـنفرد
بـاحلــارس أســيـنــخــو ويـســدد بـ
قــــدمـــيـه.  وكـــاد جــــوردي ألـــبـــا أن
يُسجل الهدف الثـالث لبرشلونة في
الدقـيقة  26 حيث تـوغل في مـنطـقة
اجلــزاء وسـدد كــرة قـويــة تـصـدى
لـــهــا حــارس فــيــاريـــال أســيــنــخــو

وحولها إلى ركنية. 
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وســـجـل مــيـــسـي الـــهــدف الـــثـــالث
لـبرشـلـونـة في الدقـيـقة  35من ركـلة
ــ احلـارس جـزاء نــفــذهــا عــلى 
أسيـنخو احـتسـبها احلـكم لصالح
أنسو فاتي الـذي تدخل عليه مدافع
فياريـال ماريو بـخشونة في مـنطقة
اجلــزاء. وتــألق أســيــنــخــو حـارس
مـــرمى فــــيـــاريـــال فـي الـــتـــصـــدي
لـتسـديـدة من فيـليب كـوتـينـيو جنم
بـرشــلـونــة داخل مـنــطـقــة اجلـزاء
لـــيــــحــــرمه مـن الــــهـــدف الــــرابع
للبلوجرانا. وأرسل ميسي كرة
عـرضـية فـي منـطـقـة اجلزاء

وصلت لباو تـوريس مدافع فياريال
الذي سجل هدفًا بـاخلطأ في مرماه
في الــدقــيــقـة 46. وانــتــهى الــشـوط
األول بــتـقــدم بـرشــلــونـة بــربـاعــيـة
نـظيـفـة. ومع بدايـة الـشوط الـثاني
واصل الزحف الكتالوني بتسديدة
من ليـونيل مـيسي بـ يدي حارس
فـيـاريـال أسـينـخـو في الـدقـيـقة 48.
وحـاول جــيــرارد مــوريـنــو مــهـاجم
فـيـاريـال تــهـديـد مـرمـى بـرشـلـونـة
ن حـيـث انـطــلـق عـلـى الـطــرف األ
ــدافع لــيــنــجــلــيت قــبل أن وراوغ ا
يُـسـدد بـ يـدي احلـارس نـيـتـو في

الدقيقة 62.  
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وأرسل لـــــيـــــونـــــيـل مـــــيـــــسي جنم
بـرشلـونة تـصـويبـة صاروخـية من
داخل مــنـطـقــة اجلـزاء لـكن حـارس
فيـاريال تـصدى لهـا ببـراعة وحوله
إلـى ركـنـيــة في الـدقــيـقـة 65.  وقـرر
ـديــر الـفــني لــبـرشــلـونـة كـومــان ا
الـــدفع بـــالــوافـــد اجلـــديــد بـــيــدري
بلي الـعائد بـعد إصابة وعثمـان د
طـويـلـة بـدال مـن كـوتـيـنـيـو وأنـسو
فـــاتي والحـــقًــا دفـع بــبـــيــانـــيــتش
وتــريــنــكـــاو بــدال من بــوســكــيــتس
وجـــريـــزمــان. وواصـل أســيـــنـــخــو

حــارس مـــرمى فــيـــاريــال صــمــوده
بتصديه لتسديدت من ترينكاو ثم
ميـسي في الـدقيـقة 86.  واستـمرت
سيـطرة ومـحاوالت بـرشلـونة دون
أي خــطــورة حــقـــيــقــيــة من العــبي
فـيـاريـال الـذين اكــتـفـوا بـالـصـمـود
الدفاعي ومحـاوالت ضئليـة لتهديد
مـرمى نـيـتـو ليـحـصـد البـلـوجـرانا
أول  3نـــــقــــاط فـي مــــشــــواره هــــذا
ــــوسم. ولــــقـى اإلســـبــــاني بــــيب ا
انـشستر ـدير الفـني  جوارديوال ا
ــة في ســجــله ســيــتي أكـــبــر هــز
الـتـدريبي عـلى يـد لـيسـتـر سـيتي.
ولــقن لـــيــســـتــر ســيـــتي مــضـــيــفه
مـانــشـســتـر سـيــتي درٍسًـا قــاسـيًـا
الـيــوم األحـد بــعـدمـا تــغـلب عــلـيه
لعب االحتاد ضمن بنتيجة  5-2 
مـــبــــاريــــات اجلــــولــــة الــــثــــالــــثـــة
ــيــرلــيج. وبـحــسب شــبــكـة لــلــبـر
"أوبــتـا" لـإلحـصــائــيــات فــإن هـذه
رة هي األولى التي يسـتقبل فيها ا
جــــوارديـــوال  5أهــــداف بــــعـــد 686
مـــبــاراة حتـت قــيـــادته مـع جــمـــيع
ــرة الــفــرق. وأوضـــحت أن هــذه ا
هي األولى أيــضًــا الــتي يــســتـقــبل
أهداف فــيـهـا مـانـشـسـتـر سـيـتي  5
ـلـعب االحتـاد بـعد  438 مـباراة.

وتـوقف رصـيــد مـانـشـســتـر سـيـتي
عند  3نقاط من مـبارات عـلمًا بأن
لديه لقـاء مؤجل بيـنما رفع لـيستر
ســيـــتـي رصــيـــده إلى  9نـــقـــاط في
يرلـيج. صعق لـيستر صدارة البـر
سـيـتي مـضـيـفه مانـشـسـتـر سـيتي
بـــالـــفــوز عـــلـــيه   2-5عـــلى مـــلـــعب
"اإلمــارات" ضـمن اجلــولـة الـثــالـثـة

من الدوري اإلجنليزي. 
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تـقدم سـيتي أوال عـبـر رياض مـحرز
في الدقـيقة الـرابعة قـبل أن يسجل
جــيـــمـي فـــاردي ثالثـــيـــة لــلـــفـــريق
الضيف ( 37من ركلة جزاء و 54و58
مـن ركـلــة جـزاء) وأضــاف جــيـمس
ماديسون الهدف الرابع في الدقيقة
 قــــبـل أن يــــقــــلص نــــاثــــان آكي 77
النتـيجة لـسيتي في الـدقيقة  84 ثم
جاء الـدوري على يـوري تيـليـمانس
لـيـسـجل الـهـدف اخلـامس مـن ركـلة
جـــزاء أيـــضــا 88.  ورفع لـــيـــســـتــر
ســـيـــتي رصـــيــده إلى  9 نـــقــاط في
الـــصــــدارة بـــفـــارق األهـــداف أمـــام
إيفرتون فـيما استقـر رصيد سيتي
عـنـد  3نــقــاط وله مـبــاراة مـؤجــلـة.
واعـتـمـد مــدرب مـانـشـســتـر سـيـتي
جـوســيب جـوارديـوال عـلى طـريـقـة

u“∫ برشلونة حتصد العالمة الكاملة بفوزها على فياريال

اللعب  1-3-2-4 حيث لعب اإلسباني
إيريك جارسيا إلى جانب الهولندي
نـاثـان آكي في عـمق اخلط اخلـلفي
بـإسـنـاد من الـظـهـيـرين كـايـل ووكر
وبـــيـــنـــجـــامـــ مـــنـــدي وتـــنــاوب
فـرنانـدينـيـو ورودري على أداء دور
العب االرتــكـاز فــيــمــا تـمــركــز قـبل
فــودين وكــيـفن دي بــروين وريـاض
ـهاجم الوهمي رحيم محرز خلف ا
ـقـابـلـة سـتـرلـيـنج.  في الـنـاحـيـة ا
جلـأ مـدرب لـيـستـر سـيـتي بـريـندان
رودجـرز إلى طريـقـة الـلعب ?3-4-3
وتــكـون اخلط اخلــلـفـي من الـثالثي
دانييل أماراتي وكـاجالر سويونكو
وجـــوني إيـــفـــانـــز وتـــواجــد عـــلى
الطـرف كل من تـيمـوثي كاسـتاني
وجـيـمس جـاسـ فيـمـا تـمـركز في
ـــلــعـب كل من نـــامــبـــالــيس وسط ا
مـيـنـدي ويـوري تيـلـيـمـانس مـقابل
حتـــــرك كـل من ديــــــنـــــيـس بـــــرايت
ــــهـــاجم وهــــارفي بــــارنـــز حـــول ا
الــصــريح فـــاردي. وبــعــد أقل من 4
دقـائـق عـلى انـطالق الـلـقـاء افـتـتح
سـيـتي الـتـسـجـيل عن طـريق مـحرز
الــذي ارتـدت إلـيه الـكــرة لـيـسـددهـا
بـعـنف في الـزاوية الـعـلـيا الـيـسرى
ــرمى احلـارس شــمـايــكل. وخـطف

رودري الـكـرة من فـاردي عـلى حـافة
مـنطـقة جـزاء ليـستر لـيجـرب حظه
بـتـسـديدة قـويـة عـلت الـعـارضة في
الدقيقة  .13وتبادل ستـرلينج الكرة
مع محرز ليشق طريقه في الناحية
اليمنى قبل أن يسدد الكرة مباشرة
بـ يدي احلـارس كـاسـبر شـمـايكل
في الدقيقة 17 . واقتـرب مانشـستر
سيتي من تـعزيز تقدمـه في الدقيقة
 عــنـــدمــا أرسل دي بـــروين كــرة 25
ـرمى تـابـعـهـا فـرنـانـديـنـيـو امـام ا
ضــعــيــفـــة في أحــضــان شــمــايــكل.
ــانــشــســتــر وألــغـى احلــكم هــدفـــا 
سيـتي في الدقـيقة  35بحجـة تسلل
صــاحـبه رودري قــبل أن يـحــتـسب
ركـلـة جـزاء إثـر لـعـبـة مـشـتـركـة ب
فــــــاردي ووكـــــر تـــــمـــــكـن األول من
تـرجــمـتــهـا إلى هــدف الـتــعـادل في

الدقيقة 37 . 
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وأجــرى جـوارديــوال تـبـديال مــبـكـرا
بـــعـــد دقـــائق عـــلى مـــرور الـــشــوط
الثـاني دخل على اثـره الشـاب ليام
ديالب مــكــان فــرنــانــديـنــيــو وشق
مـحــرز طــريـقــة قـبـل أن يـســدد كـرة
ـــرمى في زاحـــفـــة مـــرت بـــجـــوار ا
الـدقـيـقة 52.  وعـلى غـفـلـة من دفـاع
سـيـتي تقـدم لـيسـتـر بالـنتـيـجة في
الـــــدقـــــيـــــقــــة  54 عـــــنــــدمـــــا أرسل
كاسـتاجـني كرة أمـام مرمى سـيتي
تـــابــعــهــا فـــاردي بــكــعـب قــدمه في

الشباك. 
وأنقـذ إيدرسون مـرماه من تـسديدة
قــويـة لـبـارنــز في الـدقـيـقـة  56 لكن
سرعـان ما أكـمل فاردي ثالثـيته في
الدقـيـقة 58 عـبر ركـبـة جـزاء حصل
عـلــيــهــا بـنــفــســهـا إثــر عــرقــلـة من
جــارســـيـــا.  وردت عــارضـــة مــرمى
ليستر رأسية من ديالب في الدقيقة
 قـبل أن يـدخل اإلسـبـاني فـيـران 64
تـوريس مــكـان فـودين ثم يـرفع دي
بـروين عـرضـيـة تـابـعـهـا سـتـرلـينج
ـرمى بــالـدقـيـقـة 67 . بــرأسه فـوق ا
ودخل جـــيــمس مـــاديــســـون مــكــان
صـاب برايت في تشـكيـلة ليـستر ا
واخترق بارنز دفاع سيتي بسهولة
قـــبل أن يـــســـدد فـي مـــكـــان وقــوف
احلــارس إيـدرسـون بـالــدقـيـقـة 73 .
وأنــهى مـاديـسـون آمــال سـيـتي في
العـودة إلى مجـريات اللـقاء عـندما
أطـــلـق تـــســديـــدة قـــويـــة ال تـــرحم
استقرت في الـزاوية العلـيا للمرمى
بالدقيقة  77 وفي الدقيقة  84 تمكن
آكـي من تـــســــجـــيل هــــدف ســـيـــتي
الــثـانـي من خالل مــتـابــعــة رأســيـة
لــركـلــة ركـنــيـة نــفـذهــا مـحــرز لـكن
ليستر عاد ليسجل الهدف اخلامس
في الـدقــيـقـة  88 من إمــضـاء يـوري
تـيـلـيـمانس عـبـر ركـلـة جـزاء حصل

عليها ماديسون.
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نـهــائي دوري أبــطــال آسـيــا الــيـوم
األحــد بـعـد انـتــهـاء مـواجـهـات دور
الـ16 وانــــتـــهت مـــنــــافـــســـات ثـــمن
الــنــهــائي لــفــرق غــرب آسـيــا الــتي
تستـضيفـها قطـر على أرضها خالل
الـفـتـرة احلـالـيـة بـفـوز الـنـصر عـلى
ــقـرر أن تــســحب الــتـعــاون. ومـن ا
قــرعــة دور الـ 8 غـــدًا بــالــدوحــة في
قطـر. وحـدد االحتاد اآلسـيوي لـكرة
ـقـبل الـقـدم يوم  17 تـشـرين االول ا
موعدًا النطالق منافسات فرق شرق
تـأهلة لدور الـ 8من آسيا. والـفرق ا
األهــلي دوري أبـــطـــال آســـيــا  2020
الـســعــودي وبـاخــتــاكــور األوزبـكي
وبــرسـبــولــيس اإليــراني والــنــصـر

السعودي.

مــا حـدث مع بــيـرسـبــولـيس والـذي
خـاض مــاجـهــة حــاسـمــة بـالــتـالي
كانت لهم افضلـية من هذه الناحية.
وأضــاف ان العــبي بــيـرســبــولـيس
لـــعـــبــوا نـــفـــذوا واجــبـــات الـــكــادر
طلوب وكان من التدريبي بالشكل ا
ــمـكن ان نــسـجل هــدفـ او ثالثـة ا
فـي بـدايــة الــشـوط الــثــاني. وأنـهى
: اعـــد اجلـــمـــاهـــيـــر حـــديـــثه قـــائالً
الـعـراقـية واإليـرانـيـة ببـلـوغ نـهائي
دوري ابطال آسيا مع بيرسبوليس
اود ان اشــكــر جــمــيع من ســانــدنــا
وســاهم في هـذا الـفــوز في الـدوحـة

وطهران وبغداد. 
تأهلة من غرب واكتمل عقد الفرق ا
ــنــافـســات ربع الــقــارة اآلسـيــويــة 

ونادي بيرسبوليس اإليراني بشار
رسن جلمـاهيـر العراقـية واإليـرانية
بــالـتــأهل الى نــهـائي دوري أبــطـال
آسيا 2020 رسن شارك اسـاسياً في
مـبــاراة فــريــقه امــام الــسـد في دور
الـ 16من دوري االبــــطــــال وســــاهم
بـفـوز فـريـقه بـنـتـيـجة  0-1 لـيـحـجز
مــقــعــده في دور ربـع الــنــهــائي من
دوري ابـطــال آسـيـا. وقـال رسن في
باراة إن تصريحـات صحفيـة بعد ا
الفرحة كـبيرة جداً في بـيرسبولس
هــاردلك لــفــريق الــســد والــذي كــان
ــرشح األبـــرز لــلــتــويـج بــالــلــقب. ا
باراة األخيرة في دور وأوضح ان ا
اجملـمـوعـات لـعب الـسـد بـاالحـتـياط
كـونه قـد ضـمن الـتـاهل عـلى عـكس
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جنح فـريـق بـيـرسـبـولـيس اإليـراني
في التأهل الى دور ربع النهائي من
دوري ابـطال آسـيـا بعـد تغـلـبه على
بـاراة التي السـد القـطري  0-1في ا
دينة التعليمية أقيمت على استاد ا
ــنــتــخب الــوطــني في قــطــر. جنم ا
الـعــراقي لــكــرة الـقــدم بــشـار رسن
ــبـاراة ولـعب شــارك اسـاســيـاً في ا
ـواجهة حتى الدقـيقة  84 من عمر ا
واستطاع ان يـخلق الفرص لزمالئه
ـواجــهــة. وجـاء هــدف الـلــقـاء في ا
الــوحـيــد عن طـريق الالعـب عـيـسى
كــســيــر في الـدقــيــقـة  88 لــتــنــتـهي
ـبـاراة عـلى هـذه الـنـتـيـجـة. ووعـد ا
ــنــتـخـب الــوطـنـي الـعــراقي العب ا
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كأس بطولة دوري
أبطال آسيا وسط
طموح الفرق
تأهلة ا

واالسـتــمـرار في عـمل الــفـاشـلـ من
ـتمـثلة في راقـبة احلـكومـية ا دون ا
إشــراف وزارة الــشـبــاب والــريــاضـة
بتـنظيم عـمل االنديـة واالشراف على
االنـتــخـابـات". واضــاف ان "اجلـمـيع
يــعـلـم عـنــدمـا كــانت وزارة الـشــبـاب
والـــريـــاضــــة تـــشـــرف عــــلى إجـــراء
انـــتـــخـــابـــات االنـــديـــة كـــيف كـــانت
إجـراءاتهـا قـوية وحـتى من اعـترض
عـلى عـدم دخـوله في الـهيـئـة الـعـامة
اجته لـلـوزارة والـنـظر فـي اعتـراضه
امـــــا في حـــــال عـــــدم تــــدخـل طــــرف
حـكــومي مـحـايـد قــوي اين سـيـذهب
عترضـون هل يذهبون إلى الـهيئة ا
االداريـــة الـــتي تـــرغب في تـــفـــصــيل

الهيئة العامة على مقاسهم?".

. يـذكـر ان مـنـافـسـات الـلـعـبـة الـكـر
ـــمــــتـــاز ســـتـــنــــطـــلق في الـــدوري ا
اخلــامس والـــعـــشــرين مـن الــشـــهــر
ـقـبل. ومن جـهـة اخـرى اكـد رئـيس ا
نـادي الــشـرطـة االســبق ريـاض عـبـد
الـعبـاس ان االجـتـماع االنـديـة الذي
احتضـنه نادي الـكرخ اليـوم ما هو
اال ترسيخ لفوضوية ادارات االندية.
وقال عـبد الـعبـاس في بيـان صحفي
ان "اجــتـــمــاع نـــادي الـــكــرخ الـــيــوم
ــنــاقـشــة قـانــون االنــديـة مــا هـو اال
ترسـيخ لفـوضويـة إداراة األندية في
الـبـقـاء والـتـوريث لالبـنـاء والعـوائل
فـي إدارة األنــــــــــــديــــــــــــة وصــــــــــــنـع
امـــبــراطــوريــات من خـالل تــفــصــيل
الــهــيــئــات الــعــامـــة عــلى مــقــاســهم

ـوسم في قــاعـة احملـطـة قـرعــة هـذا ا
وسط الـعـاصـمـة بغـداد في
الساعة اخلامسة عصراً
بـــحـــضــور الـــعـــديــد من
الشـخـصيـات الـرياضـية
ورؤســـــــــاء االنـــــــــديــــــــة
ـــشــــاركـــة في الـــدوري. ا
وتأمـل الهـيأة الـتـطبـيعـية
أن تـكـون الـقـرعـة وآلـيـتـها
ــــوسم كـــروي بــــدايـــة 
يـــبــشــر بـــاخلــيــر
ويـخـدم تـطـلـعات
كــــــــــــرتـــــــــــنـــــــــــا
ومــنــتــخــبــاتــنــا
الــــــوطــــــنــــــيـــــة
وجــــــمــــــهــــــور
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سابقات في الهيأة قررت جلنة ا
التطبيعية إقامة قرعة منافسات
الـــدوري الـــكـــروي لــــلـــمـــوسم
اجلــــــديـــــد 2020-2021 يـــــوم
ـــقـــبل االول من اخلـــمـــيـس ا
تـــشــــرين االول وســــتــــكـــون
الــبـدايــة مع قـرعــة الـدوري

ـمـتـاز تـعـقـبـها ا
قــــــــــرعــــــــــة
بـــطـــولـــتي
الـــــــكــــــأس
والــــدرجـــة
االولـــــــــــى.
وســـتـــقـــام
مـــــراســــيم
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كشف االحتاد الـعراقي لكـرة السلة
سبب عـدم التـعاقـد مع مدرب بـقيادة
اســـود الــرافـــديـن حــتـى االن. وقــال
امـــ ســــر االحتـــاد خــــالـــد جنم إن
االحتـاد الــعــراقي لــكــرة الــقــدم فـتح
ـــدربــ مـــفــاوضـــات مـع عــدد مـن ا
نـتخب الـوطني في األجانب لـقيـادة ا

قبلة. رحلة ا ا
وأوضح أن االحتــاد لم يــحــسم امــر
درب حـتى االن بسـبب عدم مـعرفة ا
نـتخب بـاريـات ا واعـيد الـرسـميـة  ا
الوطني في تـصفـيات اسيـا التي قد

تكون بنظام التجمع.
ـنـتـخب الـوطـني اسـتـعـان يـذكـر أن ا
درب قـصي حا لـقيادته بخدمـات ا

رحلة السابقة. في ا

بـاللـعـبة وقـاعدتـهـا واهتـمام شـباب
ـمارسـتـها واعـداً بدعم احملـافظـة 
االبـــطـــال ورعـــايـــتـــهم وتـــقـــد كل
الــتـســهـيـالت والـدعم الالزم القــامـة
الـــبـــطـــوالت احملـــلــيـــة و الـــدولـــيــة

باحملافظة.

ـــســتـــوى االقـــلــيـــمي واالســـيــوي ا
والدولي. 

واشار علك الى ان الدورة التدريبية
و االختـبارات كانت بـرعايـة محافظ
الـسـلـيــمـانـيـة هـفــال ابـو بـكـر الـذي
حـضـر حفل اخلـتـام وابـدى اعـجابه
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اخـتتـمت  في محـافظـة السـليـمانـية
ــدربي اقــلــيم الــدورة الــتــدريــبــيــة 
ــواي تــاي واجـراء كــوردســتــان بــا
اختبـارات لالعب بحـضور محافظ
الـسـلـيـمـانـيـة  هـفـال ابـو بـكـر الـذي

رعى النشاط. 
ـــــركــــزي وذكـــــر رئــــيـس االحتــــاد ا
استر مـصطفى جبار للمواي تـاي ا
عـلك في بـيـان ان الدورة الـتـدريـبـية
شـهـدت مـشاركـة عـشـرون مـدربا في
اقـلـيم كـوردسـتـان وخـمـسـة مـدرب
من الــعــاصــمــة بــغــداد  فــضال عن
ـنـحهم اجـراء االختـبـارات لالعـب 
قبلة شاركة في البـطوالت ا جواز ا
ـتقـدم الـذين خضـعوا وبلـغ عدد ا
نتـخبات لالختـبار من قبل مـدربي ا

الوطنيـــــة  170العباً. 
واكـد ان محـافـظة الـسلـيـمانـية تـعد
من ابرز معـاقل اللعـبة وفيـها قاعدة
واسـعـة خرجت الـعـديـد من االبـطال
الــــذين حــــقـــقــــوا االجنــــازات عـــلى
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واي تاي الكثير من الدعم بسبب النتائج اجليدة rŽœ∫ تتلقى منتخبات ا

ـــركـــز الــــعـــاشـــر وله نـــقـــاط فـي ا
مبـاراتـ مـؤجـلـتـ بـيـنـمـا جتـمد
رصـيــد فــيــاريــال عــنـد  4نــقـاط في
باراة ركز الثامن. بـدأ برشلونة ا ا
بضغط مُـبكر وانطـلق جوردي ألبا
عــلى الــرواق األيـســر ومـرر
كــرة داخل مــنـطــقـة
اجلـــزاء لـــلـــشــاب
أنــــســــو فــــاتي
الــــــذي ســـــدد

 رياض عبد
العباس

مدرب السيتي
غوارديوال يعاني من
ضغوط كبيرة بسبب

سوء النتائج

{ مـدن- وكاالت: اسـتـهل برشـلـونة
مــشــواره في الــلــيــجــا بــانــتــصـار
عــريض بـــربــاعــيـــة نــظــيـــفــة عــلى
فـيـاريـال ضـمن مـنـافـسـات اجلـولـة
الثالـثة. وسجـل األهداف لبـرشلونة

أنسو فاتي في الدقائق  15و19
وميـسي من ركلـة جزاء في
الــــدقــــيــــقــــة  35 وبــــاو
تــــــــــوريـس مــــــــــدافـع
فيـاريال بـاخلطأ في
مــــــــــــــرمـــــــــــــاه فـي
الــــدقـــــيــــقــــة45+1
وبـهذا االنـتـصار
يـرفع بـرشـلـونـة
رصــــيـــده إلى 3
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هـنـاك الـعـديــد من االسـمـاء الـفـنـيـة الـعـراقـيـة
تـبقى في ذاكـرة اجلمهـور برغم مـرور سنوات
تـميزة عـلى رحيلـها  تبـقى خالدة بـاعمالـها ا
.ومن هــذه االسـمـاء الــفـنــان الـعـراقي كــنـعـان
وصــفي الـذي مــازالت اعـمــاله الــسـيــنـمــائـيـة
والـتلفـزيونيـة محط احتـرام وتقديـر اجلمهور
الــــعــــراقي والـــــعــــربي الى جـــــانب اعــــمــــاله
ـوسـيـقيـة الـكـبـيرة وخـاصـة الـلـحنـيـة مـنـها ا
ـطـربـ الـعـراقـيـ والـتي قـدمـهـا لـعـشـرات ا
الـرواد والشباب . وتبـوأ وصفي منصب مدير
ؤسـسة العامة وسيقى والـغناء في ا وحـدة ا
لالذاعـة والــتـلـفـزيـون في ثـمــانـيـنـيـات الـقـرن
ـنــصـرم وكـان مــثـاال لـلــمـديـر الــنـاجح الـذي ا
تـراس مـفـاصل الـقـسم بكـل حرفـيـة ومـهـنـية 
وعن ذلك يــقـول الـفــنـان الـرائـد عــبـد الـرحـمن
ـوسيـقى الـغـناء عـلي يـقـول ( لقـد كـان قـسم ا
في االذاعـة والـتـلفـزيـون في قـمتـه عنـدمـا كان
يـتـراسـه الـراحل كـنـعـان وصـفي ولي الـشـرف
انـني عـمـلت معه فـي ادارة القـسم اضـافة الى
عـمـلي كـمـطرب مـعـتـمـد فـكـان يعـامـلـنـا دائـما
ـهـنـيـة وتـعـلـمــنـا مـنه الـكـثـيـر بـاحلـيـاديــة وا
اللـكونـه موسـيقـار ناجح بل ايـضا النه اداري
يـديـر مـفاصل الـقـسم بـكل مـهنـيـة اضـافة الى
وسـيقـية الـرائـعة الـتي قدمـها خالل اعـمالـه ا
مـسيرته وانا افـتخر بعـملي مع الفنـان الكبير
كـنعان وصفي ح تعلمت منه الكثير الستمر
بـعملي كمطـرب معتمد وعضـوا بفرقة االنشاد
الـــعــراقـــيــة ). وكـــان وصــفي فـي ذات الــوقت
يـتنـقل مابـ بغداد والـقاهـرة وبيـروت بهدف
اشـتراكه في بـطولـة عدد من االفـالم العـربية 
فـسجل الـراحل حضـورا متـميـزا وكبـيرا وهو
ـمثـل الـعـرب خلف الـكامـيرا يـقف مع كـبار ا
ـتقن واحلـرفي حتى وبـهر اخملـرجـ باداءه ا
صـار بطال الدوار الشر واالجرام ونال اعجاب
اجلـمهور الـعربي والعراقي  والـراحل متعدد
ــوسـيـقى ــواهب فـهــو من جـانب احــتـرف ا ا
والــلـــحن والــتـــمــثــيـل وكــان رســامـــا مــاهــرا
ومـصـممـا لـعـدد من ديكـورات االعـمـال الفـنـية
ومـلــحـنــا بـارعـا لــعـدد من االغــاني الـوطــنـيـة
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ومنحت الدائرة لوح التميز للفنان
مالك جـمـيل ومــحـمـد فـتـاح وصـالح
ـســيـرتـهم في دعم الـنــجـار تـقــديـراً 

احلركة التشكيلية. 
كـمـا وزع عـويــد في خـتـام فـعـالـيـات
عرض الفني شهادات تقديرية ب ا

عرض.  شارك في ا ا
الـى ذلك أطـــلـــقـت دائـــرة الـــعالقـــات
الـثــقــافــيــة الــعــامـة عــبــر نــافــذتــهـا
اإللكـترونيـة موسـوعة الـفن العراقي
احلـــــــديـث وذلـك  مـن خالل عـــــــرض
ســلـسـلــة مـعــارض افـتــراضـيـــــــــــة
ــدة تــبث بــشــكـل مــبــاشــر يـــومــيــاً 

. ساعت
ويــضم كل مــعــرض  17عــمالً فــنــيــاً
مـتـنـوعــاً حـيث   اطالق مـعـارض
: جـــواد اجلـــواد عالء لـــلـــفـــنـــانــــ
البلـداوي سامي داودي .. واخرون
ـعارض كـما سـيـتم إطالق عـدد من ا

وبحدود  100معرض الكتروني.
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ــديـر الـعـام لـدائـرة الـفـنـون افـتـتح ا
اضي  العـامـة علي عـويـد السـبت ا
مــعــرضــاً تـشــكــيـلــيــاً في مـحــافــظـة
ـعـرض الـذي الـسـلـيـمـانـيـة.وشـهـد ا
نظـمته جـمعيـة كهـرمانـة للـفنون في
ـتـحف الـوطنـي حتت عـنوان قـاعـة ا
(كهرمـانة سـفيرة االبـداع واجلمال)
ثقف حضوراً كبيراً من الفنان وا
ـهـتــمـ بـالـفن الــتـشـكـيـلي. وعن وا
عـرض الـفني قـال عـويد فـعالـيـات ا
(إن جمـعيـة كهـرمانـة للـفنـون اقامت
الـسـبت مـعـرضـاً فـنـيـاً في مـحـافـظة
ـشــاركـة نــخـبـة من الــسـلـيــمـانــيـة 
ـمـيــزين عـكـسـوا صـورة الـفــنـانـ ا

جميلة للفن التشكيلي).
مـضـيـفــا (أن الـدائـرة حـريـصـة عـلى
مواكبـة فعـاليات الـفن التشـكيلي في
بــغــداد واحملـــافــظــات بــرغم ظــروف

جائحة كورونا). 

والــعـاطـفــيـة . ومن خالل عــمـلي مــخـرجـا في
ـــنــوعــات بــاذاعــة بـــغــداد في نــهــايــة قــسم ا
نـصرم كـان الراحل الـسبـعـينـيات من الـقـرن ا
وسـيقى في صـديقـا لنـا يتـردد على سـتديـو ا
الــدائـــرة ونــتــابـع كــيف كـــان يــقــود الـــفــرقــة
ـوسـيـقـيـة ومالحـظـاته لـلـمـطـرب وكـان في ا
ـقــابل يـتـردد عــلى االسـتـديــوهـات االذاعـيـة ا
ـونتاج التي ويـتابع في اوقات فراغه عـملية ا
كـنــا نـقـوم بــهـا لـبــرامـجـنــا االذاعـيـة فــيـبـدي
مالحـظاته واقـتراحـاته التي اسهـمت بتـطوير
نـوعه حتى صـار صديـقا بـرامجـنـا االذاعيـة ا
ـوسـيـقـيـة الـتي ـقـدمـات ا لـنـا نـسـتـشــيـره بـا
نــخـتــارهـا لــبــرامـجــنـا وهــو يــبـدي ســعـادته
الــكـبـيـرة وعــرفـنـاه عن قــرب كـيف كـان ودودا
ـتـلك وطـيب الـقـلب ومـجـامال ومـرحـا جـدا و
ــرض الــذي بــقي روح الــنــكــتــة بــالــرغم من ا
يــنـهش بــامـكــانـاته وحــركـته وعــرفـنــاه قـويـا
وشـجـاعـا يـتغـلب عـلى اصـعب الـظـروف التي
ت بـه  كــمــا تــعـــامل وصــفي مـع شــريــحــة آ
طرب وساعدهم ومد يد العون الـشباب من ا
ـطرب احـمـد نـعـمة لـهم فـلـحن اجـمل اغـاني ا
وكـانت اغنيـته على العـنوان من اجمل واروع
مــاغــنــاه نــعـــمه واخــذت شــهــرة واســعــة في
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. هو من اخلطأ الـقوّلْ أني إنتـصرتُ علـى  الكورونـا. بل اللهُ أرحمَ الراحـم
احلامي وهـو الـناصـر. وقفَ لـتضـرعي ودعـائي. من أجل اوالدي واحـفادي.
. احلمدُ والـشكرُ ن اكثـروا لي بالدعـاءْ ومن أجل أحبتي الـشعب العـراقي. 
لـهـذهِ الـنـعــمـة الـتي وهـبـني واكــرمـني بـهـا الـلهُ جـالّ وعال. أني ومـنـذُ يـومـ
تأكـدتْ لي جمـيع الفـحـوصات الـطبـية. بـتجـاوزي وبـسالمتي الـتامـة من وباء
.  اعتذر لعدم ردي الكرونا. فقد أكرمني واهداني الواحد األحد عُمراً جديداً
عـلى جـمـيع من أتـصل او كـتبَ لـي.  النَ وضـعي الـنـفـسي اكـثـر من طـاقـتي
ن وقف مـعي. في هذهِ احملـنـة احلـرجة. ولكل انـسـان حـدود وطاقـة. شـكـراً 
جزيل شـكري لالحـبـة االطبـاء الذين كـانوا مـعي بـشكل مـباشـر في احلرص
تابـعة: الدكـتور احمـد اخلفاجي. قـلبـية. وابن الراحل صـديقيـعلي عاجل. وا
ولـلـعــلم اخـر مــا لـيس بــودي ذكـرهُ.  ولـكن الــتـأريخ ال يــرحم كل بـاطل.  اي
. كانوا مـتفرج يـنتظـرون رحيلي. ولكن . العراقيـ مسؤول من السـياسيـ
اني بـالـله كان اقـوى من ظـنونـهم.  أي مسـؤول في احلـكومـة الـعراقـية لم ا
يـتــصل مــعي وخــابت ظـنــونــهم. فـقــد وقف مــعي االقــوى واالسـمى واالرحم
واالجلْ.  وقف مـعي الـذي هو اقـربُ مـني حلـبلِ الـوريـد.  ومن مـبادئـي ونبِل
َّ الله تربيتي. لن أُمـارس أي عتب او شتيـمة ولوّم لكم. بل اخـتم ( وال حتس

ـون).  وشكراً للـرجل العراقي االصيل غافل عمّا يـعملُ الظا
والشريف الـدكتـور مجاهـد ابو الهـيل كانَ مـوّقفك دليل  انَّ
. وأكـرر احلـمد والـشـكـرُ لـله الذي ال الدنـيـا لـو خُـليّتْ قُـلـبتْ

يُحمد على مكروه سواه.
طرب حس نعمة في فيسبوك)  { (من صفحة ا

اوبـريت حمدان وبهـانه مع شريفه فاضل(وقد
عـــرض بـــكـــثـــرة فـي تـــلـــفـــزيـــون بـــغـــداد في
الـستـيـنيـات) اوبريت الـشـاطر حـسن وغيـرها
من االسـتعرضات الغنائية ـ كان اول ظهورٍ له
عـلى شاشة السينما عام  1957فـي فيلم (تمر
حـنه ) وهـو فـيـلم مصـري اشـتـهـر عرضه في
دور الـسـيـنمـا بـبـغداد وكـان هـذا الـفـيلم من
صري تـمثيل عدد كبير من كبار الفنان ا
مـنهم نعيمه عـاكف / رشدي اياظة / احمد
ــطــربـة رمــزي / عــبــد الــوارث عــســر / وا
فـائـزة احـمـد الـتي غـنت في الـفـيـلم اغـنـية

ه القمر عالباب) . )
قــدم في الـعــراق أغـاني واحلــان الكـثـر من
 300اغنية وقدم ايضا حلن نشيد عالربابة
من انـاشــيـد الـثـورة الـفـلـسـطـيـنـيـة .وحلن
لــعـشـرات االصـوات الــعـراقـيــة ومـنـهم

فــاضل عــواد-انــوار عــبــد الــوهــاب-
صـــبـــاح الـــســــهل-مـــائـــدة نـــزهت
لـيـطـوي الـراحل حـيـاته في اب من
الـعـام  2000بـعـد أن أجنـز ما
يــقــارب من  112فــيــلــمــاً

ســـيـــنـــمـــائـــيـــا و300
اغنية .

ــــــاضي.   ثــــــمـــــــانــــــيــــــنــــــيــــــات الـــــــقــــــرن ا
وصــــــــــــل عام  1932وهو ولـد وصفي فـي ا
من الــقـومـيـة الــكـرديـة  انـتــقل الى بـغـداد ثم
ــقـام فـي مـصـر حــلب وبـيــروت واسـتــقـر به ا
ــاضي .. اوائل اخلــمــســيــنــيــات من الــقــرن ا
وسـيقى العالـي بالقاهرة  ودرس في مـعهد ا
صرية التي توفيت حيث تعرف على زوجته ا
عام  1992وله مـنها ثالثـة اوالد (كر وناغ

بـدأ مـسـيـرته الـفـنـيـة في عـام 1948 ( وسـالـ
رســامـاً لـصــور الـفـنــانـ . وفي بــيـروت اخـذ
ـسرح الـصيفي في يـعمل في رسم ديـكورات ا
كازينو ( بطرس) وكان اثناء عمله هناك يغني
ـا لـفت انتـباه اغـنـيات مـحمـد عـبد الـوهاب 
صـاحـبـة الـكـازينـو نـاديه شـمـعـون  فـأعـجبت

بصوته وطلبت منه الغناء في الكازينو. 
وفي ايــام الـعـدوان الـثالثي عــلى مـصـر شـكل
ثالثـياً مع كـارم محـمود وفـائدة كـامل في عدة
اغـنيات وطنـية ادت به الى مصاف الـنجومية
في الـغناء منها اغنية ( بالدي بالدي ) للفنان
اخلـالـد سيـد درويش شـارك في عدد كـبـير من
االسـتعراضات الغنائية نذكر منها على سبيل
ثال اوبريت مهر العروسة مع شريفة فاضل ا
 اوبــريت وداد الــغــازيـة مـع هـدى ســلــطـان 

dſ«œ cIM

رئـــيس مــؤســســة غــالــوب الـــدولــيــة في الــشــرق االوسط
وشــمـال افــريــقــيــا يــضــيـفـه مـســاء غــد االربــعــاء مــركـز
الـدراسـات والبـحـوث بـوزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثار
ــعـنـونـة الـعـراقــيـة في اجلـلـســة احلـواريـة االفــتـراضـيـة ا
(تـــراجع الــثـــقــة في الــعـــراق... مــشــكـــلــة ســيـــاســيــة ام

اجتماعية).

ÍœU³F « f½u¹ bL×

الـكـاتب والــبـاحث االردني صـدر
له كتـاب بـعنـوان (مـنازل الـتاريخ
وبيـوت السـياسة) ويـضم مقاالت
هي نــــتــــاج جــــهــــد أعــــوام ثالث
( 2016 ولـغــايـة  2019) نــشـرت

عبر منابر إعالمية عدة.

 w UO*« bL×

مـفــتش آثــار وتـراث مــحــافـظــة الــنـجف كــشف عن قــيـام
الكـات الــفـنـيـة واآلثــاريـة بـحــمـلـتـ إلزالــة الـتـجـاوزات ا
ـواقع اآلثـاريـة .مــنـهـا مـوقـعي احلــاصـلـة عـلى عــددٍ من ا

ة. كري سعده اجلنوبي وموقع الكوفة القد
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البـاحث العـراقي في حقوق االنـسان شـارك امس االثن
فـي الــنــدوة االفــتـــراضــيــة الــتـي أقــامــهــا مـــركــز حــلــول
سـتقـبلـية بـعنـوان (مشـروع قانـون منـاهضة لـلدراسـات ا

العنف االسري..ماله وما عليه).
bO « sLŠd « b³Ž

ديرية دينة احلسكة السورية اعلن اقامة ا مدير الثقافة 
بالتـعاون مع مبادرة نحن األمل الشبـابية معرضا العمال
تسعـة فنـان شـباب من أبنـاء احملافـظة والـذي افتتح في

ركز الثقافي العربي. عارض با صالة ا
wł—e)« w U³ «b³Ž

سـتنصرية ضيفته امس عميـد كلية االداب في اجلامعة ا
االثن كـلية التـربية لـلبنـات باجلامـعة العـراقية في ورشة

عمل الكترونية عن كتابه  (توهج النص قراءة نقدية).
 ÍuÝu*« rÝU  5 √

الـكـاتب الـعـراقي صـدر له عن مـؤسـسـة ثـائـر الـعصـامي
للطـباعة والنشر والـتوزيع كتاب بعـنوان (سرد ونقد) يقع

توسط. في  118صفحة من القطع ا
 wÝUO*«

ـطـرب االماراتي اطـلق اغـنيـته اجلديـدة (عـيد الـنرجس) ا
دني.  كلـمات  احلـامد  وأحلـان طربان  وتـوزيع وائل ا

s ×  ‰œUŽ dŽUA « ÊuMÐR¹ ÊuO³FA « ¡UÐœ_«
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اقامت جمعية االدباء الشعبي في
العراق حفال تأبينيا للشاعر الراحل
الئكة عادل محسن  في قاعة نازك ا
ببغداد. حضره عدد من أفراد عائلة
الشاعر الراحل وجمع من الشعراء
العراقي تضمنت إلقاء كلمات بحق
الراحل من قبل الشعراء رياض
الركابي وعداي السلطاني وعباس
عبداحلسن وحازم جابر وكر راضي
العماري  ويحيى العالق وشاكر
الساعدي اشادوا من خالل كلماتهم
بدور الشاعر في إثراء الساحة
الشعرية بقصائده اجلميلة وحبه
الكبير للعراق  وأيضا مواقفه جتاه
أصدقائه ومحبيه وفي ختام احلفل
عبر أوالد الراحل عن شكرهم
وامتنانهم للقائم على جمعية األدباء
الشعبي ولكل من حضر وشارك في
احلفل التأبيني و شاركهم احلزن
واألسى لوفاة والدهم.

ÊU e « ≠ ÊbM

ي فــ ديـزل قــرر أن يـدخل عـالم يـبــدو أن الـنــجم الـعـا
الـغـناء بـطريـقـة غيـر مـتوقـعـة بعـيـداً عن عالم الـسـينـما
والــتـلـفـزيــون  إذ أطـلق أغـنـيــة مـنـفـردة (اشــعـر كـمـا
افعل)  بالـتعاون مع كيجو و قد تساءل الكثيرون عن
الــــســــبـب احلــــقــــيــــقـي الــــذى دفــــعـه التــــخــــاذ هــــذا
الـقـرار.ويرجع ذلـك النه في البـدايـة انـتشـار فـايروس
كـــورونــــا أدى الى تــــعـــطــــيل الــــعـــديــــد من األعــــمـــال
الـسـيـنـمـائـيـة حـيث اتـبع صـنـاع الـسـيـنـمـا اإلجراءات
االزمة لعـدم اإلصابة بالـفايروس الذي هـدد العالم وهو
مـا جعل فـكرة تـقد عـمل سيـنمـائي مسـتحـيلـة.وقرر ف

ديزل أال يبـتعد عن األضواء والتواجد على الساحة الغنائية
باطالقه (اشعـر كما افعل)  وهي بالتأكيد اخلطوة التى جعلته
ـيــة.وكـذلك من أجل يـتــصـدر عـنــاوين الـصـحف واجملـالت الـعـا

وسيقى. عجب عشاق األغاني وا زيد من ا كسب ا
ـية لـيلي كـوليـنز اجلـمهور على صـعيـد آخر فـاجأت الـنجـمة الـعا
بـإعالنهـا خبر خـطوبـتهـا من تشارلي مـكدويل اذ نـشرت صورا
لـــهــمــا عـــلى حــســابـــهــا اخلــاص عـــلى احــد مــواقـع الــتــواصل
االجتمـاعي كشفت فيـها عن ذلك وظهـرا بإحداها وهـما يقبالن
ثلة وعارضة أزياء وكاتبة بريطانية - بعضهـما. و كولينز هي 
ـوسـيـقي أمـريـكـيـة ولـدت في  18آذار عـام  1989وهي إبـنـة ا
اإلنكليزي فيل كولينز واألمريكية جيل تافيلمان عرفت الشهرة
مــنـذ صـغــرهـا فــكـان أول دور لـهــا في سن الـثــانـيــة  وتـنـال

اعمالها نسب متابعة عالية.

ـلًــا فى الـعــمل .ضـيــوف يـزورونك ســيـكــون الـيــوم 
بشكل مفاجئ .
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 عليك أن تـدرك ان القلق والتـوتر هما سـبب مشاكلك
الصحية. 
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رئــيــسك فى الــعـمل يــســلـمـك مـهــمــة وسـتــتــمـكن من
االرتقاء بتنفيذها. رقم احلظ.9
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سوف تسـتفيـد إذا مارست تمـارين ذهنيـة تخفف من
شعورك باإلجهاد .
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 هـناك حـاجـة ماسـة التخـاذ إجـراء حاسم من جـانبك
لتحديد االجتاه.
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حتـتـاج بـعض الـوقت لـلـتـفـكـيـر مع نـفـسـك وإدراك ما
تريده فعالً .
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 حتتاج إلى حتلـيل اإليجابيات والسلـبيات بعناية قبل
حتديد قرارك.

ÊUÞd «

أنت فى حــاجـة مــاسـة إلى إعــادة تـقـيــيم أهـدافك فى
احلياة.رقم احلظ.3
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ـرجح أن يـزيد دخـلك بشـكل كـبيـر بسـبب قرار  من ا
تتخذه.

bÝô«

ــكـنـك جتـاهــلــهـا فــكن دقــيــقـاً فى هــنــاك أعـمــاال ال 
استكمال األوراق اخلاصة بك.

Ë«b «

إذا كـان شـريـكك يــضـعف ثـقـتك بــنـفـسك ال يـعـززهـا
عليك انهاء عالقتك به. 
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قـد تـرتـكب خــطـأ صـغــيـرا ولـكن حـاسـم بـسـبب عـدم
رقم احلظ .7 االنتباه

 u(«
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اشـــطب مـــرادف الـــكــلـــمــات
ــكن شــطب احلــرف اكــثـر
من مرة لتحصل عـلى الكلمة

طلوبة: ( مجلة عربية): ا
الــــبــــحـــار واحملــــيــــطـــات –
االغوار  –احلدود  –االحـمر
 –قـــزوين  –الــــكـــاريــــبي –

ـتوسط  –االسود االبـيض ا
 –الــــعـــرب  –االطــــلــــسي –

بـحيـرة طبـريا  –شط الـعرب
 –بـحر  –موج  –الـهـندي –

الـهادي  –مـضيـق البـسـفور
 –نهر.
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صـرية ـمثـلـة ا شهـد حفل عـيـد ميالد ا
ريهـام حـجاج الـذي أقـامته قـبل يـوم

صـريـة نـيـللي الظـهـور األول لـلـممـثـلـة ا
كر برفقة خـطيبهـا رجل األعمال عمر
إسالم في مــنـاســبـة إجــتــمـاعــيـة مــنـذ
اإلعالن عن خطـوبـتهـمـا الـتي تمت في
يالد الساحل الشمالي. وحضر عيد ا
بـجـانـب نـيـلــلي وعـمــر  إلـهــام شـاهـ
وشقـيـقـهـا أمـيـر شاهـ وخـطـيـبـته مـنة
جـاب الـله في أول ظـهــور لـهـمـا أيـضـاً
في مــنـاســبــة إجــتـمــاعــيــة مــنـذ إعالن
خـطوبـتـهـمـا كـمـا حـضـر أيـضـا مـاجد
ـصــري وزوجــته رانــيــا أبـو الــنــصـر ا
لبـلبـة عبـير صـبـري هنـا شيـحة نـسرين
ـــصـــري تـــامــر ـــنــتـج ا إمـــام زوجـــة ا
مرسي. الى ذلك إخـتـار اخملرج مـحـمد
ــمــثـلــة نـيــلـلـي لـتــجـســيـد دور سـامي ا
ــمـثل أكـرم الـبـطــولـة الـنــسـائــيـة أمـام ا
حسـني كمـا انـها تـعاقـدت رسـميـاً على
بطـولـة فيـلم (الـعـميل صـفـر) لـتجـسـيد
ـمثل دور الـبطـولـة الـنـسـائـيـة أمـام ا
صري أكرم حسني وقد ا
بـــــدأت اإلســـــتـــــعـــــداد
لـلـشــخـصــيـة الـتي
ســتـــقــدمـــهــا في

العمل.

 علي عويد يفتتح معرض كهرمانة.     عدسة أدهم يوسف
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - طرحت النجمة جينيفر لوبيز
والنجم مالوما فيديو كليب أغنيتهماPa Ti + Lonely الذي
تخطى الـ 7مليون مشاهدة عبر قناة لوبيز الرسمية على
(يويتوب) بعد  3أيام فقط على طرحه.الكليب عبارة عن
أغنيت األولى يحاول مالوما اإليقاع بلوبيز ليكونا في
عالقة وفي األغنية الثانية تكتشف لوبيز أنه من الشرطة
وفعل ذلك ليقع بها ويتم القبض عليها. وكشفت لوبيز
تفاصيل فيلمها اجلديد (تزوجني) الذي يشاركها فيه
النجم أوين ويلسون ومالوما وسيبدأ عرض الفيلم

تحدة األمريكية في  12شباط عام  2021وتدور بالواليات ا
أحداثه حول مغنية بوب شهيرة جتسد دورها لوبيز

وتكتشف أن خطيبها جنم الروك قد خدعها قبل حلظات من
الزواج منه في ماديسون سكوير غاردن.
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الـرئــيس الـفــرنـسـي مـاكــرون كـان غــاضـبــاً في مـؤتــمـر
صـحفي بـبـاريس على الـطبـقـة السـياسـيـة في لبـنان ولم
يستـثنِ أحداً لكـنّه شدّد على الـثنائي حـزب الله وحركة
ــعــرقل إلصالحــات تــفـضـي الى إعـادة أمل فـي مـوقع ا
هيبة الدولة والقضاء عـلى الفساد السياسي الذي يهدّد

كيان الدولة اللبنانية أمنيّاً ومالياً ومعيشياً .
ولـــفت الــرئـــيس الـــفــرنـــسي الى أنـــهم يــدفـــعــون نـــحــو
الـســيــنــاريـو األســوأ. ثمَّ قــام مــاكـرون بــنــسف كُل ذلك
لك أدلـة عـلى تدخالت ايـران والـسعـودية بـالقـول أنّه ال

تدهور . أو تركيا في الشأن اللبناني ا
صلحـة الفرنسية التي ال الرجل نفسه يتحـدّث بحسب ا
يـريـد لـهـا أن تـتـضـرر مع ايـران والـسـعـوديـة ويـسـتـبـعد
ـتناولة وحشر توارثة وا تأثيرهمـا في األزمة اللبنـانية ا

اسم تركيا من باب التصعيد القائم معها.
مـاكــرون أو سـواه يــعـلـم أنَّ لـبــنـان خــاضع لـلــتـأثــيـرات
اخلــارجــيـة وأقــواهــا الــتــأثـيــر االيــراني لــكــنّه ال يــريـد
ـسـار وهــو الـذي يــعـارض الـعــقـوبـات اخلـوض بـهــذا ا
االمـريكـية ضـد ايـران  وكذلك االنـسـحاب االمـريكي من

االتفاق النووي.
كـأنَّ ماكـرون كـان يتـحـدث عن الشـأن الـعراقي من دون
أن يـشــعـر ولــكن اذا كــان بـنــفس هـذه الــرؤيــة فـإنّه لن
يـصل الى مـقاربـة لـلحل وانّـمـا هو اسـتـهالك للـمـتداول
رتـبـطة بـالصـراع الدولي في من اجملـريات الـسيـاسيـة ا

نطقة ليس إال . ا
الشيء اخملتلف هـو انَّ السياسـة االمريكيـة نحو العراق
غـيـر واضـحـة في ح انّ سـيـاسـة فـرنـسا نـحـو لـبـنان
واضـحـة االبـعـاد  لـكــنـهـا التـزال ضـعـيــفـة الـتـأثـيـر في

اجملريات احمللية هناك .
غـمــوض سـيـاسـة واشـنـطن فـي الـعـراق مـنـذ أن احـتـله
اجلــيش االمـريــكي سـنــوات طـويـلــة  واسـهم في تــثـبـيت
مـسـار العـمـليـة الـسيـاسـيـة على هـذه األسس هـو الذي
أوصل الـتـدخالت االيرانـيـة الـتي تشـكـو مـنهـا واشـنطن

اليوم الى درجة التصادم واالزاحة .

ـنتـهى احلريـة واجلنون دعوني أتـغزَّلُ بـأرض السواد 
ـقـدَّس أول وأبـدأُ مـن لـوحٍ سـومــري تألألت عـلى طـيــنه ا
قصيـدة حب على الـبسيطـة تلك القـصيدة الـتي اختزلت
الـعـشق بـسـطـور قـلـيـلـة والـتي كـتـبـها بـغـصن من اآلس
طر شعراً ساعة ضحى يقول فيها:جئت بهذا سومري 
الـلـيل كـحالً لـعيـنـيكِ وبـحـمـرة الـشفق وردًا إلـى خديكِ
تـدفقة خـصباً في وبنـور السمـاء فطوراً لـروحكِ أيتـها ا
اء أحـضــان احلـيـاة.ثم أحـملُ خـطــواتي إلى حـقـول احلـنـَّ
هـا قــمـر سـاحَ ــلح كـمـا لــو أنـَّ ـروج ا ـزدانـة أرضــهـا  ا
بياضه على أرض الفاو; وأقف واجماً أمام خوذة جندي
ا أزهر في جـراحها الـنعنـاع خوذة ثقـبتهـا الشظـايا ر
ـلـجـأ ذات حـرب وأصـيخُ الـسـمع شـاركـنـي شـهـيـدهـا ا
ـخر عـباب شـحوف  ألنـ ناي قـصبي يـعزفه صـيـاد 
ـاء األخـضـر األهـوار مــثل حـوتٍ زجني يـلـتــهمُ سـحـر ا
ـة وأطـعـمهُ ة الـبـصـرة الـقـد أجـمـعُ فـتـات اخلـبـز من أزقـَّ
لنوارس كـأنَّها نـديف قطن ترفـرفُ حولَ نصـب السياب
وأقفُ منـدهشـا أمام إيشـان من اللـهب يسـطع في تخوم
ــلـكــة إحـفــيظ في هـور الــصـحــ آه عـلى بـعــيـدة من 
ـشـرَّح والقـطـا ورائـحة تـنـانـيـر العـمـارة سـاعة روجـات ا
غـروب أوَّاهُ عـلى اجلــنـود الـذين غـادروا بـيـوتـات الـطـ
إلـى احلــــرب ومــــازالـت أســــراب احلــــمـــــام في ســــمــــاء
الـنـاصريـة تـترقب عـودتـهم نـخل الـسمـاوة بال سـماوات
صدقت يا سعدي يوسف أوَّاهُ على أسماك سدَّة الكوت
ـنـطقـة اخلـضراء مـضائف ـذبوحـة غـدراً على مـوائد ا ا
الـديـوانـيـة بال ضـيـوف وقـهوتـهـا بـاردة بـعـد غـيـاب گزار
ـاذا يـحدث حـنـتـوش ودرّ الـنـجف سـرقـته بالد فـارس 
كل ذلك يــاشــارع الــطــوسـي? وحالوة الــدهــ مــذاقــهــا
الـعـلقم بـفم الـزائـرين نهـر احلـسـينـة في كـربالء مـا عادَ
يـرتـوي منه عـابـر الـسبـيل وحـمـام احلـضرة صـار يـهدل
اذا ياشـارع العبـاس يحدث كل هذا وتل بلغـة فارسيـة; 
الــزيـنـبــيـة بال زيـنـب وسـبع احلـســ أوَّاهُ عـلى فـواخت
ـعلـقة ويـاحلزن احللـَّة الـتي تنـوح على أطالل اجلـنائن ا
وبــرتـقـال بالبل بـسـاتــ بـهــرز عـلى ضـحــايـا اإلرهـاب 
مـا خوفـاً على بـعقـوبة إزداد شـحـوباً لـيس من نـضجه إنـَّ
نهر خريـسان من اجلفاف جـسر الطبـقجلي في كركوك
ــمتْ أضالعـه وتــســـجــيـالت دار األحلــان تـــعــزف تــهـــشـَّ
موسيقى جنائزية على قبر جان دمو البعيد .. يالألسى
سالل مدينـة بلد بال ثـمار ومنـائر سامـراء مازالت تنزف
دمـعـاً عـلى الـدم الـطـهـور الـذي تـدفق نـوافـيـر جـلنـار من
مـة بـالـعـقيق ـطـهـَّ جـراح اطـوار بـهـجت وخـيـول تكـريت ا
شـاختْ وربــضتْ عــلى صـهــواتــهـا األحــزمـة الــنـاســفـة
ونـواعـيـر راوه أتـعـبـهـا الـظـمـأ وهـربت من لـوحـات نـوري
ـا تزل ترشح دماً اء ومآذن الـفلوجة  الراوي بحـثاً عن ا
وشظايا على الكروم احملتـرق في بسات حديثة وحمَّام
الـعلـيل أمسى عـلـيالً على مـنارة احلـدبـاء التي أصـبحت
أثـــراً بـــعــد عـــ وصـــوت مـــؤذن جــامـع الــنـــبي يـــونس
مـة في غـابات هـشـَّ مـشـروخـاً بـالنـدم عـلى عـربـة آشـور ا
احلــدبـاء قـرقـوش بال عـذراء والنـبــيـذ وكـنـيـسـة بـربـارة
زحف عـلى صـلـبـانـهـا الـظالم قـلعـة أربـيل اسـتـعـمـرتـها
العنـاكب واخلفافـيش الغريـبة بعد اغـتيال الـفتى الكردي
زردشت وشـالالت بـــيـــخـــال بال هــــديـــر وأنتِ أيـــتـــهـــا
الـسـلــيـمـانــيـة مـوحـشــة جـبـالك; فال غــنـاء لـطــائـر الـقـبچ
وطــاقـيـاتْ الـثـلـج انـصـهـرتْ قـبـل مـجيء نـوروز اجلـسـر
الـعـبـاسي في دهـوك مـاعـادت زهـور الـنـرجس تـنـبت في
عـروقه والـدبكـات الـكرديـة بال مـزامـير وطـبـول أمَّا انت
نهـوبة يا بـغداد مسـرَّفات الغـزاة شوهت وجهك أيتهـا ا
الـبـتـول ولـصـوص كــهـرمـانـة أصـبـحــوا يـطـالـبـون بـحق
ــان أبـو نـؤاس اسـتـبـدلـوا نـد ة الـپـر ــظـلـوم حتت قُـبـَّ ا
دوا بـسالسل كـأسه بـالـزعـاف وحتت نـصب احلـريـة قـيـَّ
إزمــيل جـواد ســلـيم وحــمـامـة فــائق حـسن نُــحـرتْ مـرَّة
ــتـــنــبي أحــرقَ أخـــرى بــســكـــ الــطــائـــفــيـــة وشــارع ا
الـظالمـيون عـيـون كـتـبه ألنهم يـشـعـرون بـالرعب من كل
كتـاب يشـعُّ من سطـوره النـور وازدهرت في الـسراديب
كتب الـسحـر والطالسم أيـها الـوطن العـجيب أكـثر من
مئة صحيـفة وفضائية حتـتج كل يوم على الظلم والظالم
ـنـطـقة اخلـضـراء مـنشـغـلة الـذي يـهيـمن عـلى الـناس; وا
ـنــطــقـة بــالـنــهب والــســلب وتـدمــيــر كل مــاهـو جــمــيل ا
الــطـرشــاء الــتي ال جتــيــد ســوى الــوعــود اخلُــلَّبْ وبــنـاء
أعــشـاش الـعـنـاكـب واخلـفـافـيش فـي جـراح الـبالد الـتي
تنـزف من كل حـدب وصـوب.. ألمْ أقلْ لكم أنـي سأتـغزل
بأرض الـنحيب بـحرية وبـجنـون وأرددُ ما قالهُ الـسيَّاب:
كن أنْ يخون اخلائنون? أيتها البالد أنّي ألعجب كيف 
ـر الـنــوَّاب الـذي الــتي أصــبـحتْ بـال وطن; وصـدق مــظـفـَّ
ـــوت في مــــازال يـــقـــاتل شــــبح ا
أرض بــعـــيـــدة عـن بـــغـــداد حــ
صدح في أصقـاع الغربـة وبنبرةٍ
أبكتْ جنـوم السـماء:نـحنُ اإلثنان

بال وطن يا وطني.
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الـرجال هـذا الـقـياس فـان مـقدار
احلـديـد فـي دمـائـهم سـرعـان مـا
ا ـاثـلـة  يـنـخـفض الى نـسـبـة 
هي عـــــلـــــيه عـــــنــــد الـــــنـــــســــاء

احلوائض.
-كيف ينقص احلديد او يزداد..
ان عــــــقــــــودا من الــــــدعــــــايـــــات
الصـحفـية قد اقـنعت الـكثـيريرن
من النـاس السيمـا النسـاء منهم
بـان الدم الـفقـيربـاحلـديد يـعتـبر
مـن آفــات احلــيــاة وانـه يــســبب
اخلـمـول والـصـداع مـالم يـعـالج
ولكن احلقيقة كمالت احلديد 
هي ان مـعـظم الـنـسـاء والـرجـال
يـحـصـلـون عـلى كـامل حـاجـتـهم
من احلديـد عن طريق وجـبـاتهم
اما االشـخـاص الذين الـغذائـيـة 
يـــكـــثـــرون من تـــنـــاول حـــبـــوب
احلديـد فان هـؤالء قد يـواجهون
اخملـاطــراذا ان حـبــة واحـدة من
احلـديــد تـشــمل عـلى  100مـلـغم
ـمـكن ان تـسـبب تـلـفـاً في ومن ا

الكبد والبنكرياس والقلب.

اسـتنـتج الـدكـتور سـولـيـفان من
دراســـاته الـــتي شــمـــلت دراســة
الـــدم ان الـــفــــرق بـــ الـــرجـــال
ـضـمـار هـو والـنـســاء في هـذا ا
مـــقــــدار احلــــديـــد اخملــــزون في
اجــســـاهــمـــهم فــاحلـــديــد الــذي
يفيض عن احلـاجة بالـدم يجري
خـزنه في نـخاع الـعـظام والـكـبد
والــطـــحــال والـــنــســـاء في سن
احلـــيض تــــكـــون مـــســـتـــويـــات
الفـيـرت في دمـائهم بـحدود 30
أي حـوالي ثــلث مـالـدى الـرجـال
من هـــذا الــبــروتــ وســبب ذلك
هــو فــقــدان احلــائض كـل شــهـر
مــقــدار من دمــهــا اثـنــاء الــعـادة
الـشـهريـة وبـالتـالي فـانـها تـفـقد
تـبــعــا لــذلك مــقــدارا كــبـيــرا من
احلـــــديـــــد وبــــرأي الـــــدكـــــتــــور
ســولــيـــفــان ان بـــوسع الــرجــال
ايــضــا ان يــحــقـــقــوا مــثل هــذه
اخلــســـارة الــدمــويــة عن طــريق
تــبــرعــهـم بــالــدم ثالث الى اربع
مــــرات في الــــســــنــــة فـــاذا الزم

الـكــولـيـسـتــرول في دمـاء اولـئك
الرعـاة بعـد معـاجلتـهم باقراص
احلـديـد قــد صـار اكـثـر احـتـمـاال
سـبب لتـكون للـتـاكسـد الضـار ا
اللويحات وكان االستنتاج الذي
توصل الـيه الطـبيب الـباحث ان
نــقص احلــديــد في دمــاء اولــئك
الرعاة االفارقة هـو يالذي ساعد
عـلى حـمـايـة قـلـوبـهم من تـأثـيـر

االغذية العالية الدسم .
تسا ءل الدكتـورسوليفان : كيف
ــــأمن من تـــكــــون الـــشــــابـــات 
الـنوبـات القـلبـيـة ? عبـر السـن
ضل كثير من البـاحث يشيرون
الـى الـــــهــــــورمـــــون االنــــــثـــــوي
)  ويقولون انه هو (االستروج
احلـــامي لـــلــنــســـاء من امــراض
الــقــلب ولـكـن ثـمــة شيء يــلـفت
الـنــظـر وهــو انه اذا اعـطي هـذا
الــهـورمــون الى رجــال مـؤهــلـ
لالصــابـة بـنـوبـات قــلـبـيـة فـانه
اليوفر لـهم أي حمـاية فمـا السر

ياترى?

ــكن ان تــســبــبــهــا تــلك الــتي 
االمراض تكاد تكون غيرمعروفة
فـاحلـقـيـقة بـ الـرعـاة االفارقـة 
هي ان نسبة منهم تصل الى 10
ـئـة يعـمـرون حـتى اخلـامـسة بـا
في ح ان والـستـ من الـعـمـر
هــذه الـنـســبـة تـصـل في الـغـرب
ـــئــة فـــقط ـــتـــطــور الى  12بـــا ا
بــالــرغم من كـل وســائل الــتــقـدم

الطبي لديهم .
كـــمــا يـــقـــول الــدكـــتـــور مــوراي
الــطـبـيب والــبـاحث من جــامـعـة
مـــــنـــــيــــســـــوتـــــا ان تـــــأكـــــســــد
ـنخـفض الكـثافة الكـولسـترول ا
بــالـدم هـو اخلــطـوة الـرئــيـسـيـة
نحـو تراكم اللـويحـات االكليـلية
ـقــارنـة قـام بــالـقـلـب ومن اجل ا
بـاعـطـاء اولـئك الـرجـال اقـراصاً
مـحـتويـة عـلى احلـديـد من نفس
الـنــوع الـذي يـعـطـى لـلـنـاس في
تـطورة حلـميـاتهم من االقطـار ا
االصابـة من نقـصه في الدم وقد
ثــــبت له حــــسب مــــا يــــقـــول ان

لذلك يـجب احلـصول عـلى كمـية
صـــغـــيـــرة لـــضـــبط مـــســـتـــواه
واحلـــصـــول عـــلى فـــوائــده ألن
إرتــفـــاع مـــســـتــواه فـى اجلــسم

يسبب أضرار لإلنسان.
رأى اخلــبــيـر االمــريــكي مـوراي
الـــذي قـــضـى في شـــمـــال شــرق
افــريــقــيــا اكــثــر من عــقــدين من
الزمن يعـالج الناس في اثـيوبيا
ويختـلط برعاة االبـقار واجلمال
ان اولــئـك الــرعــاة اليــتــنــاولـون
معظم ايام السـنة سوى احلليب
الـــــــكــــــامـل الـــــــدسم الـــــــغـــــــني
بــالــكــولـيــســتـرول واخلــالي من
احلـديـد والذي يـحـصـلـون عـليه
من ابقارهم وجمالهم  ومع هذا
النـقص الكبـير في مـادة احلديد
بـــالــدم فـــان اولــئـك االشــخــاص
اليـبدو عـلـيهـم انهم يـعـانون من
فــــهـم لــــيس خــــامــــلـــ قــــلــــته 

واطـفالـهم غـير مـعـاق ذهـنـياً 
واكثر من ذلـك اثارة للـعجب هو
ان االمراض الـقلـبيـة و الوفـيات

مــــراكــــز االبــــحـــاث الــــطــــبــــيـــة
والعلمية.

-هل ان احلــديـد في الــدم عـبيء
علـى القـلب ام انه عـنصـر الغنى

عنه ?
احلـــديـــد هـــو عــنـــصـــر غـــذائي
ضـروري يلـعب دورا في الـعـديد
من وظــائف اجلـسم األســاسـيـة

احلـــديــد الـــذي كــان يـــنــصح به
دائــمــــــــا لــبـنــاء اجـســام قـويـة
بــات بــرأي بــعـض الــبـــــاحــثـ
مــــــادة خـــــطــــــرة ذات نـــــتــــــائج
ســــــــلــبـــيــة عــلى  الـــعــديــد من
اعضاء جسم االنسان مثل الكبد
والــبــنـكــريـاس والــقـلب خــاصـة
األمـــر الـــذي ســـبب اربـــاكــاً في
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يـشمل اللحوم واألسماك ومنتجات
األلـبـان عادة مـا يوفـر ما يـكفي من
فــيـتــامـ  B12 ولــكـن األشــخـاص
الـــذين ال يــأكــلـــون هــذه األطــعــمــة
بـانتظام مثل أولئك الذين يتبعون
نــظـامـا غـذائــيـا نـبــاتـيـا أو الـذين
يــتــبـعــون نـظــامــا غـذائــيــا سـيــئـا
كن أن يـصـابـوا بـنقص لـلـغـايـة 

. الفيتام

األمـراض والـعـدوى يـهـاجم خاليا
اجلسم السليمة. 

وقـــد يـــصـــاب بـــعض األشـــخــاص
بــنــقص فــيــتــامـ  B12 نــتــيــجــة
عـــــدم احلـصـول على مـا يـكفي من
هـــذا الـــفـــيـــتــامـــ مـن نــظـــامـــهم

الغذائي.
وتـشـرح هـيئـة اخلـدمـات الصـحـية
الـبريـطانـية: النـظام الـغذائي الذي

ا ـكن أيـضا ربـط طنـ األذن  و
يلي: 

-شكل من أشكال فقدان السمع
-مــرض مــيــنــيــيــر (اضــطــراب في
ـــكن أن األذن الـــداخـــلـــيـــة الـــتي 
تــؤدي إلى نــوبـات الــدوار وفـقـدان
الـسمع)  اضطرابات الغدة الدرقية
ــتــعــدد  الــقــلق أو أو الــتـــصــلب ا

االكتئاب
-تناول بعض األدوية

مــا الــذي يـســبب نــقص فــيـتــامـ
B12 

ــكن أن يــحــدث نـقـص فـيــتــامـ
 B12بــسـبب حـاالت مـثل فـقـر الـدم
اخلــبــيث وهـو حــالــة من أمـراض
ــنـاعــة الـذاتـيــة الـتي تــؤثـر عـلى ا
ناعة الذاتية عدة. وتعني حالة ا ا
ــنــاعـة نــظــام الــدفـاع أن جــهــاز ا
الـطـبيـعي للـجـسم الذي يـحمي من

. ومع وجـود عـدد الــهـيـمـوغـلــوبـ
أقـل من خاليــــا الـــدم احلـــمـــراء أو
كــمــيــات مـنــخــفــضـة بــشــكل غــيـر
كن طـبـيعي من الـهـيمـوغـلوبـ 
أن تــتــأثـــر مــنــاطق مــخــتــلــفــة من
اجلــسـم سـلــبــا. وواحــدة مـن هـذه
. ووفــقـا وفـقـاً ــنـاطق هي األذنـ ا
لـروسيـا اليـوم  فإن طـن األذن

ــكن أن يـكـون عالمــة عـلى نـقص
ــكـن أن يــبـدو فــيـتــامـ B12  .و
الــطــنــ في األذنــ مــثـل أزيـز أو
هـسهسة أو خفقان أو موسيقى أو
ــهم مالحـظـة أن غــنـاء. ولـكن من ا
الــطــنــ لــيس دائــمـا عـالمـة عــلى
نـقص فيتام B12   .وتـقول هيئة
اخلــدمـــات الــصــحــيـــة الــوطــنــيــة
الــبــريـطــانـيــة: إنــهـا لــيــست عـادة
عـالمــة عـــلى أي حـــاالت خـــطـــيــرة
رور الوقت. وتـتحسن بشكل عام 
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يــؤدي نــقـص فــيــتــامـ  B12 إلى
مـضاعفـات صحية خـطيرة إذا تُرك
دون عـالج لــــذا فــــإن اكــــتــــشــــاف
أعــراض احلــالــة مـبــكــراً أمــر مـهم
لــلــغـايــة ويـؤدي نــقص فــيـتــامـ
ـــشــكالت  B12 إلـى الــعـــديــد من ا
ـا في ذلك مـضـاعـفات الـصـحـية 
احلــــمل واضــــطـــرابــــات اجلـــهـــاز

العصبي.
ــشــكالت ــكـن أن حتـدث هــذه ا و
B12 عـندما يتسـبب نقص فيتام
في إنتاج اجلسم خلاليا دم حمراء
كنها كـبيرة بشكل غير طبيعي ال 
الــــعــــمـل بـــشــــكـل صــــحــــيح. ومن
ــعـروف أن خـاليـا الــدم احلـمـراء ا
سـؤولـة عن حمل األكـسـج هـي ا
فـي جــــــمــــــيـع أنــــــحــــــاء اجلــــــسم
بـــاســتــخـــدام مــادة تـــعــرف بــاسم
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ظـهرت الـفـنـانـة اللـبـنـانـيـة نادين
نـســيب جنــيم ضـيــفــة عـلى أولى
ــــوسـم اجلـــديــــد من حــــلــــقـــات ا
برنامج قـعدة رجالـة الذي يعرض
عــلى قـنــاة  تــقــد قـيـس جنـيب
ونـيـقــوال مـعـوض وخـالــد سـلـيم
والتي سجلـتها قبل إصـابتها في
حـادث انــفـجــار مـرفــأ الـعــاصـمـة
اللـبـنانـيـة بيـروت.حتـدثت نادين
خـالل احلـــــلـــــقـــــة عن أســـــبـــــاب
ـرأة في االنـفـصال بـ الـرجل وا
السنوات األخيـرة الفتة إلى أنها
ـسـاواة ب حتب مـبـدأ الـعـدل وا

ــــــــرأة فـي كـل شيء. الــــــــرجـل وا
وكــشــفت عـن مــواصــفــات فــارس
أحالمهـا الذي حتب العـيش معه
ـلل; حـيث قـالت دون أن تـشـعـر 
ـئة إنه البد أن يـشـبهـها   100با
يحب األشياء الـتي حتبها ويحب
ــيـــزاتــهـــا وعــيـــوبــهـــا أيــضــاً
باإلضافة إلى أن تكون شخصيته

مـرحـة وحـنــون وأن تـشـعـر بـأنه
فضل. صديقها ا

 الـفـنــانـة الـلــبـنـانـيــة أكـدت أنـهـا
شــخـــصــيـــة ال حتب الـــدرامــا في
ـجرد أن تبدأ في احلياة لكـنها 

كن السيطرة عليها. البكاء ال 
وكــانت الــفــنـــانــة نــادين نــســيب
جنيم قد أعـلنت مـنذ مـا يقرب من
عـــام انـــفــصـــالـــهـــا عن زوجـــهــا
ـــهــنـــدس هــادي أســـمـــر حــيث ا
كتبت على حسابها اخلاص على
موقع تويـتر: الـقرار مـا كان سهل
علـيـنا والـفـراق صعب لـو شـو ما
كـــانت األســــبـــاب بس الـــعـــشـــرة
ـعزة بـضلوا واألهم واالحترام وا

الثمرة احللوة والدنا.
الفنـانة الـلبنـانيـة أضافت: ما في
كــلــمــة تــعــبــر عن شــعــوري بــهل
الـــلـــحــظـــة بس هـــيـك صــار الـــله
يـحــمــيـنــا وأنــا وهـادي أصــدقـاء
متحدين لألبد شكراً لكل رسائلكم

وبقدر محبتكم النا.

{ مـــكــســيــكــو-(أ ف ب)  –تـــغــلب
ــكـســيــكي خـوان بــدرو فـرانــكـو ا
صـاحب لقب أسمن رجل في العالم
فـي مــوســـوعــة غـــيــنـــيس لألرقــام
الـقيـاسيـة سنة  2017عـلى كـوفيد-
 19بــــعــــد شـــهــــر عـــلـى إصـــابــــته
بــالـفــيـروس عـلــمـاً أنه يــزن الـيـوم
نـحـو  200كـيـلـوغـرام. وقـال الرجل
الــبــالغ  36عــامــا لــوكــالــة فــرانس
بـــــــرس مـن مـــــــنــــــــزله فـي واليـــــــة
أغــــواســـكـــالــــيـــيـــنــــتس في وسط
ـكـسـيك لقـد كـان األمر مـعـقدا ألن ا
ــرض يـنــتــشـر بــسـرعــة وأنـا من ا
األشــــخــــاص الـــذيـن يـــواجــــهـــون
مـخاطر أكبر (بسبب البدانة). كنت
أعــاني أوجــاعــا في الــرأس وآالمـا
جـــســديــة وارتــفـــاعــا في احلــرارة
وصـعـوبـة في الـتـنـفـس. وكان وزن
خــوان بـدرو فـرانـكـو قـد وصل إلى
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 595كــيـــلــوغــرامــا. ورغم أنه فــقــد
قـسما كبيرا من الوزن الزائد وبات
يـزن حالـيا  208كـيلـوغرامـات فإن
رتـبطـة ببـدانته بـينـها ـشكـالت ا ا
الـــســـكــري وارتـــفـــاع ضـــغط الــدم
ـــرض رئــوي كـــلــهــا وإصـــابــته 
عــــوامل عــــقّــــدت مــــعــــركـــتـه ضـــد
الـفـيـروس. وقال الـطـبـيب خـوسيه

أنــتـونـيـو كــاسـتـانـيــيـدا الـذي قـاد
الفريق الذي عالج بدانة فرانكو إن
ـرضى الذين يـعانون الـسكري أو ا
ارتــفـاع ضـغط الـدم أو أي أمـراض
قــلـبــيــة وعـائــيـة هم أكــثـر عــرضـة
ـضـاعـفـات خـطـيرة في لإلصـابـة 
حـال اإلصـابـة بـكـوفـيد-19 كـمـا أن

فرص الشفاء ضئيلة جدا.
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{ (فـرنسا)- (أ ف ب)  –نـظّم نحو  250 ناشـطا فـرنسـيا الـسبت احـتجـاجا
في مـيـنـاء كـالـيه في شــمـال فـرنـسـا ضـد قـرار مـحـلي بـحـظـر تـقـد الـطـعـام
ـدينـة. كـمـا استـنـكـر أعضـاء نـحو  70جـمعـيـة خيـرية لـلمـهـاجـرين في وسط ا
سؤولـ احمللي حـتى في توفير أدنى ومؤسسـة حقوقيـة ما وصفوه بـفشل ا
ديـنة وحولهـا. واجلمعة اخلدمات األسـاسية للـمهاجـرين الذين يعيـشون في ا
رفـضت أعلـى محـكمـة إدارية في فـرنـسا تـعلـيق الـقرار الـذي أصدره مـحافظ
نطـقة بحظر تقد الطعام للمهاجرين في وسط كاليه وهو قرار أثار غضب ا
. ودافع مــسـؤولـون مــحـلـيــون عن قـرار حـظــر إطـعـام الـنـاشــطـ احلـقــوقـيـ
ــديـنـة وضــمن حـدود مــعـيـنــة بـاعـتــبـار انه ضـروري ـهــاجـرين في وسط ا ا
للحـفاظ على النـظام العـام وأيضا لضـمان تطـبيق قواعد الـتباعـد االجتماعي
نع انتشـار فيروس كورونا. وأضافـوا أن النشطاء أحرار في بشكل صـحيح 
نطـقة احملددة. ويتواجد حـول ميناء كاليه ـساعدة للمهـاجرين خارج ا تقد ا
نحو  1200مهـاجر من دول عدة بيـنها إيران والـعراق وأفغانـستان والسودان

انش للوصول الى بريطانيا. واريتريا ومعظمهم ينتظرون فرصة عبور ا

فــرنـــانــدا فــاالديــز الــذي يــعــالج
ـهـاجـرين الـذين قـضـوا قـضـيـة ا
لــدى مـحــاولـتــهم عـبــور احلـدود
تحدة نال جائزة إلى الواليات ا
أفضل فـيلم أمـيركي التـيني لـهذا

العام.
ومهرجان سـان سيبـاستيان أهم
حــــــدث مـن نـــــــوعه لـألعـــــــمــــــال
السينمـائية الناطقـة باإلسبانية.
وكانت جلنـة التـحكيم هـذا العام
بـــــرئــــاســـــة اإليــــطـــــالي لـــــوكــــا

غوادانيينو.

لــلــمـخــرج تــومـاس فــيــنـتــربـرغ
والـــذي حــصـــد جنــومه الـــذكــور
األربعـة مجـتـمعـ جائـزة أفضل
ــمــثــلــة ــثـل. كــذلك حــصــدت ا
اجلـورجيـة إيـا سـوخـيتـاشـفـيلي
ــثــلــة من دون جــائــزة أفــضل 
تـمـكـنهـا من احلـضـور شـخـصـيا
لــتـــســـلـــمــهـــا بـــســبب الـــقـــيــود
ــــفـــروضـــة عـــلى الـــســـفـــر إلى ا

كافحة تفشي الوباء. إسبانيا 
كـــمـــا أن فـــيــلـم ســ ســـيـــنــاس
بــارتــيــكـوالريـس لـلــمــكــسـيــكــيـة

لي الــكــثــيــر إنه لــشــرف كــبــيـر.
وكــان مـقــررا عـرض هــذا الــعـمل
ـتـمـحـور حـول حـاالت الـدرامي ا
التطرف الديني في جورجيا في
مهرجان كـان السيـنمائي بدورته
الــتي ألـغــيت هـذا الــعـام بــسـبب

جائحة كوفيد-19 .
كافأة األبرز في ونال بيغينينغ ا
ــهـرجـان مــتـغـلــبـا عــلى أعـمـال ا
كـــــانـت مـن األوفـــــر حــــــظــــــا في
ــســابــقـــة الــرســمــيـــة بــيــنــهــا ا
ــاركــيـة درانك الــكــومـيــديــا الـد

{ سان سباستـيان (إسبانيا)-(أ
ف ب)  –فــاز فـــيــلم بــيــغــيــنــيــنغ
للجورجية ديا كولومبيغاشفيلي
الـسـبت بـأبرز مـكـافـآت مـهـرجان
ســان سـيــبــاسـتــيــان الـدولي في
إســبــانــيــا بــعــدمــا نــال جــائـزة
الـصــدفـة الـذهــبـيـة ألفــضل فـيـلم
ـثـلـة وجـوائـز أفـضـل مـخـرج و
وســـيــنـــاريـــو. وقــالت اخملـــرجــة
اجلــورجــيـة الــبــالــغـة  34 عــامـا
أشـكـر جلـنـة الـتـحـكـيم عـلى هـذا
ـذهل. هـذا يعـني الـيـوم الـرائع ا
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حذرت خـبيـرة التـغذيـة الروسـية
إيــنـــا كـــونــونـــيــنـــكــو مـن بــعض
األطـعــمـة الـتي قــد تـكــون مـضـرة
بـالـصـحـة في حـال تـنـاولـهـا عـلى
وجبـة اإلفطـار. ومن أهم األطعـمة
الـــتي يــــجب اســـتـــبــــعـــادهـــا من
الــوجــبـــات الــصــبــاحـــيــة تــبــعــا
لـلـخـبـيـرة هي الـعـصـائـد سـريـعـة
التحضير فهذه األطعمة على حد
ـعدة قـولـهـا تـهضـم بـسـرعة فـي ا
وتــرفع مــعــدالت الـــســكــر بــشــكل
فــجـــائي فـي الــدم وتـــثــيـــر إفــراز

. األنسول
 ونـتـيـجـة لذلـك بـحـسب اخلـبـيرة
يشعر اإلنـسان بحـاجة إلى تناول
الـطــعـام مــرة أخـرى كـون مــعـدته
تـفــرغ بــسـرعــة ويـفــتــقـر دمه إلى
الــغـلــوكــوز. ومن األطــعــمــة الـتي
حذرت اخلـبـيرة من تـنـاولهـا على
وجـبــة اإلفــطـار أيــضــا تـلـك الـتي
تــصــنع من احلــبــوب الــنــيــئـة أو
ـــطـــبـــوخـــة أومــا يـــســـمـى بــالـ ا
 Muesliوالتي يتناولـها الكثيرون

بعـد إضافـة الـعصـائر أو احلـليب
إليـها كـوجبـة سريـعة الـتحـضير
كما حـذرت من تناول الـشطائر أو
ــربـــيــات. اخلــبـــز احملــمـص مع ا
وأشارت كونونينكو إلى أن شرب
بـعض الـعــصـائـر الــطـازجـة قـد ال
يـكـون مــفـيـدا دائــمـا كـمــا يـشـاع
فـهـذه الـعـصـائـر قد حتـتـوي عـلى
كــمــيـات كــبــيــرة من الــســكــريـات
البسيطة تبعـا لنوع الفاكهة التي
صـنع مـنــهـا الـعــصـيـر. وأضـافت
حتــتـــوي هــذه الـــعـــصــائـــر عــلى
الغـلـوكـوز لكن مـن ناحـيـة أخرى
حتـوي الـفـروكـتـوز أيـضـا والذي
ينتقل بـسرعة إلى الكـبد ويتحول
إلى دهــــون ومـن هــــنــــا حتــــصل

زيادة الوزن.
وســلَّـط طــبـــيب روسـي مــشـــهــور
الضوء على مـجموعـة أخطاء يقع
فـيـهـا بـعض من يـتَّـبـعـون نـظـامـاً

غذائياً صحياً.
وأوضح ألكـسـنـدر مـياسـنـيـكوف
ا نشره موقع روسيا اليوم وفقاً 
األطــعـــمـــة الــتي يـــشــيـــر إلــيـــهــا

الكثيرون بشكل تقليدي على أنها
تدخل ضـمن نـظام غـذائي صحي
مــــشـــــيــــراً إلى احلـــــلــــويــــات مع
ـــســـتـــخــــلـــصـــات الـــنـــبـــاتـــيـــة ا
والفيتامينات والسكاكر مع جوز
الــهــنـــد ومــشــروبـــات ســمــوذي
والقهوة اخلاصة بإنقاص الوزن
وعـصــيـدة الــذرة ورقــائق الـذرة

والل وغيرها.
وأكد أن منـتجـات األلبـان اخملمرة
ذات العمر التخزيني الطويل غير
عـوية مجـدية لـلفـلـورا الدقـيقـة ا
ــكن أن يــكــون الفــتــاً إلى أنـه ال 
فيها بـروبيوتـيك بسبب تخـزينها
لـفــتـرة طـويــلـة جــداً. وشـدد عـلى
ضرورة تـنـاول الفـاكـهة بـاأللـياف
طحونة الكاملة وليس الفاكهة ا
صنوعة مضيفاً أن رقائق الذرة ا
ـكـرر لــيس لـهـا أي من الـدقـيـق ا
فائدة تـمامـاً كعـصيـدة الذرة التي
كن تطـهى خـمس دقـائق. فـيـمـا 
خفض مخـاطر ارتفـاع ضغط الدم
عـن طــــــــــريـق إجــــــــــراء بــــــــــعض
التغيـيرات في النـظام الغذائي أو

ط احلـــيـــاة. ومن خالل جتـــنب
ـــشــروبــات بــعـض األطــعـــمــة وا
ـــكن تـــقـــلـــيل فـــرص اإلصـــابـــة
بأعـراض وعالمـات ارتفـاع ضغط
ــمــيــتــة بــحــسب روســيــا الــدم ا

الـيـوم. جــديـر بـالــذكـر أن ارتـفـاع
ضــــغـط الــــدم يـــــؤدي إلى زيــــادة
الـضــغط عــلى األوعــيـة الــدمــويـة
ـكن أن واألعـضــاء احلــيــويــة. و
تـــــــؤدي احلــــــــالـــــــة إلـى بـــــــعض

ـا في ذلك ـمـيـتة  ضـاعـفـات ا ا
الـســكـتـات الــدمـاغــيـة والــنـوبـات
كن أن تـكـون احلـالة القـلـبـيـة. و
ناجتة عن تناول نظام غذائي غير
ـارسة الـتمارين صحي أو عدم 

الـريــاضـيـة الــكـافــيـة. وقــد يـكـون
جتـنب بـعض األطـعــمـة الـشـائـعـة
ـفـتــاح خلـفض ضـغط الـدم. هـو ا
ـكن أن تـرفـع الـبـطــاطـا ضـغط و
الـدم بشـكل كـبـيـر وفـقـا لـلـمـديرة
الـطــبــيـة فـي سـارة بــرويــر الـتي
قالت إن تنـاول البطـاطا اخملبوزة
قـــد يــــزيـــد مـن خـــطــــر اإلصـــابـــة
بارتـفاع ضـغط الدم بـنسبـة تصل
إلى  .%11وتعـد رقائق الـبطاطس
أسـوأ أنـواع الـبـطــاطـا بـالـنـسـبـة
لــضـــغط الـــدم حـــسب مـــا كــشف
بـعض الــدراسـات ويـزيــد تـنـاول
الـــرقـــائق بــــانـــتـــظـــام من فـــرص
اإلصــابـــة بــارتـــفــاع ضـــغط الــدم
ئـة مقارنـة بأولئك بنـسبة   17با
الـذيـن يـتــنــاولــون أقل من وجــبـة

واحدة من الرقائق كل شهر.
وقـالت الــدكــتـورة بــرويــر: بـعض
األطــعــمــة مــفــيـدة بــشــكـل خـاص
لألكل إذا كـنت تـعـاني من ارتـفـاع
ـكن أن تقـلل بشكل ضغط الدم و
كـبـيــر من خـطــر اإلصـابـة بــنـوبـة

قلبية أو سكتة دماغية.
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