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قــــــرر اجملـــــلـس الـــــوزاري لـالمن
الــوطــني فـتـح حتـقــيق بــحــادثـة
اقـــتـــحـــام وحـــرق مـــقـــر احلـــزب
ــقــراطي الــكــردســتــاني في الــد
بـغـداد ودعت اوسـاط سـيـاسـية
الى ضـــبط الـــنــفس والـــتــهـــدئــة
والـتـعامل بـحـكـمـة وعـقالنـية مع
االحــداث حـفــاظـا عــلى الـنــسـيج
الـــوطـــني والـــســـلم اجملـــتــمـــعي
وتـفـويت الـفـرصـة عـلى من يـريـد
جـر الـبالد الى صـرعـات داخـلـيـة

ـشـهـد الـراهن تـأزمـاً  قـد تـزيـد ا
فــــيـــمــــا طـــالـب رئـــيس االقــــلـــيم
نـــيـــجــرفـــان الـــبـــارزاني جـــمــيع
األطــراف بــالــتــعـامـل بـهــدوء مع
هــــذه احلــــادثــــة وأن تــــبــــاشــــر
ـعـنيـة في احلكـومة ؤسـسات ا ا
ركزية بالتحقيقات واإلجراءات ا
القـانونـيـة بصـورة جديـة لتـقد
اخملــــربــــ لــــلـــــقــــانــــون. وقــــال
الــــبــــارزاني في بــــيـــان تــــلــــقـــته
(الـزمــان) امس ان (فــئـة خــارجـة
هـاجمـة مقر عن القـانون قـامت 
احلــزب وإحـراق عــلم كــردســتـان
وصور الرموز الكردية ثم  رفع

ــــبــــنى) عـــــلم احلــــشــــد عــــلـى ا
واضاف (إنـنا نـدين تلك الـهجـمة
ونــعــدهـــا عــمالً تــخــريــبــيــاً ألن
مهاجمة مقر حزب كان من القوى
الـــرئـــيـــســـة الــــتي أســـهـــمت في
إسقـاط الـدكتـاتـورية في الـعراق
وهي بـــالــتــالـي مــهــاجـــمــة عــلى
ـــشـــتــرك الـــتـــاريخ الـــنــضـــالي ا
لالكراد والقوى الـعراقيـة الثائرة
للقضاء على الـظلم والدكتاتورية
كــمـا أنــهــا مـهــاجـمــة لــلـتــعـايش
الـــســـلــــمي وتـــقـــويض لـــلـــســـلم
اجملتـمـعي والـسيـاسي وال تـتفق
مـع مــــــــبــــــــاد الــــــــدســــــــتـــــــور

قراطيـة وحقوق اإلنسان) والد
الفـتـا الى ان (قـوات الـبـيـشـمـركة
ـــســلـــحــة واحلـــشــد والـــقــوات ا
العراقية سـطرت تاريخـاً مشتركاً
جـــديـــداً فـي احلـــرب عـــلـ داعش
ونــأمل أن تــؤدي هــذه الــشــراكــة
زيد من التـعاون السياسي إلى ا
في سبيل إنقـاذ كل شعب العراق
ـــتـــدهــورة الـــتي من األوضـــاع ا
يـعـاني مـنـها) وتـابع (ال يـنبـغي
ألي تـصـريـحـات أو سـجـاالت في
أي مـــــجـــــال  أن تـــــخـــــرب هـــــذه
الـشـراكـة اجلــديـدة بـ قـومـيـات
ومكونات العراق اجلديد ويجب

أن تــــســـتـــخـــدم كـــافـــة األطـــراف
ـاضـية في الـشراكـة الـنـضـاليـة ا
مــســاعــدة احلــكــومــة االحتــاديـة
العـراقيـة على إقـامة إدارة أفضل
ودعــا تـــخــــدم شـــعب الـــعـــراق) 
الــبــارزاني جــمــيع االطــراف الى
(الــــتــــعـــــامل بــــهـــــدوء مع هــــذه
ؤسـسات احلادثـة وأن تبـاشـر ا
ـعـنـيـة فـي احلـكـومـة الـعـراقـيـة ا
بــــالـــتـــحـــقــــيـــقـــات واإلجـــراءات
القانونية بصورة جدية وبسرعة
وتقدم اخملربـ للقانون). ودانت
حـــكـــومـــة إالقـــلـــيم إحـــراق عـــلم
كردستان واالعتداء على مقر فرع

احلزب في بغداد
. وقـــــــالـت فـي بـــــــيـــــــان امس إن
(االعـتـداء عـلى الـرمـوز الـقـومـيـة
والــوطـنــيـة واحــزاب اإلقــلـيم من
قـــبل مـــجـــمـــوعـــات خــارجـــة عن
القانـون هو أمـر مرفوض كـليا 
وعلى احلكـومة االحتاديـة اتخاذ
اإلجراءات الكفيلة حلماية مقرات
ـــــــمــــــثـــــــلـــــــيــــــات األحـــــــزاب وا
الـدبـلـومــاسـيـة لـلـدول في بـغـداد
وفي مـــدن الــعــراق كـــافــة من أي
هــــجــــمـــات تُــــنــــفـــذ مـن قـــبل أي
مـجـمـوعـة خـارجـة عن الـقـانون).
بــدورهــا  دعت هـــيــئـــة احلــشــد
الـشــعـبي  فـور اقــتـحــام وحـرق
ـقـر  الى احلــفـاظ عــلى هـيــبـة ا
الدولة والـسلم اجملتـمعي ورجال
االمن في ظل الــظــرف احلــسـاس
الذي تـعـيـشه البالد  فيـما دانت
كتل سـياسـيـة ظاهـرة حرق مـقار
االحـــزاب  عـــدتـه جتـــاوزا عـــلى
ـالـية الـقـانون فـيـمـا اكـد وزيـر ا
االســبـق هــوشــيـــار زيــبــاري انه
ـكـن انـكــار وجـود احلــشـد او ال
اإلســـــــاءة او االعــــــتـــــــداء عــــــلى
تضحيـاته. واقتحم مـجموعة من
ــــتــــظـــاهــــرين مـــقــــر احلـــزب  ا
احتـجـاجاً عـلى تـصريـحات أدلى
بـــهـــا زيــبـــاري في وقـت ســابق 
وصـفت بـأنهـا مـسـيـئة لـلـحـشد .
وقـالـت الـهـيــئـة في بــيـان تــلـقـته
(الـزمــان) امس (نـتــفـهم مــشـاعـر
العراقـي واحملبـ واحلريص

عــلـى تــضــحــيـــات ودمــاء أبــنــاء
احلـشـد  كـمـا نـدعم حـريـة الرأي
واالحـتـجاج والـتـظـاهـر الـسـلمي
ـا نص علـيه الـدسـتور  لـكـنـنا
نــــرفـض اســــتـــــخــــدام الـــــعــــنف
والـــــتـــــخـــــريب بـــــأي شـــــكـل من
االشكال) داعيا اجلميع (للحفاظ
عــــلى هـــيـــبـــة الـــدولـــة والـــســـلم
اجملـتـمـعي واحـتـرام رجـال األمن
في هذا الـظرف احلـساس). واكد
زيبـاري في تصـريـحات صـحفـية
ان (احلشـد مـؤسـسة دسـتـورية 
وجهـودهـا في حتـقيق االنـتـصار
عـــلى داعش اليـــنـــكـــر). وقــال ان
ـكن (احلـشـد قـوة مـجـاهـدة و ال
اإلســـــــاءة واالعــــــــتـــــــداء عــــــــلى
تضحياته) واضاف (لقد خانني
التعـبيـر خالل لقـائي السابق في
احــدى الـــقــنــوات الــفــضــائــيــة)
مـــــؤكـــــدا (لـم أهـــــاجم احلـــــشـــــد
والـــبــــعض قـــولـــنـي مـــا لم أقل).
وابــدى رئــيـس مــجــلس الــنــواب
الـسـابق ســلـيم اجلـبـوري رفـضه
بحـسب ما وصـفه التـصرف غـير
ـقبـول بـأسـتهـداف مـقـر احلزب ا
بـسبـب تصـريـحـات واراء تـصدر
عن اشخاص  مؤكـدا ان للـحزب
مــواقف جــســدت حلــمــة الــعـراق
وتضامن ابنائه وايواء النازح

وتــقـو الـعــمـلــيـة الــسـيــاسـيـة.
واسـتـنـكـر كل من حتـالف الـقـوى
الـعـراقيـة وحـزب االمـة الـعـراقـية
االعـتـداء عـلـى مـقـر احلـزب.وقـال
نائب رئيس كتلة القوى العراقية
رعد الدهـلكي  (نـرفض ونستـنكر
حـرق مـقـر احلـزب وأن سـيـاسـية
ـــقــرات والـــعب بـــالـــنــار حـــرق ا
ســـتـــؤدي إلـى حـــرق اجلـــمـــيع)
واشـــــــــار الـى ان (اي اخلالف أو
اخــتالف بــالــراي يــجب ان يــحل
مـن خالل الــــقــــضــــاء واحــــتـــرام
القانون) مبينـا ان (ظاهرة حرق
مــــقــــرات االحـــزاب والــــقــــنـــوات
الـفـضائـيـة قـد تـتـحـول إلى حرق
ؤسسات احلـكومية والوزارات ا
والدور السكنـية وهذا يدل  على
عـــدم وجــــود مـــؤســـســـات دولـــة
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حــقـيــقـيــة وال احــتـرام لــلـقــانـون
وسند الـقانـون). من جانبه  دان
رئيس حزب االمـة العراقـية مثال
اآللوسي االعتداء على مقر الفرع
اخلـــامس لـــلـــحــزب  مـــؤكــدا ان
(هــنــاك من يــريــد اشــعــال الــفـ
الـطـائـفيـة والـقـومـيـة بـتـعـمد كي
يــســتـــمــر في فــســاده وســرقــاته
وشريعة الغاب والالدولة). ورأى
ــؤتــمــر الــوطــني رئــيس حــزب ا
ــنـضــوي في حتـالف الـعــراقي ا
عراقـيـون أن ال مـصلـحـة ألحد أن
تكـون هناك إشـكالـية بـ احلشد
والبيـشمركة.وقـال في بيان امس
إنه (بصـرف النظـر عن اخلالفات
الــســيــاســيــة الــتي هي جــزء من
ــقـراطــيـة فـإنه ال ـمــارسـة الـد ا
مصلـحة ألحـد في أن تكـون هناك
إشــــــكـــــالــــــيــــــة بـــــ احلــــــشـــــد
والـبـيــشـمـركـة) واضـاف ان (كل
األطراف السياسية تعرف أن كال
من احلـشــد والـبــيـشـمــركـة قـاتال
داعش وامــــتــــزجت دمــــاؤهم في
ــــــعــــــركــــــة مع ذلـك فـــــإن أرض ا
أصوات العقالء هي التي تنتصر
في الـــنــهــايــة ضـــد كل من يــريــد
ــزايـدة عــلى مــقـاتــلـ ضــحـوا ا
بــــالـــغـــالـي والـــنـــفــــيس من أجل
ـان سـيـادة الـعـراق). وعـلق الـبـر
ــاضي إلى جــلـــســته األربــعـــاء ا
إشعـار آخر بـعـد سجـال وقع ب
النواب  إثـر مطـالبة عـضو كـتلة
ان حسن الفتح نائب رئيس البر
ــالــيــة االسـبق الــكــعـبـي وزيـر ا
بـتـقد اعـتـذار لـفـصـائل احلـشد
على خلـفية تـصريحـاته األخيرة
حــيث قـوبــلت مـطــالـبــة الـكــعـبي
برفض شديـد من عدد من النواب
االكــراد الـذين عــدو تــصـريــحـات
زيـبــاري غـيــر مـسـيــئـة لـلــحـشـد.
وأثارت هـذه الـتصـريـحات ردود
فـعل غـاضـبـة من بـعض اجلـهات
ــقـربــة من احلــشـد والــفــصـائل ا
ــــســـلـــحـــة. وكــــان االجـــتـــمـــاع ا
الوزاري لالمن الوطني قـد انعقد
امس برئـاسة مصـطفى الـكاظمي

لبحث احلادث وتداعياته.
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عـنـدي ابـنة هي اصـغـر الـعمـائـر في الـعائـلـة تسـكن اربـيل مـنذ ان
اقتـرنت بشاب عـربي قدر لعائـلته ان تلـوذ بعاصـمة كردسـتان بعد
ـا رحبـت. وألن االب ال يسـتقـر له بال اال اذا دن  ان ضـاقت بهـا ا
تـفـقـد ابـنـاءه فـاني غـالـبـا مـا اغـتـنم اي فـرصـة للـذهـاب الى اربـيل
لالطمـئنان علـيها وتقـبيل احفادي من ذريـتها. وخالل سنـوات طويلة
من الـزيارات كنت ارى اربـيل كبغداد مـع الفارق ان االولى حتظى
شاريع بالـرعاية واالهتـمام وتتسع بـالعمران والبـناء وتنامي وتـائر ا
ـنــتـجـة. ولـم تـعـد اربــيل خالل عـقــد واحـد من الــزمـان مــقـصـدا ا
للسـياحة الـبيئـية او الطبـيعيـة نسبـة الى ما وهبـتها الـطبيـعة لبعض
ارجائـها من جـمال ووداعـة. حسب بل اصـبحت مـدينـة حديـثة بكل
مـا تـعـنـيه الـكـلمـة من مـعـنى. وانت اذا زرت اربـيالً الـيـوم لن تـراها
كــمـا هي فـي االمس. فـهـي في حـراك مــتــســارع اشك بـان مــديــنـة
عـربـيـة تـلـحق بـهـا. والـقـائـمـون عـلى ادارتـهـا يـتـسـابـقـون مع الـزمن
روريـة وغيرها. ولـعل ابرز ما اجنز لتـتويجهـا باالجنازات البـلدية وا
قيم فيها الذين يصح فيهـا هو استتباب امنها وامن مواطنـيها وا
ـنـزل) كـمــا قـال الـشـاعـر. لـم اسـمع من ابـنـتي او اعـتـبــارهم (رب ا
زوجـهـا وعـائـلـته يـوما شـكـوى من مـوقف او مـعـانـاة من تـمـيـيز او
ـسـتـشـفى مـجـانـا وحتـصل عـلى تـمـايـز  فـهي تـتـلـقـى الـعالج في ا
مــصـدر رزقــهــا احلالل اســوة بـأي مــواطن كــردي. وخالل جتـوالي
غـالـبا مـا كـنت اصادف الالفـتـات السـود تـنعى شـهـداء البـيـشمـركة
الذين قـارعوا تنـظيم داعش فـالعـربي هناك يـعيش شـريكاً لـلكردي
واذا مـا صــدر مـوقف عــابــر احـيــانـا فــانه ال يــفـســر سـوى بــكـونه
ـقابل يفـهم العربي خـصوصية شخـصيا ال يجـوز ألحد تعـميمه. وبا
ــتـثل لـقـوانـ اربـيل وجل اقـلــيم كـردسـتـان فـيــحـتـرم الـقـرارات و
ط احلـياة اجلـديدة فـي عالم يـتغـير نـحو صيـغت من اجل اشـاعة 
االفـضل كل دقـيقـة. وهـذه التـعـليـمـات ترتـقي الى مـرتبـة عـليـا فـيتم
قيم. ولقد احسنت تطـبيقها على اجلمـيع الوزير والغفير القـادم وا
ادارة االقلـيم التصرف بوضع ضوابط او تعلـيمات من شأنها تأم
ـدينة تقـدم اربيل سلـوكيا ولـيس عمرانـيا حسب. واذا جتـولنا في ا
فـان ابـرز ما نـرصـده مظـاهرهـا الـثقـافـية واالجـتـماعـية الـتي تـعكس
حـالـة ازدهـار مــجـتـمـعي وتـعـامل انــسـاني وانـضـبـاط هـو قـوام اي
ـشـترك مع خـطـوات حـقيـقـيـة نـحو االسـتـقـرار والـتفـاهم والـعـيش ا
واطن الـكردي بتحقيق حلمه القومي. االقرار بـاآلمال التي يحملها ا
ـسـتـجدات الـدولـية عـلى وفق الـفهم وهذا احلـلم قـابل للـتـطور مع ا
ـؤسسـون بشـأن الثـوابت احملـليـة والقـواعد الذي يـستـوعبه االبـاء ا
اً الـقول ان اربـيل حلوة او االقلـيمـية والسـياقـات الدولـية. وبات قـد
عـقولـية طـموحات مزدهرة فـهي حلـوة بأهـلهـا وبقـلعـتها الـشمـاء و
قدمة انسجاما مع توجه قيادتها التي وضعت النخبة الشابة في ا
ي العـطاء فـرص الـقـيـادة للـجـيل احلـيـوي من اجملـتمع عـصـري عـا
القـادر على ترجـمة الـشعـارات والتطـلعـات باالرادة القـوية واحلـكمة
ـرحـلة. ـسـتـجدات ا ـؤكد  وروثـ واالسـتـيعـاب ا وضـبط الـنـفس ا
وبــيــنــمــا تــغــرق مــدن الــعــراق في الــوسط واجلــنــوب بــالــفــوضى
والصـراعات السـياسيـة على حسـاب تقد أبـسط اخلدمات وفرص
ــسـتــفـادة لالجــيـال الالحــقـة فـان اربــيل ومـدن الـعــمل والـدروس ا
االقـلـيم تـنـعم بـاالسـتـقرار واالمـن وتتـوج بـاجنـازات الـبـنى الـتـحـتـية
والـعـمـرانـيــة وحتـفل بـاخلـدمــات الـتي يـصـعب حــصـر اشـكـالـهـا او
انواعـها او صورها اليـومية. ولعل الـقادم اليهـا يكتشف في كل مرة
ـعـيار االداري شـكال جـديـدا او مشـروعـا منـبـثـقاً يـسـابق الـزمن فا
سؤول ا يقـدمه ا للـنجاح والـوالء في تصور قـيادة االقـليم يكـمن 
سواء كـان محـافـظاً ام وزيـراً ام مدرسـاً ام طـبيـباً ام بـائـعاً بـسيـطاً
(كاسـبا) الى اهله وما بوسعه ان يـبذل من الوقت والراحة إلسعاد
غيـره. فقـد صادف في لـيلـة صعـبة عشـتهـا في اربيل ان نـقلت الى
سـتشـفى وغمـرني الشفـاء فوراً وانـا ارى سريـراً نظـيفـاً وتعامالً ا
نزيـهاً وطاقماً من الشباب يحف بي كمالئكة تبشر باخلير والرحمة.

ستشفى لست متشافياً حسب بل وراضياً تماماً. وغادرت ا
ــقـاربــة ألــهــمـتــهــا حـادثــة االمس الــتي لن تــتــسع آثــارهـا   هــذه ا
ـاني بـحـكـمـة قـيـادة اربـيل وطـبـيـعـة اهـلـها بـالـتـأكيـد من مـنـطـلق ا
ـتـسـامـحـة وقـدرتـهم عـلى الـتـصـرف بـأحـسن مـا يـدل عـلى الـقول ا
واقف وحدها من أثـور ان (جميع النسـاء قد يلدن الذكـور لكن ا ا

.( صلح تلد احلكماء وا

ن يـعـانـون الـبـطـالـة اتـمـنى لـو اعـرف سـبب اقـدام مـتـظـاهـرين 
ـقراطي والـفـقـر وهم في بـلـد النـفط عـلى حـرق مـقـر احلـزب الـد

الكردستاني.
قـارنوا ب ماقدمه احلزب الكردستاني لشعبه واتباعه وما قدمته

االحزاب العربية واالسالمية التباعها.
انـظروا الى اربـيل ومـحافـظـها الـذي اذا وجد حـفـرة صغـيرة في
طـريقه تـوقف عـندهـا واستـدعى من يـردمهـا ويبـلـطهـا ثم يواصل

طريقه الى بيته متاخرا ثالث ساعات عن موعد طعامه.
ن حتمل مسؤولية محافظة بغداد. قارنه 

ا جتمع من واردات قـارن ما سرق من ميـزانية مـحافظة بـغداد 
في ميزانية السليمانية .

ثم احــكم هل يــسـتــحق الــكــرد ان حتـرق مــقــرات حــزبـهم ام ان
تـرسل باقـات الورود لـلمحـافظ العـتيـد والدارة حكـومة كـردستان

من الرئيس بارزاني ونيجرفان الى مسرور ومن معهم? .
ادعو القوى الوطنية الدانة هذا االعتداء وتوضيح االعالم العربي

للناس حجم ما ينجز في كردستان من عمل حضاري ووطني.

قبل بية عراقية جديدة في الشهر ا UÐU ∫ الرياضيون اخلمسة الذين فازوا بانتخابات امس التي تمهد باختيار جلنة او ²½«

الفـوضى لـكـننـا عـلى ثقـة بـقدرة
احلـكومـة ورئـيـسـهـا عـلى جتاوز
ـعـوقـات بحـال الـتوجه الى تلك ا
الــنــخب الـوطــنــيــة واجلـمــاهــيـر
ــطــالـــبــة بــاالصالح وفق رؤيــة ا
ـصـالـح الـعــلـيـا وطــنـيـة تــلـبـي ا
للبالد)  داعيا الـقوى السـياسية
الى (مــنح احلــكـومــة ورئــيـســهـا
الوقت الكـافي الثبـات رؤيتهم في
ارسة الضغوط االصالح وعدم 
رحلة والظروف على اعتبار ان ا
ــر بـهـا الـبـلــد تـسـتـوجب الـتي 
ــصـالـح احلـزبــيـة الــتـنــازل عن ا
خلدمة مصالح الشعب العراقي).
رجع الديني محمد تقي وطالب ا
ـدرسي بــإيـجـاد حــلـولٍ جـذريـة ا
لـلـواقع اإلداري واإلقـتـصـادي في
الـــــــبـالد بـــــــدالً مـن احلـــــــلـــــــول
ــدرسي في الــســطــحـيــة. وقــال ا
بيـان تـلقـته (الـزمان) امس (نـقدم
ــعـاجلـة جـمــلـة من الـتــوصـيـات 
الــــواقع اإلداري واإلقــــتــــصــــادي
بينهـا تخفـيف العبء عن الدولة
بـإعـتـمـاد اخلـصـخـصـة كـأولـويـة
لإلصالح اإلقــتــصــادي من خالل
فتح اجملال أمـام القـطاع اخلاص
في مخـتلف اجملـاالت كالـصنـاعة
والــــتـــجــــارة وحـــتـى في اجملـــال
اإلداري من خالل وجـود مــكـاتب
خـــاصـــة مــــلـــحــــقـــة بــــالـــدوائـــر
احلـــكـــومــيـــة وحتت إشـــرافـــهــا
( لـتـقــد اخلـدمـات لـلــمـواطـنـ
مـــؤكــــدا انه (البـــد مـن إعـــتـــمـــاد
الـرقمـيـة في عـمـوم دوائـر الـدولة
ومن جـملـتـهـا في التـعـلـيم األمر
الــذي يـســتــدعي تــطـويــر الــبـنى
الـتــحـتــيـة لـتــحـقق هــذا الـهـدف
وايـــضــا الـــنـــظــر فـي الــقـــوانــ
ــرعــيـــة وتــغــيــيــر مــا ال يــخــدم ا

واطن). ا

دعـا الــنـائـب عن حتـالف بـدوره  
عـراقـيـون عـلي الـبـديـري الـقـوى
الـــســـيـــاســـيـــة الى مـــنح رئـــيس
احلكومة مصطفى الكاظمي وقتا
كــافــيـــا الثــبــات رؤيــته مــشــيــدا
باالجـراءات الـتي قـام ويقـوم بـها
كافـحة الفساد واجراء الكاظمي 
انــتــخــابــات.وقــال الــبــديــري في
تـــصـــريح امس  ان (االجـــراءات
التي تقوم بها احلكومة رغم انها
مازلت بحـاجة الى نتـائج واقعية
تـلبـي طمـوحـات اجلـمـاهـيـر لكن
بنفس الوقت فـهي خطوات نثني
علـيهـا سـواء في مجـال التـصدي
لفات الفـساد وتصحيح اوضاع
ـــنـــافــذ احلـــدوديـــة ومــعـــاجلــة ا
ـشـاكل) مـبـيـنـا ان الـعـديــد من ا
(الـكـاظــمي امـامه مــشـوار صـعب
وبــــحـــاجــــة الى قــــوة وحـــزم في
اتخـاذ الـقرارات بـغـية كـسب ثـقة
الــشـــارع والــقــوى الــســـيــاســيــة
ــهـمـة الـوطــنـيـة) واضـاف ان (ا
لـيـسـت سـهـلـة وهــنـاك صـراعـات
حزبية ومعوقات تمارسها بعض
ــســتــفــيـدة مـن حــالـة االطــراف ا
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كشف مجلس النواب عن تضم
مــشـروع قــانـون تــمــويل الـعــجـز
احلــكــومي الــذي ارسـلـه مـجــلس
الوزراء ارقاما فلـكية مشيرا الى
انه فـي حـــال الـــتـــســلـــيـم بـــهــذه
ـوازنة العام االرقام فأن الـعجز 
ـقــبل ســيــكـون  123تـريــلــيـون ا
ـالية دينـار.وقال عـضو الـلجـنة ا
النيابية جمال كوجر في تصريح
تـــــابـــــعـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
ـالي (مــشـروع تــمــويل الـعــجــز ا
بـصـيـغـته احلـالـية الـتـي ارسلـته
احلـكومـة يـتضـمن ارقـامـا فلـكـية
ــكن الــقــبــول بــهــا كــونــهــا وال 
تضـمـنت احلاجـة احلـكومـية الى
ـدة أربـعـة  57 تـريـلـيــون ديـنـار 
اشــهـر في حــ ان مــجـمــوع مـا
نــفــقــته خالل الــثــمــانــيــة أشــهـر
ــاضـــيــة مـن نــفس الـــعــام كــان ا
تـريـلـيـون تـقـريــبـا بـبـحـدود  51 
ديـنــار وال نــعـلم مــا هـو الــطـار
ــبـالغ اجلـديــد الـذي رفـع سـقف ا
) واضــــاف ان الى الــــضـــعــــفـــ
(اعـلـنت ايـضـا انـهـا بـحاجـة الى
سبعة تريلـيونـات دينار لـتغـطية
الحـظـات نـفـقـات الــرواتب رغم ا
الـتـي اشـرت عــلى هــذا الـرقم الن
احلاجة كـانت تقـريبا  5تريـليون
ديـــنـــار ونـــصف تـــريـــلـــيـــون في
االشهر الـسابقة) وأكد كوجر ان
(مـجـمـوع الـرواتب الربـعـة اشـهر
هـو  28 تــريــلـــيــون ديــنــار وفق
أرقــام احلـكــومــة يــضـاف إلــيــهـا
خـمــسـة تـريــلـيــونـات ديــنـار الى
جوالت التراخيص و  500 مليار
ديـنــار تـعـويــضـات الــكـويت فـإن
ــا ادرجـــته مـــجـــمـــوعــهـــا أقـل 
جمال كوجر احلـكـومـة في مـشـروع الـقـانون).

(االسـتـمــرار بـارتـداء الـكـمـامـات
والـتبـاعد االجـتـماعـي واالبتـعاد
عن الـتـجـمـعـات والـزحـامـات في
ــغــلــقـة حــفــاظــا عــلى االمــاكـن ا
ـواطنـ ومنع انـتشار سالمة ا
الـفـايـروس وتـقـلـيل االصـابـات)
وبـشأن اسـتـخدام ضـوء االشـعة
فـوق الــبـنـفـسـجــيـة في الـقـضـاء
على كـورونـا اوضح احلـلفي ان
(هذه االشعة تستخدم في بعض
ـسـتشـفـيـات طبـيـا بـالعـمـلـيات ا
ــســتــخــدمـة وتــعــقــيم االدوات ا
ـدة مـحدودة وتـطـهـيـر االسـطح 
واالمـــاكن اخلــالــيـــة من الــبــشــر
النهـا تسـبب اضرارا كـبيـرة عند
اســتــخــدامــهـــا بــشــكل مــفــرط).
ورجحت شـركة فـايزر األمـريكـية
لألدويـــــة أن تــــتـــــقــــدم بـــــطــــلب
تــرخــيص لالســتـخــدام الــطـار
ــضـــاد في أواخــر لــلـــقــاحــهـــا ا
ــقـبـل أي بـعـد تــشـرين الــثـاني ا
نـحـو أسبـوعـ من االنـتـخـابات
ـقررة في الـرئاسـيـة األمـريكـيـة ا

الثالث من الشهر نفسه.

الـــطــبــيــة وفـق الــبــروتــوكــوالت
ـيـة) مـبـيـنـا ان الـعالجـيــة الـعـا
(مــعــدالت االصـابــات لم تــتـغــيـر
بـشــكل كــبــيــر بــيـنــمــا اتــخـذت
الـوزارة االجراءات الـصـحـية مع
حـلـول مـوسم الـشتـاء حـيث من
ــتـوقع أن يــشـهــد زيـادة بــعـدد ا

االصابات).
مـؤكـدا ان (الـزيـارات الـديـنيـة لم
تؤثر حتى االن في ارتـفاع معدل
اإلصـــابـــات بـــحـــسب بـــيـــانـــات
الـــــــــــــــــــوزارة) وتــــــــــــــــــــابـع ان
(االسـتـعـدادات الـتي سـتـتـخـذها
ــواجــهــة الــوبــاء هي الــصــحــة 
بـتـوسـيع الـسـعـة الـسـريـريـة في
ـستـشـفيـات لـتكـون قـادرة على ا
استيـعاب ضعف عـدد اإلصابات
ـــســـجـــلـــة حـــالـــيـــا وتـــعـــزيــز ا
الـــــــعـالجــــــات اخملـــــــصـــــــصــــــة
لــلـفــايـروس) ولـفت الى ان (اي
اعــــراض تـــــظــــهــــر شــــبــــيــــهــــة
بالفايروس سواء كانت انفلونزا
او اي فــــايـــروس اخـــر تــــســـجل
لـدينـا كـورونا) ومـضى احلـلفي

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
ارتـــفــاعــا بــحـــاالت الــشــفــاء من
كـورونــا بـلغ 3329 حــالـة وسط
تــــراجع عـــدد االصــــابـــات الـــتي
بلغت  3221 وبواقع وفيات 56
ـــوقف الـــوبــائي حـــالــة ضـــمن ا
لــيـوم امـس. واطـلــعت (الــزمـان)
عــلى احــصــائــيــة الــوزارة الــتي
اشـــــــارت الى (فـــــــحص 16686
حــالــة في مــخــتــبــرات الــصــحـة
العامة  حيث  تسجيل 3221
حالة اصابة جـديدة بكورونا في
عـــمـــوم الـــعـــراق) واضـــافت ان
(حـــاالت الـــشــفـــاء فــاقت مـــعــدل
االصابات الـيوميـة حيث سجلت
 3329حـالـة وبـواقع وفـيـات 56
حــالــة). وأفــصــحت الــوزارة عن
ـوجـة ـواجـهـة ا اسـتـعــداداتـهـا 
اجلــديــدة لــكــورونــا تــزامـنــا مع
حـلـول الـشـتـاء مـؤكـدة أن عودة
إجراءات احلظـر مرتبـطة بزيادة
عـدد اإلصـابـات والـوفـيـات جراء

الفايروس. 
وتــوقع مـــديـــر دائــرة الـــصـــحــة
الـــعـــامــة في الـــوزارة الــصـــحــة
ريـــاض عـــبــد االمـــيـــر احلـــلـــفي
(تزايـد حـاالت االصابـة بكـورونا
ــــوجــــة اجلــــديـــدة مع دخــــول ا
للفايروس عند انخفاض درجات
احلـرارة بـحـلـول فـصل الـشـتـاء
نـتـيـجـة عـدم االكـتـراث بـخـطورة
اجلائحة) مشيـرا الى ان (نسبة
الـشـفــاء جـيـدة ووصـلت الى 85
ــتــوقع زيــادة حــاالت ــئــة وا بــا
الشفاء من خالل تقد اخلدمات
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ــنــطــقــيـ جــديــدة تــطــرأ عــلى حــالــة الــطــقـس في ا
الـوسطى واجلنوبيـة والشمالية  حـيث ستكون درجة
ـدينـة بغداد  35 مـئوية). ـتوقـعة  احلـرارة العـظمى ا
وضـرب زلزال بلغت قوته  5. 4 درجـات على مقياس
ريـخـتـر إقـلـيم أوكـسـيـديـنـتـال مـيـنـدورو جـنـوب غرب
ـعهـد الـفـلـبـيني الـعـاصمـة الـفـلـبـينـيـة مـانـيال. وقـال ا
لـعـلوم الـبـراك والـزالزل إن (الـزلزال وقع عـلى بـعد

 21كيلومترا شمال شرق بلدة لووك).

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

تـوقــعت الــهــيــئــة الــعـامــة لالنــواء اجلــويــة والــرصـد
الـزلزالي التابعـة لوزارة النقل ان تكـون حالة الطقس
ناطـق كافة مـستـقرة والـعظمى في الـيوم االحـد في ا
بـغـداد 35. وقـالت الـهـيــئـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (حـالة الطقس تشـهد استقراراً خالل االيام
قبلة مع اقتراب البالد من دخول الثلث األخير من ا
شــهـــر تــشــرين االول) واضــاف انـه ( التــغـــيــيــرات

رياض عبد االمير احللفي 
الى الـــــقـــــول (عـــــدم وجـــــود اي
اجراءات للحـظر بالوقت احلالي
اال في حــــالــــة ارتــــفــــاع حـــاالت
االصابة نـتيجـة العدوى ودخول
مـوجـة جــديـدة في الـبالد حـيث
ســـنــتــجه الـى اتــخــاذ اجــراءات
حظر التجوال خشية من انتشار
الـــفــايـــروس وارتـــفـــاع نـــســـبــة
الــــــوفـــــيـــــات) مــــــشـــــددا عـــــلى
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اكــد عــضـو جلــنــة مـتــابـعــة تــنـفــيـذ
الــبــرنــامج احلــكــومي والــتــخـطــيط
سـتقل محمد الستراتيـجي النائب ا
ــان شـــيـــاع الـــســـودانـي  ان الـــبـــر
وظف , يرفض للـمساس بـرواتب ا
واقـترحـنـا سلـسـلـة من احللـول غـير
الــتــقــلـــيــديــة لالزمـــة االقــتــصــاديــة

الراهنة. 
وقــال الــســودانـي في بــيــان تــلــقــته
(الـزمــان) امس ان (الـلـجــنـة ضـيـفت
ـناقـشة ـتقـدم  الك ا وزير الـنـفط وا
تداعـيات االزمة الـراهنـة ومقـترحات
طية حل على وفق آليـة بعيـدةٍ عن 

السياقات التقليدية).
Vð«Ë— iOH ð

ــــكن واضــــاف الــــســــوداني انه (ال
ـوظفـ باي حال سـاس برواتب ا ا
من االحــــوال والســـــيــــمــــا الــــفــــئــــة
وطـرحـنـا ـتــوسـطـة والــصـغـيـرة  , ا
مـــقـــتــــرحـــات بــــتـــخـــفــــيض رواتب
ـســؤولـ من مـديـر عــام فـمـا فـوق ا
ا يـوفـر بـحدود 600 ملـيـار ديـنار
للـدولة) وتـابع ان (الورقـة البـيضاء
اغـــفـــلـت  اجلـــانــــبـــ الـــســــيـــاحي
والـصــنـاعـي ولم تـنــاقش في جـدول
األعمـال وعلـى احلكـومة أن ال تـتردد
في حتقيق األصالحات  ,اذ يجب أن
تتـوافر مـعاضدة سـياسـية لـلقرارات

ثالثة تـدفع عيـنيـا ومن النـفط اخلام
يـحـرم الــبالد من كـتـلــة نـقـديـة تـقـدر
بنحو 12 تريلـيون وهـذا مبلغ كـبير
بإالمكان أن يخدم السوق احمللية بل
ـبلغ يـدير أن جزءا يـسـيراً من هـذا ا
عـــجالت الـــصـــنـــاعـــات الـــوطـــنـــيــة
احلــكـومــيـة بــالـتـعــاون مع الــقـطـاع
اخلـــاص) ,واوضح الــــســــوداني ان
(تــــفـــــعــــيـل مــــشــــروع الـــــنــــبــــراس
لــلـبــتـروكـيــمـيــاويـات الــذي يـصـنف
كثـالث مـشروع فـي العـالم سـيسـاعد
على تأم فـرص العمل اثنـاء تنفيذ
ــشـــروع وبــعـــد إكــمـــاله ســيـــوفــر ا
احلــبـيـبــات الـكـيــمـيــاويـة لـتــشـغـيل

مصانع الصـناعات البالسـتيكية في
الــعــراق) ,مـــتــســائال (مـــا طــبــيــعــة
االتـــفـــاق األخـــيـــر بـــ احلـــكـــومـــة
االحتــاديـة وحــكـومــة اإلقـلــيم ونـوع
االلتزامات ب الطرف ومانُفذَ منها
اضافة الى عدم تشـريع قانون النفط
والــغـاز ومــا اذا كـان يــعـزو الــسـبب
ـان أو إلى حتفـظات معـينة إلى البر
عـنــد الـوزارة?) ,داعـيــا الى (اهـمــيـة
قـيـام الـوزارة بـاعـادة الـتـفـاوض مع
اوبك الرجاع حصـة العـراق النفـطية
ـر به مـن أزمة بـالـكـامل بـسبـب ما 

اقتصادية).
وذكـر الـسـوداني أن (هـنـاك مشـاريع

اإلصالحـيــة مع الـبـيـئــة اجملـتـمـعـيـة
تفهـمة لها  كـون اي خطة ال يكتب ا
لـهـا الـنــجـاح من دون ردع الـفـسـاد),
ومـضى الى الـقـول أن (هـنـاك دراسة
ــســتــشــارين خـالل عـام في هــيــئــة ا
2016 ثُـــبِـــتَت فـــيـــهـــا نـــسب الـــدعم
ا ـصافي والتوزيع  لالستخراج وا
ـنـح فـائــضـاً بــحـدود  8تـريــلــيـون
دينار سـنوياً  أو اعـتماد بـيع شركة
ـئـة من اسـعـار الـنـفط سـومو 15 بـا
ــيـة أســوةً بـقــانـون اســتـثــمـار الــعـا
صافي). مشـيرا الى ان (اإلستفادة ا
ــــــال مـن كُـــــلـف عــــــقـــــود من دورة ا
الـتــراخـيص الــتي  ومـنــذ عـامـ أو
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التخصصات والتوقيتات حيث تنطلق
امــتـــحــان االخــتــصــاصـــات الــطــبــيــة
والـهندسية  االحـد في الثامن عشر من
تــــشــــرين االول اجلــــاري و الــــعــــلـــوم
الــصـرفـة و الـزراعــيـة والـبــيـطـريـة في
الـتاسع عشر من الشـهر ذاته و العلوم
اإلنــسـانــيـة واالجـتــمـاعــيـة و الــعـلـوم
اإلداريــة واالقــتــصــاديـة  الــثالثــاء في

العشرين من الشهر ذاته.
وتـعـرب الـوزارة  عن أمـلهـا بـالـتـوفيق
لـلجـميع عـلى وفق متـطلـبات الـتنافس

واالستحقاق.
واسـتــقـبل  رئـيس اجلـمـهـوريـة  بـرهم
صـالح في قصر السالم ببغداد رئيس
ــوصل  قــصي كــمــال الـدين جــامــعـة ا

األحمدي.
ـــوصل وأشــــاد صـــالح  (بـــصــــمـــود ا
وأهـلهـا في مواجهـة اإلرهاب وجتاوز
دينة وعودة ـصاعب التي واجهت ا ا
احلــيـاة الـيـهـا خـصــوصـاً في الـقـطـاع
ــســيـرة الــتــعـلــيــمي وجــهــود إعـادة ا
الـتدريسـية السـريعة في صـرح جامعة
ـوصل العـريق بـعد تعـرضه لـلتـدمير ا
عــلى يـد اجملـامـيع الـظـالمـيـة) مـشـيـراً
ا كـانت محتضنة الى أن (اجلـامعة طا
لـــلــطــلـــبــة مـن كل أنــحـــاء الــبالد ومن

كونات). مختلف االطياف وا

وأكّــد صـالح ( دعــمه لـكـل اجلـهـود من
وصل وتـوفـير اجل تـطـويـر جامـعـة ا
احـــتـــيــاجـــات طـــلــبـــتـــهــا وكـــوادرهــا
الــتــدريـــســيــة من أجل الــوصــول الى
ـكانـة التي تـستحـقهـا وأن تكون في ا
رمـوقـة في البـلد مـصـاف اجلامـعـات ا

وخارجه).
وصل ومن جهته عبّر رئيس جامعة ا
عـن بــالـغ شــكـــره وتـــقـــديـــره لــرئـــيس
اجلـمـهوريـة واستـمـاع سيـادته لسـير
عــمل اجلــامــعــة ومــشــاكــلــهـا ودعــمه

الكامل في تطويرها نحو األفضل.
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ـعـهـد الـقـضـائي وشـاركت مـديـر عـام ا
ـؤتمر العلمي فـاتن محسن هادي في ا
الـــدولـي االفـــتـــراضي األول لـــطـــلـــبـــة
الـدراسـات الـعـلـيا في كـلـيـات الـقـانون
الــــذي  تــــنــــظــــيـــمـه من قــــبل وزارة
الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث الــعـلــمي
بــجـامــعـة الـقــادسـيــة  كـلــيـة الــقـانـون
بـالـتـعـاون مع كـلـيـة احلـقـوق  جـامـعـة
ـــتــحــدة بـــتــســبـــيــرغ في الـــواليــات ا

األمريكية.
ـؤتـمــر عـبـر تــقـنـيـة الــفـيـديـو وعــقـد ا
Zoom)) بــتـطـبـيقVC) ) كــونـفـرنس
ـــعـــهـــد حـــيـث شـــاركت مـــديــــر عـــام ا
ـنــاقـشـة دور الـبـحث الــقـضـائي فـيه 

ؤسـساته وحـتمـية الـترصـ الـعلـمي 
نـظومة القانـونية واحترام االلـتزام با
سـيادة القـانون وأهمـية النـظر بعـناية
كــبــيــرة حلــمــلــة الــشــهــادات الــعــلــيـا
واإلفادة من طاقاتهم فضال عن معايير
اخـتـيـار الـقـيـادات اجلـامـعـيـة ومـؤشر
ؤسسات يـدانية في داخل ا ـتابعة ا ا
ـسـؤوليـة التي الـتي تـعكس مـسـاحة ا

سؤول األول). يضطلع بها ا
ومـن جــــانــــبه  أشـــــاد الــــنــــائب األول
لــرئـيس مــجـلس الـنــواب  حـسن كـر
الـــكــعــبي (بـــقــرارت الــوزارة في إدارة
ومـعـاجلة الـوضع االسـتثـنـائي الراهن
واحملـــافــظـــة عــلـى وضع اجلــامـــعــات
ـعـوقات أمـام الـطـلبـة مـبـديا وتـذلـيل ا
ـان إلجنـاز التـشريـعات اسـتـعداد الـبر
ــيــة الــتـي تــخــدم الـــعــمــلــيـــة األكــاد

والتعليمية).
وثـمن رئـيـس وأعـضـاء جلنـة الـتـعـلـيم
الــنــيـــابــيــة مــســتــوى الــتــواصل بــ
الـــوزارة والـــلـــجـــنـــة الـــنــيـــابـــيـــة في
ـتـطـلـبـات تـشــخـيص االحـتـيـاجـات وا
الـتي تـدعم الـبـيـئة اجلـامـعـيـة وحتقق

وظيفتها الهادفة في خدمة اجملتمع.
وتـسـتعـد اجلـامعـات إلجـراء االمتـحان
الـتنافسي للقبـول في الدراسات العليا
ــقــبل وذلك حــسب لــلــعــام الــدراسي ا
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رئيـس الوزراء الـزعـيم عبـد الـكر
ناسبة. قاسم في تلك ا

كــنت حــاضــرا هــنــاك في ام قــصـر
وســجـلت كل كــلـمـة قــالـهــا الـزعـيم
انشرها اليوم لالطالع. قال الزعيم
" أنـنــا ان نــرسى احلـجــر االسـاس
ــيــنـاء ام قــصــر نـبــشــركم ان هـذا

في كل يوم يكثر احلديث عن ميناء
الفـاو الـذي وضع احلـجـر األساس
له عـــــام 2010 دون أن يــــــنــــــجـــــز
ـشــروع حلــد اآلن بـســبب ضـعف ا
احلــكــومــات والـفــســاد. اذكــر يـوم
ـيــنـاء ام وضع احلــجـر االســاس  
قـصـر في 26 اذار 1961 ومـا قـاله

Z_alhilly@yahoo.com

فم مفتوح .. فم مغلق 
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ـوضوع بقـيتُ مـتـرددا قـبل كـتابـة عـمـودي لـهذا االسـبـوع  ومـبعـث التـردد كـون ا
ن اوجهه  فهـو يتعلق بـنشر نشاطـات الرئاسات الثالث يحمل سـؤاال  لم اعرف 
: اجلمهـورية  مجـلس الوزراء  مجـلس النواب  وكـيفيـة التعامل اعـالميا مع تلك
كـاتب االعالمية في ـسؤول عن تـرويجهـا ونشرهـا .. هل هي ا النـشاطات .. من ا
سـؤول الرئـاسات  ام الـزمالء في شبـكة االعالم الـعراقي  ام اجـتهـاد ورغبـة ا

الكبار ذاتهم? .. بصراحة  ال اعلم حتى اللحظة !
واطن نراهـا  تأخذ لقد الحـظتُ  واكيـد الحظ غيري ان اخـبارا روتيـنية  ال تـهم ا
حـيزا واسـعـا من االهـتمـام االعالمي  السـيـما اجـهـزة االعالم احلكـومـيـة  بيـنـما
سؤولـ  مثال ذلك  حيـنما يـعقد رئيس اجدها  هي مـن صلب واجبات أولـئك ا
اجلــمـهــوريــة اجـتــمــاعـا يــضم رئــيس مــجـلس الــوزراء ورئــيس مـجــلس الــنـواب 
ويظهرون بـتصوير فيديوي حول طاولة مستديرة خالية من اية قرطاسية  ونستمع
ستـجدات االمنية والسيـاسية والتداعيات ذيع  قائال "ان االجـتماع  ناقش ا الى ا
ترتبة على األوضاع احلالية.. ودعا الى رصّ الصفوف واتخاذ مواقف اخلطيـرة ا
ـزيـد من الـتـداعـيـات واتـخـاذ اإلجـراءات الـعـمـلـية ـنع ا مـوحـدة وجـادة وحـاسـمـة 

الكفيلة بضمان االستقرار االمني.
ان هذا اخلبـر  بدالً من ان يعطي اطمـئناناً لـلمتلقي  فـانه يزيده قلـقاً فهو يوحي
بـأن الوضع الـقائم مـتأزم في الـبلـد  ما دعا الـى عقد هـذا االجتـماع  بـينـما االمر
(كـمـا يـنــبـغي ) هـو مـحض لـقـاء يــومي او اسـبـوعي تـشـاوري لــقـادة الـبـلـد  فـهل
يستـحق ان يكـون خبـرا اول .. فمـثل هذا اللـقاء الـذي يتـكرر االعالن عـنه ب مدة
واطن  فهو من واخرى  ضمن قـبة القصر الرئاسي  ليس مهما عرضه على ا
الـواجـبـات احلـصـريـة لـرئــيس اجلـمـهـوريـة  بـوصـفه حــامـيـا لـلـدسـتـور  غـيـر ان
نـشاطـات دبلـوماسـية  مثـل لقاء سـفراء او اسـتقـبال ضـيوف دولـي وجوالت في
صانع واحلدود  واسـتقبـال علماء ورمـوز عراقيـة ومرافق مجتـمعية اجلامعـات وا
تـنبي وغيرهـا هي التي تسـتحق ان تكون وثقافـية كما حـدث عند زيـارته لشارع ا
اخبارا. واحلـال ذاته  ينـطبق عـلى اخبار رئـيس الوزراء  فـخبر اسـتقـباله ( مثالً)
وزيـراً او وزراء  فـهذا سـيـاق عادي  جـدا في الـنـشاطـات الـوزاريـة لكن الـنـشاط
الـذي يفـرض نـفسه إعالمـيـا  هـو اضاءة لـفـعالـيـة يقـوم بـها رئـيس الـوزراء خارج
ـواقع عــمل الــوزارات  او كــمــا حـدث في مــبـنـى مـجــلس الــوزراء  مــثل زيــارات 
ـنافـذ احلـدودية وهـيـئة الـتـقاعـد ولـقائه اخلـريـج زياراتـه لعـدد من احملـافظـات وا
ـطالـبـ بالـتعـي ومـا شـابه ذلك  واالهم من هذا االنـفـتاح والـتواصل مع أبـناء ا
مـجتـمعـه من كافـة الـطوائف وامـتالك قـاعدة عالقـات عـامة مـتـنوعـة غـير مـؤدجلة
شاركـة فيه  كونه رئيس وزراء شـهد وا تلك خـياال سيـاسيا قادرا عـلى رؤية ا و
لـلـشـعب كـله ولـيس حلـزب أو طـائفـة مـعـيـنـة . وايـضـا  خبـر مـصـور لـلـقـاء رئيس
اجلمـهورية  مع رئـيس الوزراء علـى حدة  او لقـاء وصورة رئيس مـجلس الوزراء
ــســؤولـ  تــقع في مع رئــيس مــجــلس الـنــواب لــوحـدهــمــا  وكـأن مــقــار هـؤالء ا
ـتـلـكـون هـواتف خـلـويـة .. تـرى  مـاذا يدل هـذا في مـحـافـظـات مـتـبـاعـدة  او ال 

العقل اجلمعي للشعب?! 
ولن أزيـد عـلى ذلك  بـالـنـسـبـة  لـرئـيس مـجـلس الـنـواب  فـالـلـقـاءات الـروتـيـنـية ال
تـسـتـحق  ان تـكـون اخـبـارا  بـالعـكس تـمـامـا من الـنـشـاطـات الـتي حتـاكي هـموم
الشعب  لعـل من اهمها االسـتضافات الـعلنـية للمـسؤول الـتنفيـذي في الدولة 
واطنـون تشـريعات كـونه الرجل االول في قـمة الـسلطـة التـشريـعية  ويـنتـظر منـه ا
زايدة وال ـساومة وال يحتاج  تعيـد للبلد هيبـته  وامواله   فحب الوطن ال يحتاج 
يحتـاج جملادلة وال يحـتاج لشـعارات رنانة وال يـحتاج آلالف الكـلمات..  ال اريد ان
اعـطي في كـلمـتي الـقصـيـرة هذه  دروسـا لـزمالئي واخوتي فـي اعالم الرئـاسات
ـرمـوقـة  لـكني الـثالث فـهم من الـشـخـصـيات االعالمـيـة ا
اقول عن جتـربة مهنـية طويـلة  ومن دفقة قـلب وفكر وعقل
ه  همـا لؤلؤة في انسـاني  ان فهم اخلـبر وطريـقة تقـد
قــاع الـبـحـر .. وعـلــيـنـا اخـراجـهـا بــيـسـر ومـودة  قـبل ان

تُخدش  والله من وراء القصد .

ــا يـتــجـاوز ماليــ ديـنــار فـقط ا
هذا الـصرف الى 18 ملـيون ديـنار
وانــنـا نــصـرف هــذه االمــوال فـهي
امـوال الشـعب  ومـن اجل الـشعب
وخلـــيـــر الـــشـــعب " هـــذا مـــا قـــاله
الزعـيم عبد الـكر قـاسم الذي قام
بــعــد الــقــاء كـلــمــته يــرافــقه مــديـر
ـــوانئ  الــــعـــام الــــلـــواء مــــزهـــر ا
ـسؤول الشـاوي وعدد من كـبار ا
بـوضع احلــجـر االسـاس لـلــمـيـنـاء
وخـالل هــــذه االيـــــام قــــال رئـــــيس
الــــوزراء الـــــعــــراقـي مــــصـــــطــــفى
الـــكــــاظـــــــمي  فـي تـــصــــريـــحـــات
منـشورة إن هـناك مـشكـلة حـقيـقية
اســمــهـا مــيــنـاء الــفــاو وقــد تـمت
تاجرة به طوال 17 سنة مشيرا ا
إلى وجــود دول مــجـاورة لــلــعـراق
تـعــمل عـلى تــأسـيس بـنـى حتـتـيـة
لـــبــنــاء مــوانئ قـــد تــهــدد الــوضع

العراقي.

ينـاء يرتـبط بالسـكة احلديـد عما ا
قــــريب  بـــاخلط الــــعـــريض الـــذي
سـتــنـتـفع مــنه الـبالد عــمـا قـريب 
ــســافــة بــ هـذا وســوف تــكــون ا
ـــكــان وبـــغــداد ثـــمــانـي او تــسع ا
ساعـات فـقط  وبـاالضـافة الى ذلك
ستـرتبط الـبصـرة بخـمسـة مسالك
ـــســلـــكــ مع بـــغـــداد  ,تـــرتــبط 
وطــريـقــ مــبـلــطــ عـلى ضــفـاف
دجلـة والفرات وتـرتبط بـالطـريق
الـنهـريـ اللـذين مـنحـهـما الـباري
عز وجل وهما من نـعمته  وهنالك
مـسلـك اخر هـو اخلـطـوط اجلـوية
ـيـناء سـوف تـكون طـاقته ان هذا ا
ــوانئ 480 الف كــمــا ذكــر مــديـر ا
طن ولـكن الــطـاقـة االسـاسـيـة 600
الـف طن ســـــنــــويــــاً  ,ان جـــــهــــود
اخملـلـصـ ســتـوصل هـذه الـطـاقـة
ـــيـــنــاء الى هـــذا احلـــد وان هــذا ا
سـوف ال نـكتـفي بـالـصـرف عـليه 7
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ضـيـفت جلـنـة التـعـلـيم الـنيـابـيـة وزير
الـتعـليم العـالي والبـحث العلـمي نبيل
الك كاظم عبد الصاحب وقيادات من ا
ـتقدم للوزارة معربا االخير  عن ثقته ا
ــسـتــوى الــتـعــاون مع الــلـجــنـة  في
ـمكـنـة والتـصورات سـارات ا بـلـورة ا
الـــتـي تـــخـــفف مـن أثـــر الـــتـــحـــديـــات

االقتصادية والصحية الطارئة.
وأكـد عـبـد الـصـاحب ان (عـمـل الوزارة
واجتــاهـــهــا نــحــو تــعـــزيــز الــتــكــامل
شترك مـع السلطة ومـساحات العـمل ا
ـا يــخـدم الــتـشــريـعــيــة والـنــقـابــات 
مــصــلـــحــة اجملــتــمع ويــحــقق أهــداف
تـضـافـر اجلـهـود بـ سـلـطـات الـدولـة

االحتادية).  
وأضـاف عـبد الـصـاحب ان ( الضـيـافة
تـمـحـورت في مـنـاقـشـة  خـطـة الـقـبول
للعام الدراسي القادم وملف الدراسات
الــعـلــيـا ومـا يــرتـبط بـه من تـوقــيـتـات
بـاشرة والـتعـليم الـتـقد والـقبـول وا
ــــوازي والـــــبــــعــــثـــــات والــــزمــــاالت ا
والـــدراســـة عــلى الـــنـــفــقـــة اخلـــاصــة
لـحقـيات ومـعـادلة الـشهـادات ومـلف ا
الـثـقــافـيـة ونـقل الـطـلـبـة الـوافـدين من
اخلــارج ومـوضــوع جـامــعـات األقــلـيم
وأهــمـيــة الـتــعـلـيـم األهـلي ومــقـومـات
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الية مثلنا الـسلبي القائل ( اذا أعطوك بالدين  ينطبق عـلى سياستنا االقتصـادية وا
خذ بيـديك االثن )  يعني ( غـرف )  ولذلك وصلت ديوننـا على لسان مـقرر اللجنة
ـانية أحمـد الصفار الى (120) ملـيار دوالر باستثـناء الديون (الـبغيضة) الـية البر ا
تـراكمة (40) مـليـار دوالر  يعني (160) ملـيار دوالر  ومع ضخـامة هذه الـديون ا
عني بـالشأن االقتصادي من السيـاسات غير الرشـيدة للحكـومات السابقـة اال ان ا
الـي ما كـان لـهم أن يـفـكـروا باإلصـالح لوال وصـولـنـا الى حـافـة الهـاويـة تـمـاما  وا
تمـثلة بـرواتبهم  وما يـترتب على ذلك من والعجـز عن االيفاء بـاستحقـاقات النـاس ا
ان تهـديد شـامل للـنظـام السـياسي  لـيقـدموا ورقتـهم البـيضـاء التي اشـترطـها الـبر
وظـفـ لـنهـايـة الـعام للـمـوافـقة عـلى مـشـروع قـانون االقـتـراض الـذي يؤمن رواتـب ا
عنيـ الى التفكـير باإلصالح  بداللة احلالي . فالـتهديد الـواقعي هو الذي اضطـر ا
مرور ما يـقرب العـقدين ظل فـيها االصالح شـعارا ترفـعه بعض الـقوى في برامـجها
االنتخـابية او اسمـا لبعض أحـزابها وغيـرها من االستـخدامات الفـارغة التي لم جتد
جتـسيـدا لهـا في الواقع  والـسؤال مـا حال الـقطـاعات االخـرى التي تـتراجع بـشكل
ـؤسـسـات الـتي ال يـشكل مـريع  كـالـتـربيـة والـتـعـلـيم الـعـالي والـثـقـافة وغـيـرهـا  فـا
تراجعهـا تهديـدا للقائـم علـيها  غالـبا ما يـطولها اإلهـمال والنـسيان  وال تأتي اال
في مــؤخـرة سـلم االهـتـمـامـات ان لـم تـكن خـارجه  مع ان تـراجـعــهـا يـعـني تـخـريب
االنـسـان   واحلقـيـقـة التي ال تـقـبل الـتـأجيل ان الـبالد بـحـاجـة الى أوراق بيض في
ا هي فيه من واقع مزر  ومثلما جميع الـقطاعات ان كنا حقا راغب بإنقاذ البالد 
الي ـاليـة بـورقـة بـيضـاء إلصالح الـوضع االقـتـصـادي وا ـانـيـون وزارة ا طـالب البـر
عليهـم أيضا مطالبة بـقية الوزارات بتقـد أوراقها التي نتطـلع الى أن تكون اجرائية
قابلة لـلتطـبيق  وليـست عبارات انشـائية كـالتي انطـوت عليهـا برامج احلكـومات منذ
االحـتـالل وحـتى اآلن  ولم نـقـبض مـنــهـا شـيـئـا . فـنــحن خـبـراء بـاإلجنـاز الـورقي 
فعنـدما تقرأ ما مكتوب على الورق تشعر بالفخار  لكن ما ان تنظر الى الواقع حتى
هارة فـي صناعـة العـبارة ) من اخـتصـاصنـا  وال ينـافسـنا فـيها يـنتـابك العـار  ( ا
أحد  ولـذلك يـحـتـفظ ارشـيفـنـا بـأكـداس ورقيـة ال قـيـمـة واقعـيـة لـهـا . ليس في وارد
ـالـيـة االصالحـيـة  واألوراق الـكالم الـتـقـلـيل من شـأن اخلـبـراء الـذين أعـدوا ورقـة ا
احملتمـلة التي نـتمنى ان تقـدمها الـوزرات االخرى  اال ان األهميـة تكمن في مـناقشة
يون هذه األوراق في مؤتـمرات تعقدها الوزارات نفسها ويـحضرها مختصون أكاد
ـان  فاألوراق مـشـهـود لـهم بـالـكـفاءة واخلـبـرة لـتـرصـيـنـهـا قـبل عـرضـهـا عـلى الـبـر
االصالحـية هي رؤى مـستقـبليـة للـكيفـيات التي يـكون عـليهـا احلال  وال نريـد اللعب
باالحـتـماالت  فـمن االحـتمـاالت مـا يقـود الى مـنزلـقـات  كمـا انـزلقـنـا سيـاسـيا الى
عـرفـة الـذين اتـضح انـهم ال الـفـتـنـة الـطـائـفـيـة في األعـوام الـسـود  بـسـبب أدعـيـاء ا
يبصـرون أبعد من أقدامـهم  فتحـولت البالد بسـببهم الى حقل جتـارب  ننتـقل فيها
من مـســتـنـقع الى آخـر . وال أظن من الــصـحـيح بـنـاء اآلمـال عــلى مـنـاقـشـة أعـضـاء
ان لـهذه األوراق  فـأغلبـهم غيـر مختـص  وثـقافة الـكثـير منـهم متـواضعة وال الـبر

ا هو وطني  ولن تثري مناقشاتهم هذه األوراق بشيء ان لم تخربها  . ترتقي 
ساومة واالبتزاز والـتسقيط والسالل الواحدة  لم يعد في الـوقت متسع للمماطـلة وا
فاألخطـار والتحـديات تهـدد اجلميع  وال تـتحمل الـبالد في راهنهـا هزات اقتـصادية
وسـيـاسيـة مـتـوقـعة  فـهل هـنـاك أخـطر من أن يـكـون الـعـجز (10) تـرلـيونـات ديـنار
قدور احلكومة االستدانة لسد شهريـا  مع أسعار متذبذبة للنفط  واذا كان الـيوم 
سـاعـدتـها  العـجـز  فـلـيس ببـعـيـد ذلك الـيوم الـذي لن جتـد فـيه من له االسـتـعـداد 
بحاجـة الى اصالحات اقتـصادية حـقيقـية بسـقوف زمنـية محددة 
كن له الـتعافي في القادم من وبنـاء أمل للدائن بـأن العراق 
األيـام . ويـفـرض هـذا الـواقع عـلى جـمـيع الـقـوى الـسـيـاسـية
حتــمل مــســؤولــيــاتــهــا األخالقــيــة ومــؤازرة احلــكــومــة في
اجراءاتـها االصالحـية بـصرف الـنظـر عن مواقـفهـا ازاءها

فلم تعد مهارة الكالم بنافعة لفوضى محتملة .

بيروت
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جوتيار عادلحازم اخلالدي

مصافٍ في  كلٍّ من مـيسان  وذي قار
مـنـذ الـعام  2009أحـيلـت إلى شـركة
سويـسريـة أو لـبنـانيـة بعـد اإلنتـهاء
من إعـداد تصـامـيمـهـا وحتى اآلن لم
ـعيـقات واألسـباب?), تر الـنور فـما ا
مشـددا عـلى (أهمـيـة استـثـمار الـغاز
ــصــاحب والــطــبــيـعـي كـونـه ثـروة ا

مهدورة). 
 «œdH  dO uð

وشدد رئس الـلجـنة حـازم اخلالدي 
على ضرورة تـوفير مـفردات البـطاقة
الـتــمـويـنـيــة لـلـمـواطــنـ عـلى مـدار

السنة وبجودة عالية. 
وقـال اخلــالـدي ان (الـلـجــنـة ضـيـفت
وزيـــر الــــتــــجــــارة عـالء اجلــــبـــوري
ـــــدراء الــــعــــامـــــ في الــــوزارة  وا
ــنـاقـشــة اسـبـاب انــقـطـاع وتــأخـيـر
مفردات البطاقة التموينية فضالً عن
االتــفـاقـيــات الـتــجـاريـة بــ الـعـراق
ودول اجلــوار والـــعــالم بـــاإلضــافــة
لــتـــداعــيــات األزمــة االقــتــصــاديــة و
جــائــحـة فــايــروس كـورونــا وآلــيـات
ــرحــلـة مــواجــهــة الــتــحــديــات فـي ا
القادمة) ,مشددا على (اهمية تطبيق
بـــرنـــامج احلـــكـــومـــة واإلصـالحــات
الــضــروريــة في مــؤســســات الــدولـة
وتـــعــزيـــز دور الـــوزارات اخلــدمـــيــة
والسـيمـا الـتـجـارة كونـهـا ذات مـهام
مف يدة لـدعم األقـتصـاد). فـيمـا علق

ــتـــحـــدث بـــأسم حـــكـــومـــة اقــلـــيم ا
كـــردســـتــان جـــوتــيـــار عـــادل عــلى 
مــقـتـرحــاً طـرحه مــسـؤول كــبـيـر في
احلكـومـة االحتاديـة العـراقـية بـشأن
ــســتــقــبـلــيــة جملــال الــنـفط اإلدارة ا

والغاز في إقليم كوردستان. 
وقـال عادل في بـيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس (هــذه الـــتــقـــاريــر لن تـــصــرف
اهــتـــمــام حـــكـــومــة كـــردســـتــان عن
تـواصلة ـباحـثات ا أولويـاتها في ا
والـبــنـاءة مع احلــكـومــة االحتـاديـة
فــإن تـركــيـزنــا يـبــقى مُـنــصـبــاً عـلى
إيجاد حلـول عملـية وقانونـية بشأن
ـا يـضـمن قـطــاع الـنـفط والـغــاز و
حــقــوق شـــعب إالقــلــيم  والــعــراق),
مــجــددا الــتـأكــيــد ان (هــذه احلــلـول
يجب أن تكون في إطار الدستور من
أجل توزيـع عادل ومـنـصف لواردات
النفط والغـاز في العراق األمر الذي
ســيــســهـم في إرســاء أســاس صــلب
للتعاون والشراكة احلقيقية ب ب
ــــا يــــصب في بــــغــــداد واربــــيل و
ـواطني كـردستان صـلحـة العـامة  ا

وعموم العراق.
 وكـانت وزارة الــنـفط االحتــاديـة قـد
اقترحت انشاء شركة الدارة عمليات
االسـتـخـراج والـتـصـديـر في االقـلـيم
وتــربط فــنــيـا بــحــكــومـة كــردســتـان

والنفط االحتادية.

عـمل ألهالي بـغداد كـاشفـاً عن أمكـانية
أجنـــــازه من قـــــبل شـــــركـــــة أنــــســـــتل
الـفرنسية بالـتعاون مع شركة هونداي
الـكوريـة بكـلفة تـصل الى ملـيون يورو
الـى جـــانب مــــشـــاريـع أخـــرى تـــدرس
الـوزارة فـرص تنـفيـذهـا . هذا وحـضر
ــدراء الــعــامــ من الــلـــقــاء عــدد من ا
) .  وكشف صنـدوق اإلسكان اجلـانبـ
ــنــاطق عـن آلـيــة مــنح الــقــروض في ا
احملررة. وقال في تصريح ان القروض
فـي احملافظات احملررة تُمنَح وفق آلية
ــــهــــدمـــة خــــاصــــة بــــســــبـب الــــدور ا
ـــتــضـــررة. واضــاف ان الـــضــوابط وا
ــنــاطق احملــررة والــتـــعــلــيــمــات فـي ا
تـــخـــتــلـف عن تـــعـــلــيـــمـــات اإلقــراض
ــواطــنــ الــذين الــفـــردي). واكــد ان ا
تــعــرضت دورهم لــلــهـدم ; بــامــكــانـهم

الـــتـــقــد عـــبـــر فــرع الـــصـــنــدوق في
احملـافـظات احملـررة. والـقروض تـشمل
ــــواطـــنـــ الــــتي تـــتـــراوح جــــمـــيع ا
.( أعـمارهم من 22 عـاماً حتى 65 عـاماً
مشيرا الى ان (مدة تسديد القرض 15
ــقــتـرض حتــمـيالت عــامـاً ويــتــحـمل ا
ـرة واحـدة ـئـة  إداريــة مـقـدارهـا 5 بــا
واحلـد االعلى لـلقـرض يبلغ 40 مـليون
ـركـز و 35 مــلـيــون ديـنـار ديــنـار في ا

لالقضية والنواحي). 
ـقـتـرض الـدفـعـة األولى ـنح ا وقــال (
ئـة في حـال الدار مـهدمة بواقع  30بـا
ـتبقي حسب مراحل جـزئياً ويصرف ا
ـــقـــتـــرض األوراق الـــبـــنـــاء ويـــقـــدم ا
الـتـحقـيـقيـة اخلـاصة بـتـعرض الـعـقار
لـلهدم مع اجازة بـناء قبل العام 2014
وإذا كـانت الـدار قـد تـضـررت وحتـتاج

مـؤكـدة في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
(أمــكـــانــيــة الــهـــيــئــة ألدارة اجلــوانب
ــشـروع من خالل األســتــثـمــاريــة في ا
ــنــافــســة بــشــكل أوسع خــلق فــرص ا
وأســتــثــمــار الـعالقــات واألمــكــانــيـات
تـلـكـهـا الـبنـك الدولي الـعـالـيـة الـتي 
ـشـروع الـذي من شـأنه ان لــدعم هـذا ا
يـقدم دعـمـاً معـنويـاً للـمواطن الـعراقي
ويــحـــسم اجلــدل الــواسع الــذي أثــيــر
بـــشـــأنه مـــؤخـــرا يــضـــاف لـــلـــجــدوى

األقتصادية للمشروع).  
مـن جــانــبه قــدم وزيـــر الــنــقل (رؤيــته
ـمـكـنـة مع الـهـيـئـة ألشـكـال الـتـعـاون ا
ـشـاريع مـهـمـة الـوطـنــيـة لالسـتـثـمـار 
أخـــرى فـي الـــوزارة مـــنـــهـــا مـــشــروع
ـكن أن يوفره من عـلق وما  الـقطـار ا
فـرص عـمل تـصل الى  10االف فـرصـة
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ئة من قترض  30بـا ـنح ا لـلتأهيل 
ـقـترض قـيـمـة القـرض فـقط. واكد ان ا
يـجب ان يـقـدم تـعـهدا شـخـصـيـا بـعدم
تـسلُّمه قرضَ بنـاءٍ من أي جهة وتقد
كــفـيال مـوظــفـا مـدنـيــا او مالزمـا ثـانـا
أومفوضا يغطي نصف راتبه اإلسمي
الــقــسط الــشــهــري) وأســتــقــبــل وزيـر
ـــعــادن مــنـــهـل عــزيـــز الـــصــنــاعــة وا
ـثـنى أحـمــد مـنـفـي اخلـبـــاز مـحـافظ ا
ومـســتـشـار رئـيس الـوزراء لـلـخـدمـات
واإلعــمــار صـبـــاح الــكـاظــمـي  لــبـحث
واقع الـصناعة في الـعراق عموماً وفي
ــــثـــنى بــــشـــكل خـــاص مـــحــــافـــظـــة ا
والــتـحــديـات الــتي تـواجـه الـصــنـاعـة
احملـــلـــيـــة وأهم مـــتـــطـــلـــبـــات وسُـــبل
الـنـهـوض بـهـا .  وأسـتـعــرض الـوزير
آخــر مــســتــجــدات تــنــفــيــذ اخلــطط و
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أكـــدت رئــيـــســة الــهـــيــئـــة الــوطـــنــيــة
لـالسـتـثـمـار سـهـا داود جنـار أن كـامل
أمـــكــانـــيـــات الــهـــيــئـــة من الـــعالقــات
األقـــتــــصـــاديـــة الـــدولــــيـــة واخلـــبـــرة
األســـتــشـــاريــة في اجملـــاالت الــفـــنــيــة
ــــالـــيــــة واألداريـــة هي فـي خـــدمـــة وا
ـشــاريع احلـيـويـة في الـعـراق أيـنـمـا ا
وجـدت . ونـاقـشت خـالل لـقـائـهـا وزير
الـنـقل ناصـر حسـ الشـبلي أبـرز تلك
ـشروع ـثـلـة  ـشـاريع في الـوزارة  ا
الـفاو الـكبيـر وما يحـمله من مردودات
أقـتصـادية مالـية كـبرى للـعراق تـتمثل
بـنقل وأيصـال البضائع والـنفط بشكل
ـنح أســرع من أي وقت مـضى  كـمـا 
الــفــرصـــة لــتــنــويع طــرق األســتــيــراد
والـتـصـديـر مع تـنـشـيط قـطـاع الـنقل 

الـرؤى الـتي أنـتـهـجـتـهـا الـوزارة لرفع
مــســتــوى الــعــمل الــصــنــاعـي وإعـادة
احلــيــاة وحــركـة الــعــمل واإلنــتـاج في
ـعـامـل في عـمـوم الـبالد  ــصـانع وا ا
مـؤكـداً في بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
أن (الـنـهـوض بـالصـنـاعـة يـحـتاج إلى
دعـم وتــكــاتف اجلــمــيـع في ظل ســعي
الـوزارة وحـرصـهـا على إسـتـعـادة ثـقة
ــواطــنـ ــؤســسـات احلــكــومــيـة وا ا
ـنتج احملـلي وتعـزيـز شعــار  صنـع بـا
فــي العـراق ) . مـن جانبـه أكد محافظ
ــثـنى (إسـتــعـداد احلـكـومــة احملـلـيـة ا
لـلـتـعـاون والـتـنسـيق الـدائم مع وزارة
ـؤسـسـات الــصـنـاعـة لــتـطـويــر واقع ا
الـــصــنــاعــيـــة في احملــافـــظــة وإقــامــة
مـشـاريع صنـاعيـة جـديدة تـخدم أبـناء

احملافظة وتوفر فرص العمل لهـم) .

عهد تخرج من ا الـقانوني للطلبـة ا
ـــــشــــاكل الـــــقــــضـــــائي وعـالقــــتـه بــــا

اجملتمعية.
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تــداولت مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
مـــنـــشــــورات تـــتـــحـــدث عن مـــفـــاســـد
وعـرضت مجـموعـة من الـسلـبيات رات
انـــهـــا تــمـــثل انـــعـــكـــاســا فـي تــراجع
مـســتـوى الـتـعـلـيم في الـعـراق اهـمـهـا
انـــتـــشــار الـــغش مـــؤديـــا الى نـــتــائج
وامـتــيـازات بـدون اسـتـحـقـاق وسـرقـة

ـتمـيزين واالذكيـاء لكـثرة عدد جـهود ا
اصـاحب الـدرجـات الـكـامـلـة والـتـركـيز
عـــلى احلـــفظ واالســـتـــذكـــار واهـــمــال
ــســـتــويــات الــعــلــيــا مـن الــتــفــكــيــر ا
والـتــحـلـيل والـتـركــيب والـنـقـد وتـعـلم
ـبــالـغـة بـصـورة ــهـارات فـضال عن ا ا
غـير معقولة في كثرة الدروس النظرية
وتـشجيع الفـاشل عبر مـنحهم فرصا
كـثـيـرة لـلـنـجـاح واخـيـرا زراعـة ثـقـافة
الـــيـــأس واالحـــبـــاط وعـــدم االكـــتــراث

. تعلم والسلبية ب صفوف ا



هناك الكـثير من الظواهر السائدة في اجملتمع بحاجة الى تفكير عميق لفهم دوافعها
احلقيقية.

فـأحــيــانـا يــتــزوج الـرجل ال لــكي يــسـتــقــر ديـنه وال ألنه يــرغب بــتــتـويج عـالقـته مع
بل قد يـكـون هـدفه إجبـار نـفسه وتـعـويدهـا عـلى استـخـدام فرشـاة االسـنان حـبيـبته
وقد يـتزوج الرجل فقط لكي يحصل على يومـيا للمحافظـة على اسنانه من التسوس!
وفي ! ـنـافسـة عنـد التـقدم لـلتـع خمس نـقاط اضـافـية تـرفع حظـوظه في استـمارة ا
بل ألنه يـريد ان يعيش حالة احلب ـرات يلجأ الرجل للحب ال ألنه يحب فعال بعض ا
وأحيـانا ترتـبط الفتـاة فقط حلاجـتها الى لل والـشعور بـالضجر نفـسها حتى يـقتل ا
ــدنــيـة مـن بـاكــر الى مــتــزوجـة في احلــقل اخلــاص في بــطـاقــتــهـا تـغــيــر حـالــتــهـا ا

الشخصية!
ا ور وقد تتزوج البنت  حتى حتصل على حق وضع مساحيق التجميل بعد الزواج
تـتـزوج احـداهن حـتى حتـصل عـلى حريـتـهـا في قـيـادة السـيـارة ولـبس مـا تـشاء من

ازياء بعيدا عن رقابة االهل وسلطة االخوة!.  
بل لـكي يـلـبس بـدلـة رسـمـية ال من اجل خـدمـة بالده قـد يـسـعى الـرجل لـلـمـسـؤولـيـة
وقد قعـد اخللفي في سيارة الـدولة الفارهة ويجلس في ا وتـصبح رائحته طيـبة انيقة
بل قـد يـكـون هدفـهـا هـو تـغـيـير رأة لـلـمـنـصب ال طـمـعا فـي مال أو سـلـطـة تـسعـى ا
ا هدفها لتثبت للرجال انها ليست اقل فحولة ور شكلها من خالل عمليات التجميل
وقد ال ن تراهم يـجتـهدون في احلصـول على شـهادة الدكـتوراه مـنهم!.والـكثيـرون 
بل قد يـكون حتـقيـقا لـرغـبتـهم اجلامـحة في أن يـكتـبوا يكـون هدفـهم البـحث العـلـمي
ا يـسعى الـبعض لـلشـهادة الـعلـيا لـلحـصول ور اسمـاءهم مسـبوقـة بحـرف الـدال!!
فقد يـكون البؤس على زيادة في مـخصصات رواتـبهم!.وليس كل  مبـتسم هو سعـيد
وال كل من الذ واأللم واحلظ الــعـاثـر هم من تــسـبـبـوا في اطـالق الـعـنـان لـضــحـكـاته
ـلل فـقــد يـكـون في داخـلـه بـركـان يـغـلـي ولـكن احلـزن وا بـالـصـمـت هـو راض وقـانع
والـقهر اخـرسه!.وال كل  مـجمـوعات الـتواصل في الـفيـسبـوك هدفـها العـلم والـفائدة
بل قد يـكون هـدف بعضـها تـبادل مـختـلف  فنـون الشتم عـلومـات وتبـادل االخبـار وا

ومــســرحـا الســتـعــراض مــفـردات الــرذيــلـة والــقـذف والـسب
وقـد يـكـون بـعــضـهـا مـكـبــا لـلـنـفـايــات الـلـفـظـيـة الـرخــيص
والــســلــوكــيـــة االدمــيــة الــتي ســيــرفــضــهــا حــتى احــقــر

احليوانات !!
فحـيـنـما تـوافق لالنـضـمـام الى مـجمـوعـة اسـمهـا بـحـيرة
سـتــتـفـاجــأ حـيـنـمــا تـدخـلــهـا انـهــا لم تـكن سـوى الــبـجع

مستنقع للبعوض والذباب ليس اال !.

www.azzaman.com
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أعـــلــنـت وزارة الــزراعـــة عن تــصـــديــر
قـــرابـــة 60 الـف طن من الـــتـــمـــور الى
مــخــتـلـف دول الـعــالم ومــنــهـا تــركــيـا
والـــهـــنـــد ومـــصـــر وســـوريـــا واألردن
واإلمـــارات فــضال عن وجــبــات أخــرى

تصدر للص وبنكالديش وغيرها.
وبـــيــــنت الـــوزارة في بــــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمـان) امس أن (طـلـبــات الـتـصـديـر
بـلغت 65 طـلـبا حـيث  فـسح اجملال
لـهم للتصـدير وفقا للـتعليـمات النافذة
ــســتـمــســكـات وحــصــولـهم عــلى كل ا
األصـولية واألذن بـالتصـدير فضال عن
اجـــازات الــسالمــة وبـــالــتــنـــســيق مع
ــتـــخــصــصــة). الـــدوائــر الــزراعـــيــة ا
وأشـارت إلى ان (الـغرض مـن إلسـماح
بـالـتـصـديـر هو لـدعم مـيـزانـيـة الـدولة
وتـوفـيـر عـائـدات مـالـيـة غـيـر الـبـترول
ي سـيـمـا بـعد اضـطـراب الـسـوق الـعا
وانــخـفـاض أسـعـار الــنـفط الـذي ألـقى
بظالله على االقتصاد وحركة السوق).
وأوضــحت الــوزارة أن (الـهــدف اآلخـر
ـتحـقق من السـماح بـتصـدير الـتمور ا
هو تشجيع أصحاب البسات وتوفير
ـنــاسـبــة لـهم اجلــدوى االقـتــصـاديــة ا
والـعـمل عـلى عـودتـهم إلى بـسـاتـيـنهم
الـتي هـجـرت سـابـقـا فـضال عن إنـشاء
بــســـاتــ جــديــدة). الفــتــة إلى (انــهــا

مـستمرة باستالم الطلبات وهي تعمل
عــلى إيـجـاد طـرق تــسـويـقـيــة حـديـثـة
تـعـيـد لـلتـمـور الـعـراقـية مـكـانـتـها في
ـيـة). وتـتواصـل حمالت الـسـوق الـعـا
الـتشجير في محافـظة االنبار متزامنة
مـع نظـيـراتهـا من احلـمالت في بـغداد

وبقية احملافظات.
حـــيث شـــمـــلت احلـــمالت ومن خالل 
مـبادرة السـيد الوزيـر جتهيـز الشتول
الــــتي تــــضـــمــــنت إهــــداء الــــشـــتالت
والــتــشـجــيــر مـجــانــا دعـمــا لــلـبــيــئـة
الـــعــراقـــيـــة ولــلـــحـــد من الـــتــصـــحــر

والــتــأثــيـرات الــســلــبــيـة لــلــتــغــيـرات
ــشـاريع ــدن وا ــنــاخـيــة وحــمــايـة ا ا
االسـتراتيجـية من العواصـف الغبارية
والـترابـية. و نصب مـنظـومات الري
بـالتنقيط في االقضية التابعة حملافظة
الـرمانه األنـبار والـتي تضـمنت الـقائم
اخلـالــديـة ونـواحي الــبـغـدادي هــيت
واحلقالنية واحلبانيه وجامعة االنبار
 مـع اإلشــــــــارة ان هــــــــذه احلــــــــمالت
ســتــسـتــمــر وبــالـشــكل الــذي يــحـقق 
ــسـتـدامــة  ضـمن أهــداف الـتــنـمــيـة ا
ـكــافـحـة خــطط االتـفــاقـيــات الـدولـيــة 

ـنـاخـية الـتي الـتـصـحـر والـتـغـيـرات ا
أصـبـح الـعـراق جـزء" مـهـمـا لـلـتـعـاون
الــدولي و مــشــتــركـا مع بــقــيــة الـدول

نظمة لهذة االتفاقيات. ا
وخالل السنوات األخيرة أخذت وزارة
الـــزراعــة ومن خـالل دائــرة الـــغــابــات
ومـكافحة التصحر عـلى عاتقها القيام
بحمالت تشجير واسعة وإعادة البنى
تضـررة والعمل الـتحـتية لـلمشـاريع ا
ـساحـات اخلـضراء عـلى اعـادة نشـر ا
الئــمـة فــضال عـن تـوفــيــر الــظــروف ا
لـنـمــو الـنـبـاتـات الـرعـويـة كـمـا تـقـوم
ـساندة الـدائرة حـاليا بـحملـة واسعة 
الـدوائر البلدية في بغداد واحملافظات
ـرافق اخملـتـلـفـة لـلحـد من لـتـشـجـيـر ا
الـتـصحـر وإيـقاف زحف الـرمـال جتاه
األراضي الـزراعـيـة والسـكـنيـة لـغرض

مكافحة التصحر 
واعـلنت جامعة ديالى   عن نيل فريق
بـحـثي بـراءة اختـراع في زيـادة افراخ

فروج اللحم .
وقـال مـدير اعالم جـامعـة ديالى احـمد
عــبــد الـســتـار  لــ ( الــزمـان ) امس ان
(فـريق بحـثي كليـة الطب البـيطري في
جــامـعـة ديـالى نـال بـراءة اخـتـراع من
ـركزي الـتقـييس والـسيـطرة اجلـهاز ا
الــنــوعــيــة في وزارة الــتــخــطــيط عن
اســـتــخـــدام حــقن بـــيض الـــتــفـــقــيس
بــحـــامض اخلــلــيـك لــزيــادة الــكــفــاءة

مراسم: آزيديون يؤدون مراسم في معبد اللش 

تـــــــرد دعــــــوى تــــــخـص احلــــــروق أو
اعــتــداءات أدت إلى وفــاة عـلـى الـرغم
مـن وجود هذه احلاالت في مـحافظات
أخــرى في الــبالد" أمــا حـاالت الــقـتل
أكـــد "أنـــهــا تـــذهب إلى اخـــتـــصــاص

محكمة مكافحة اإلجرام".
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وحــــول األســــبـــاب الــــتي تــــؤدي إلى
الــتـوتـرات الـعــائـلـيــة يـذكـر أن "اغـلب
الــقــضـايــا كــانت اخلالفـات ?تــتــعـلق
بـأجـهـزة الـهـاتف ومـا يـتـصل بـها من
مـــواقع تـــواصل وانـــشـــاء الــعـالقــات
االلـكترونـية" مشـيرا إلى أن "تدخالت
األهـل في حيـاة الزوج مـن األسباب
الـتي تدفع إلى اخلالفـات فالكـثير من
احلـــاالت تــكــون إدارة األهل خــاطــئــة
بـعــدم تـرك الـزوجـ لـرسم مـصـيـرهم
والــتـــدخل بــحــيــاتـــهم مــا يــؤدي إلى

نزاعات وارتكاب حاالت تعنيف". 

وبــشـأن إجــراءات الـقـضــيـة أكــد أنـهـا
"سـهلة اإلجـراءات وال حتتاج إلى وقت
ـــتــهم إلصـــدار قــرار بـــحــســـمــهـــا فــا
ـشـتـكي عـادة ما يـكـونـان حـاضرين وا
وأحــيــانـــا نــحــتــاج إلى تــقــريــر طــبي
إلثــــبــــات حــــاالت الــــضــــرب فـي حـــال

وجودها".
ويـنبه علي إلى "حساسـية التعامل مع
الـقضـايا األسـرية ألنهـا تتـطلب األخذ
بـــنــــظـــر االعـــتـــبـــار إصـالح الـــعالقـــة
الـزوجــيـة وكـيـفـيـة حتـقـيق الـردع في
حـالة توقيف الزوج او عـدمها والنظر
إذا مـا كــان كـاسـبـا ويـعـيل عـائـلـة ألن
الـنـتائج قـد تكـون عكـسيـة وتؤدي إلى
تـــفــاقم اخلالفــات وانـــفــصــال رابــطــة
الـــزواج إذ أن كـــثــيـــرا من الـــزوجــات
يـشـتكـ مع طـلب عدم تـوقـيف الزوج
ــا تـكـون غــايـتـهــا مـجـرد الــشـكـوى أ
لـــغـــرض حتــــقـــيق الـــردع واألمـــر في
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ـوت احملـتم لـم تـسـتـطع الـنــجـاة من ا
عــلى الـرغم مـن إسـعـافــهـا. فــقـد أكـلت
احلـروق نــسـبـة واسـعـة من جـسـدهـا
ا يـكفي لإلدالء بـقصة لـكنـها عـاشت 

موتها.
نـية نهاية تـقول بشرى الـتي وافتها ا
ــهـووس ــاضي إن زوجــهــا ا الــعــام ا
ـــســـكــرات فـــاجـــأهــا بـــاخملــدرات ?وا
الـســاعـة الـرابـعـة صـبـاحـا في كـانـون
ــاضي بــيــنــمــا كــانت نــائــمـة األول ا
لــيـسـكب إنـاء الــنـفط األبـيض عــلـيـهـا
ويـشعل فـي جسـدها هالـة من الـنيران
اضـطـرتـهـا لـلـهـرب خـارج الـدار حتى
أخـــمـــدهــا اجلـــيـــران ونــقـــلـــوهــا إلى

ستشفى. ا
تـعـرضت بـشـرى لـعـنف الـزوجـيـة قبل
ــوت مـرات عــديــدة إحــداهـا حــادثــة ا
طـعنة بسك قدمت شكوى على إثرها
لـلمحكمة لتنتـهي حياتها أخيرا بهذه

أساوية. احلادثة ا
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وتــــؤشـــر اإلحــــصــــاءات الـــواردة إلى
احملــاكم ارتــفـاعــا مــؤسـفــاً في حـاالت
الــعـنف ضــد الـنــسـاء وحـتـى األطـفـال
وكــبــار الــسن لـكـن مـا هــو أخــطـر أن
حـاالت العـنف مؤخرا تـطورت إلى حد
الـقتل فـمثل حـالة بـشرى تـرد عشرات
احلـــــاالت إلى دور الـــــقــــضـــــاء ويــــتم
ـتـهمـ فـيهـا بـعقـوبات الـتـعامل مع ا

مشددة.
وأوردت إحــصــائــيــة رسـمــيــة أعــدهـا
مــجــلس الــقــضــاء األعــلى أن احملــاكم
الــعـــراقــيــة ســجــلت خالل عــام واحــد
(2019) نـــحــو 16.861 حـــالـــة عــنف
أسـري وعـلى الـرغم من ضـخـامـة هذا
الــعـدد لـكن كـثــيـرين يـؤكـدون أن هـذا
غــيـض من فــيض فــاحلــاالت الــتي لم
تـصل إلى احملاكم أكثـر بسبب سطوة
الـــرجل وخـــوف الــنـــســاء مـن عــواقب

الطالق.
وتـفيـد اإلحصـائيـة بأن حـصة الـنساء

كـانت األكبـر ب أعـداد دعاوى الـعنف
األســري فـقــد بـلـغت 12336 قــضـيـة
أمـا القضايا اخلاصة بتعنيف األطفال
بــلـغت 1606 بــيــنـمــا عــدد الـقــضــايـا
اخلـاصـة بتـعـنـيف كبـار الـسن وصلت

إلى 2919.
وطـبقـاً لإلحصائـية احـتلت العـاصمة
ركـز األول في قـضايـا الـعنف بـغـداد ا
األسـري بـتسـجـيلـها 4661 حـالة هي
مــجــمـوع 1635 قــضــيـة في مــحـكــمـة
اســـتــئــنــاف الــكــرخ و3026 قــضــيــة
سـجلـتهـا محـكمـة استـئنـاف الرصـافة
اضي بـينـما تـلتـها ذي خالل الـعـام ا
قــار بـتـسـجـيـلـهـا 2746 قــضـيـة عـنف

أسري خالل الفترة نفسها.
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وفـي الـعـام احلـالي بــعـد أن ضـغـطت
جـائـحـة كورونـا عـلى احليـاة األسـرية
ــتــخــصــصــون أن تــزداد هـذه تــوقع ا
الــقــضــايــا وهــذا مــا حــدث بــالـفــعل
ـيــة سـجـلت ـؤشـرات الــعـا فــجـمـيـع ا
ارتـفـاعـا مـلـحـوظـا في قـضـايـا العـنف
ـــنــزلي األســـري خالل مــدة احلـــجــر ا
واإلغـالق الــــــعـــــام الــــــذي فــــــرضــــــته
اجلـائـحـة واألمـر نـفـسه يـنـطبـق على
الـــــعــــراق مـن خالل مـالحــــظـــــة عــــدد
الـــــشـــــكـــــاوى الـــــواردة إلـى احملـــــاكم
اخلاصة بنظر دعاوى العنف األسري.
ويــقــول قــاضي مــحــكــمــة الــتــحــقــيق
اخلــاصــة بــقــضــايـا األســرة في بــابل
ـنزلي أحـمـد مـحمـد عـلي إن "احلجـر ا
ضـاعف قـضـايـا الـعـنف األسـري وهذا
مـالحظ من خـالل كـــثـــافــــة الـــدعـــاوى
الـواردة الينـا منذ بـدء حظر الـتجول"
مـؤكـدا إصـدار "مـئـات قـرارات اإلحـالة
إلـى مــحــاكم اجلـــنح بــحق مـــتــهــمــ

بالتعنيف".
وأضـــــاف الــــقــــاضـي في حـــــديث إلى
"الـقضاء" إن "احلاالت التي وردت إليه
ـا كانت فـي بابل لـم تكن ?خـطـيـرة ا
الـــــشـــــكـــــاوى عـن الـــــسب والـــــشـــــتم
واعـتداءات جسـدية وسحـجات لكن لم

الــنـهــايـة عـائــد إلى احملـكــمـة وهي من
تقدر احلالة بعد دراستها".

وبـخصوص حاالت اعـتداء األبناء على
اآلبــاء ذكــر عــلي أن "الــقـضــايــا بــهـذا
الــــشــــأن واردة أيـــــضــــا إلى احملــــاكم
ـتهـمـ فيـها ويـتـعـــامل الـقـضاء مع ا
بـحـزم وتطـبـيق عقــــــــوبـات رادعة ألن
ــتــهــمــ بــاالعــتــداء عــلى الــوالــدين ا
يـــــفـــــتـــــــــــــقـــــرون إلى أدنـى درجــــات
اإلنــســانــيــة ونــكــران فــضل الــتــربــيــة

والنشأة".
أزواج مـعنفون! وفي شأن متصل يؤكد
قــاضي األســرة وجـود "حــاالت اعـتـداء
وتــعـنــيف بـ األشــقـاء" الفــتـا إلى أن
ـيـراث هي ـاديـة وشـؤون ا الـقـضـايـا ا
أكــثــر األســبــاب الــتي تــؤدي إلـى هـذه
اخلـالفات" وال يـنـفي قاضـي التـحـقيق
وجـود "دعـاوى يقـدمـها أزواج يـعـانون
من تعنيف الزوجة الذي قد يصل حتى

". وحـــــول إلـى الـــــضـــــرب أحــــــيـــــانـــــاً
الــعــــــــــقــوبــات يــؤكــد أنــهــا "تـكــيف
بـحــسب الـقـوانـ الـنـافـذة السـيـــــمـا
قـــانــون الــعــقـــــــــــوبــات إذ ال يــوجــد
قـانـون خـاص بـالـعـنف األســـــــري وال
نـصـوص حتدد درجـة القـرابة" مـؤكدا
احلــــاجـــة الى "قــــانـــون شــــامل مـــراع
لـلـتقــــــــــاليـد والـعادات يـراعي توفـير
لــقـمـة الــعـيش لـلــزوجـة فـعـــــــــــنـدمـا
رأة يـحـكم الزوج بـعـــــــــقـوبـة تبـقى ا
بـال مـــعــــيـل وكــــــــــذلـك ان يــــتـــبــــنى
الــقـانــون تــوفـيــر مـأوى آمن لــلـنــسـاء
ــعـنــفـات الـهــاربـات من عــنف الـزوج ا

واألهل".
فــيــمــا خـلص إلـى ضـرورة "االهــتــمـام
بــاألســرة من قـبـل الـدولــة ومــنـظــمـات
ـــدنـي ودراســـة أســــبـــاب اجملــــتـــمـع ا
الـتعنيف ألن األسـرة هي نواة اجملتمع

وعماد إصالحه".
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اإلنتاجية ألفراخ فروج اللحم ) .
واضـاف عبد الستار ان (هـذه التقنية
اظـهرت حـصول تـفوق مـعنوي واضح
في نـــســبــة االفــراخ الــفــاقــســة وعــدم
حـــصــول تـــشــوهـــات ظـــاهــريـــة عــلى
االفــراخ  فـضال عن انـخــفـاض نـسـبـة

الهالكات فيها) .
وأوضـح عــبـــد الـــســتـــار  أن  (بــراءة
االخـتـراع اجرت عـملـية اقـتران تـقنـية
حـقن الـبيض بـتغـذية مـحلـول حامض
اخلـليك ألجنـة فروج اللـحم خالل فترة
احلـــضن حــسـن من نــســـبــة الـــفــقس
والــصـفـات الـنـوعــيـة وصـحـة االفـراخ
الــفـــاقــســة واالداء االنــتــاجي لــفــروج

اللحم ) .
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الـى ذلك قال مـديـر اعالم صـحـة ديالى
ان فـــارس الـــعـــزاوي   لـ  (الـــزمـــان ) 
(تراكمية حاالت الوفاة بسبب فيروس
كـورونــا في ديـالى بـلـغت حـتى الـيـوم
228 حــالـة بــعـد مـرور 7 اشــهـر عـلى
تـــســـجـــيل اول حـــالـــة وفـــاة بـــســـبب

مضاعفات الفيروس) .
ـئة من ان ( 90 بـا واضـاف الـعزاوي 
حـاالت الوفاة هي لـكبار الـسن اغلبهم
كــان يــعــاني امـراضــاً مــزمــنـة ووصل
بـــعــــضـــهم وهـم في حـــالــــة صـــعـــبـــة
ومـتأخرة جدا مؤكدا بان شهر تشرين
االول اجلـاري شهد انخـفاضاً واضحاً

في مــعـدالت الــوفـاة قـيــاسـا بــاألشـهـر
ـاضية مع ارتـفاع ملـحوظ في حاالت ا
الشفاء التي بلغ التراكمي لها اكثر من

10 االف حالة حتى االن ) .
والى نــاحـيـة مـنـدلي الـتـابـعـة لـقـضـاء
بـلدروز قال مدير الناحية مازن اكرم لــ
ان ( مــــدن شــــرق ديــــالى (الــــزمــــان ) 
ومـنــهـا مـنـدلي تـتـمــيـز بـتـدفق سـيـول
مـوسـمـيـة خالل هـطـول االمـطـار يـصل
مــتـــوســطــهــا خالل الــشــتــاء من 500
مـليون م/ الـى مليار م / 3 وهـي كمية
كـــبـــيــرة جـــدا لـــكن لألسـف تــهـــدر في
الــوديـــان واالنــهــر دون اي اســتــفــادة
لـــــعــــدم وجـــــود ســـــدود قــــادرة عـــــلى

استيعابها ) . 
واضـاف اكرم  ان (حصـاد االمطار في
مــنـاطق شــرق ديـالى لـو طــبق فـعــلـيـا
ســتـتـحـول الى واحـة خـضـراء وتـؤمن
يـاه لإلسالـة وسقي اكـتـفاء كـامل من ا
االراضـي والــبـــســــــــاتـــ الــزراعـــيــة
وتــفــادي مـواسم الــشح واجلــفـاف في

الصيف).
وأشــــــار  اكـــــرم   إلى أن ( االوضـــــاع
الـراهنة تتطلب جهوداً في تطـــــــــبيق
مــــــــضـام حـصاد االمـطار من خالل
بــــــنــــــاء ســــــــــــــدود خــــــاصــــــة ســــــد
ــــثل اولـــويـــة تــــرلـــســـــــــــاق الـــذي 
ـــنــــاطق الى هـــــــــــامـــة وســــيـــنــــقل ا

وضــــــع اخر) . 
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ـقـراطي الـسـبت سـابـع عـشـر من تـشـرين االول احـرقت جــمـاعـة مـقـر احلـزب الـد
ذاعة ظهر اسم" ربع الله" واد الفلمية ا الكردسـتاني ببغداد ومن خالل الصور و ا
على اجلـدران في اشـارة يراد لـهـا ان تعـني تـبني اجملـمـوعة لـعـملـيـة احلرق ويـقول
صـحـفيـون مـثـلـما يـقـول الـعـارفون بـتـعـقـيدات الـوضع احلـزبي و االمـني بـبـغداد ان
قـراطي اغضبت بعضا من احلرق حدث ردا عـلى تصريحات لقـيادي كردي من الد

قادة احلشد.
ربـع الله ومن خالل الـصور هذه و صـور سابـقة اكـثرهم شبـاب من فئـات عمـرية ب
الـثامـنة عـشـرة و اقل قلـيال والى الـثالثـ وهو سن يـزداد االنـدفاع بـصـحابه نـحو
االفعال الـتي تزداد انتشـارا في ظل انعدام شبه تـام لسيطـرة االمن احلكومي وهذا
مـاال تـنـكره عـ الـفـرد الـبـسيط و ال يـنـكـره لـسـان احلـكومـة و ال لـسـان الـقـوى التي

شكلت هي احلكومة او القادرة على ازاحتها.
ـقتونه فـالنار الـنار و احلرق في الـتاريخ الـشيعي الـسياسي امـر ينـكره الشـيعة و 
تـذكرهم - مـع الفـارق- بـجمع احلـطب عـلى بيـت علي عـلـيه السالم و بـحـرق اخمليم
اء في التاريخ الشيعي هي رمز للمروءة و هي على انصـار احلس عليه السالم وا

ا منح خصمه بصف حق االرتواء وان حاربه. جوابهم و جواب علي 
قـر الذي جـرى حرقه بـكل هذا االندفـاع سوى مـبنى اسـتقـر في عاصـمة لكل لـيس ا
الـعراقـي وفـيه و لـسنـوات جرى تـسـهيل مـهام كـثـير من االخـوات و االخوة _وهـذا

قر الربيل. ليس منّا _الذين افتقدوا العالج و االمن فدخلوا بتزكيات ا
ـقـر ان جــرى حـرقه فـأن نــفس ابي مـهــدي و قـاسم سـلــيـمـاني ســتـشـعـران ولــيس ا
هتـم االن ان يـتوجه بسـؤال شرعي ألي مرجع ا لو تـمكن احـد من ا بالراحـة ور
ذي شعبـية حول اباحة ذلك العمل لكـان رده ابعد ما يكون عن االباحة فال االخوة و
كن ال العقل و ال الـتقاليـد و ال االحكام و ال الـفقه يجـوزون الفعلـة و ال الفعـلة هذه 
ان تـكون ردا عـلى تـصريح فـالكالم يـرد بالـكالم و كم في التـاريخ من عقالء اطـفوا

نارا اوشكت ان تندلع فتتسع و كم من حلماء كتموا الدخان حتى ينقطع.
يبـقى ان اقول ان الـتجـارب في احليـاة علمـت و تعلـم ان العنف
انا بـفكرتهم وان والهجـوم يزيد اصحـاب الفكـرة تعلقـا وا
عـــرض الــقــوة الــذي جــرى الــيــوم ســيـــثــبت لالخــرين ان
الـشـارع العـراقي ال يـحـكمه قـانـون و ال حتتـرم فـيه لذوي
الرأي اخملالف ارادة او وجودا وان العنف يحتاج حماية
لـرده و ان عـجزت عـنه اجهـزة الدولـة فـهنـاك من ال يعـجز

ه. عن تقد

-1-
ال والنفوذ كثيرون وبعضهم بارع في التمثيل يُظهر من احملبة تملـقون ألصحاب ا ا
واالخالص فـصوالً شـتى وكلُّ ذلك بـقـصدِ الـتـضـليل والـتـمويـه  النه في احلقـيـقة ال

يحب اال نفسه ومصلحته..!!
جرد أنْ تهّب عليه رياح الضيق نفض عمن كان لصيـقا به و ومن هنا تـراه أول ا

واالبتالء .
ـلـكـون ذرة من الـوفـاء هم الـطـبـقـة الـسـفـلى اخالقـيـا وهـؤالء االنـتـهـازيـون الـذين ال 

واجتماعيا بكل تأكيد ذلك أنَّ اعمالهم يندى منها جب االنسانية خجالً .
-2-

ـتـعـجـلـة علـى جـميـع الـناس ودون ولـيس من الـصـحـيح اصـدارُ االحـكـام الـقـاسـيـة ا
ارسون  –على مدار األيام  –من استـثناء ذلك أنَّ هناك فريقاً من النبالء األصالء 

واقف وجميلها ما يزينون به صحائف التاريخ ويثبِتُون ان البشرية بخير ... باهر ا
وهؤالء الـنـبالء يؤثـرون أحـبابـهم عـلى انـفسـهم  وال يـتخـلـون عـنهم بـحـال وهم بذلك

يُثبِتونَ أصالتهم 
واين األصيل من الدخيل ?

-3-
ومن جميل مـا سجل التاريخ للشاعـر السيد احلميري  موقـفه من سليمان بن حبيب

هلب  ا
فقد جاء في التاريخ :

ان ابا العبـاس السفاح ح استقام له األمر  خطب يـوماً فأحسن اخلطبة فلما نزل
نبر  قام اليه السيد احلميري فأنشده قائال: عن ا

دونكُمُوها يا بني هاشمٍ 
فَجَدِّدُوا من آيها الطامسا 
دونكموها فالبسوا تاجها 

ال تعدموا منكم لها ال بسا 
دونكموها ال علت كعبُ مَنْ 
أمسى عليكم ملكها نافسا 

خالفة الله وسلطانه 
وعنصر كان لكم دارسا 
قد ساسها قبلكُمُ ساسة 
لم يتركوا رطباً وال يابسا 

نبر فرسانَه  لو خيّر ا
ما اختار االَ منكم فارسا 

فلستُ مِنْ أنْ تملكوها الى 
هبوطِ عيسى منكُمُ آيسا

فال له السفاح 
سل حاجتك 

قال :
هلب وتوليه األهواز  ترضى عن سليمان بن حبيب بن ا

قال :
وقَدِمَ به عليه ..."  قد أمرتُ بذلك وكتب عهده ودفعه الى السيد 

فوات الوفيات / ج 221/ 1
هم : وا

ا كان طلبه إنّ السيـد احلميري لم يطلب لنفسه شيئا وا
ـهـلب مع الـسـفّاح تـسـوية ال متـعـلـقاً بـتـسـوية مـلف ابن ا
ـالحقة فـحسب بل تـسنـد اليه مـنصـباً خـطيراً تـرفع عنه ا

وتعيده الى الصدارة..
وهذا منتهى النبل والوفاء وااليثار .

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6788 Sunday 18/10/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6788 االحد 30 من صفر 1442 هـ 18 من تشرين االول (اكتوبر) 2020م

Í—u)« ¡UMÝ ≠ ÊU OA «

أكــثـر مـن مـرّة أدّى مــراد مـراسم احلج إلى
ـزارات الــديـنـيـة لـدى مــعـبـد اللش أقـدس ا
. "كــنتُ أتــبـع اخلــطــوات الــتي اإليــزيـــديــ
تــعـلّـمــتـهـا مـن والـدتي فـأســتـحمّ وأرتـدي
زار" البـس النـظـيفـة احـترامـاً لـقدسـيـة ا ا
يـخـبـرنـا عـبـر "تـويـتـر".هـذا الـعام لـن يزور
الــنـازح الــعـراقي الــشـاب اللش خـالل عـيـد
اجلـــمــاعــيـــة أو مــوسم احلج لـــدى أتــبــاع
الــديــانــة اإليـزيــديــة والــذي يــنـطــلق في 6
تـشرين األول من كل عام ويستمرّ حتى 13
ــنــاســبـات ــثّـل هــذا الــعــيــد أبــرز ا مــنه. 
الــديــنــيــة اإليـزيــديــة إذ يــتــوجه احلــجـاج
لـزيـارة ضريح الـشـخصـيـة الديـنـية الـبارزة
في تـاريـخـهم عـدي بـن مـسافـر (تـوفـي عام
1162) الـــواقع فـي اللش شـــرق دهــوك في
كـردسـتـان الـعـراق.يـقـول مـراد: "في كـل مرة
زرت اللش خـالل عيد اجلـماعـية كـنت اشعر
ـراسيم حتى بـفرحـة ال متنـاهية مـن بداية ا
نـهايـتهـا وترافـقني الـراحة الـنفـسيـة على
وسيقى الروحية التي تصل وقع أصـوات ا
إلـى أذني كلّ زائــر".هــذا الــعــام حــال وبــاء
كــورونـا دون إحـيــاء الـطــقـوس اجلـمــاعـيـة
الــسـنــويّـة إلى جــانب وفـاة خــرتـو حـاجي
إسـمـاعـيل وهـو بـابـا شـيخ اإليـزيـديـ في
ـرجع الـدينـي األعلى الـعـراق والـعـالم أي ا
ألتـبـاع الـديانـة مـطلع الـشـهـر احلالي.رحل
بــابــا شـيـخ عن عـمــر نــاهـز 87 عــامــاً وقـد
عـرف بتأثيره الكبير على اجملتمع اإليزيدي
خالل الـسنوات الـتي تلت اإلبادة اجلـماعية
في جـبل سـنـجـار (أو شـنـكـال كمـا يـلـفـظـها
ـــغــرّد اإليـــزيــديـــون) عــام 2014. يـــصف ا
اإليـزيــدي مـونـتي ابـراهـيم بـابـا شـيخ بـأنّه
كـان "متواضـعاً ومحـبّاً ويتـمتع بشـخصية
قلّ مـثيلها". ويضـيف: "أهمّ قرار اتخذه بعد
اإلبـادة كـان اقراره بـحقّ كلّ إيـزيـدية تـعود
مـن أيدي داعش بـاالحتـضـان وسط أهلـها.
وكـان يعامـلها كـأنّها لم تـذهب مختـطفة ما
ســهّل دمــجـهنّ في اجملــتــمع وزواجـهنّ من
أيــزيــديـ عــلى خالف مــا كـان يــحـدث في
الــســـابق".ويــحــكي الــنـــاشط والــصــحــافي
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إبـراهـيم اإليـزيـدي عن تأثـيـر بـابـا شيخ في
قــضــيــة الـنــاجــيــات إذ "كــان يــسـكـب عـلى
قدّسة "كانيا اء ا رؤوسـهنّ مياهاً من ع ا
سـبي" (الع الـبيضـاء) في معبد اللش كي
ال يـشعرن باإلحـباط وتصفـو نفوسهنّ".لدى
اإليـزيدين عـدّة أعياد عـلى مدار السـنة تدلّ
على ارتباطهم الوثيق بالطبيعية. أبرز هذه
األعـياد األربـعاء األحـمر أو "سـري سال" في
ـوسم أبــريل/ نــيــســان ويـحــتــفل خاللـه 
اخلـصـب وجتـدّد الـطـبـيـعـة وعـيـد "جـمـايـا
شـــيــخـــادي" أو اجلـــمــاعـــيــة وهـــو أقــدس
أعـيادهم ويـحتـفلـون به بـانتـصاف الـسنة
ـثّـل استـعـداداً لـفـصل وبـدايـة اخلـريف و
طر.ويقـول مونتي إبراهيم: "تعدّ الـشتاء وا
اللش أقــدس مــكـان عــلى األرض بـالــنـســبـة
لإليــزيــديـ وفــيــهـا أضــرحــة الـصــاحلـ
اإليـزيـديـ و"الـعـ البـيـضـاء" حـيث يـعـمّد
اضية كان يزور األطـفال. خالل السنوات ا
متدّ على 7 أيام اللـش خالل موسم احلج ا
نـــحــو 35 ألـف شــخص يـــومــيــاً".وانـــقــطع
اإليـزيـديـون عن أداء طـقـوسـهم بـعـد اإلبادة
عــلى يــد تــنــظــيم "الــدولــة اإلسالمــيــة" عـام
2014  لفترة قصيرة وينقطعون هذا العام
أيـضاً بسبب الوباء.وتمتدّ الطقوس لسبعة
أيــام ولـكـلّ يـوم مــنـهــا تــقـالــيـد وصــلـوات
مـخـتلـفـة أبرزهـا مـا يعـرف بـطقس الـسـما
ويــؤدّي كلّ مــســاء. ومـن الــطــقــوس أيــضـاً
تـعميـد البريات وهي أقـمشة طويـلة تغطس
ـزار. ــقـدس وتـعــلّق عـلـى مـدخل ا ـاء ا بــا
كـذلك طـقس الـقـاباغ ويـعـني أخـذ عجل من
ــعــبــد الــرئــيــسي إلى مــزار الــشــيخ بــاب ا
شــيــشــمس.وهــنــاك أيـضــاً رقــصــة خــاصـة
يـؤديـهـا اإليـزيـديـون في أعـيـادهم وتـسمّى
رقـصة الكوفند تعبيراً عن الفرح بالطواف
وتــشـــبه خــطــواتـــهــا وصــفــوفـــهــا رقــصــة
وسيقى دوراً مهمّاً في حج الـدبكة.وتلعب ا
اإليـــزيـــديـــ إلى اللـش إذ أنّ ال نـــصــوص
مــقـدسـة مــكـتــوبـة لـعــقـيــدتـهم بل تــنـاقـلت
األجــيـال الـصـلـوات واألقـاصــيص الـديـنـيـة
بــالـتـواتــر. وتـتـولّـى فـئـة خــاصـة من رجـال
عروف بالقوال حفظ الدين اإليزيدي ا

تـلك الصـلوات وتنـاقلهـا من جيل إلى جيل.
وفـي كلّ عــيـــد يـــردّد الــقـــوال الــنـــصــوص
ــقـدســة ويــرافـقــهـا بــالــعـزف عــلى الـدفّ ا
والـناي.ومن بـ تلك الـصلـوات ما يـترجمه
لـنـا مـراد من الـلـغـة اإليـزيـديـة: "يـا ربي عال
شــأنك وعال مـكـانك وعال ســلـطـانك يـا ربي
أنـت الكر وأنت الـرحيم يـا ربي دوماً أنت
اخلـــــــالق ودومـــــــاً لـك يــــــلـــــــيق احلـــــــمــــــد
ـغـرّد اإليـزيـدي: "يـحـتاج والـثـنـاء".ويـقـول ا
الـبحث فـي الديانـة اإليزيـدية إلى تـعمق في
الـفـلـسـفـة والـعلـم االزلي ومـا في طيـاته من
ــان لـلــوصـول الـتــدريـجي إلى مــعـاني اإل
الــنــور ولـيـس لالعـتــمــاد عــلى مـعــلــومـات
ــزيّــفـة أنّ ــعـلــومــات ا مــزيــفــة".ومن تــلك ا
اإليـزيدين يـعبـدون الشـيطـان أو أنّ اسمهم
مـشتقّ من اسم يزيـد بن معاويـة. لكنّ أتباع
الــديـانــة مع تـعـرّضــهم لـلــمـجــازر عـلى مـرّ
الـتـاريخ باتـوا مـنغـلـق عـلى مـعتـقـداتهم
ويـتـفادون نـقلـهـا لآلخـرين كمـا أنّـها ديـانة
غـيـر تبـشـيريـة ال تـقبل مـعـتنـقـ جدد وال
يـسـمح بـزواج األيزيـديـ من أبنـاء ديـانات
ـؤرخــون حــول مــصـدر أخــرى.ويــخــتـلـف ا
الـديـانة اإليـزيـدية ولـكن يـعتـقـد أنّهـا كانت

ديـانـة األكـراد قبل اإلسالم وفـيـها تـأثـيرات
ة وتـأثـيرات من من ديـانـات الـعراق الـقـد
الـزرداشـتيـة. ويعـتقـد أنّ الـشخـصيـة األبرز
في تـاريخها الشـيخ عدي بن مسافر أدخل
إلـيهـا تأثيـرات صوفيـة.ويصلّي اإليـزيديون
خـمس مـرات في الـيـوم وقبـلـتـهم الـشمس
ويــؤمـنــون أنّـهـم أبـنــاء االنـسـان األوّل آدم.
تـعتقد أسطورة اخللق األيزيدية بوجود اله
واحـد (خودي) خلق العـالم وسبع مالئكة
قـائـدهم طـاووس مـلك. ويـعـتـقـد أتـبـاع هذه
الــديــانـــة أنّ اخلــالق ال يــتــدخّل في شــؤون
الــبـشـريــة والـكــون بل أوكل أمـرهم لــلـمـلك
طـاووس.ويعدّ طـاووس ملك جتسـيداً لروح
ـعـتـقـدات اإليـزيـديـة ويـجـري اخلـالـق في ا
اخلـلـط بـيـنه وبـ الـشـيـطـان في الـديـانـات
االبـراهـيمـية ألنّ إحـدى األساطـير تـقول إنّ
طـاووس رفض السجـود آلدم ألنّه ال يسجد
اال لـــله وحـــده. يـــرفـض اإليــزيـــديـــون تـــلك
الـروايــة ويـصـفـونـهـا خــرافـة دخـيـلـة عـلى
مـوروثــهم الـديـني عـلـمـاً أنّ لـفظ "شـيـطـان"
ــة بـالــنـســبـة لإليــزيـديـ يــعـدّ إهــانـة مـؤ

فاهـيم غير دقيقـة عنهم.ويفصل الرتـباطه 
ـتـمـثـلة اإليـزيـديـون بـ الـقـيـادة الديـنـيـة ا

ــتـمــثـلـة ـدنــيـة ا بــبـابــا شـيخ والــقـيــادة ا
باألمير. 

يــشـــغل مــنــصب األمــيـــر حــالــيــاً حــازم بن
حتـس بك سعيد واخـتير في العام 2019
خـلفاً لـوالده حتسـ بك. وسيجـتمع القادة
الـدينـيون واألميـر الختيـار بابا شـيخ جديد
خـلفاً للزعيم الـديني الراحل.ويقوم اجملتمع
اإليـزيـدي عـلى تـقـسـيـمـات طـبـقـيـة خـاصـة
ــنع الــتــزاوج بـ يــفــرض احــتــرامـهــا و
أفـرادهـا. الطـبـقة األعـلى هي طـبقـة الـشيخ
الئـكـة الـسـتّـة ويـعـتــقـد أنـهـا تـنـحـدر من ا
وطــبـقــة الـبــيـر وتــعــني الـرجل الــكـبــيـر أو
ــريــد وتـمــّثل غــالـبــيـة الــعــارف وطـبــقـة ا
.وتـقـوم الــتـقـالـيـد االجــتـمـاعـيـة اإليــزيـديـ
اإليـزيدية عـلى تربيـة األطفال أخالقـياً بناءً
ـوروث الـديـني ويــصف الـصـحـافي عــلى ا
إبــراهـيم األيـزيـدي جـمـاعــته بـأنّـهم "مـكـوّن
سـالم كـانـوا دومــاً سـنــداً جلـيــرانـهم".ومع
الـسنـوات شهد اجملـتمع اإليـزيدي انفـتاحاً
تـدريجياً إذ بـاتت زيارة معبـد اللش متاحة
لـلجـميع ولـيست حـكراً عـلى أتـباع الـديانة
فــقط... قـد تــكـون زيـارتـه جتـربـة روحــانـيـة

فريدة لوال وباء كورونا.

حقل دواجن في ديالى
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تشاطر (الـزمان) عائلة الـعطار احزانها
بـــوفـــــاة الـــســـيــدة (»b???O????Š Â—) زوجـــة
شـقيق  —U?D?F? « ` U?  b?L?×? االســـتاذ 
—U??D??F?? « Íb??L???Š الــصــحـفـي والـكــاتب

.—UDF « —bOŠ ووالدة الدكتور
الرحمـة لها والصـبر والسلـوان الهلها

وعائلتها.
إنا لله وإنا اليه راجعون



الكذبة تصنع الندبة ... لذلك كل يوم تصيبنا الندبات دون رحمة أو شفقة. 
قـرأتُ مـنذ مـدة قصـة مـنقـولـة عن الدكـتـور علي شـريـعتي رحـمه الـله قـال  فيـها :
ـنـزل الذي عـنـدمـا كـنت خـارج الـبالد ربـطتـني عالقـة طـيـبـة مع جـاري كـمـا ان ا
اسـتــأجـرته كــان مــنـزله فـي يـوم من االيــام طــلب مـني ان ابــقى في مــنــزلـهم مع
طفـلتهم لفترة قصيـرة.. ألنه وزوجته أرادوا الذهاب الى السوق وقد وافقت وانا
في بيـتهم وقع قدح من يـدي ابنـتهم وانـكسـر.. فتغـير لـون وجهـها وظهـرت علـيها

عالمات اخلوف واالرتباك ....
قلت لها : مابالك

فقالت : اخاف ان تغضب مني والدتي
فـقـلت لـهـا : انـهـا مـسـألـة بـسـيـطة سـأقـول لـهـا ان الـقـدح وقع مـن يـدي وانـكـسر

وسأشتري لكم منه.
وبالفعل.. اخبر والدة الطفلة عندما انه هو الذي كسر القدح وسيشتري لهم .

ـفاجـأة  لقـد جاءت والـدة الطـفلـة في صبـاح اليـوم التـالي وقالت لي وهنـا تأتي ا
بلـهجة شـديدة : لـقد جاءتـني ابنـتي ليـلة امس وقالـت لي انها التـسطـيع النوم الن
ضـمـيرهـا يؤنـبهـا واعـترفت انـها هي الـتي كـسرت الـقدح ولـيس انت.. لـقد عـلَّمت

ابنتي الكذب وهي لم تكذب معي قط بكلمة واحدة ابدًا .
كان وانـا اشعر بـاخلجل  ألنـني اوالً نقلـت فكرة سـيئة عن يكـمل : لذلك تـركت ا

ة . سائل هينة ثانياً أدركت انها جر سلم للغرب ... كوننا نرى هذه ا ا
لقد أثارت لدي قراءة هذه الكلمات وحكمة  احلادثة اموراً عديدة...  

1- حـسن الـتــربـيـة صالبـة الــقـيم حالوة االخالق اجـادة الــتـصـرف شـجـاعـة
واجهة . ا

ارس بـأستمرار الكـذب وآل األمر ان يتحول لـدينا عادة لهـا مبرر انساني  -2
ضطر) . قصود ) أو (الكذب ا وأخالقي وفق قاعدة ( الكذب األبيض غير ا

حـو قضـيـة أننـا مجـتـمع كثـيراً مـا نـكذب وفي الـكذب بـارعون أيـاً كـان .. ذلك ال
! نعم ـسـلمـ ولـسنـا خـيرين ونـقـول اننـا مـؤمنـون ولن يدخـل اجلنـة غيـرنـا نحن ا
ـهم ان نـكون ـصـل الـقـائمـ الـصائـمـ لسـنـا للـخـمر شـاربـ ليس ا فـنحن  ا
ـهم أنـنـا للـشـهادة صـادقـ و مخـلـصـ أو عن الزنـا واكل الـسحـت مبـتـعدين ا
شـاهـدين ولـبـعض اآليات حـافـظـ فـنـحن مـسلـمـون... عـلى الـهم والـغم صـابرين

وأملنا في اجلنة داخل .
رتشي وظف ا أتسـاءل إن كنا النكذب ? كم ستكون حياتنا افضل ?  واتساءل? ا
والـسيـاسي الـسارق واحلـاكم الـقاتل لـو كـان لديـهم ضـميـر يؤنـبـهم كتـلك الـطفـلة
الـتي لم تـسـتطـع النـوم ألنـهـا كـذبت بـكسـر قـدح زجـاج  هل سـتحـدث أو تـسـتـمر

لدينا أزمة!! .
الـضـمـير يـولـد مع تـنشـئـة الـفرد .. فـإذا كـان ضـميـر الـفرد

كبير صغر كل شيء واذا مات .. مات معه كل شيء .
 نـواجه ازمـات حـقـيـقـيـة متـتـالـيـة لـيـست اقـتـصـادية او
سيـاسية بل أزمـة ( صدق ضمـير نزاهـة)  أعتقد أن
غيابهم بسبب غياب حسن األخالق وحسن الضمير .
تـهن الكـذب ونحـترف الـكذبـة وقلـما نـشعر اصبـحنـا 

بالذنب.. وكل يوم تزيد ندبة من كذبة .

ÂuKF « d×Ð rO¼«dÐ≈

بغداد

وتــوزيع عـوائـد الـثـروة الــنـفـطـيـة. أي
غـيـاب السـيـاسة الـنـفطـيـة لدى الـدولة

العراقية.
q¹bFðË WOMÞu « jHM « fOÝQð  «¡«dł≈
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أرادت احلـــكــــومـــة احلـــالـــيـــة جتـــاوز
إخـفـاقـات احلـكـومـة الـسـابـقة الـتي لم
تــمض بــإجــراءات تــأســيـس الــشــركـة
وكــذلك أخــفـقت في تــعـديل قــانـونــهـا.
وأضـــاعت الــوزارة الــوقـت في نــقــاش
لـلـبـحث عن األولـوية هل يـتم الـتـعديل
اوالً ام الـتأسيس ثم التعديل?. وفشلت
ـــســؤولــ في مـــحــاوالتــنـــا القــنــاع ا
احلـكـومة الـسابـقة بـضرورة إسـتثـمار
الــوقت والـسـيـر فـي خط مـوازٍ يـسـعى
فـي آن واحـــد في إجـــراءات تـــأســـيس
الـشـركـة وكـذلك تـقـد مـشـروع قـانون
لــلـتــعــديل لـكن نــداءتــنـا لم تــلق آذانـاً

صاغية. 
وحـسـنـاً مـا فـعـلت احلـكـومـة احلـالـيـة
ووزارة الـنـفط حـيث سـعت بعـد نـقاش
طـويل مع الـدائرة الـقانونـية فـي امانة
مـــجــلس الــوزراء ان يـــصــار الى قــرار
مــــــجـــــــلس الــــــوزراء 109 فـي 22 اب

2020 والقاضي: 
ـــوافـــقــة عـــلـى مــشـــروع قـــانــون 1- ا
الــتـعـديل األول لــقـانـون شــركـة الـنـفط
الــوطـــنــيــة الــعــراقـــيــة واحــالــته الى
مـجــلس الـنـواب اسـتـنـاداً الى احـكـام
ـادت (/61أوالً و /80الــبـنـد ثـانـيـاً) ا
من الـدستور مـع االخذ بعـ االهتمام
رأي الــدائــرة الــقـانــونــيــة في األمــانـة

العامة جمللس الوزراء.
ـــوافـــقـــة عـــلى الـــبـــدء بـــإكـــمــال 2- ا
مــســتـلــزمــات تــأسـيس شــركــة الــنـفط
الــوطــنـيــة من خالل قــيــام اسـتــشـاري
يـــخــــتـــاره مـــجـــلـس إدارة الـــشـــركـــة
ـوافقة مـجلس الوزراء عـلى حتديد و
ـوجـودات الـثـابــتـة لـلـشـركـات قـيــمـة ا
ـمـلوكـة تـمـهيـداً لـفك الشـركـات ونقل ا
حـقوقها والتزاماتها وتمليكها للشركة
ـادت دون بـدل انـسجـاماً مع احـكام ا
(5/1. 7/5 ). مـن قـانـون شـركـة الـنـفط

الوطنية. 
وبـالـفـعل أحـال الـسـيـد رئـيس مـجلس
الـنـواب مشـروع قـانون الـتـعديل األول
الى جلـنة الـطاقـة والنـفط النـيابـية في
22 أيـلول 2020 ووجـه بإجراء الالزم
عـــاجالً. وكــذلك كـــلف الــســـيــد رئــيس
الــوزراء وزيــر الـنــفط لـلــقــيـام إلكــمـال
مـسـتـلزمـات الـتأسـيس. الـكرة االن في
مـلـعب جلـنة الـنـفط والـطاقـة الـنيـابـية
الـتي أبدت بدورهـا استعـدادها الكامل
لـلمضي في اإلجراءات الـدستورية كما
صـــرح رئــــيـــســـهـــا الـــســــيـــد هـــيـــبت
احلـلبـوسي. وبالـفعل  تـشكـيل جلنة
فــرعــيــة بــخــصــوص دراســة مــشــروع
الـتعديل األول لقـانون الشركـة برئاسة
الـنـائب عبـد الـرزاق محـبـيس. وحسب
ـصـادر بـان الـلـجـنـة مـا اشــارت الـيه ا
عـقـدت اجـتمـاعـها األول يـوم اخلـميس
15 تـــــــشـــــــرين األول 2020 لـــــــوضع
خـارطـة طـريق لإلجـراءات الـدسـتـورية
لـتـمـريـر الـتـعـديل وتـضـمـنت اخلـارطة
اسـتـضـافـة اخلـبـراء وقـيـادات الـقـطاع
ـعــرفـة ارائـهم ومـنــاقـشـتـهم الــنـفـطي 

قترحة.  حول التعديالت ا
 WLOK « …—«œû  UM²F «— WOMÞu « jHM «

ان اسـتـقـرار إدارة الصـنـاعـة النـفـطـية
وخـــاصــة االســـتــخـــراجــيـــة تــتـــطــلب
ـركــزيـة اخلــروج من شــرنـقــة اإلدارة ا
الـتي تـكبـل بهـا الـقطـاع طـوال العـقود
ـاضــيـة وان من مـتــطـلـبـات االربــعـة ا
هذا االستقرار هو االستقاللية بشقيها
ـاليـة لذلك ـرونـة اإلدارية والـكفـاءة ا ا
جــاءت صـيـغـة الـقــانـون في جـوهـرهـا
لــتـوفـيــر عـوامل جنـاح الــشـركـة ودعم
ــجـــلس الــوزراء جـــهــة ارتـــبــاطــهـــا 
ـالـيـة لـتـسـيـير وتـوفـيـر اإلمـكـانـيـات ا
عـمـلـهـا لـتـكـون ذراعـاً مـقـتـدراً لـتـنـفـيذ
الــسـيــاســة الـنــفــطـيــة الـتـي تـضــطـلع
بــرســـمــهــا احلــكـــومــة ووزارة الــنــفط
االحتـادية. عـلمـاً ان النـماذج الـناجـحة
من الــشـركـات الـنــفـطـيـة الــوطـنـيـة في
نـتجـة تعتـمد سـياسـة الفصل الـدول ا
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ـستقـلة عـبئـاً على اقـتصاد ـنظـومة ا ا
اإلقليم والعراق. ومن هنا نتفهم حاجة
ـركز زيـد من التـفاهـمات مع ا األخـيـر 

في إيجاد مخارج لتحجيم الضرر. 
التعديالت الدستورية حاجة ضرورية
تــــأتـي احلــــاجــــة الـــــيــــوم الى إجــــراء
تـعــديالت دسـتـوريـة وكـلـنـا يـعـلم بـان
الــطـريق صـعب ومــعـقـد لـتــحـقـيق ذلك
ولـكـن ال زال األمل قـائـمـاً إلجـراء حوار
وطـــنـي واسع والســـيـــمـــا انَّ الـــشــارع
الـعراقي يسـتشعر بـضرورة هذا األمر
فـاحلوار يجب أنَّ يسلك  نـظرية النسغ
الـصـاعـد أي فـتح قـنـوات حـوار مـكثف
ـــعـــرفــة مع الـــشـــرائح اجملـــتــمـــعـــيــة 
الــتـصــورات لـلــتـعــديالت الـدســتـوريـة
ــــطــــلــــوبــــة ثم يــــصــــار الـى جلــــنـــة ا
مـتخصـصة للصـياغات القـانونية.  وال
نـدري مــتى يـحـ حتـقـيق ذلك بـالـرغم
من وجــود الــنـوايــا احلــسـنــة غــيـر ان
غـيـاب اإلرادة الـسـيـاسـيـة يـجـعل االمر
ــنـال.  صــحــيح ان الـدســتـور صــعب ا
يـعـتـريه الـعديـد من الـثـغـرات والبد من

 . اصالح االمر عاجال ام آجالً
شاكل التي يـبقى ان نؤكد بان مـعظم ا
اصـــابـت الـــبـــلـــد لـــيس فـــقط بـــســـبب
ـا في جانب الـثـغرات الـدستـورية وا
كـبير منها عدم تـوفر اإلرادة السياسية
لـتــشـريع الـقـوانـ وهـذا الـرأي له مـا
يـعـضده وخـاصـة في القـطـاع النـفطي
ــطـبخ ـقــدمـة ان ا فــكـمــا اشـرنــا في ا
شرف علـى كتابة الدستور الـسياسي ا
واد اخلاصـة بتنـظيم استغالل صـاغ ا
الـثـروة النـفـطـية بـشـكل قابل لـلـتأويل
ــلـــكــيـــة الــتي  حـــتى في مـــســالـــة ا
الــتـــوافق عــلــيـــهــا بــشــكـل غــيــر قــابل
لالجـتـهاد لـكن ذلك  تـقويـضه عنـدما

ستقلة.  بدأ اإلقليم ببناء منظومته ا
wDHM « ŸUDI « 5½«u  l¹dAð w  Ÿ«dÝù«

في الـذكرى اخلامـسة عشرة لالسـتفتاء
عــــلـى الــــدســــتـــــور والــــذكــــرى األولى
النـــطالقــة تـــشــريـن ال نــريـــد اجــتــرار
ـا يـكـتـنزه ـاضي واغـفـال احلـاضـر  ا
مـن أزمـات حــادة بــســبب اإلخــفـاق في
الــتـزام الـكـتل الــسـيـاسـيــة بـالـدسـتـور
ـطـلـوبـة وعــدم تـشـريـعـهــا لـلـقـوانــ ا
ـا لــتـنـظـيم هـذا الـعــقـد االجـتـمـاعي 
أدى الـى تـــفــــاقم االزمــــات وانــــطالقـــة
انـتـفاضـة تشـرين لـلمـطالـبـة باسـتقـالة
احلـكــومـة واجـراء انـتـخـابـات مـبـكـرة.
ويـبقى امام احلـكومة ومـجلس النواب
احلـــالــيـــ اغـــتــنـــام الــفـــرصـــة حــتى
ـبـكـرة تـشـريع االنــتـخـابـات الـقـادمــة ا
قــانـونــ مـهـمــ في تـنــظـيم الــقـطـاع

النفطي:
األول: تـــعــديل قـــانــون شــركـــة الــنــفط
الــوطـنــيــة: والـتــعـديل األول لــلـقــانـون
موجود في مجلس النواب ونحن على
قــنــاعــة ان  ذلك واثــبــتت احلــكــومـة
ووزارة الـنفط جديتها في دعم انطالقة
كن الـشركـة لـتنـميـة اجلهـد الوطـني 
لـلشركة ان تـشكل كذلك مدخـالً لتوحيد
ا فـيها الـعمـليـات النـفطـية في الـبلـد 

إقليم كردستان
الــثــاني: الــعــمل عــلى تــشــريع قــانـون
(اجملــلس االحتـادي لـسـيــاسـات الـنـفط
والـــــــغــــــاز) ويـــــــهـــــــدف ذلك الـى رسم
ســـــــيــــــاســـــــات الـــــــنــــــفـط والـــــــغــــــاز
واسـتراتيجياته ووضع رؤية للصناعة
الـنفطية التحويلـية وتنمية الصناعات
ـتعلقة بها لضمان االستثمار األفضل ا
لـهذه الـثروة وحتـقيق اكـبر عـائد مـنها
ـا وإقـرار سـيـاسـة نـفـطـيـة مـتـكـامـلـة 
يــتــنــاسب والــتــطــورات االقــتــصــاديـة

والتكنولوجية.    
لــــــقـــــــد آن األوان العــــــادة الــــــنــــــظــــــر
بـالسيـاسات النفـطية الراهـنة والعمل
ـــشــتــركــات لـــتــوحــيــد عــلـى إيــجــاد ا
ا يحقق إسـتغالل الثروات الطبيعية 
مـصـلـحـة العـراقـيـ والتـوجه الى حل
ركز جـاد للخالف النفطي العالق ب ا
واالقـــلـــيم بـــعـــد ان خـــاض الـــطـــرفــان
ة في بعض جوانبها جتـارب كانت مؤ
ـواطـن واالجــيـال فــرطت فـي حــقــوق ا
الـقـادمـة وفـشـلت في تـوظـيـف إيرادات

هذه الثروة لبناء الدولة.

بل يــفــتــرض ان تــكــون مــتــمــثــلــة في
صـياغـة مواد دستـورية بـإجتاه وحدة
إسـتغالل وإستثمار الـثروات النفطية.
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جــرت مــحــاوالت كــثــيــرة لــتــصــحــيح
ــســارات الـتــشــريــعـيــة في الــقــطـاع ا
الـنــفـطي ومـنـهـا قـانـون شـركـة الـنـفط
الـوطـنـيـة الذي شـرعـته احلـكـومـة عام
ـانية رر في الدورة الـبر 2009 ولـم 
األولـى (2010-2006) بـــــــــــســـــــــــبـب
انـية وأعيدت مـناقشة اخلالفـات البر
ـانيـة الثـانية الـقانـون في الدورة الـبر
(2014.2010) ولـم تــــفـــــلـح الــــكـــــتل
ــانـيـة فـي تـمـريــره وفي الـدورة الــبـر
انية الثالثة (2018.2014)  بُذل البر
جـــهـــدُّ ســـيـــاسيُّ وتـــشـــريـــعيُّ وجنح
ـــان الـــعـــراقـي ألول مـــرة بـــعــد الـــبـــر
الــتـغـيـيـر بــتـمـريـر قــانـون مـهم يـضع
األطـار الـقـانـوني واإلداري للـعـمـلـيات
الـنفطية في 5 آذار 2018 وكـان هناك
ـــاني وطـــني عـــلى شـــبه إجـــمـــاع بــر
إقــراره. غـيــر أنَّ احلـكـومــة اإلحتـاديـة
طـــعـــنـت فـــيه فـــنــــقـــضت احملـــكـــمـــة
اإلحتـادية بـعض بنوده في 23 كـانون
الــــثــــاني 2019. ورغـم أنَّ حــــكــــومـــة
ـهـدي تعـهـدت بـضرورة الـسـيـد عبـد ا
تـــعـــديـــله وتـــفـــعـــلـــيه كـــمـــا جـــاء في
بـرنـامـجـهـا احلـكـومي في 24 تـشـرين

األول 2018 لـــــــكـن ذلـك لم يـــــــتـم رغم
. مرور عام
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ـفـارقـة الـتي يجـب الوقـوف عـنـدها وا
ـتــعـلـقـة بـالـثـروات في الــتـشـريـعـات ا
الـنـفــطـيـة والـغـازيـة تـبـدو جـلـيـة لـدى
رر ـتابع في هذا الشـأن فعندما  ا
قـــانــون الـــنــفـط والــغـــاز من مـــجــلس
الـوزراء فـي شـباط 2007 تـقـف الكـتل
انية إلعاقته وعندما تتفق الكتل الـبر
ـانـيـة عـلى تـمـريـر قـانـون شـركـة الـبـر
الــنـفط الـوطـنـيـة في آذار 2019 تـقف
احلــكـــومــة اإلحتــاديــة بـــالــضــد مــنه.
الـــيـــست هـــذه مـــفـــارقـــة? واخلالف ال
يـقـتـصـر بـ الـسـلـطـتـ الـتـشـريـعـية
والــتــنــفـيــذيــة بل يــتـعــدى الى داخل
أروقـة احلـكـومـة فتـرى هـنـاك وجـهتي
نـظـر مـخـتـلـفـتـ حـول إدارة الـثروات
الــنـــفــطــيــة وأنَّ مـــراجــعــة مــســارات
تـشـريع قـانون شـركـة الـنفـط الوطـنـية
يـشـيـر بـوضـوح أنًّ رؤيـة وزارة الـنفط
مـختلفة وأحـياناً متقـاطعة مع مجلس
الــــوزراء (األمـــانـــة الـــعــــامـــة جملـــلس
ـسـتـشـارين ومـكـتب الـوزراء وهـيـئـة ا

رئيس الوزراء).  
هــذه الـــدوامــة الــتي أدت الى إخــفــاق
الـــــــدولـــــــة في حتـــــــديـث أهم مـــــــرفق
إقـتصـادي للـبلـد جاءت نـتيـجة عوامل
مـتشـابكـة كثيـرة لعل من أهـمهـا غياب
الـرؤية الواضـحة في الفـقرات الواردة
لـكية وإدارة ـتعلـقة  في الـدستور وا

بغداد
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الــــســــؤال الــــذي يــــجــــول فـي أذهـــان
الـكثـيـرين بعـد نحـو عقـدٍ ونصف عـقدٍ
مـن الـزمن من إقـرار الــدسـتـور هل أنَّ
هــذه الــوثــيــقـة األســمى ســاهــمت في
حتــــســـ الــــبـــيــــئـــة الــــســـيــــاســـيـــة
واإلقــــتـــصــــاديـــة? ام أنَّــــهــــا واجـــهت
حتـــديــات في الـــتــطــبـــيق? الــواقع أنَّ
الـعراق واجه والزال حتديات وجودية
ـاضــيـة يـجب كــبـرى طـوال الــسـنـ ا
أخـذها في احلسبان عـند اإلجابة على
هـذا التـساؤل وبـشكل عـام أتصور أنَّ
هـناك عدة إشكـاليات عند مـناقشة هذا
األمر اإلشكالية األولى تتعلق بضعف
إلــتـزام الـطـبـقــة الـسـيـاســيـة بـفـقـرات
الـدستـور   وأخرى تـتعـلق بأنَّ بعض
ــواد الـدســتـوريــة كـانت غــيـر قـادرة ا
عــــلى تــــوفـــيــــر األرضــــيـــة مـن حـــيث
صـياغاتـها القانـونية وعـدم وضوحها
فـي الـــتـــمـــهـــيــــد حلل الـــنـــزاعـــات أو
اخلـالفــــات فـي حــــ يـــــفــــتــــرض أنَّ
الـقواعد الدستوريـة تتمثل في تسوية
اخلـالفـات ال في إحـداثـهـا وإشـكـالـيـة
ثـالثة في محاوالت اإللتفاف على مواد
الــدسـتـور وتـفـسـيــرهـا بـالـشـكل الـذي

يحقق رضا الطبقة السياسية.
وحدة الثروات الطبيعية والدستور
هـل جنح دســـتــور 2005 فـي حتــقـــيق
وحـدة الثروات الطبيعة في العراق? ال

ــواد الـدســتــوريــة الـتي أتــصــور أنَّ ا
تـناولت الثـروات الطبيـعية (الواقع لم
صـطـلح في الـدستـور) وما يـرد هـذا ا
ورد هــو (الــنـفط والــغـاز) و إهــمـال
ــعــادن الــتي يــزخـر فــيــهــا الــعـراق ا

ــواد الـدســتـوريـة 111 قــنـاعــتـنـا أنَّ ا
و112 جـاءت مـربكـة وضبـابيـة وقابـلة
لـلتـأويل واإلجتـهادات ولم تـساهم في
ـــا أحــــدثت خالفـــات حـل اخلالف وإ
بـ مكونات اجملـتمع العراقي. ويجب
الــئًال نــحـمل تــبـعــات األمـر فــقط عـلى
جلـنــة كـتـابـة الـدسـتـوريـة الـتي تـولت
ــا يـتــحــمـلــهـا صــيــاغـات مــواده وإ
ـــطــبخ الـــســيــاسـي) الــذي جتــاوز (ا

تصورات اللجان اخملتصة.
إنَّ الــلـجـان اخملــتـصـة الــتي إشـتـركت
ـانية عام 2005 كانت فـيها الـكتل البر
قـد أعدت نـصوصـاً لثالثـة خيارات في
مــجــال الـثــروات الــطـبــيــعـيــة كــمـواد
دســتـوريـة حــاكـمـة في مــلـكـيـة وإدارة

وتوزيع عوائد الثروة وهي:
اخلــيـار األول: إنَّ الــثـروات الــنـفــطـيـة
ـعـدنيـة ملك لـلشـعب العـراقي تدار وا
من قــبل احلـكـومـة الـفــيـدرالـيـة والـتي
ســتـخـصص نـسـبــة من عـوائـدهـا الى

نتجة وفق قانون. ناطق ا ا
اخلـيـار الـثـاني: إنَّ الـثروات الـنـفـطـية
ـعـدنـية مـلك لـلشـعب الـعـراقي تدار وا
من قـبل احلكـومة االحتـادية بالـتعاون
مع حـكومات األقاليم وتخصص نسبة
نتجة وفق ناطق ا من عـوائدها الى ا

قانون.
اخلـيار الثـالث: إنَّ الثروات الـطبيـعية
عـادن) مـلك للـشعب (الـنـفط والغـاز وا
الــعــراقي وإســتـغاللــهــا يـتـم من قـبل
حــــكـــومــــات األقــــلـــيـم  حتت إشـــراف
احلـكـومـة اإلحتاديـة وتـوزع عائـداتـها
ـنـتـجة بـنـسب مـعـينـة الى احملـافـظة ا
(%5) واحلــكــومــة االحتــاديـة(30%)

وحكومة األقليم (65%).
لـقـد كـانت اخلـيـارات واضـحـة ومـثلت
ــانــيــة رؤى وتــصــورات الــكــتل الــبــر
اخملـــتــــلـــفـــة وحـــاولـت رسم خـــارطـــة
ـلــكـيـة واإلدارة والـعـوائـد. لــتـحـديـد ا
طبخ السياسي لم يأخذ بأي غـير أنَّ ا
ـواد 111 هــذه اخلــيــارات وجــاءت ا
و112 مـن الدستور بشكل غير واضح
ادتاه قابلت للتأويل ومـبهم وكانتا ا
واإلجتهاد.  والزال العراق بعد خمسة
عــشـر عــامــاً يـعــاني أزمــة خـانــقـة في
اســـتــغالل أهـم مــصــدر مـن مــصــادره

الــطـبــيـعــيــة وهـذه األزمــة جنـحت في
تــــولـــيــــد أزمـــات أخــــرى ســـيــــاســـيـــة
وإقـتـصاديـة ومـجتـمعـيـة.  وقد شـهدت
الــسـنــوات مـنـذ 2006 وحــتى يــومـنـا
عـــجــز الــعـــراقــيــ عـن حل اخلالفــات
بــشـأن الــثــروات الـنــفـطــيــة والـغــازيـة
ـطـبخ الـسـيـاسي بـســبب إجـتـهـادات ا

عام 2005.
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ويـــســـتــذكـــر اجلــمـــيع أنَّ أول قـــانــون
حاولت احلكومة العراقية تشريعه بعد
إقـــرار الــدســـتــور هــو قـــانــون الـــنــفط
ــــواد والـــــغـــــاز ومع ضـــــبـــــابـــــيـــــة ا
الــدسـتـوريـة بـذل جــهـد طـيب من أجل
اإلتـفاق عـلى صيـغة مـعيـنة و تـمرير
الـقانـون في مجـلس الوزراء فـي شباط
2007. هـذه الــصـيـغـة حـاولت تـنـظـيم
إدارة الـثـروات الـنـفـطـيـة والـغـازية من
خـالل تأسـيس مـجـلس إحتـادي لـلـنفط
والــغــاز يـعــنى بــتـنــظـيـم الـعالقــة بـ
ـنتـجة ـركـز واألقالـيم واحملـافظـات ا ا
وكـذلـك يـنـظم اإلسـتـثـمـار األجـنـبي في
الـقــطـاع الـنـفـطي وأيـضـا وهـذا جـانب
مـهم ينظم اإلستثمار الوطني من خالل
تـشـكـيل شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة كذراع

تنفيذي للعمليات النفطية. 
ـانية حالت غـير أنَّ خالفات الـكتل البر
دون تـــمــريــر هـــذا الــقــانـــون وخــســر

الـعـراق فرصـة تأريـخـية لـوضع األطار
الــــقــــانــــوني واإلداري إلدارة الــــثـــروة
الــنـفـطــيـة وكـان يــفـتــرض كـذلك عـقب
تـمـريـر الـقـانـون أنَّ يـصـار الى قـانـون
أخـر لـتـنظـيم تـوزيع الـعوائـد الـنفـطـية
ادة 106 مـن الدسـتور إسـتنـاداً الى ا

ولم يتحقق األمر كذلك. 
مــاذا حــدث نــتـيــجــة هــذا اخلالف? مـا
جــرى بــعــد عــام 2007 هــو مــزيــد من
الـتشظي في إدارة الـثروة النفـطية ب
ركـز وتعـقدت األزمـة حيث األقـلـيم وا
كــانت في بـدايـتــهـا مـتــعـلـقـة بــنـوعـيـة
ــبــرمـة حــيث أبــرم األقــلـيم الــعــقـود ا
عـــقــود مــشـــاركــة وابــرمت احلـــكــومــة
ـركزية عقود خدمة ثم تطورت األزمة ا
من العقود الى اإلنتاج النفطي ومن ثم
أســتـفـحـلـت الى أزمـة تـصــديـر الـنـفط.
وأصــبــحت لــلــعــراق الــيــوم نــافــذتــان
وســيـاســتـان لــتـصــديـر الـنــفط اخلـام.
ورغم الـعديد من اإلتفاقـيات السياسية
ــبـرمــة بـ األقــلـيم واحلــكـومــة مـنـذ ا
2011 وحـتى يومنـا هذا فأنـها لم تكن
قــــادرة عـــلى الــــصـــمـــود. نــــاهـــيك عن
ـــتـــصـــاعـــد ذروته في أزمـــة اخلـالف ا
تـوزيع العوائد الـنفطيـة وغير النـفطية

وازنة.  وما رافقها من قضايا في ا
اذاً أنَّ الـنـصـوص الـدسـتـورية لـم تكن
ـنـاسب حلل األزمة نـاضـجـة بالـشـكل ا
ـسـتقـبل ولم تـأخذ في ولم تـنـظر الى ا
األعــتــبــار أنَّ ســيــادة الــعــراق لــيــست
مـقـتـصرة عـلى وحـدة الـشعب واألرض

ـــهـــام والـــصـالحـــيــات وان دور بـــ ا
الـوزارات ينحصـر في رسم السياسات
واالشـراف والرقابـة وليس الدخول في
الــشــؤون الـــتــنــفــيــذيــة. ان الــتــدهــور
احلـاصل في القـطاع النـفطي في بـلدنا
نـاجم عـن دمج الـصـنـاعـة الـنفـطـيـة مع
الـسياسة النفطية لذا فان فك االشتباك
هام والصالحيات في األدوار ب في ا
المح الــوزارة والـــشــركــة يُــعــدّ احــد ا

األساسية لتعزيز اإلدارة السليمة.
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ـاضــيـة هـو ان مــا افـرزته الـســنـوات ا
غــيــاب الــتـوازن بــ اجلــهــد الــوطـني
واألجــنـبي فـي الـقــطـاع الـنــفـطـي. فـقـد
اعــتـمـدت احلـكــومـات مـنـذ عـام 2010
عــلى اجلــهــد األجـنــبي وجــاءت عــقـود
جــوالت الـتـراخـيص لــتـطـلق رصـاصـة
الـــرحـــمــة عـــلى اجلـــهـــد الــوطـــني في
الـقطـاع. لذلك كـان الغـرض من اجلهود
الــتي بــذلـت مــنــذ وقت مــبــكــر الحــيـاء
الـنفط الـوطنـية ان تـنمـو وتتـطور هذه
الـــشــركــة مع الـــزمن لــتـــصــبح الــذراع
الـوطـني لـلـدولـة الـعـراقـيـة في الـقـطاع
االســتــخــراجي وان تــكـون قــادرا بــعـد
فــتـرة زمــنـيــة الـتـنــافس مع الــشـركـات
األجـنـبـيـة في تـطويـر اإلنـتـاج الـنـفطي
: جــنـاح وان الــتــوازن بــ اجلـنــاحــ
جـوالت الـتـراخـيص والـنـفـط الـوطـنـية
هما الضمانة لسالمة مسيرة القطاع. 
لــقــد بــانت عــورات الـعــديــد من عــقـود
اخلــدمـة الـتي  ابـرامـهـا خالل عـامي
2010.2009 عــــلـى عــــجــــلــــة وبـــدون
حتـوط بحجـة خضوعهـا لعقـد معياري
مـوحد. وجند وبعد مرور عشر سنوات
عـلـى ابـرامـهـا ان الـعـديـد من تـكـالـيف
احلـقـول الـنـفـطـيـة والـغـازيـة أصـبـحت
عـالـة على االقـتـصاد الـعـراقي. فـعنـدما
نــســتــعــرض الـتــكــلــفــة الــتـشــغــيــلــيـة
واالســتــثـمــاريــة لــلـبــرمــيل في حــقـول
جـــوالت الــتــراخـــيص ســتــجـــد بــونــاً
شـاسعـاً في تكـلفـتهـا اذ تتـراوح ب 4
دوالرات وتــصل الى اكــثـر من عــشـرين
دوالر لــلـبــرمـيـل الـواحــد. وهـذا يــعـني
بـبـسـاطة ان اجلـانب الـعـراقي واجلـهة
االســتـشــاريــة الـتي اعــتـمــدهــا لم يـكن
مـوفقـاً في تخمـ تكـاليف تطـوير هذه
احلــقــول واحـتــمــاالت تـذبــذب أســعـار

النفط في السوق الدولية. 
لـقد شكلت تكاليف حقول قيارة وجنمه
ـا وبــدرة واالحـدب احلــدود الـعــلـيــا 
جــعل االسـتـمــرار في تـطـويــرهـا بـهـذه
الـصيغة امراً صعـباً وجتلت مخاطرها
فـي اآلونــــة األخــــيــــرة حــــتـى اصــــبح
الــتـفـكــيـر جـديــاً في كـيــفـيـة تــخـلـيص

العراق من شرنقتها.
لــذلك تـأتي دعـوتــنـا لإلسـراع بــتـوفـيـر
مـستلزمات تأسيس النفط الوطنية هو
في ان تـأخذ مـهمـتهـا كبـديل وطني في
االسـتـمرار بـتطـوير هـذه احلقـول التي
قــد تــتـخــلى الــشـركــات عــنـهــا بــسـبب
ــالــيـــة او األمــنــيــة او قــد اخملـــاطــر ا
نـدفـعـهـا لـلـتخـلي عـنـهـا بـشـكل وبـاخر
لــتـقــلــيل حـجم اخلــســائـر الــتي تـكــبـد
الـقـطـاع من جـراء االستـمـرار بـها.  فال
ــضـي بــتــهـــيــئــة خـــيــار امــامـــنــا اال ا
مــسـتــلــزمـات جنــاح الـنــفط الــوطـنــيـة
ومــــنــــحـــهــــا الــــصالحــــيـــات الـالزمـــة
لالســـتــفــادة من الــشــركــات اخلــدمــيــة
واالسـتشارية لذا يجب ان حتظى هذه
ـسألـة األولويـة في برنـامج احلـكومة ا

ووزارة النفط. 
ونــــرى في الـــوقـت ذاته الـــعــــديـــد من
الـعثرات واخملـاطر التي مارسـها إقليم
كـردسـتان الـعراق في اسـتثـمار الـثروة
الـنفـطية والـغازية وبـدون الدخول في
الـتـفـاصيل الـتي نـاقـشنـاهـا في فـترات
عــــديـــــدة فــــمن الـــــواضح الــــيــــوم ان
تــوجــهــات اإلقـــلــيم لــبــنــاء مــنــظــومــة
مـسـتـقـلـة السـتـخـراج وتـصـديـر الـنـفط
أصــبــحت تــشــكـل عـبــئــاً كــبــيــراً عــلى
ـعـادلـة اقــتـصـاد اإلقــلـيم. وأصـبــحت ا
ـــالــيــة واضـــحــة بـــان ازمــة اإلقــلـــيم ا
تـتناسب طرديا مع أسعـار النفط فعند
انــخـفـاض أسـعـار الــنـفط تـصـبح هـذه
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الزال يوم 15 تـشرين األول من عام 2005 يشكل مـعلماً مضـيئاً في تأريخ الشـعب العراقي ويسـتذكر الكثيـر إندفاع الشعب
للـمـشاركـة في اإلستـفتـاء رغم حتديـات اإلرهاب.  فـقـد أجنز الـعراقـيون أول وثـيقـة أساسـيـة بأيـاد عراقـية عـلى خلـفيـة إصرار
ستقبل. وقد أشاد الـكثير من فقهاء الدستور في رجعيـة الدينية العليا في الـنجف إلبراز اإلرادة الشعبية العـراقية في رسم ا ا

العالم الـعربي واإلسالمي والـغربي بهـذا اإلجناز التاريـخي وال يعنـي ذلك خلو الـدستور من الـثغرات حيـث يفترض أنه إذا 
االلتزام بقـواعده السليمة فبإمكانه أنًّ يعبد الطريق إلستقرار سياسي وإقتصادي وإجتماعي. وفي الوقت ذاته فإنًّه يعتبر مادة
حيـة غيـر جامـدة تتمـاشى مع متـطلـبات اجملـتمع وبالـتالي قـابلـة للـتعديل ضـمن إجراءات مـقنـنة يـنص عليـها فـيه. والدسـتور هو
القـانـون األعلى الـذي يـحدد الـقـواعـد األساسـيـة لشـكل الـدولة (بـسـيطـة أو مـركبـة) ونـظـام احلكم (مـلـكي أم جمـهـوري) وشكل
اني) ويـنظم السلـطات العامـة فيها من حـيث التشكـيل  واإلختصاص وواجـباتها وعالقـتها بالـسلطات احلكومة (رئـاسي أو بر
ـواطـنـ لـتـنـظـيم احلـياة األخـرى والـواجـبـات واحلـقوق لـألفـراد واجلمـاعـات ويـضع لـهـا ضـمـانـات. فـهـو وثـيـقة بـ الـدولـة وا
ـجملهـا على إستـقالل الدولة وسـيادتها ووحـدة أرضها وشـعبهـا وتدفع بإجتاه السياسـية واإلقتـصادية واإلجتـماعيـة وتؤكد 

وحدة ثرواته الطبيعية.

مواطنون يدلون بأصواتهم على الدستور

ورقة االستفتاء على الدستور

طلة حاليا على شارع رتفعة (وا ال طه في محلة تبة الكورد ا ولد نوري سـعيد ا
نـطقـة الـفضل) في رصـافة ـيدان الـتابـعة جـغـرافيـا  اجلـمهـورية مـقـابل منـطقـة ا
بــغــداد عـام 1888م من اب كــوردي من اهــالي قــضــاء كــفــري عــمل هــو وابـوه
خـطـيـبـان فـي جـامع االحـمـدي في اواخـر  الــقـرن الـتـاسع عـشــر ومـطـلع الـقـرن
العشـرين ومن ام عربيـة من عشيرة الـقره غول انـهى الرشدية الـعسكريـة ببغداد
قررة دة ا والتحق بـالكلية احلربية بأستـانبول ليتخرج ضابطا فـيها بعد اكمال ا

لدورة الضباط فيها.
ـلكي ار غـالـدمان اخـر سـفيـر امريـكي بـبغـداد في اخـريات الـعـهد ا يـقـول فالـد
والـذي بدأ عمله في الـعراق في بداية عام1954عن نـوري  السعيـد:(كان الباشا
كوردي االصل تـركي الثـقافـة عـروبي الهـوى عراقي احملـبة....و كـان دبلـوماسـيا
فرطـة) واقول انا انه من الطـراز االول على  الـرغم  من حدة  طبـعه وصراحـته ا
كان يعـتم على اصله الكـوردي   اعتزازا بتـغليب عراقيـته على انتمـاءاته الرئيسة
االخرى لـقد كـان الـرجل  مواطـنـا بغـداديا عـاديـا وبقي كـذلك حـتى بعـدان صار
واحدا من ابـرز سياسيي العراق والـعالم في الفترة اخلمـسينية حتى ان االذاعة
االمـريـكيـة كـانت تـوجه له الدعـوات بـ فتـرة واخـرى خملاطـبـة الشـعب االمـريكي
باعـتباره واحدا من جنوم السيـاسة البارزين في العالم.. لقـد كان نوري السعيد
انـسـانا بـسـيطـا يـحب االكالت الـبغـداديـة  وشربت حـجي زبـاله في احليـدرخـانة
وباجـة احلاتي في شـارع الشـيخ عـمر ويـشرب الـعرق ويـكـره الشـيوعـية. ويـقول
ـوسـوم الـدكـتـور يــوسف عـزالـدين فـي كـتـابه عن الـشــاعـر مـعـروف الــرصـاقى ا
ب(الـرصـافي يـروي سـيـرتـه) الـصـفـحـة (٢٨)  عـلى لـسـان الـرصـافي الـذي قـال
له:(كنت دائـم التـردد على بـيت الـباشـا الشرب الـعـرق والعب الـورق.) وفي نفس
لك فيصل االول الباشا نوري السعيد بوسام الرافدين الكـتاب نقرأ:عندما كرم ا
ناسبة من الدرجـة االولى ومن النوع العسكري كـتب الرصافي قصيدة ميـمية با

حتية لللباشا قال في مطلعها:
ته وسام الرافدين على صدر من

أل للرافدين وسام هو في ا
ابو صباح ومن به سعد العراق فثغره بسام

وكان البـاشا يحب اجليش العراقي باعتباره هو  والفريق جعفر باشا العسكري
سؤولية االولى فيه في فجر تأسيسه لذا كان ن تولوا ا من مؤسـسيه االوائل و
نـاسبـات الـوطـــنـية البس العـسـكريـة حـامال رتبـة فريق اول ركـن في ا يرتـدي ا
واخـرها في يوم 6 كـانوز الثاني (يـوم اجليش) لعام 1958 وكـانت اخر مناسبة
عسـكرية  يـحضرهـا في حيـاته وله صورة ملـونة عن حـضوره في االحتـفال وهو

يحمل رتبة فريق اول ركن
ـرحوم كأقـدم ضابط بـاجليش الـعـراقي يومـئذ  نـشرنـاها فـي كتـابنـا هذا٠ عن ا

الفريق الركن بكر صدقي باشا العسكري
تـولى نـوري الـســـعـيـد الـوزارة الـعـراقـيـة ١٤مـرة و كـان اول تـكـلـيف له بـتـولـيـهـا
بـتاريخ 23 اذار1930 بـعد انـتحـا ر  عبـداحملسن الـسعـدون عام 1929 وعـلى
اثر ذلك بـزغ جنم نـوري الـسعـيـد واخـر تـكلـيف له بـهـا كـان في االول من مايس
عـام 1958 وتـقـول الـسيـد عـصـمت السـعـيـد (زوجة صـبـاح نوري الـسـعـيد) في

مذكراتها الصادرة في لندن:
غادرة لك غازي  امر كال من نوري السعيد وياس الهاشمي وعائلتيهما  ان ا
الــعــراق بــعــد انـــقالب الــفــريق  بــكــر صــدقي بــاشــا عــام 1936حــفــاظــا عــلى
مـعـسـكر الـرشـيد) الحـقـا ونزل حـياتـهم..فـغـادر نوري الـسـعيـد مـطـار الهـنـيدي(
ـصريـ (اسرة  عـلي فهـمي باشـا) والد عـصمت وعائـلته في ضـيافـة انسـبائه ا
يكانيكي الطـيار صباح نوري السعيد(ت: 1958) االبن البكر ـهندس ا زوجة  ا

لنوري السعيد وتقول ايضا ان ياس الهاشمي وعائلته سا فروا الى سوريا.
ومن كالم السـيدة عـصمت الـسعـيد يـظهـر لنا ان بـكر صـدقي لم يـطرد خصـميه
ؤلف ح.ج). اتعـمدا(ا صادر ذلك خـطأ او  لـر انفي الـذكر كـما  ذكرت بـعض ا
ولـنـوري الـسـعـيـد مـؤلف عـسـكـري واحـد   بـعـنـوان( مـحـاضرات  عـن احلـركات

العسكرية للجيش العربي في احلجاز وسوريا).....ويكبيديا.
  ,والبـاشا نوري السعيـد شخصية جدلـية وخالفية تخـلتف االراء فيه ب مخون
له ومـخـلص لكن كـبـار من تعـاونوا مـعه من االنـكلـيز واالمـريـكان قـيمـوه ايـجابـيا
س بيل (1924.1870) . حتـدثت عن نوري السعيد وقالت: (اننا نقف ومنهم ا
امام قـوة جبارة ومرنة في وقت واحد فأما ان نعـملب معه يدا بيد او نشتبك معه
في صراع عـنيف  يـصعب الـنصـر معج فـيه)..اما الـسفـير االنـكلـيزي بـيتـرسون

فيصفه  بقوله:
(رجل صـعب االقــنـاع في بـلـد اسـمه الـعـراق لـم يـتـعـود شـعـبه االذعـان ألحـد او
اخلضـوع لسـلطـة لـكنه كـان يريـد بـناء عـراق  قوي عـلى الـرغم من كل الدعـايات
من احلـكـومات الـعـربيـة وشـعب الـعراق ضـده). لـقد كـان الـباشـا نـوري السـعـيد

رجال 
شـعـبيـا بـغداديـا من طـراز اصيل يـشـرب العـرق ويأكـل البـاجة عـنـد احلاتي  في
شـارع الـشـيخ عمـر او ابن طـوبان فـي منـطـقة الـشـيخ مـعروف في الـكـرخ ويحب
قامات العراقية شربت حجي زباله في منطقة  احليدر خانه مثلما هو  مولع با

ـطربـة العراقـيــة زهـور حس (1924. ويـــــسـتمع بـأستـــــمـرار الي اغـــاني ا
عروف االسـتاذ شـاكر علي الـتكـريتي وكان ـا استـأذن االعالمي ا 1964) ولر

يومـهـا مديـر اذاعـة بـغداد لـلـذهاب الى االذاعـة  بـ احل
واحلـ  كمواطن عادي  وهو  يومئذ اقوى رئيس وزراء
عراقي  مـتسـامح حجـز كرسـياً له  بـالقـرب من الـفرقة
ـوسـيـقـيـة  لـيـسـتـمع الى اغـاني مـطـربـته االثـيـرة. في ا
حــفل بـث حي بــدار االذاعـــة الالســلـــكــيـــة وكــان هــذا
اسمـها يـومذاك  في وقت  لم تكن اجـهـــــزة التـسجيل

احلديثة قد انتشرت. كما هي في وقتــــنا احلاضر.

 ø V½c UÐ ÊËdFA¹ ô «–U*

حقل نفطي في العراق
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ـية اول نـتـخب بـالبـطـوالت العـربـيـة والعـا ا
عـربيـا في البـليـارد اول في والسـنوكر اول

غرب اسيا بليارد وسنوكر?
ـــبـــارة الـــتـي بـــقـــيـت عـــالـــقـــة { مـــا هـي ا

بذاكرتك ومن كان جنومها?
- كـان لـقـاء ب الـعـراق والـباكـسـتان
في الـدورة االســيـويــة في مـكــاو كـان
الباكستان متقدم ولك اصرار العبينا
نتخب حقق معجزة وتفوق رغم ان ا

يا. الباكستاني مصنف عا
{ من هو اقرب العب الى قلبك?

- االعـب اخلــلـــوق واغــلب العـــبــيـــنــا
يـحـمـلـون االخالق الــطـيـبـة بـاحـتـرام

درب واالحتاد . اللعبة واحترام ا
{ من هـوً الالعب الــذي من الـصـعـوبـة ان

يتكرر بتاريخ العراق بلعبة البلياردو?
- الـعـاب الـبـلــيـارد مـتـجـددة وقـاعـدة
الـبــلـيــارد واسـعـة امــا في الـســنـوكـر

ميز العراق فراس كامل. االعب ا
ــكن اضــافــة ثالث اســألــة بـعــد من
قبلك استاذ لـكي تأخذ مساحة اوسع

باحلوار
ـية في العراق ـكن تاسيس اكاد { هل 

اللعاب البليارد?
ـــــكـن الــــعـــــمل عـــــلـى تــــاســـــيس  -
ــيــة مــتــمــيــزة لــوجــود كــوادر أكــاد

wFOÐd « ‚U²A  ≠œ«bGÐ

تــعـــد لــعـــبــة الــبـــلــيـــارد من االلــعــاب
ارسها عدد كثير من الشعبية الـتي 
الـشـباب وهم في مـقـتـبل العـمـر وكان
ــــركـــزي لـــلــــعـــبـــة دور في لالحتـــاد ا
ـــوهــــوبـــ مــــنـــهم  اســـتــــقـــطــــاب ا
ولتـسلـيط الضوء اكـثر حـورنا رئيس

االحتاد شمس الدين عبد العال
{ اين جتد لعبة البلياردو اليوم

- العاب البليـارد والسنوكر اصبحت
ـية رياضـة مـؤهـلة لـلـمـشـاركات الـعـا
بـعـد ان حتـقق الـعـديـد من االجنازات
الــعـربــيــة وغــرب اسـيــا وفي الــعـراق
قـاعدة ريـاضيـة كبـيرة تـمارس الـعاب
الـبـلــيـارد كـرة ثـامـنــة والـبـلـيـارد كـرة
ـصـنـفة اول تـاسـعة وهـي من الدول ا
عــربـيــا كـذلك في بــطـوالت الــسـنــوكـر
ركز االول عـربيا وصل العبـينا الـى ا

واول غرب اسيا ومصنف 16دوليا.
{ هل هـنــاك دعم مــالي لالعــبـ واالنــديـة

وللبطوالت التي يقيمها االحتاد?
- هناك ميـزانية محـددة التغطي كافة
ــعــســكــرات ــشــاركــات الــدولــيــة وا ا
درب الكفؤين التدريبية واستقدام ا

يا. عا
{ مــــا هي ابــــرز الــــنـــتــــائج الــــتي حــــصل
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يدخل مدرب منتخب الشباب قحطان جثير معايشة تدريبية مع فريق القوة اجلوية
. درب احملترف للحصول على شهادة آسيوية خاصة با

ـعــايـشـة لــلـمـدة مـن احلـادي عـشــر إلى الـرابع والــعـشـرين من الــشـهـر وتـسـتــمـر ا
اجلـاري وذلك ضمـن منـهـاج الـدورة الـتـدريـبيـة اآلسـيـويـة (بـروفـيشـنـال) لـلـمـدرب

. احملترف
ـشاركة في عـايشة مع الـقوة اجلويـة لكونه يـعتبر مـن أحد الفرق ا ويأتي أختـيار ا

قبلة. بطوالت االحتاد اآلسيوي خالل النسخة ا
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جـددت وزارة الـشـبـاب والـريـاضة
تــــأكــــيـــدهــــا بــــضــــرورة اإلســـراع
بــتــصــحــيـح األنــديــة الــريــاضــيــة
لـــوضـــعـــهـــا الـــقـــانــونـي وإقـــامــة

االنتخابات.
وقــال مــديــر عــام دائــرة الــتــربــيــة
البدنية والرياضة احمد عـــــــودة
ان الــــوزارة جـــــددت تــــاكــــيــــدهــــا
بـــضــرورة اإلســـراع بــتــصـــــحــيح
األنــديـــة الــريـــاضــيـــة لــوضـــعــهــا
القـانوني وإقامـة االنتـخابات وفق
القـانون 18 لسـنة 1986 وتعـديله

37 لـــــســـــنــــة  1988 وإكـــــمــــــــال
ضــوابـط وشــروط مـــنح وجتـــديــد
إجـــازة الـــتـــأســـيس حـــتى الـــيــوم
االخـير من شـهـر تـشــــــــرين االول

اجلاري.
وبـ عـودة أن األنـديـة الـريـاضـيـة
بـدأت تـتـمـاشى مع وزارة الـشـباب
والـريـاضـة لـتـحـقـيق تـلك الـشروط
والضـوابط من أجل منحـها إجازة

تأسيس.
وان هـــذه الـــشـــروط  والــضـــوابط
سـتـرتقي بـعـمل األنديـة الـرياضـية
ـــــصـــــافي األنـــــديــــة وجتـــــعـــــله 
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وسوي احمد ا

ـر يـوم واال مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي تـتـنـاقل جـولـة مـن جوالت ال
وزير الشباب والـرياضة  اخملصصة لالطالع عـلى استعدادات االندية
نافسـات الدوري فلم يـوفر الكابـ عدنان درجال العراقـية  واعدادهـا 
فـريقـا من فرق الـدوري اال وقـام بزيـارته حيث تـبـرز مواقع الـسوشـيال
شـاهد بل مـيديـا جوانب مـوسعـة من تلك الـزيارات بل التـكتـفي بتـلك ا
تـنقل  تـرحـيب الكـابـ وشد ازر الالعـبـ بحـضـوره بيـنـهم فضال عن
الوقـوف عن اهم احتـياجـات تلك االنـدية من خـالل اجللوس مـع اقطاب
تـلك االنـديـة وسـمـاع مـشـاكـلـهـا ومـعـوقـاتـهـا لـغـرض تـذلـيـلـهـا  ووضع

احللول الكفيلة لها ..
حـقـيقـة  تـبدو مـبـادرة وزير الـشبـاب والـرياضـة مـهمـة ومـناسـبـة تمـاما
تـلكه الـكابـ درجال من ـا  فـوقعـها كـبيـر وافاقـها اوسـع خصـوصا 
خـبــرة وجتـربــة واسـعــة ســواء من خالل الـتــدريب او  الــعـمل االداري
لذلك مـسالـة تلك اجلـوالت وجداوهـا هي ذات فائدة عـميـمة  خـصوصا
للـدوري العـراقي  الذي يـنتـظر اخلروج من قـوقعـة مبـارياته ومـحدودية
ـقـارنة مع اهـتـمـام اجلمـهـور الـرياضي جـمـاهـير بـعض تـلك الـفرق  بـا
ـية وتفضـيلهم بالـتاكيد ية ومـتابعة الـدوريات العا بتشـجيع الفرق الـعا

لتلك الدوريات على الدوري احمللي ..
ومن ضـمن مـا  تـنـاقله مـن اجواء  تـلك اجلـوالت لـقـاء اجـراء مراسل
تلفزيـوني مع وزير الشـباب والرياضـة اشار من خالله الى آالم الوزير
ـستمر ما ومعاناته  في مـساء تلك اجلوالت الـتي يجريها جـراء تنقله ا
العب وحقـيقة  ان اجابة الـوزير كانت شافـية نظرا  لـلجهد الذي ب ا
ــيــداني الــذي البــد ان يــتــسم به وزيــر الــشــبــاب يــبــذله فـي  الــعــمل ا
ستمر وحضوره الدائم  ب الرياضي والرياضة من خالل تواصله ا
اشدات وسماع مشاكلهم ومحـاولة تذليلها بالـشكل الذي يتيح غياب ا
طالبات التي ظلت اسطوانة دائمة مزمنة للواقع الرياضي على مدى وا

السنوات السابقة ..
ـرتـقب الـذي يـضطـلع به ـشـروع ا وفي سـؤال اخـر لـلـمـراسل بـشان ا
شروع ستغرب عدم ابراز جوانب من ا وزير الشباب والرياضة فان ا
الذي يعمل عليه الوزير والغموض الذي يلف محتوياته  خصوصا وان
شـروع لم تشـفي الغـليل ولـم تريح الـشباب اجابـة الوزيـر بشـان ذلك ا
زري  وعدم تمكن  افواج تـلض من واقعهم االقتـصادي ا العاطل ا
كـبيـرة من اخلريـج من خـروج من ازمتـهم الـتي يعـيشـها الـبلـد  ككل
جراء  ابعاد االزمة االقتصادية  جـراء انخفاض الطلب على النفط  من
خالل ما عاشه العالم من واقع فـرضته جائجة فايـروس كورونا اللع

..
طلـوب من وزير الشبـاب والرياضة ابـراز اي مشروع حيـوي  مثلما  ا
هـو احلـال مع تـداول  اصالحـات الـورقـة البـيـضـاء الـتي تـقـدم بـها في
ـتردي ـالـيـة خلـروج البـلـد من واقـعه االقـتـصـادي ا وقت سـابق وزيـر ا
والذي حـتما يـدفع اجلزء االكبـر من تردي هـذا الوضع  الشـباب جراء
افتقاد فرص العمل  والنسب الكـبيرة التي تؤشر  اعداد العاطل  من
جـانب الـشبـاب وابـتعـاد الـبلـد من جـراء ذلك عن مـواكبـة الـتطـور نـظرا
لغياب هذه الشـريحة من محور العمل وسـوق االقتصاد واالستفاد من

اليد العاملة ..
وهـذا االمـر بــالـنـســبـة لـوزارة مــثل وزارة الـشـبــاب والـريـاضــة يـشـكل
ـا تـشـكـلـه شـريـحـة الـشـبـاب من ثـقل هـاجـسـا كـبـيـرا  ومــهـمـا  نـظـرا 
رئيسي ومحـوري في اي قطاع  والسيـما ان  تعامل وزيـر مثل الكاب
عـدنـان درجـال مع ملف الـشـبـاب سـيسـهم بـشـكل وبـاخر فـي دفع تلك
الشريحـة  لتجرع جرعـات االمل والتفاؤل  الـتي يحتاجهـا شبابنا وهم
سـتقبل البلد  بـع ملؤها  الثقـة  فضال عن احملور الرئيسي ينظرون 
االخـر بــاالهـتـمـام بـالـواقع الـريــاضي واخلـروج من نـفق االزمـات الـتي
همة التي تتطلبها تالحق هذا القطاع بالبحث عن مصادر االستـثمار ا
 تلـك االندية  لـتمـويل  مـفرداتهـا  واالسهـام بشـكل وباخـر في اخلروج
ـميزين تالحقـة عبر االسـتعـانة بكم من احملـترف ا من عنق االزمـات ا
ـسابـقـات  خصـوصـا الدوري الـعراقـي الى افاق غـير والـدفع بشـكل ا
تلك الـتي كانت تقـيد مبـارياته من افـتقار اغـلب االندية
طـلوبـة  سواء ـناسـبة  واجلـهوزيـة ا العب ا الى ا
للـكوادر الـتدريبـية اضـافة لالعـب وقـدرتهم على
سابـقة الكـروية التي طاولـة في سبيل اجنـاح ا ا

يترقبها الكل ..
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نتخب الوطني لكرة القدم بشار ودع جنم ا
رسـن جــمـــاهــيـــر فــريـــقه بــيـــرســبـــولــيس
اإليــراني.وقـال رسن عـبــر مـواقع الـتـواصل
االجتماعي  أطالب اجلماهير بتفهم قراري
بـالرحـيل لن اجد مـثل هذا احلب والـتقـدير
والـدعم في مـكـان آخـر.وأضـاف جـلـست مع
درب ومدير النادي احـتراما لكم نعم لهم ا
احلق فالـفريق مـقبل عـلى نهـائي مهم وهم
بـحـاجـة لـكل عـنــصـر في الـفـريق لـكن نـحن
بـ 14العـبـاً فـقط تـأهــلـنـا إلى الـنـهـائي عـام
2018 فـالنـادي ال يتـأثـر برحـيل العب.وب

بالقول لن انسى وقوفكم معي عندما هتف
100 ألف مشجع في ملعب ازادي بعد وفاة
والـدتي ارجوكم ان تـتـفهـموا وضـعي هذا
القرار شخصي ومع التنسيق مع عائلتي.
وا حديثه بالقول في الـنهاية لست العباً
ايرانياً انا العب أجنبي وسأرحل يوما ما
ارجـــوا أن تـــســـاعـــدوني وتـــدعـــمـــوني في
مـــشــواري الــقــادم احــبــكـم اتــمــني الــسالم

للشعب االيراني وألنصار بيرسبوليس.
ؤمل ان يكمل رسـن إجراءات انتقاله ومن ا
الـى صــفـــوف قــطــر الـــقــطـــري خالل األيــام

قبلة. القليلة ا

فريق الزوراء
تنتظره

مواجهات
من العيار
الثقيل في
متاز ا

يـا واستقدام تخـرج شباب مؤهـل عا
درب مدرب اجانب تطور كفائات ا

واحلكام.
كـن الـسـيـطـرة عـلى قـاعـات الـبـلـيارد  }

نتشرة? ا
- احتــاد الــبـــلــيـــارد مــؤهل لـــتــقــد
االفـــضل بـــعـــد ان يــصـــبح له حـــريــة
الــقـرار ومــنح االجــازة وفــظــظــظـظق

الشـروط التي تامن خـدمة اجتـماهية
متميزة.

كن مشاركة مراكـز البليارد االهلية
في كافة نشاط االحتاد.

…dB³ « dJ F  r²² ¹ ¡«—Ëe «

¡UMO*« „U³ý w  WOzUM¦Ð
59 ومصـطفى مـحمـود في الدقـيقة

.90
واضــاف رشـيــد ان الـفـريـق اخـتـتم
مـــعـــســكـــره بـــعـــد مــبـــاراة الـــيــوم
وسيعود الى بغداد يوم غد السبت
الكمال حتضـيراته النطالق الدوري

متاز. ا
يـذكـر ان الزوراء سـيـفتـتح مـوسمه
واجهة مـن العيار الثقيل احلديد 

امام الشرطة.
ومن جانبه اعلن نـادي نفط ميسان
الريـاضي عن تماثـل رئيس الهـيئة

االداريـة يــحـيى زغـيــر لـلــشـفـاء من
فيروس كورونا.

وذكر النادي في بـيان ان الفحوص
الــطـبـيـة اكـدت تـمـاثل رئـيس نـادي
نفط ميسان يحيى زغير للشفاء من

فيروس كورونا.
واضاف نتقدم بـالشكر اجلزيل لكل
من كان لـه دور ايجـابي في الشـفاء
ـن تــواصل و لـــكل من رفع شــكــراً 
اكفه بالـدعاء . نسـأل الله عز و جل
صاب في العالم ان يرزق جميع ا

بالشفاء العاجل.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اخـتــتم فــريق نــادي الـزوراء بــكـرة
الــقــدم مـــعــســكــره في مـــحــافــظــة
ــيـنـاء في الـبــصـرة بــالـفــوز عـلى ا

االطار الودي.
وقــال الـنــاطق بــاسم الــنـادي عــبـد
الـرحـمن رشـيـد في حـديث صـحـفي
ان الــــزوراء تــــغــــلب فـي مـــبــــاراته
ـينـاء بالـفوز بـهدف الوديـة امام ا

دون رد.
ـبـاراة حـمـلت واوضح ان اهـداف ا
توقيع عالء عبد الزهرة في الدقيقة

U½Ë—u  vKŽ dB²M¹ ÊU O  jH½ ÍœU½ fOz—

الـــــريـــــاضــــيـــــة فـي دول اجلــــوار
ــــنــــطــــقـــةوأوضـح ان الـــوزارة وا
سـتواصل دعـمهـا ومسـاندتـها من
خـالل صــرف األمـــوال لالحتــادات
الـرياضـيـة والتـنـسيق مع الـدائرة
ـــــالـــــيـــــة في وزارة الـــــشـــــبــــاب ا
والـــريـــاضـــة فــضـال عن األقـــســام
األخـــرى الــــتي تــــعـــنى بــــالـــرواد
والــريــاضــة الــنــســويــة وريــاضـة
ــــعــــاقـــــ فــــضال عـن قــــســـــــم ا
الـــــكــــشـــــافـــــة.وأضــــاف أن وزارة
الـشبـاب والريـاضـة وضعت خـطة
مـستـقـبـلـيـة لـلنـهـوض بـالـريـاضة

العـراقيـة واالهتـمام بـجميع
الـــشـــرائـح  الـــريــــاضـــيـــة
ـــســتـــهــدفـــة في دائــرة ا
الـتـربـيـة الـبـدنـيـة وباقي
الـــــدوائـــــر األخــــرى ذات
الـــــــعالقـــــــة  في الــــــوزارة
والتنسيق الـكامل معها من

خالل إقـــامـــة مـــؤتـــمـــرات دولـــيــة
ومــحـلــيـة  لـلــنـهــوض بـالــريـاضـة
والــــــتـنسـيق مع وزارتي التـعليم
الــــعـــالي والــــتـــربـــيــــة لـــبـــحـــــث
ــوهــبـــــة في وتـــــطـويــر مــراكـز ا

العراق.
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حصـل نادي الـنـجدة الـريـاضي على
لـقب بــطـولـة أنـديـة بــغـداد لـلـشـبـاب
ــواي تـاي الـتـي أخـتـتــمت الـيـوم بـا
ــــركــــز الــــتــــدريــــبي عــــلى قــــاعــــة ا

للمنتخبات الوطنية ببغداد.
دة أربـعـة أيام واسـتمـرت الـبطـولـة 
مــتــتــالـيــة بــرعــايـة وحــضــور وزيـر
الـشـبـاب والـريـاضـة الـكـابـ عـدنان
درجـــال ورئـــيس جلــــنـــة الـــشـــبـــاب
انـية الـنائب عـباس والريـاضة الـبـر
علـيوي ورؤسـاء أنـدية وشـخصـيات
ريــاضـيــة عـديــدة فـضال عن تــواجـد
مــعـظم الــقـنــوات الـتــلـفــاريـة فــيـمـا
حصل نـادي الصـناعـات الكـهربـائية
بــأول مـــشـــاركـــة لـــهم فـي أنـــشـــطــة

ــركـز الــثـاني فــرقـيـا األحتــاد عـلى ا
واجلنـسيـة منـاصفـة مع الزعـفرانـية

ركز الثالث. على ا
وقــــال رئـــــيس االحتـــــاد الــــعـــــراقي
ــركـزي لــلــمـواي تــاي في بــيـان ان ا
وزيـــر الــشــبـــاب والــريــاضـــة تــكــفل
بــجـمــيع مــصـاريف الــبــطـولــة الـتي
كانت برعايته مقدما شكره وتقديره
لـــلــــوزيـــر عــــلى دعــــمه وحــــضـــوره

وتواصله اليومي مع االحتاد.
وأضاف علك ثناء وزير الشباب على
العـبــيـنـا وحــسن األدارة والـتــنـظـيم
ــهم وأهـــتــمــامـه بــاألبــطــال وتـــكــر
شـخصـيـا يعـد حـافزا كـبـيرا لـتـقد
األفضل مـنـوها الـى ان الوزيـر وعد
بـرعـايـة ودعم بـطـولـة أنـديـة الـعراق

ÍUð Í«uLK  œ«bGÐ W¹b½√ W uDÐ VI  nD ð …b−M «
ـقـبل أثر الـتي ستـقـام مطـلع الـعام ا
أعجابه باللعبة وأشادته باجلماهير
احلـــاضــرة وألــتـــزامــهم بـــالــوقــايــة
الـــصــحــيـــة مــشــيــدا بـــالــوقت ذاته

بـجـمـيع احلـكـام لـدورهم الـكـبيـر في
ستـويات الراقية إجناح البطـولة وا
الــتي قـــدمـــوهــا خالل حتـــكـــيــمـــهــا

لنزاالت البطولة.
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W‡I UF « q‡ UA*« q‡( W‡ UF «
عــقـده عـلى هـامش إنــعـقـاد اجلـلـسـة
ــشـاكل حــرصه وســعــيه حلــلـحــلــة ا
الـقـائـمة وتـوفـير الـدعم الالزم لـنادي
الـصـناعـة الريـاضي من أجل حتـقيق
رجـوة في صعوده الـهدف والـغايـة ا
ـمتـاز  مشـيراً إلى وتـأهله لـلدوري ا
شترك بـ الهيأت شهد أن الـلقاء ا
طـروحـات ومنـاقـشات مـكـثفـة وجادة
ومـنـطـقـيـة وسط أجـواء من الـتـفـاهم
والـــتـــقــبـل لــآلخـــر من أجـل تــقـــريب

ÊU e « ≠œ«bGÐ

عـادن منهـل عـقـد وزيـر الصـناعـة وا
عــزيــز اخلـبــاز جـلـســة مـشـتـركـة مع
الــهـيــئــة الـعــامـة والــهــيـئــة اإلداريـة
ـنـاقـشة لـنـادي الـصـنـاعة الـريـاضي 
ــــشـــاكـل الـــعــــالـــقـــة ــــعـــوقـــات وا ا
وتـأثـيراتـهـا وإنعـكاسـاتـها الـسـلبـية
عــلى مـسـتـوى الــنـادي خالل الـفـتـرة

رحلة القادمـة . السابقة وا
 وأكـــد عــزيــز  في مــؤتــمــر صــحــفي

ضي وجـهات الـنظر بـ الطـرف وا
قـدمـاً نـحـو بـنـاء نـادي مـتـكامـل قادر
باريـات والصعود إلى عـلى خوض ا
متاز  مشدداً على ضرورة الـدوري ا
مـعــاجلـة األخـطـاء الـسـابـقـة وتـذلـيل
ـعـوقات احلـالـية وجتـاوز الـعقـبات ا
والــصــعـوبــات الــقـائــمــة لـلــنــهـوض
ــســـتــوى وأداء الــنــادي وحتــقــيق
نـــتـــائج إيـــجــابـــيـــة في الـــبـــطــوالت

نافسات القادمـة . وا

UOÝ¬ ‰UDÐ√ Í—Ëœ wzUN½ sC²% WŠËb «
الــغــرب في قــطــر مــؤخــراً واســتــعــداد الــبالد حــالــيـاً
السـتضافة مباريات منطقة الشرق اعتباراً من منتصف
ـقبل فقـد أكد االحتاد اآلسـيوي لكـرة القدم أن الـشهر ا
قـطـر تـمـتلـك كل القـدرات الالزمـة من أجل االسـتـضـافة
باريات الـنهائية والـبنية التـحتية الطـبية الستضـافة ا

في أهم بطوالت األندية على مستوى القارة.
وقـال داتـو وينـدسور جـون أم عـام االحتاد اآلسـيوي
وقع االحتاد الرسمي "تسببت لـكرة القدم في تصريح 
ـضـيـفة جـائـحـة كـوفـيد-19 في جـعل اخـتـيـار الـدولة ا
لـنـهـائي هـذا الـعـام أمـر صـعب ومـعـقـد خاصـة في ظل
هـذه األوقـات احلـافـلـة بـالـتعـقـيـدات من نـاحـيـة الـسـفر

والقيود الصحية".
تعـددة فقـد كان االحتاد وأضـاف: "إلى جانب الـقيـود ا
اآلســيـوي لــكــرة الـقــدم يـســعى حلــمـايــة مــبـدأ الــلـعب
الـنظيف حـيث أن نهائي هـذا العام سيـكون من مباراة
واحـدة بشكل يـختلف عن الـسنوات الـسابقـة وبالتالي
كـنـا بحـاجـة لـضمـان عـدم حصـول أفـضلـيـة غيـر عـادلة

ألحد الفرق".
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أعـلن االحتـاد اآلسـيوي لـكـرة القـدم اجلـمـعة بـالـتوافق
مع االحتـاد الـقطـري للـعبـة إقـامة نـهائي دوري أبـطال
آسـيا 2020 في الـعاصمة الـقطرية الـدوحة حيث يقام

النهائي من جولة واحدة يوم 19 كانون األول.
ـنطقة وبـعد نهـاية مبـاريات دوري أبطـال آسيا 2020 
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{ لــوس اجنــلــوس - وكــاالت –كــشف
ي تـوم باركـر عن تشـخيص النـجم العـا
إصابته بـورم في الدمـاغ واشار تـقرير
جملــلـــة (او كي) إلـى أن بــاركـــر يـــعــيش
حاليـاً صدمة كـبيـرة.وبدوره نشـر باركر
عبـر صفـحتـه اخلاصـة على أحـد مواقع
الـتــواصل اإلجــتــمــاعي صــورة جتــمـعه
بـزوجـته وطـفــلـتـهـمـا وأرفــقـهـا بـرسـالـة
مــؤثــرة قــال فــيــهــا(مــرحــبًــا يــا رفــاق 
تـعــلــمـون أنــنــا الـتــزمــنـا الــصــمت عـلى
وسـائل الـتــواصل االجـتـمـاعـي لـبـضـعـة
أســابـــيع وقـــد حـــان الـــوقت إلخـــبــاركم
بـالـسـبب. ال تـوجـد طـريـقـة سـهـلـة لـقـول
هـذا ولـكن  تـشـخـيص إصـابـتي بـورم
خ ولـألسف وأنـــا أتـــلـــقى الـــعالج في ا
بالفعل. قـررنا  بعـد الكثـير من التـفكير
 أنه بدالً من االختـباء ومـحاولـة احلفاظ
عـلـى سـريــة األمــر  سـنــجــري مـقــابــلـة
ـــكـــنـــنـــا وضع جـــمـــيع واحـــدة حـــيث 
الـتــفـاصــيل وإعالم اجلــمـيـع بـاحلــقـائق
بطـريـقـتنـا اخلـاصـة. لقـد دُمـرنـا جمـيـعًا
تمـامًـا ولـكنـنـا سـنحـارب هـذا عـلى طول
الــطــريق. ال نـــريــد حــزنك  نـــريــد فــقط
احلب واإليـجـابـيـة وسـنـعـمل مـعًـا
عــــلى زيـــــادة الــــوعي بــــهــــذا
ــرض الـرهــيـب والـبــحث ا
عن جــــمــــيع خــــيـــارات
ــــتــــاحـــة. الــــعالج ا
ســتــكــون مــعــركـة
صـعــبــة ولـكن مع
حب اجلـــــــمــــــيع
ودعـــــمـــــنــــا
ســـنــــهـــزم

هذا).

ÊË“d  U½U¹œ

¡UDG « nýU  ‰U «

 …d UOŽ ‰UC½

VOD)« qÝUÐ

اخملرج الـسوري يـتابع تـصويـر فيـلمه الـروائي الطويل
(آلخر الـعـمر) تـألـيف سامـر مـحـمد إسـمـاعيل بـطـولة
رنا شميس  وإنتاج الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون.
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ي الـعــراقي تـولى مــؤخـرا اعــادة طـبع مــجـلـة االكــاد
ه. رشد باربعة مجلدات من اعداده وتقد ا
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اخملـرج الــعــراقي تــلــقى شــهــادة شــكــر و تــقـديــر من
مسـابقـة البـوابة الـرقمـية لـلـفيـلم القـصيـر الذي اقـامته
اضي عن وزارة الثـقـافة اجلـرائـرية في شـهـر ايلـول ا

مشاركته بفيلمه (اجنحة عارية).
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رّة ا جناحا بـاهرا وهذه ا
ـؤكّـد انــهـا ســتـشـكّل مـن ا
ضـجــة كـبــيـرة لــكن لـيس
ـــجـــال الـــتـــمـــثـــيل بل
ســيـجـمـعـهـا ديـو غـنـائي
ـــــغـــــني مع زوجــــــهــــــا ا
التـركي كـنان دوغـلو من
ــقــرر ان يُـــطــرح ضــمن ا
وقع قـبل وفقـا  ألبـومه ا

الفن.
وكــانــــــــت إنــتـشــرت عـبـر
مواقع التواصل اإلجتماعي
مـــؤخـــــــرا صـــورة جــمـــعت
سات مع جدتـها وقد أثارت
هــذه الــصـورة ضــجــة بـ
ــتــابــعــ الــذين بــعض ا
رأوا أن جــــــــــــــدة ســـــــات
كــــانت جــــمــــيـــلــــة في سن
الـشــبـاب واعـتـبـر أخـرون
أن سـات ورثت جمـالـها من

جدتها.
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ـديـر الـعـام لـدائرة الـفـنـون الـعـامة افـتتح ا
عـلي عـويـد معـرضـاً فـنـيـاً أقـامـته مـؤسـسة
هـــواجس لــلــثــقـــافــة والــفــنــون امس االول
ـعرض الـذي شارك فيه 62 اجلمـعة.وأقيم ا
ـندائي في ـعرفـة ا فـنـاناً عـلى قـاعة بـيت ا

حي القادسية من بغداد.
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ــمـثل الـلــبـنـانـي نـيـكـوال يـنــتـهي ا
مــــعـــوض االســـبــــوع اجلـــاري من
تصـوير مـسلـسل (خيط حـرير) مع
ـصريـة مي عـز الدين في ـمثـلـة ا ا
مصر ليشارك بـعدها فورا بافتتاح
مهـرجان اجلونـة السـينمـائي لهذا
الـعــام.ويــســافــر نــيــكــوال بــبــدايـة
ـقبل الى اسـتـراليـا ليـبدأ الـشهـر ا
تصوير مشاهده في فيلم استرالي

ضخم.
وكــان قــد فــاجــأ نــيــكــوال مــعـوض
ـتـابـعـ عبـر صـفـحـتـه اخلـاصة ا
عـــــلـى أحـــــد مـــــواقع الـــــتـــــواصل
اإلجــتـــمــاعي بــكــشـــفه عن دخــوله
عالقــة حب جــديـــدة مع شــابــة من
خارج الـوسط الفـني.وجاء ذلك من
خالل نـــشــره صــورة ظــهــر فــيــهــا

ـيـون تـايـلور { لـوس اجنلـوس -  تـبـرع الـنـجـوم الـعـا
ســويــفت وبــرادلى كــوبــر وكــيث أوربــان  بــكــيـتــاراتــهم

اخلاصـة في مـزاد مـوسـيـقى الـريف الـشـهـير من أجـل جمع
األمـوال لـلـعـامـلـ في هـذا اجملـال الـذين دمـرت جـائـحـة فـيروس

كورونا حيـاتهم من جهـتها قـالت دار كريستـيز للـمزادات اخلميس
ـاضي إن تـايـلـور سـويــفت وقّـعت عـلى الـكــيـتـار األسـود جـيـبـسـون ا
الصوتي الذى عزفت علـيه في العرض احلي الذي أدت فيه ألول مرة
أغنيتـها اجلديـدة (بيتي) في أيـلول ويأتي هـذا الكيـتار إضافة إلى

كن أن ية والتي   9آخرين صمموا خصيصًا للمغنية العا
جتني من خاللها 25.000 دوالر إلى  40ألف دوالر أمريكي

من عائداتها.
ـزاد أيضًـا الكـيتـار الكـهربـائي الذى لعـب عليه ويعرض ا
ـغني الـريفي جـاكسون برادلي كـوبر أثـناء أداءه دور ا
مـايـن في فــيـلـم (مـولــد جنــمــة) عـام 2018 وعـرض
الـكـيـتـار لــبـيـعه بـتـكــلـفـة تـتـراوح بـ 2.000 دوالر

و4.000 دوالر أمريكي.

ـــوســيــقـي الــســـوري شــارك في أمـــســيــة خـــمــاسي ا
(موسـيـقى من روح الـشـرق) الـتي احـتضـنـهـا مـسرح

الدراما بدار األسد للثقافة والفنون في دمشق.

كتبة الـوطنية االردنيـة حضر حفل إطالق دليل مديـر ا
(اسـتـراتـيـجـيـات ومـهـارات الـتـعـرّف والـتوجـه والـتنـقل
اآلمن لألشــخــاص ذوي اإلعـاقــة الــبــصـريــة ومــقـدمي
ؤلـفيه عـمر أبـو هنـية كـتبـة  اخلدمـة) الذي اقـيم في ا

ومحمد العودات.

ـية العـراقية الـقت محاضـرة مساء امس االول االكاد
اجلمـعة بـعنـوان(الدين والـدولة) ضـمن فعـاليـات رابطة
اجملالس الـبغدادية الثقـافية االلكترونـية بجلسة ادارها

السيد محمد اجلابري.

ـطربة االردنية حتل ضيفة على ا
قــنـاة (الــشــرقـيــة) مــسـاء الــيـوم
االحــد ضــمن بــرنــامج (اطــراف
احلـــديث)الـــذي يـــعـــده ويـــقـــدمه

االعالمي مجيد السامرائي.
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رئـيـسـة جمـعـيـة كـهـرمانـة لـلـفـنون اعـلـنت ان اجلـمـعـية
تـسـتـعـد القـامـة ســمــــبـوزيـوم الـرسم (الـطـبـيـعـة غـذاء
الــروح واجلـسـد) في رحــاب شـواطيء بــحـيـرة مــديـنـة
ـشاركة ـقبل  احلبـانيـة السـياحـية  صـباح االربـعاء ا

30 فناناً.

تايلور سويفت

بـــدافع شـــخـــصي مـــنـــهــا دون أي
ضـــــــغـــــــــــــــوط وأنه الحـظ قـــــــبل
اتــخـــــاذهــا تــلك اخلــطـوة بــأنــهـا
تـلــتـقي بــزمـيالتــهـا من الـفــنـانـات
احملــجـبــات وعــلى رأســهم شــمس
الــــبــــارودي وبــــدأت في اعــــتــــزال
الـساحـة الفـنيـة ثم أخبـرتني بـتلك
اخلـطـوة فرحـبت بـهـا ألن هـذا أمر
يسـعد كل زوج) وعن سـر ابتـعاده
عن الـســاحـة الــفـنـيــة قـال أن (ذلك
يــــــرجـع لــــــعــــــــدم وجـــــود األدوار
ــنــاســبـــة لــتــاريـــخه خــاصــة أن ا
السـينمـا احلاليـة أصبحت سـينما

مقاوالت) .
ـقـربون  في الـسـيـاق ذاته كـشـف ا
من الــفـــنــان الــراحـل أنه تــوقع أن
يــكـون فـيـلم (جـدو حـبـيـبي)والـذي
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ـصـريـة فـقــدت الـسـاحـة الــفـنـيــة ا
ــاضي أحـد والـعــربـيــة االربــعـاء ا
ابـــرز جنــومـــهـــا الـــذين احـــتـــلــوا
صــدارة تــلك الــســاحــة عــلى مــدار
مـرحـلـة الـسـبـعـينـات وحـتـى فـترة
قريبة من بداية القرن العشرين من
خالل سلـسلـة األعمـال التي قـدمها
عـبر السـينـما والـتلـيفـزيون والتي
تـــنــوعت بـــ األفالم الــعـــاطــفــيــة
والوطـنية والـدينيـة  وقبل دخوله
ــرضــيـــة األخــيــرة بــعــد رحـــلــته ا
ـر والـذي ـرض الـزهـا إصـابــته 
ابـعده عن الـساحـة الفـنيـة أجريـنا
مـعه حـوارا في مـنـزلـه بـعـد ارتداء
زوجـته شـهـيـرة احلـجـاب قـال فـيه

أن (ارتـــداء زوجــــته احلــــجـــاب 

ــر حـتى رحـلــة مـرضه مع الــزهـا
تدهورت حالته الـصحية في األيام

شاركته الـبطولـة لبنى عبـد العزيز
هـو فيـلـمه األخيـر لـيدخل بـعد ذلك

األخـيـرة واصابـته بـالتـهـاب رئوي
حــاد نـقل بــعـدهــا إلى مــسـتــشـفى
عادي الـعسكـري حتى أنتقل إلى ا

جوار ربه .
وكــان من أبــرز مــحـطــاته الــفــنــيـة
باإلضافـة إلى مشاركـته في العديد
ـــســرح ـــســـرحـــيــات عـــلـى ا من ا
ــســرح الـــقــومي رئـــاســته لـــهــذا ا
بـاخــتـيــار وزيـر الـثــقـافــة الـسـابق
فــاروق حــســنـي له وقــبل الــفــنــان
ـهــمـة رغم مــحـمــود يـاســ تـلـك ا
جنـومـيـته وتـنـازل عن راتـبه خالل

فترة الرئاسة.
وفـــــــي الــســيـاق ذاته أعــرب عـدد
من الــفــنــانــ عن حــزنـهـم الـبــالغ
ـمـثلـة هـالة لـوفـاة يـاس وقـالت ا
صــدقي أنــهـــا كــانت حتــلم دائــمــا

بــرؤيـته عــلى احلـقــيـقـة
حــتى جــاءت الــفــرصـة
ووقــــــــفت أمــــــــامـه في
مــــســـلـــسـل "األفـــيـــال"
فـوجـدته فـنـانـا مـبـدعا
عـنى الكلمة وانسانا 
ــــمــــثل خــــالـــد  وقــــال ا

الـــنـــبـــــــوي (أنـه تــعـــلم مـــنه
الكـثيـر ألنه كان هـرما من أهرام

الفن والثقافة).
فــيــمــا قــــــالت وزيــرة الــثــقــافــة
إيــــنـــــــــــــاس عــــبـــد الـــدا (أن
ســاحــة الـفــــــن واإلبــداع فــفـدت
أحد رموزها وجنمـا عبر بصدق
عن قــــضـــايــــا اجملــــتـــمـع الـــتي
ستبقى عالمة بارزة في تاريخه

الفني) .

برفقة حبيبـته وهما يقضيان وقتاً
ـتـعـاً عـلى شـاطئ الـبـحـر وعلّق
بــالـــقـــول :(ســـعـــادتي الـــتـي طــال

إنتظارها).
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عـليك مـقاومـة أوجاعك واالنـشغـال بالعـمل عن كل ما
يزعجك .رقم احلظ9.
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تـشـكـو ضـغـوطـاً وإحـراجـاً في الـعـمل وتـضـطـر الى
هماتك . تكليف بعضهم القيام 
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تــأكـد مـن حب احلــبـيـب لك بــشـرط أن يــثــبت ذلك لك
بأفعاله ال أقواله فقط. 

—u¦ «

تقـوى احلـيويـة وتـطرح الـتـحديـات ويـدور نقـاش حول
عالقة شراكة تخصّك.

»dIF «

ال جتـعل عـقـوبـة الـقـطع من راتـبك هـذا الـشـهـر عـقـبة
أمام اجتهادك بالعمل.
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تصـرّف بـرويّة واتـرك مـخـيّلـتك تُـملـي علـيك مـا يجب 
فعله.رقم احلظ.5
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ـواقف من شأنـها أن تغـير حـالتك إلى األفضل تمر 
بفضل تعلمك من الدرس.
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تـذكـر ان كل شيء يبـدأ في اخملـيّلـة. إنّه يوم مـناسب 
لتعزيز العواطف .
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ال تكثر من تـناول العقاقير الطبية حتى ال تشعر بآالم
عدة.  فى ا
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يـوم مـنـاسب لـتـكـثـيف الـلـقـاءات واالتـصـاالت . احذر
شاكل الزوجية والعاطفية. ا
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ــمل وحتب الــكــتــمــان يـوم انت ســريع الــشــعــور بــا
السعد االربعاء.
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إذا كـنت ال تمـارس الرياضـة استـفد من عـطلة نـهاية
األسبوع للقيام بنزهة .

 u(«

Âu−M «Ë X½√dz«Ëb « Âd¼

ضع مـرادف ومـعــاني الـكــلـمـات
بحيث حتـصل من خالل الدوائر
ـطـلـوبة: ـزدوجـة عـلى الـكـلمـة ا ا

(مسلسل تلفزيوني سوري):
- طائر خرافي

- قوم ذكرهم القران الكر
- بلدة لبنانية
- دمى لبنانية
- تناول باليد

- تقصيه من موقعه
- استعالم سري

- لقب شخصية لبنانية 
- ال يذاع مطلقا
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حتــــظى ال شـكّ ان الـــنــــجــــمـــة
ـثـلة الـتـركـيـة بـيـرين سـات 
بـشــعـبــيـة عـالــيـة في تــركـيـا
والعـالم الـعربي اذ انـها

تـــــــعــــــدّ مـن أبــــــرز
ــــــــــمــــــــــثـالت ا
الــتــركــيـات
ودائـمـا ما
تـــــــنــــــال
اعـمـاله

ــشـــاركــة قــال ــعـــرض واألعــمـــال ا وعـن ا
ـعـرض الــواقـعي شـارك به عـويـد(إن هــذا ا
فـنـانـون من مـخـتلف احملـافـظـات وهـذا يدل
عــلـى أن مــؤســــــســـة هــواجس لـــلــثـــقــافــة
والـفـنـون فـاعـلـة ولـهـا دور مـهم في احلـركة

الفنية).
ــعــرض الــفــني تــوزيـع شــهـادات وشــهــد ا
تــقــديـــريــة وجــوائــز
ودروع بـ الفـنـان

 . شارك ا
ومـؤســسـة هـواجس
تـأســست عـام 2012
وكـــــــــــــــــــــــــانــت أهــم
نـشــاطـاتــهـا مـلــتـقى
السـليمـانية ومـلتقى
هـــواجس ســـومــريــة
في الناصرية وأيضاً
مـلـتـقى الـفـيـحـاء في
الـــبــصــرة فــضالً عن
مــعــارض فـــنــيــة في

العراق وخارجه.

—œ«Ë∫ حافظ العادلي ونشاطات متعددة مع رواد االذاعة
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واهب  حـافظ العـادلي فنـان مـتعـدد ا
اجـتــمــعت فــيه الــعـديــد من اخلــبـرات
ـــثال ومـــخــرجــا فـــتــراه  الـــفــنـــيــة 
اكياج ومصمما لألزياء وتنفيذها وا

ومـقدمـا ومعـدا للـبرامج الـتلـفزيـونية
إضــــافــــة إلى انه كــــتب الــــعــــديـــد من
القـصص والروايـات والسـينـاريوهات
خطواته االولى في عالم سرحيات  وا
الفن كـانت في عام 1959 ككـومـبارس
ــلك في مــســـرحــيــة عــلـى قــاعــة ا
فـيـصل..والـتي سـمـيـت فـيـمـا بـعد
قاعـة الشـعب وفي عام 1962 كان
له اول دور رئــيس في مــســرحــيـة
تـأليـف يوسف اني امك يـا شـاكـر 
انـهى الـدراسـة االعـداديـة الـعـانـي
الـية عام 1970 ومـعهـد العـلـوم ا
 1973ومعهد الفنون اجلميلة
همة في 1978 ومن احملطات ا

حـيـاته كـانت عـام 1967 بـاعـداده
ـرآة ) لـتـلـفـزيـون بـرنـامـج(انتِ وا
بـــــغـــــداد  وبـــــرنــــامـج ( األبــــواب
ـفــتـوحـة) عـام 1992 و بـرنـامج ا
(الـــــعـــــراق يـــــكـــــتب) مـن اعــــداده
ه من عـلى قـنـاة احلـضارة وتـقـد
ويــتـواصـل كل اســبــوع بــتــقـد
واعـداد جـلـسـات احتـاد االذاعـي

والـتلـفـزيونـيـ . وبعـيدا عـن مسـيرته
ـتمـيـزة مـعه كان احلـافـلـة باحملـطـات ا
لـــنــا هـــذا احلـــوار والـــذي يــخـــرج عن

اسوار الفن :
{  هل لــديك مــواهب غــيـر الــتي عــرفــنــاهـا

وعرفها اجلمهور?
- نـعم لـدي مـوهـبـة الـكـتـابـة وتـصمـيم
ـعهد الشـخصـيات وسـاهمت بـها في ا
الــعـالي ومـعــهـد الـتــطـويـر االعالمي و
دوراتـه في دراســـة ســـايـــكـــولـــوجـــيـــا

اجتماعية .
{ ماهو الشيء الذي تتفاءل به دائما ?

- االم هـي مــــصــــدر لــــكـل الــــطــــاقــــات
واالبداعات واحلياة اآلمنة .

{ كلمة او عبارة تزعجك ?
- احلسد حيث يدمر العمل واحلياة .

{ متى تذرف دمعه ?
- عندما اتذكر العراق سابقا وحاليا.

{ حلم حققته ?
- لم احــــقـق اي شئ النــــنـي الامــــتــــلك

احالما بل امتلك العمل .
{ ابرز صفة بشخصيتك ?

- تـابـعتـهـا وشاركت في الـعـديد مـنـها
ـنظمـات اجملتمع كذلك الـورش الفنـية 

دني.  ا
{ كلمة اخيرة ?

- اتـــــــــمـــــــــنى ان
الــتــقي الــنـاس
الـذين احـبهم
والاحـــــــــــب
الـــفـــراق

ابدا.

- الصدق لذلك سميت ولدي الصادق .
{ تاريخ لن تنساه ?

- احلــرب الـعـراقـيـة االيــرانـيـة كـونـهـا
دمرت احلياة والنمو والتطور. 

{  هل شعرت بالندم عن شيء اجنزته?
- ليس هناك نـدم النني ح اقدم على
شئ من خـالل حتـلـيــله مع االســتـمـرار

في االداء االحسن .
{ اخر كتاب قراته ?

- شــمس الـعــرب تـســطع عـلـى الـغـرب
لـنــغـريـد هــونـكـة  كــتـاب يـعــتـرف فـيه

بحضارة العرب .
{ ماذا علمتك احلياة ?

- ان اكون متواضـعا مع ابسط الناس
في احلياة مصحوبا باحملبة .

{ اول بلد زرته ?
- تونس اخلضراء .

{ اول شئ تتمنى ان تراه قي الصباح?
- الشجرة وهي حتمل الورد .

{ خالل مــدة احلــظــر اقــيــمت الــعــديــد من
الـفـعالـيـات الفـنـية والـثـقافـة االفتـراضـية هل

تابعتها او شاركت بها ? العادلي وجمال ام
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ـتـداولة الى أنّ أهم ـا يـشبـه االجمـاع تـتـجه اآلراء ا
مـــشــاكل الــعــراق ســيـــتم حــلّــهــا بـــعــد االنــتــخــابــات
االمريـكيـة سواء من خالل جتـديد االدارة احلـالية أو
. غــيـر أنَّ حـال الـعــراق يـعـيش ـقــراطـيـ مــجيء الـد
ـكــنـة ومـعــروفـة في اخـتالفــاً عن أيـة وحــدة قـيــاس 
السـيـاقـات الـدولـيـة. لـذلك ال تـوجـد مـعـطـيـات لـلـتـغـير
تـحدة إال استـناداً الـى نتـائج االقتـراع في الواليـات ا
في حدود الـلمـسات الـنوعيـة التي قـد يضـفيـها رئيس
مــجـدد له أو رئـيس جـديــد. وتـلك الـلـمــسـات حـتى لـو
كـانت بـوزن عـمـلـيـة االغـتـيـال لـلـجـنـرال االيرانـي قرب
مـطـار بـغــداد فـلن تـغـيـر من أوزان الـقـوى واحلـركـات

ضطرب. شهد العراقي ا التي تشغل ا
ـمـكن أن لـكن ذلك ال يـعـني انَّ الـوضع الـعـراقي من ا
يــسـتــقـر ذاتـيــاً ومن خالل وعي الــقـوى احلــاكـمـة في
ــنــطـقــة اخلــضــراء وخــارجـهــا ذلك انَّ الــعــقــلــيـات ا
ـشـهــد ال تـزال مـقــفـلـة عـلـى أهـدافـهـا ـتـداولــة في ا ا
العقيمة من دون قراءة للتاريخ في أنَّ أحداً من القوى
لن يـدوم في مواقـعه وامـتيـازاته ولن يـستـطـيع أزاحة

أو ربّما كما يظنون إبادة القوى االخرى.
كنـا نراقب مـاجرى في اتـفاق سـنجـار من أجل اعادة
االسـتــقـرار وكم كـان واضـحــاً فـرح طـرف وابـتـئـاس
ـشهـد أو لم يظـهر عـلناً. طرف آخـر سواء ظـهر في ا
شـاركة في صـنع السالم الـداخلي في ذلك انَّ روح ا
العراق بـقيت غائـبة سنوات طـويلة في انـتظار قرارات
ّا أبتلـيت به العقول احلسم من اخلارج وهذا جـزء 

السياسية في العراق.
صناعة السالم الداخلي في البلد عملية حتتاج إعادة

ناسبة الكفيلة باحتضانها. انتاج الثقافة ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
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ـوافـقـة أهـالـيـهم. لـكن مـا من
أحكـام قانـونيـة في هذا الـشأن
ن هم دون الـثـانيـة عـشـرة إثر
جــدل فـي أوســاط الــســـلــطــات
الهـولنـدية بـشأن قـدرة األطفال
عــــلى اتّــــخــــاذ قــــرار من هــــذا

القبيل.
وأوضـح يـــــونــــــغه أن دراســـــة
أجــــراهــــا خــــبــــراء في الــــطبّ
حلــســـاب وزارتـه أظــهـــرت أنه
ــكن تــطــبــيق هــذه الــقــاعـدة
اجلــديـدة عـلى مــا بـ خـمـسـة

إلى عشرة أطفال في السنة.
وهـو قــال في رســالــة مـوجّــهـة
ـان �تـظـهـر الـدراسـة إلى الـبـر
حـاجــة إلى إنــهــاء احلــيـاة في
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…dAŽ WO½U¦ « ÊËœ عـدّل يتوافق مقلـقة جـدّا مع أن ا
ــــســـــجّل في مـع االنــــحــــســـــار ا
السنوات العشر األخيرة. وخالل
الـــســنـــوات الــســـتــ األخـــيــرة
خـسـرت األنـهـر اجلـلـيـديـة كـمّـيـة
ــوجـودة في مــيـاه تــوازي تــلك ا
مـتدّة على بحـيرة كونـستـانس ا
63 كيـلومـتـرا على طـول احلدود
ـانيـا وسويـسرا ب الـنمـسا وأ
وفـق مــــا جــــاء في الــــتــــقــــريــــر.
والــوضع مــثــيــر لــلــقــلق بــشــكل
خاص في نـهر ألـيتش اجلـليدي
وهـو أكـبـر األنـهـر اجلـلـيـديـة في

جبال األلب.
وقد سجّـلت  هذا العـام أقلّ كمّية
من الـثـلوج �مـنـذ الـبـدء بـقـياس
عطيات قبل ما ينوف على هذه ا
مـئـة عـام بــحـسب هـوس. ونـهـر
أليتش هو أكـبر األنهر اجلـليدية
ـقــدّر عـددهـا في مـنــطـقــة األلب ا

بـحــوالي 4 آالف. وتــقــدّر كــمّــيـة
متدّ على اجلليد في هذا النـهر ا
86 كيـلـومتـرا مـربعـا في مـنطـقة
األلب الــســويــســريــة بــنــحـو 11
مـــلــيــار طـنّ وهــو قــد انـــحــســر
عدّل كيـلومتر واحـد منذ مطلع

القرن. 
ــعــهـد وكــانت دراســة أجــراهــا ا
الــفـــدرالي لــلــتــكـــنــولــوجــيــا في
زيــوريخ قـــد أشــارت إلى أن  95
ــئـــة من األنــهـــر اجلــلـــيــديــة بـــا
ستنـدثر بـحلـول العام  2100في
حـال لم يــتمّ احـتــواء انـبــعـاثـات
غـازات الـدفـيئـة. وسـيـنـدثـر ثـلـثا
ّ األنــهــر اجلــلــيــديــة حــتّى لــو 
االلـتــزام بــبـنــود اتـفــاق بـاريس
وفق هـــذه الــدراســة. لـــكن عــلى
األقلّ سـيـبـقـى لـنـا بـعض األنـهـر
اجلـليـديـة لـنـتأمّل بـدائـعـهـا على

قول ماتياس هوس.

ثالث أو أربع سنوات ?�وبأنهن
مـلــزمـات أن يــدفـعـن لـهـا �كـامل
إيـراداتـهن .وأضـافـت أريـغي أن
ــوقــوفـات ــوقـوفــ وا مــعــظم ا
يـــنــتـــمــون إلـى عــائـــلــة واحــدة

مــشــيـرة إلى أن الــشــبــكـة
بـإدارة رجـل وزوجـته في
ح أن أوالدهـمـا يتـولون
اإلشــــراف عـــــلى أعــــمــــال
ـــانــــيـــا الـــشــــبــــكـــة فـي أ
وفــرنــسـا. وكــان الــشــبّـان
يــــقـــنــــعــــون الـــفــــتــــيـــات
ـــغــادرة الـــرومـــانـــيـــات 
بلدهنّ بذريعة السعي إلى
�حـــــــــيــــــــــاة أفــــــــــضل?�
ويــــشـــغـــلــــونـــهنّ أوالً في
انيا ثم بيوت دعـارة في أ
يــنــقــلــنـــهنّ إلى شــقق في
ضـــواحـي بـــاريـس حـــيث

ارسن البغاء.

{  بــاريس-(أ ف ب)  —كــشـــفت
الـشـرطـة الـقـضـائـيـة الـفـرنـسـيـة
لوكالة فرانس برس اخلميس أن
شــبـــكـــة دعـــارة بـــ رومـــانـــيــا
وفـــــــرنـــــــســـــــا فُـــــــكِـــــــكَـت هــــــذا
وتـــــضـمّ شـــــابـــــات األســـــبــــــوع
رومــانـــيـــات كـــانـت عــائـــلـــتـــهنّ
تُــشــغــلـهـنّ في شــقق بــضـواحي
بـاريس. وقـالت رئــيـسـة الـهـيـئـة
ـكافحة االجتـار بالبشر ركزية  ا
إلفير أريغي لوكالة فرانس برس
إن عــــشـــرة أشـــخـــاص أوقـــفـــوا
اإلثنـ في هذه الـقـضيـة بيـنهم
أربـــعــة فـي فــرنـــســا وســـتــة في
انيا. وأوضحت أن �التحقيق أ
بـدأ في نـيـسـان/أبـريل ?�2019
وأن ســــــبـع شــــــابــــــات تــــــراوح
أعـــــمــــارهـنّ بـــــ الــــعـــــشـــــرين
والــثالثــ أفــدن في الــتــحــقــيق
مـعهنّ بـأن الـشـبكـة قـائـمة �مـنذ

وأشـــارت أريـــغـي أن مـــســـؤولي
الشـبكة كـانوا يـهددون الـشابات
بـإيــذاء أوالدهنّ الــذين تـركــنـهنّ
في رومانيا �في حال لم يعملن

بالقدر الكافي�
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طبيب اخصائي

فاصل باتوا محظوظ هذه األيام  فقد أصبح مرضهم قابالً ان مرضى الـتهاب ا
للشفاء رغم انه ظل لعقود طويلة يعد مرضاً عضاالً الشفاء منه والعالج له.

ـتـحـدة األمـريـكـيـة عالج ـتـخـصـصـون مـؤخراً فـي الواليـات ا اكـتـشف الـعلـمـاء ا
ركبـات كيـميائـية بل تدرج وكال الـعالج لـيس  ـفاصل  رض الـتهاب ا ناجـح 
كـمالت الغذائـية الطـبيعـية ويعـد استخـدامهمـا آمن اليترك ايـة اثار جانـبية ضمن ا

كما يتميزان بكفاءة عالجية نادرة.
ــفـاصـل مـرض لــعــ له مــخــاطــر يـجب يــجــدر االشـارة الـى ان مـرض الــتــهــاب ا
حتاشـيها  فقد يؤدي الى االصـابة بعجز جـزئي أو كلي  اذ تؤكد االحصاءات ان
ـة نـاجـمـة عن هـذا مـايـزيـد عن ثالثـة ماليــ أمـريـكي يـعـانـون من عـاهــات مـسـتـد
تحدة  في ا يعادل  %15من مـجموع حاالت الـعجز في الواليـات ا أي  ـرض  ا
ح يـصـرف مزامـنـة لهـذه االصـابات مـايـزيد عن  35مـلـيار دوالر سـنـوياً في كال

فقودة. واحلصيلة االنتاجية ا باشرة  اجملال النفقات الصحية ا
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الكـلوكوزامـ هي مادة طبـيعيـة توجد في الـغضروف وتـتكون من احتـاد اجللوكوز
˙اجلـلـوتـام ?¨يـنـتـمي الـكـلـوكـوزامـ الـى اسـرة الـسـكـريات بـاحلـمض األمـيـني 
وجـودة في اجلسم  ويـقل انتـاجه مع تقـدم العـمر ويـعد من الـكربـوهيـدرات التي ا
تدخل في تـركيب انسـجة اجلسم  واليـستـخدم كمـصدر للـطاقـة مطلـقاً كمـا يتوهم
البـعض فهو يدخل فـي تركيب األظافـر والعظـام وصمامات الـقلب واجللـد والعيون
واوتـار العضالت أو عـصبهـا واالربطة Ligaments الـتي تصل ب الـعظام وب
أجزاء أخـرى من اجلسم  بـاالضافـة إلى ان له  دوراً مهمـًا في االفرازات اخملـاطية
الـتي تـفـرز في اجلـهاز الـهـضـمي والـبولـي والتـنـفـسي  واألغرب مـن كل ذلك قدرة
سـلــفــات الـكــلــوكـوزامــ عــلى مــعـاجلــة وتــدارك مـاافــســدته مــضـادات االلــتــهـاب
الـسـتـرويـديـة (NSAID) والـتي تـتـسـبب بـتـدمـيـر الـغـضـاريف وتـسـبـب االكـتـئاب
كـمـا تـمـتــلك سـلـفـات الـكـلـوكـوزامـ الـقـدرة عـلى لـلـمــريض في كـثـيـرمن األحـيـان 
مـثل اعتالل ـعـاجلـتهـا  الـتـخفـيف من حـدة الـعلل الـتـاليـة ان لم نـقل في االسـهام 
الـتهـاب األوتار حسـاسـيات األطـعمـة  حـساسـيات الـتـنفس  الـربـو ترقق الـعظـام 
هبل كـما تشـير معـظم الدراسات إلـى أن فعالـية الكـلوكوزامـ ال تظهر والتهـاب ا
فاصل إال بـإدماجه مع  chondroitinويسـتخدم الـكلـوكوزام لـعالج (التهـاب ا
ـفاصل  أو مـا يـسمى بـosteoarthritis حـيث يـعيـد بـناء الـكبـيـرة) أو خـشونـة ا
نع انـحالل الـغـضاريف الـنـاجت عن اخلـشونـة يـحقق الـتـوازن ب الـغـضـاريف  
ـضـادة و قـد يـحــمل بـعض اخلـواص ا عـمـلـيـات الــهـدم و الـبـنـاء في الــغـضـاريف 

لاللتهاب.
WO∫ قد يـأخذ الـعالج من أسـابيع إلى أشـهر. حـتى يـتم ظهـور التـحسن في U?FH? «

األعراض.
∫Â«b ²Ýô« d¹–U×

ا إن مـعظم منـتجات الـكلوكـوزام تـصنع من أصداف األسـماك الصـدفية أو الـ
ـنع اسـتـخـدامه عنـد الـذين يـعـانـون من احلسـاسـيـة اجتـاه هذه shellfish فـإنه 
ـنع عـلـى مـرضى الـسـكـر أو الـذين يـتـنـاولـون أدويـة أو كـمـا  الـكـائـنـات الـبـحـريـة 
ونظراً لتشابه تركيبه الكيميائي مكمالت غـذائية تؤثر على مستوى السكر في الدم 
مع الهـيبارين قد يؤدي الكلـوكوزام إلى زيادة خطر النـزيف خصوصا عند أولئك
الـذين يـتـنـاولـون أدويـة ســيـولـة الـدم مـثل الـوارفـاريـن والـهـيـبـارين وغـيـرهـا أو أي

.(E) مستحضر يساعد على سيولة الدم كزيت السمك و فيتام
∫WO uO « WŽd'«

 1,5جم في اليوم (500 ملجم 3 مرات يوميا).
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وتـعد ـفـاصل  ـرض الـتـهـاب ا سـلـفـات الكـونـدرويـتـ هـو الـعالج الـنـاجح الـثـاني 
ادة من مصادر يـتم انتاج هـذه ا الكـوندرويت مـادة طبيعـية توجـد في الغضروف 
طـبـيـعـيـة كـغـضـاريف بـعض الـكـائـنـات احلـيـة كـالـقـرش واألبـقـار واألسـمـاك أو من
فـاصل هو فقـرالغضاريف ومن ب أحد أهم أسـباب خشـونة ا مصـادر صناعيـة 
ـادة احليوية التي تـشكل نسبة كبـيرة من محتوى الـغضروف حيث اجمعت لهذه ا
راجع الـطبية على اهميـته في تكوين الغضروف ذلك النـسيج القاسي اللدن الذي ا
ـفـصل فــيـحـول دون احـتــكـاك اجـزائه مـن الـعـظـام ـهــمـة الـوسـادة داخـل ا يــقـوم 
مع العلم ان الغـضاريف ليست حـكرا بوجودها بعضـها وبالتـالي تآكلهـا تبعاُ لـذلك
ـفـاصل اذ تـتـواجـد في اجـزاء اخـرى مـنه كـطـرف االنف واألذن فـي اجلـسم عـلى ا

اخلارجية .
∫5²¹Ë—b½uJ « qLŽ WO ¬

ـا يجعـله أكثر اء إلى الـنسيج الـضام  تقوم جـزيئـات الكونـدرويت بـامتـصاص ا
ـات التي حتلل الغضـروف وتعيد بناء ادة عمل االنز مقـاومة للضغط وتمـنع هذه ا
الـكـوالجـ واخلاليـا الالزمـة لـبـنــاء الـغـضـروف كـمـا حتـافظ عـلى الـغـضـاريف من

باالضافة الى امتالكها خواص مضادة لاللتهاب. التراجع السابق ألوانه  
WO∫ الكونـدرويتـ يزيد فـعاليـة اجللوكـوزام عنـد أخذهمـا معا وقـد يأخذ U?FH? « 

صـانع على اجلـمع ب سـلفات ودرجت بـعض ا العالج أشـهرا حـتى يتم الـتحسن
ستحضر واحد بهيئة أقراص بيد ان الكلـوكوزام وسلفات الكوندرويت لتدمج 

ركب . هذا الدمج كان كفيالً بزيادة الكفاءة العالجية لكال ا
ـئة فهـما مجردان من أيـة شوائب سامة ركب آمن 100 با بـقي ان نؤكد ان كال ا
أو ضارة  مع ذلك فـان األطباء يـوصون باحلذر بـالنسبـة للحوامل
كـذلك لـلــذين يـتـنـاولــون االسـبـرين بـانـتــظـام  كـمـا يـوصي
ـعـيار ـزدوج  ـسـتـحضـر ا األطـبـاء بـتـناول جـرعـتـ من ا
500ملغم لكل جرعة  ويفضل تناولها قبل الطعام بنصف

ساعة قبل وجبتي االفطار والعشاء.

{ مرسـيلـيا-(أ ف ب)  —سلّمت
ـغرب نـحو 25 فرنـسـا رسمـيا ا
ألف قطعة أثرية وهي مجموعة
الفــتـة ضــبـطـت في الـبــلـد خالل
ثالث عــمـلـيـات تــدقـيق جـمـركي
تـــعــــكس تـــنـــامي �آفــة �نـــهب

السلع الثقافية.
وجرى تسـليم هـذه القطع خالل
مـــراسـم أقــيـــمت اخلـــمـــيس في
ــــتـــوسط مـــتــــحف ثــــقـــافـــات ا
(مـوسـيم) في مـديـنـة مـرسـيـلـيـا
(جـنـوب شـرق). غـيـر أن الـسـلع
الــتي تـنـاهـز زنـتــهـا اإلجـمـالـيـة
ثالثة أطنان لن تعود في الواقع
ــــــغـــــــرب إال فـي أواخــــــر إلـى ا
الشهر. وتعود عـمليات التدقيق
إلى  2005و 2006وهي نــفّـذت
في مدينتي مرسيليا وبربينيان
(اجلــنــوب). وكــان الــســائــقـون
وهـم كــــلّــــهم مـن اجلــــنــــســــيــــة
ــغــربــيـــة يــقــودون ســيــارات ا
فارهة. وهم كانوا يـقدّرون قيمة
الـسلع �الـتي غـسلـت وعوجلت
وفق األصول ?�بحـسب مـا قال
مدير اجلـمارك في مرسـيليا غي
جـــان-بــاتـــيـــست عـــلى هـــامش

مراسم التسليم.
واستغرق األمر  15سنة قبل أن
تــــتـــســــنّى إعــــادة الـــقــــطع إلى
الـغــرب ريــثــمــا تــطـبّـق جـمــيع
اإلجـراءات ال سيّـمـا الـقضـائـية
مــنــهـا. وفــرضت غــرامــات عـلى
جتـار بـلغ مـجـمـوعـها  120ألف

يورو.
ــضـبــوطـة وكــانت اجملــمـوعــة ا
الفـــتــة من حـــيث حــجـم الــقــطع
ونـــوعـــهـــا فـــالـــبـــعض مـــنـــهــا

جــيــولـوجي الــطــابع والــبـعض
اآلخـــر يــــشـــهــــد عـــلى �تـــاريخ
اإلنسان قـبل الكـتابة ?�بحسب
ما قـال كـزافيـيه ديلـيسـتر الـقيّم
ــديــريــة عــلـى قــسم اآلثــار في ا
اإلقـلـيــمـيـة لـلــشـؤون الـثــقـافـيـة
ــنــطــقــة بــروفــانس-ألـب-كـوت

دازور.
ومن بـ هـذه الـقـطع جـمـجـمـة
تــمـســاح مـحـفــوظـة جــزئـيـا في
غـشـائـهـا وأحـفـوريـات وأسـنـان
أسـمــاك وزواحف وألــواح حـفـر
عليها يعود بعضها إلى العصر

احلجري احلديث.
وقـــال يــــوسف خـــيــــارة مـــديـــر
غرب �إنهـا حلظة التـراث في ا
تـاريخـيـة مع إعادة هـذا الـتراث

إلى إرضه.�
وأردف أن �أحداث العام 2005
أفـــــضت إلـى مـــــســــار �ســـــمح
بـــتـــدريب عـــنـــاصـــر اجلـــمـــارك
والـقـضاة بـغـيـة تـوفـير �موارد
بـشــريـة كـفـوءة لـلـتـصـدّي لـهـذه

اآلفة.�
وبـــات نــــهب الـــســــلع األثـــريـــة
ـــيــة �تـــنـــامت في ظـــاهـــرة عـــا
الـــســـنـــوات األخـــيـــرة بـــســـبب
الــنــزاعــات الــدائـرة فـي مـحــيط
ـــتــوسـط. وازدادت عــمـــلــيــات ا
البيع اخملالفة للقانون بدفع من
مـنـصّـات الـتـواصل االجـتمـاعي
واقع اإللـكتـرونية ?�على ما وا

قال ديليستر.
وقـد يــشـكّل هــذا االجتـار أيـضـا
�مـــوردا مــــحـــتــــمال لـــتــــمـــويل
اإلرهــاب ?�عـــلى حـــدّ قــول غي

جان-باتيست. ية لتصميم ما هو جالب في ظل جائحة كوروناوسط كساد كبير السواق مالبس النساء مع موجة جديدة من االغالق في اوربا ¦W³¹dſË …dO∫ اشتد التنافس ب دور االزياء العا  U½Ë—u  ¡U¹“«
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{ روما-(أ ف ب)  —صـادرت الـشـرطة
الية اإليطـالية أصوالً قيمـتها مليون ا
يـورو من رجل أعــمـال ادعى في دائـرة
الــضــرائب أنه فــقـيــر ولــكن تـبــيّن أنه
ـلك سـيارة �فـيراري �وزورقا طـوله
 12متراً على مـا أفادت وكالة �أجي�

اإليطالية اجلمعة.
ووضـعت الــسـلـطـات اخملــتـصـة يـدهـا

على خمس شـقق وست بوالص تأم
عــلى احلــيــاة وحــســابــات مــصــرفــيـة
ومـقـتـنــيـات ثـمـيــنـة مـخــتـلـفـة بــيـنـهـا
ساعات فاخرة ولـوحات حتمل تواقيع
لكها رسام بارزين كـدي شيريكـو 
كــلـهــا رجل األعــمـال الــبـالغ  72عـامـاً
الـذي يـعــيش بـالـقــرب من مـوديـنـا في
إمــيـلــيــا رومـانــيـا (شــمـال إيــطـالــيـا).

الية الفجوة وكشف حتقيق الشرطـة ا
دخول الـذي كان الرجل الكبـيرة بـ ا
يصـرّح عنه للـسلـطات الضـريبـية على
ـنـصـرمـة وب مـرّ األعـوام األربعـ ا
األصول الـقـيّمـة الـتي راكمـهـا وسجّل
بعـضـها بـاسم زوجـته أو جنله بـهدف
التضليل عـلماً أن اإليرادات التي كان
يصرّح كانت توحي أنه يقف على خط
علن الفقـر. ويصل الـفَرق ب الـدخل ا
والـثـروة الــفـعـلـيـة إلـى سـبـعـة ماليـ
توجبة على يورو فيما تبلغ الديون ا
الـرجل للـسـلطـات الـضريـبيـة أكـثر من
 12مـلـيـون يــورو.  وتـواجه إيـطـالـيـا
وهي ثـالث أكـبــر اقـتـصـاد في مـنـطـقـة
اليورو مشـكلة تهرب ضـريبي خطيرة
منذ سـنوات. وبحـسب تقديرات وزارة
ـــالــيـــة  يــتـــســبب ذلك فـي خــســارة ا

الدولة  109مليارات يورو كل عام. 
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{ جـــــنــــيـف-(أ ف ب) -بــــقـــــيت
األنـهــر اجلـلـيــديـة في ســويـسـرا
تذوب بـوتيـرة مقـلقـة هذه الـسنة
ولم تــكـن يــومــا كــمّــيــة الــثــلـوج
تـكدّسـة على أكـبر نـهر جـليدي ا
فـي األلب ضـــــئــــيــــلـــــة إلى هــــذه
الدرجة بحسب ما كشفت دراسة
حـديـثـة. وفـي اجملـمـوع خـسـرت

{ دبي-(أ ف ب)  —في مــــــطـــــعم
فـخم في دبي يـقــدم الـطـعـام وفق
الـشريـعـة الـيـهـودية �كـوشـير?�
يشعل حاخـام مواقد الـطهي لبدء
الــعـمـل فـيــمــا تــسـتــعــد مــطـاعم
أخـــرى في اإلمـــارات لـــلـــخـــطــوة
ذاتهـا بـعـد تـوقيع اتـفـاق تـطـبيع
الـعالقـات ب الـدولـة اخلـلـيـجـية
وإسـرائــيل. وبـحــسب الـشــريـعـة
اليهودية ينبغي ذبح احليوانات
بطـريقـة معـينـة ويحـظر أكل حلم
اخلـنـزيـر كـمــا يـجب الـفـصل بـ
مـنــتــجـات الــلـحــوم واأللــبـان في
ــــنع تــــنـــاول الــــطـــبخ. كــــذلك 

األطـعــمـة الـبــحـريــة مـثل احملـار.
ـــهــمــة صــعـــبــة بــعض وتــبــدو ا
الـشيء بسـبب الـشـروط الـكـثـيرة
ـــــواد وضـــــرورة اســــــتـــــيـــــراد ا
ــوائــمــة كــالــلــحـوم الــغــذائــيــة ا

واألجبان ومشتقات األلبان.
 لــــــكـن رغـم ذلك قـــــــرر فــــــنــــــدق
�أرمــاني �الــفــخم والـــقــريب من
بـرج خلـيـفـة أعـلى مـبـاني الـعالم
ــاضي في وسط دبي الـــشــهـــر ا
افــتــتـاح مــطــعم �أرمـانـي كـاف�
اخملــــصص لــــتـــقــــد الـــطــــعـــام
تـوافق مع الشـريـعة الـيهـودية. ا
ـطعم الذي يـستوعب 40 ويقدّم ا

زبـونـا أطـبـاقــا مـتـنـوعـة طُـوعت
جلــعـــلــهــا مـــوافــقــة لــلـــشــريــعــة
الــيــهـوديــة من بــيــنــهــا الــدجـاج
بالـكاري. ويـقـول الطـاهي فابـيان
فـايول �دربـنـا مـوظـفـيـنـا ألشـهر
ـكنهم اسـتخدامه وعلمـناهم ما 
ويؤكد وما ال يـنـبغي اسـتـخدامه 
الطاهي الفرنسي إن �الفكرة من
ـــطــــعـم هي تــــقـــد وراء هــــذا ا
جتربة خمس جنـوم لكل من يريد
جتـــربـــة الـــطـــعـــام الـــكـــوشـــيـــر.
ويـــوضح إن �الـــتـــحـــدي األبـــرز
كـونات سيـكون احلـصول عـلى ا
ـــطــعم يــســعى مــشــيــرا إلى أن ا

السـتـيــراد الـلـحــوم من الـواليـات
تـحـدة. صـبـاح كل يـوم مـا عدا ا
السبت واألعـياد الـيهوديـة يقوم
حاخام بتشغيل مواقد الطبخ في
طعم ولكن بـدال من أن يتواجد ا
ـطبخ يـتابع عـبر شخـصيـا في ا
كـامـيـرات مــراقـبـة اإلشـراف عـلى
حتـــضــيـــر الـــطـــعــام كـل الــوقت.
ـكن وبـفــضل الــتــكـنــولـوجــيــا 
للـحـاخـام إشـعال الـفـرن من بـيته
باستخدام تطبيق إلكتروني على
هاتـفه احملـمول. وكـانت اإلمارات
أول دولـة خـلـيــجـيـة وثـالث دولـة
عربية تقـيم عالقات مع إسرائيل.

ــــــاضي وفي آب/أغــــــســــــطس ا
حـــطّت في أبـــوظـــبي أول رحـــلــة
جتـاريـة بـ إسرائـيـل واإلمارات
انـطــلــقت من مــطـار بن غــوريـون
بالـقرب من تل أبـيب حـاملـة وفدا

إسرائيليا وأميركيا. 
ـتوقع أن يـجـني اقـتـصادا ومن ا
ــتـضـرران اإلمـارات وإســرائـيل ا
رتبطة بفايروس من اإلجراءات ا
ستجد فوائد كبرى من كورونا ا
ــنح تــطــبـــيع الــعالقـــات الــذي 
الــدولــة الــعـــبــريــة مــنــفــذا غــيــر
مــســبــوق إلى مــنــطــقـة اخلــلــيج

الثرية.
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{ الهــاي- (أ ف ب)  —أعــلــنت
وت هولندا عن نيّتها تشريع ا
الرحـيم لألطفـال الذيـن تتراوح
أعـمـارهم بـ سـنـة و 12سـنـة
رحلة النهائية والذين هم في ا

رض. من ا
وأشـار وزيــر الـصــحـة هــوخـو
دي يـــونـــغـه إلى عـــزمه إعـــداد
تــشــريع في هــذا اخلــصــوص
بــاالسـتـنــاد إلى دراسـة أعـدّهـا
خـــبـــراء أظـــهـــرت أن األطـــفــال

رضى �يعانون األمرّين.� ا
ـوت الـرحيم وجتـيـز هـولـنـدا ا
ن تـخطّـوا الثـانيـة عشـرة بعد
احلـــصـــول عـــلى مـــوافـــقــتـــهم
وللرضّع دون الـسنة مـن العمر

أوســــــاط األطـــــبــــــاء وأهــــــالي
ــصــابــ بــأمـراض األطــفــال ا
مــســتـعــصــيـة الــذين يــعــانـون
األمــــرّيـن وســــيــــمـــــوتــــون في

نظور.� ستقبل ا ا
وبـــعـــد أشــهـــر من اخلـالفــات
اتّــفـقت حـكـومـة الـرئـيس مـارك
سألة. وال داع روته على هذه ا
لـتغـيـير الـقوانـ الـقائـمة غـير
ـنـأى أن األطــبـاء سـيـكـونـون 
الحـقـة في حال اعـتـمدوا عن ا
ـــوت الــرحـــيم تـــمــاشـــيــا مع ا
الشروط اجلديدة وفق يونغه.
وكـانت هـولـنـدا وبـلـجـيـكـا أوّل
ـــوت الـــرحــــيم في من شــــرّع ا

العالم سنة 2002.
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ــئــة من كــتــلــتــهــا وفـق هـذه بــا
الـدراسـة الـسـنـوية الـصـادرة عن
ـية الـسـويسـرية لـلعـلوم. األكاد
والحظ الـقـيّم عــلى هـذا الـتـقـريـر
ــســؤول عن شــبــكــة مــراقــبــة وا
األنـهــر اجلـلـيــديـة في ســويـسـرا
مـاتيـاس هـوس أن هـذه الـنـسـبة
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