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ـتـبادلـة إال أنـهـا لم تـثـبت بـعد ا
ــوازنــة) واوضح في مــشــروع ا
ـــعـــلـــومـــات الـــطـــالـــبـــاني ان (ا
ـتـعـلـقـة بـاإليرادات والـبـيـانـات ا
والـنفـقـات عُرضـت بشـكل شـفاف
ـــبـــاحــثـــات مع األطــراف خالل ا
الـسـيـاســيـة الـعـراقـيـة والسـيـمـا
ـــالـــيـــة في مـــجــلس الــلـــجـــنــة ا
الــنــواب وأبــديـنــا اســتــعــدادنـا
لالتــفـاق عــلى أســاس الـدســتـور
والـقـوانــ الـنـافـذة) مـؤكـدا ان
ـــبــــاحــــثــــات مع احلــــكــــومـــة (ا
االحتـــاديــــة مـــســــتـــمــــرة حلـــ
التـوصل إلى اتـفاق مالئم) وفي
الـــــســــيـــــاق ذاته عـــــرض وزيــــر
التـخطـيط دارا رشيـد تقـريراً عن
االســــتـــــعـــــدادات واخلـــــطــــوات
اجلارية لـصيـاغة مشـروع قانون
مــوازنــة االقـلــيم) الفـتــا الى انه
( قــطع خــطــوات جــيــدة بــهـذا
الـصـدد عـلى أن يـتم عـرضهـا في
ستقبل). وفي الفقرة اخرى من ا
االجـــتــمـــاع (قــدم رئـــيس دائــرة
ـتـابـعـة وسـكـرتـيـر الـتـنـسـيق وا
جلــنــة تــطــبـيـق قـانــون اإلصالح
عـبـد احلـكـيم خـسـرو تـقريـراً عن
مـــســتـــوى تـــطـــبـــيـق الـــقــرارات
اخلاصة إزاء قانون اإلصالح في
الـــــــرواتـب واخملــــــــصـــــــصـــــــات
واالمـتــيـازات والـتـقــاعـد). وبـعـد
الحـــظــات واآلراء شــدد إبــداء ا
رئـيـس احلـكــومـة عــلى (ضـرورة
اإلســـراع في تــــنـــفـــيــــذ فـــقـــرات
الــقـــانــون كــافـــة من أجل إرســاء
العـدالة وتطـبيق الـقانون). فـيما
ــان مــحــمــد بـــحث رئــيس الــبـــر
احلــــلـــبـــوسـي مع وفـــد احلـــزب
ــــــــــقــــــــــراطي احلــــــــــزب الــــــــــد
الـكـردسـتـاني الـذي يـزور بـغداد
ـــوازنـــة وحل حـــالـــيـــا  مـــلف ا
ـشـاكل بـ بغـداد وأربـيل وفق ا
الـــدســتــور. وقــال بــيـــان تــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (احلــلـبــوسي
استقبل وفـدا من احلزب برئاسة
ونــاقــشــا  هــوشـــيــار زيــبــاري  
تــطـورات األوضــاع الـســيـاســيـة
واألمــنــيــة واالقــتــصـاديــة وأهم
الـتــحـديـات الـتـي تـواجه الـبالد
ـوازنة) واضاف ان وموضـوع ا
ـشـاكل (الـلـقـاء اكـد اهـمـيـة حل ا
الـعـالـقــة بـ بـغـداد واربـيل في
إطــار الــدســـتــور والــعــمل عــلى
حتـقيق الـعـدالـة االجتـمـاعـية في

توزيع الثروات). 
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اجلــهـــات الــصــحــيـــة الــرقــابــيــة
ــؤســســة والــقـــوات االمــنــيـــة وا
القـضائـية الى (مـسانـدة اجلهات
الـصــحـيـة لـتــمـكـيـنــهـا من تـأديـة
واجــبـاتــهــا وتــنـفــيــذ االجـراءات
قصرين مع الوقائية ومحاسبة ا
ــطــاعم تــشــديــد الــرقــابــة عــلى ا
ـتــنـزهـات ـوالت وا ـقــاهي وا وا
ـــــــرافق ذات وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـن ا
الــتـجــمـعــات الــبـشــريـة واتــخـاذ
ـنــاسـبـة االجـراءات الــعـقــابـيــة ا

.( بحق اخملالف
 على صعـيد متصل  بحث وزير
الـتخـطـيط خـالـد بـتـال النـجم مع
ـثـل الـبــنك الــدولي ومـؤســسـة
الــتــمــويـل الــدولــيــة دعم جــهــود
احلـــكــومـــة الــعــراقـــيــة بـــتــأمــ
اللقاحات ضـد كورونا.وذكر بيان
للـوزارة تـلـقـته (الـزمان) امس ان
ـثـلي الـبـنك (الـنـجم بـحـث مع 
الـدولي رمـزي نـعـمـان ومـؤسـسة
التمـويل الدوليـة في العراق بالل
ـشـتـرك صـفـيـر آفــاق الـتـعـاون ا
بـــــ اجلـــــانـــــبـــــ في عـــــدد من
اجملـاالت من بـيـنـهـا دعم جـهود
احلـكومـة  في مـا يـتعـلق بـتـأم
اللـقـاحـات ضد كـورونـا وتـمويل
ـشـاريع في إطـار مـجـمـوعـة من ا
ـوقــعــة بـ مــذكـرات الــتــفــاهم ا

.( الطرف

(الــزمـان) امس انـه (إنـطـالقـا من
مسـؤولـيتـهـا الوطـنـية و الـتـزاما
ـوجب ــهـامــهـا وواجــبــاتـهــا 
قـانـون الــصـحـة الـعــامـة الـنـافـذ
ــــؤشـــرات الـــوبــــائـــيـــة تــــؤكـــد ا
الـــصــــادرة عن مـــراكــــز الـــرصـــد
الـوبــائي ان الــوضع في الــعـراق
أصــــبح مـــقــــلـــقـــا جــــدا و نـــسب
ـــرضـــيــة األصـــابـــة و احلــاالت ا
احلرجة في تـصاعد مع اسـتمرار
التـهاون في تـطبـيق االحتـياطات
ـــواطــنــ الـــوقــائـــيــة من قـــبل ا
ــؤسـســات احلـكــومــيـة وغــيـر وا
احلكـومية) مؤكدا ان (الـسيطرة
على الـوبـاء مسـؤوليـتـنا جـميـعا
والتـــــــــخـص وزارة وحـــــــــدهــــــــا
ـــواطن هـــو نــقـــطــة االرتـــكــاز وا
الـــــرئــــيــــســــة فـي جنــــاح خــــطط
الــســيــطــرة عــلى الــوبــاء وكــذلك
تــــتـــحـــمل مــــؤســـســـات الـــدولـــة
ومــؤســـســات الــقـــطــاع اخلــاص
ـؤسسـات الـديـنـية ومـنـظـمات وا
دني ورؤسـاء العشائر اجملتمع ا
ـسـؤولـية وكل اطـياف اجملـتـمع ا
في أجناح تـلك اخلطط) مضـيـفا
(لـقد تـكـرر رصد فـرقـنـا الصـحـية
الرقـابـية ولالسف الـشـديد حـالة
التراخي واالستـهانة باالجراءات
الـوقائـيـة والتـعـليـمـات الصـحـية
بـشـكـل مـسـتـمــر وخـاصـة ضـعف
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اكدت وزارة الـصـحـة والبـيـئة ان
الــــوضع الـــوبــــائي فـي الـــعـــراق
اصبح مـقلـقـا اثر تـصاعـد حاالت
االصابة بفايروس كورونا  نظرا
لـلـتـهــاون في تـطـبـيق االجـراءات
ـــواطــنــ الـــوقــائـــيــة من قـــبل ا
ؤسسات احلكومية  وسجلت وا
الــــــبالد امـس االربـــــعـــــاء 2282
اصابة مؤكدة وشفاء  802 حالة
وبـــواقع ست  وفـــيـــات جـــديــدة.
وقف الـوبائي الـيومي واوضح ا
 الــذي اطــلــعت عــلــيه (الــزمــان)
امس ان (مالكـات الــوزارة اجـرت
اكـثـر من  44 فـحص  مــخـتـبـري
لـــعــيــنــات مـــشــتــبــة اصـــابــتــهــا
بالفايروس  حيث رصدت 2282
اصابة مؤكدة بـكورونا في عموم
البالد  ما عـدا محـافظـتي دهوك
وصالح الــدين الـتــ لم تــسـجال
اصــابـــات جــديــدة) واضــاف ان
(الشـفـاء بلغ  802 حـالة وبـواقع
ست وفــــيـــات جـــديــــدة). فـــيـــمـــا
نــــــاشــــــدت الـــــوزارة اجلــــــهـــــات
القضـائيـة ورجال الـدين وشيوخ
العـشـائـر ووسـائل االعالم كـافة 
واطن لألهتمام ب الى توعية ا
االجـراءات الـوقـائـيـة بـشـكل تـام.
وقـالـت الـوزارة في بــيــان تـلــقـته
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دة خـمسـة عشـر عاما لـكل واحد
مـنـهـمـا مع غـرامـة مـالـيـة قـدارهـا
عـشـرة ماليـ ديــنـار) مـبـيـنـا ان
ــدانــ اعــتـــرفــوا في مــرحــلــة (ا
الـتـحـقـيق االبــتـدائي والـقـضـائي
واد بقيامهم بالتعاطي وترويج ا
اخملــدرة بـــقــصــد االجتـــار بــهــا)
ــــدانـــ الــــثالثـــة وأضـــاف أن (ا
ضـبط بـحـوزتـهم  475غـرامـا من
مـادة الـكـرسـتـال اخملـدرة ومـيزان
الكتـروني عدد  3وانبوالت طـبية
عــدد 45) مــؤكـــدا ان (احملــكـــمــة
ــتـحـصـلــة كـافـيـة وجـدت األدلـة ا
ومـقــنـعـة إلدانــتـهم وفـقــا الحـكـام
ـــــــادة / 28اوالً مـن قــــــــانــــــــون ا
ـؤثرات الـعـقلـية رقم اخملدرات وا
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دانت مـحـكـمـة جـنـايـات مـكـافـحـة
ـــركـــزيـــة في رئـــاســة الـــفـــســاد ا
مـحـكمـة اسـتـئـنـاف بـغـداد الـكرخ
االحتادية مديري مصرف واربعة
ـــة مـــوظــــفـــ اخــــرين عـن جـــر
تـقــاضـيــهم مـبــالغ مـالــيـة مــقـابل
تــــمــــشــــيــــة مــــعــــامـالت قـــروض
.وذكر مـجلس الـقضاء للمـواطنـ
االعـلى في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امس انه (بــنــاء عـلـى حتـقــيــقـات
جلنـة مـكـافـحة الـفـسـاد واجلرائم
ـهـمـة نـظـرت مـحـكـمـة جـنـايات ا
ـركـزيـة دعوى مكـافـحـة الـفسـاد ا
ـصـرف الـزراعي الـعـراقي ـديـر ا
ـصـرف ذاته فـرع تـكريت ومديـر ا
واربـعـة اخـرين  وقـضت عـلـيـهم
ــدة ســـتــة اعــوام عن بــالــســـجن 
ــة تـقــاضــيــهم رشــا نــظــيـر جــر
تــــمــــشــــيــــة مــــعــــامـالت قـــروض
) وأصـدرت احملـكـمـة لـلـمـواطـن
ـــركــزيـــة  حــكـــمــاً اجلـــنــائـــيــة ا
دة  15 عـامـا وغـرامة بـالسـجـن 
مالـية قـدرهـا عشـرة مالي ديـنار
ـــة لــــثالثــــة مــــدانــــ عـن جــــر
ـواد اخملدرة الـتـرويج وتـعـاطي ا
في بــــغـــداد.وذكـــر الــــبـــيـــان  أن
(احملكـمـة نـظـرت في دعـوى ثالثة
مدانـ وأصدرت حـكمـا بالـسجن
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جنت راهبة فرنسية تعد
أكـبـر مــعـمّــرة في أوربـا
من مـــخـــاطـــر اإلصـــابـــة
بكورنا قبل أيام من عيد
مــــــــــيـالدهـــــــــا الـ 117.
وكـانت الــراهــبـة لــوسـيل
رانـــدون الــــتي حــــمـــلت
اسم األخت أنـــدريه عــام
 1944قـــــــد تـــــــأكـــــــدت
إصـابـتـهـا بـالـفـايـروس 
دون أن تظـهـر علـيـها أي

أعراض. 
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اعــرب رئــيـس الــتــيــار الــصــدري
مـقـتـدى الــصـدر عن دعـمه إجـراء
انــتــخـابــات مــبــكــرة في الــعـراق
تحدة دون تشرف عـليهـا األ ا
تـدخل اقـلـيـمي او دولي  مـؤكـدا
لن نسمح بـالتطبـيع مع اسرائيل
ونـــــدعــــو الى اخـــــراج الــــقــــوات
االمـريــكـيــة من الــعـراق بــالـطـرق
الدبـلـوماسـية لـلـنأي بـالبالد عن
الــصـــراعــات اإلقــلــيـــمــيــة. وقــال
الــصـدر خـالل مـؤتــمــر عــقـده في
احلنـانـة حـضـرته (الـزمان) امس
ان (انـــتـــشـــار عــنـــاصـــر ســـرايــا
ــدن ال يــقـلل الــسالم في بــعض ا
من هــيـــبــة الــدولــة) داعــيــا إلى
(احملـافـظـة عـلـى تـلك الـهـيـبـة من
انـتـهـاكـات أي طـرف سـواء أكان
من السياسـي أو من الشعب أو
ـتـظـاهــرين أو حـتى من الـدول ا
األخــــــــرى اجملــــــــاورة وغــــــــيـــــــر
اجملـاورة) مــبــيــنــا ان (الــقــوات
األمنية في حالـة انهيار وضعف
وأنـــــهــــا تـــــواجه الـــــعـــــديــــد من
االعـــتـــداءات بـــالـــضـــرب وحـــرق
تـلكاتهم) وتابع ان مراكزهم و
ي (تــيـاره يــقــبل بــاإلشـراف األ
ـبـكـرة لـكـنه عـلى االنـتـخــابـات ا
يرفض تـدخل دول اجلـوار ونحن
العراقيون نستطيع تنظيم عملية
ــرتــقــبـة) داعـيــا الى االقــتـراع ا
(عــدم تــأجــيل االنــتــخــابــات مـرة
اخرى الن ذلك سيكون كارثة على
الـعـراق) مـحــذرا من (مــحـاوالت
الـتــزويـر الـتي قــد تـتـعــرض لـهـا
الـــــنـــــتـــــائـج من قـــــبـل األحــــزاب
ـتـنـافـسـة) وشـدد الـصـدر عـلى ا
(وضع احلكـومة الـعراقـية حـلوال
جــــذريـــة لألزمـــة االقــــتـــصـــاديـــة
ـكن كــمـا اجـدد وبـأســرع وقت 
الدعوة خلروج القـوات األمريكية

من البـالد بالـطـرق الدبـلـوماسـية
وجتنيب الـعراق أن يكـون ساحة
للصراعات اإلقـليمية) وتابع (لن
نـسـمح بــالـتـطـبــيع مع اسـرائـيل
حـتى  لو كـلـفـنـا ذلك الـدماء). من
جـانـبه قـال الــقـيـادي في الـتـيـار
الــــصــــدري حــــاكم الــــزامــــلي في
مـقـابـلـة مـع قـنـاة (الـشـرقـيـة)  إن
(التـيار سـيـحرز نـتائج جـيدة في
االنــتــخــابــات وان ذهــاب كــرسي
رئـاســة الـوزراء ألي جــهـة أخـرى
غيـر التيـار يعـني أن االنتـخابات
مـزورة). وجـاء تـصـريح الـزامـلي
بـــعـــد يــوم مـن خــروج عـــنـــاصــر
ســـــــــرايـــــــــا الــــــــــسـالم فـي ثالث
مـحـافـظـات بـعـد ورود مـعـلـومات
بوجود تهديد داعشي الستهداف
الـعتـبـات الـدينـيـة. وابـدى رئيس
حتـالف عـراقـيـون عـمـار احلكـيم
ــــراقــــبــــة دولــــيــــة عــــلى دعــــمـه 
االنـتـخـابـات في الـعـراق مـشـدياً
بتـحول بـعض القـوى التـشريـنية
الـى قـــوى ســــيـــاســــيـــة فــــاعـــلـــة
ـــــشـــــهــــد ومـــــتــــفـــــاعـــــلـــــة في ا
الــســـيــاسي.وقــال بــيـــان تــلــقــته
(الــــــزمـــــان) امس ان (احلــــــكـــــيم
ثل األمـ العام لأل استقـبل 

ــــتـــحــــدة جـــنـــ بـالســـخـــارت ا
واستعرضا وجهـات النظر بشان
الـتـحـديــات الـتي تـواجه الـعـراق
ـقـبل واالسـتـحـقـاق االنـتـخـابي ا
ــيــة في دعم ــنــظــمـة اال ودور ا
الـــعــراق) واضـــاف احلــكـــيم ان
رتقبة مصيرية في (االنتخابات ا
تــاريخ الــعـــراق وســتــؤسس الى
مــرحـلــة جــديـدة من االســتــقـرار
بكرة بحد وقلنا إن االنتخـابات ا
ـــا هي ذاتـــهـــا لـــيــسـت غـــايــة إ
وســيـــلــة لــتــحــقـــيق االســتــقــرار
ــــلـــنـــا الـــقـــوى ــــنـــشـــود وحـــمّ ا
الــســيــاســيــة مــســؤولــيــة حــسم
ـتـعـلـقة بـاالنـتـخـابات الـقوانـ ا
كتعديل قانون احملكمة االحتادية
واالتفاق على صيغة حلل مجلس
النواب تمهيدا لهذا االستحقاق)
ـوافـقـة لدعم مـشيـرا الى (ابـداء ا
الـرقابـة الـدولـية وإنـهـا ضـرورية
ــشــاركــة حلث اجلــمــهــور عــلى ا
واالطمئنـان للنتـائج). فيما رحب
النـائب مـحمـد شـياع الـسوداني
ــيـــة والــدولـــيــة بـــالــرقـــابـــة األ
واحملـلـيـة عــلى االنـتـخـابـات دون
مـــــصـــــادرة ســــــيـــــادة الـــــدولـــــة
ومؤسسـاتهـا على إجرائـها.وذكر

الــــســـوداني فـي بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الـــزمــــان) امس انه (فـي الـــوقت
الــذي نــؤكــد فــيه أهــمــيــة إجـراء
االنــتــخــابــات بـشــكـل حـر ونــزيه
وبرقابـة عربـية ودوليـة ومحـلية
نــشـدد عــلى أن يــكــون دور فـريق
ـفـوضـيـة ـسـاعـدة الـدولي في ا ا
العلـيا لالنتخـابات مقـتصرا على
ــشــورة ولــيس تــقــد الـــدعم وا
اإلشـــراف والــتـــدخل فـي الــعـــمل
الفـني واإلداري) واضاف (نـحن
ضـــدّ مــصـــادرة ســـيــادة الـــدولــة
الــعــراقــيــة ومــؤســســاتـهــا عــلى
الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة وذلك بـأن
ـــؤســـســـات تـــتـــحـــول الـــدول وا
الـدوليـة إلى بـديل عن الـعـراقـي
في إجـراء االنــتـخــابـات فـلــديـنـا
مــــؤســــســــات ومــــوارد وخــــبـــرة
تـراكــمـيــة جتـعــلـنـا قــادرين عـلى
انع من إجراء االنـتـخـابـات وال 
مــراقـبــتــهـا من أي جــهــة كـانت)
مـؤكـدا انه (مع تـعـزيـز الـثـقـة في
الــعـمــلـيــة االنـتــخــابـيــة بـجــمـيع
مراحـلـها وجـعـلهـا شفـافـة تمـاما
ـــــواطن ألن ذلـك يــــعـــــزز ثـــــقــــة ا
الــعــراقي بـنــتــائــجـهــا ويــجــعـله

مؤمنا بأنها تعكس إرادته). 
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وحلسـاب ذات اجلولة أسقط فـريق النفط  فريق الكـهرباء بهدف من دون
باراة الوحيد  وليد كر في الدقيقة 26 الذي حافظ رد وسجل هـدف ا

النفط عليه حتى النهاية ليحصد العالمة الكاملة.
ـركز الـسـابع بيـنـما جتـمد ورفع الـنفط رصـيـده  إلى الـنقـطة  27 في ا

ركز احلادي عشر. الكهرباء عند النقطة  20 في ا

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

 حقق فـريق الشـرطة بـكرة القـدم امس االربعـاء فوزا صـعبـا على فريق

ــبـاراة الــتي احـتـضــنـهــا مـلـعب نـفط الــبـصـرة بــهـدف من دون رد في ا
متاز. الفيحاء  خلتام اجلولة الثامنة عشرة من مسابقات الدوري ا

وسجل هدف اللقاء من القيثارة الالعب امجد عطوان في الدقيقة 56.
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اكــــد رئـــيـس حــــكــــومـــة اقــــلــــيم
كردستـان مسـرور البارزاني  ان
ــشـــاكل بــ بـــغــداد واربــيل ال ا
ــوازنـة تــنــحــصــر بــالــرواتب وا
ـا لـهـا ابـعـاد سـيـاسيـة ولن وا
نـسـلم نـفـط االقـلـيم بـالـكـامل الى
احلــــكـــومـــة االحتــــاديـــة . وقـــال
الـبـارزاني خالل مـؤتـمـر تـابـعـته
(الــزمـان) امـس إنه (عــلى الــكـتل
ـوقف الـكـردسـتـانـيـة االلـتـزام بـا
وحد في مفاوضـاتنا مع بغداد ا
ـــوازنـــة) واضــاف ان بـــشــــأن ا
(بــــغــــداد لم تــــلــــتــــزم بــــإرســـال

مـتــهــمـا مــســتـحــقــات االقــلـيم) 
األطــراف الـسـيــاسـيــة الـعــراقـيـة
بـ(التصارع في ما بينها من أجل
جـــــذب أصــــوات الــــشــــارع قــــبل
واشـار ــبــكــرة)  االنــتــخــابــات ا
الــبــارزاني الى أن (هــنــاك ثـالثـة
ــوازنـة مــحــاور تــتـألـف مـنــهــا ا
وهي نـفط االقـلــيم ومـا يـصل من
بـغـداد وواردات داخـلـيـة ونـعـمل
لـكن جـديـا لــرفع هـذه االيـرادات 
ـــا يـــحــدث في أمـــور تـــتــعـــلق 
الــعـالم ومــا يـحــصل في اســعـار
الـنـفط) وتـابع (نـحـن مـلـتـزمـون
بــتـــســلــيم الــنــفط وااللــتــزامــات
الية االخـرى ليس بالكامل  اذ ا
ان االمـر متـعـلق بـحقـوق االقـليم

ويــجب ان يــفـــهم اجلــمــيع واقع
احلـال بــتـفــعـيل الــدسـتـور خالل
مــــفـــاوضــــات بـــغــــداد وأربـــيل)
واشـار الى (االسـتـعـداد لـتـنـظـيم
الــبــيت الــكــردســتــانـي وضــمـان
ــوظـــفــ في حــال عــدم رواتب ا
ارســـال بـــغــــداد مـــســـتــــحـــقـــات
) ومــضى الى الــقـول ـواطـنـ ا
(سـنـعـمل بـكل الـوسـائل لـضـمان
مضـيـفا ما حتـتـاجه كـردسـتان) 
(مع كل ذلك متفائـلون بالتواصل
مع بــغــداد الـى حــلــول مــرضــيـة
ودليل على ذلك ارسالـنا اكثر من
وفد الى العاصمة حلل اخلالفات
تـراكـمة  لكـنـنـا نذكـر اجلـميع ا
بأننا  لن نقبل ان يكون ذلك على

حـسـاب االقـلـيم) وعـقـد مـجـلس
وزراء إالقليم جلسـته األسبوعية
االعـتــيـاديــة بـرئـاســة الـبـارزاني
وحــضــور نـائـب رئـيـس مـجــلس
الـــوزراء قـــوبـــاد الـــطـــالـــبـــاني 
اســتــعــرض خاللــهـا مــبــاحــثـات
الـــوفـــد الــكـــردي بـــشــأن حـــصــة
وازنـة. واشار بـيان االقلـيم من ا
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (رئـيس
فـاوض استـعرض خالل الوفـد ا
االجــتـــمــاع مـــســار مـــبــاحـــثــات
حــكــومــة االقــلــيم مـع احلــكــومـة
االحتــــاديــــة بــــشــــأن احلــــقــــوق
ــالـيــة في إطـار ــسـتــحـقـات ا وا
مشيراً وازنة)  مشـروع قانـون ا
ـقـتـرحـات إلى (وجـود عـدد مـن ا
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اســتــغـربـت  جلـنــة األمن والــدفــاع الــنـيــابــيــة من الــصــمت احلــكـومي ازاء
انـتهـاكات  تـركيـا للـسيـادة العـراقيـة وتوغل جـيشـها خالل عـملـية عـسكـرية
جديـدة في شمـال البالد.وقـال عضـو اللـجـنة كـاطع الركـابي في بيـان تلـقته
(الزمـان) امس إن (التـدخل التـركي في العـراق يكـاد يكـون بصـورة يومـية
لـكن في هـذه الـعـمـلـية حـدث تـطـورا من نـاحـيـة اسـتـخـدام الـقـوات الـتـركـية
وجودة في األراضي لطـائرات ومـدافع وانطالق جـنود من داخل الـقواعـد ا
الـعراقية) ,وأشار الـركابي إلى أن (الـقواعد الـعسكـرية الـتركيـة في العراق
كن ان تستخدمها أنقرة ضد العراق في أي حلظة), هي واسعة وكبيرة و
تـفرج ولم ترد حتى اآلن برد يناسب ولفت الى ان (احلـكومة تقف موقف ا

حجم االنـتهاكـات التركـية للـسيادة الـوطنـية) وتابع أن (احلـكومة لم تـتجرأ
ـتـحـدة حـتى عــلى رفع دعـوى قـضــائـيـة في احملــاكم الـدولـيـة ولــدى اال ا
واجلـامـعـة العـربـيـة رغم أن الـعـمـلـيـات الـعـسـكـريـة الـتـركـية أدت إلـى مقـتل
مدنـي وتهـجيـر آخرين من مـساكـنهم). وأعلـنت وزارة الدفـاع التـركية في
وقت سـابق  انـطالق عـمـلـيـة عـسـكـريـة جـديـدة شـمـال الـعـراق حتـمل اسم
مـخــلب الــنـسـر 2 ضـد حــزب الـعــمـال الــكـردسـتــاني بــزعم رد الـهــجـمـات
اإلرهابـية وضـمان أمن حـدود تركـيا. كـما اكـدت انقـرة القـبض على قـيادي
بـارز في احلـزب خالل عـمــلـيـة اسـتــخـبـاراتـيــة في سـنـجـار.وقــالت تـقـاريـر
صحـفية ان (القوات التركية اعتقلت إبراهيم بار القيادي البارز في حزب

العمال خالل عملية استخبارية في قضاء سنجار). 

ــرض و الــتــســبب بــالــعــدوى وا
بــــدون ظـــهــــور األعـــراض عــــنـــد
الشخص الناقل للعدوى) مشيرا
الى ان (الصـحـة قدمت حـزمة من
ـقـتـرحة الـى اللـجـنة االجراءات ا
العليا للصحة والسالمة الوطنية
ناقشتهـا وأقرارها في االجتماع
ـقـبل وهـنـاك مـقـتـرحـات أخرى ا
تـــشــمل اجـــراءات أشــد صـــرامــة
وحـــــزم اذا اســـــتـــــمـــــر الـــــوضع
الوبائي بـالتدهور) ودعا البيان

ــرضى و تـــعــرض حـــيــاة عـــدد ا
الـعـديـد من األحـبـة الى اخلـطـر)
مــشــددا عــلى ان (الــوزارة تــؤكـد
ضــــرورة تـــــطــــبــــيق االجــــراءات
الــــوقــــائــــيــــة وخــــاصــــة ارتـــداء
الـكـمـامـات و تـدعـو الى إعـتـبـاره
واجـــبــا وطــنـــيــا واخـالقــيــا ألن
ــسـؤولـيــة الـشــرعـيــة تـقــتـضي ا
احلــفــاظ عــلى الــنــفس وحــمــايـة
االخـرين وعـدم تـعـريض حـياتـهم
للـخـطر مـن خالل نقل الـفـايروس

أرتـــداء الــكـــمــامـــات والــتـــبــاعــد
ــواطــنــ في الــبــدني مـن قــبل ا
ــــــرافق احلـــــيـــــويـــــة مـــــعـــــظم ا
ومؤسسات الدولة بل نرى هناك
إصـــــــرارا واضـــــــحــــــا مـن قـــــــبل
واطـن في الـتـقلـيل من أهمـية ا
الـبــيـانــات الـصــادرة من الـوزارة
بشأن خطورة الوضع وإحتمالية
ازدياد االصـابـات الى مسـتـويات
قـد تـفـقـد مــؤسـسـاتـنـا الـصـحـيـة
الـسـيـطـرة فـيـهـا عـلى اسـتـيـعاب

 50 لــــــعـــــام  2017). وصـــــدقت
محكمة حتقيق قضاء قلعة صالح
في رئــاســة مـحــكــمــة اسـتــئــنـاف
مـيـسـان االحتـادية  اقـوال متـهم
ـــة قــــتل اوالده الـــثالث عن جـــر
جنـوب احملـافظـة . واشـار البـيان
ـتهم قـام بـخـنق اطـفاله الى ان (ا
الثالث بسبب خالفات مع زوجته
بحـسب اعترافـاته التـي أدلى بها
أمـــام قـــاضي الـــتـــحـــقـــيق). وفي
محافظة نينوى  أصدرت محكمة
ـوصل بهيـئتها األولى جنايات ا
حكـمـا باإلعـدام شنـقـا على مـجرم
ــا يـــعـــمل فـي إصـــدار اإلحـــكـــام 
يـــســمى بـــاحملــكـــمــة الـــشــرعـــيــة
لـــــعــــصـــــابـــــات داعش . واوضح
البيان إن (اجملرم كـان يقوم بنظر
عـروضة عليه  من قبل القضايا ا
مايسـمى مخـافر الشـرطة التـابعة
إلى داعش في مـــا يــســـمى واليــة
ـــــــوصـل وكــــــــذلك شــــــــارك مع ا
الـتنـظـيم في صـد مـعـارك الـقوات
األمنيـة العـراقية) مشيرا الى ان
(احملكمة أصدرت قـرارها بتجر
هـ وفق اجملــــرم اإلرهـــــابي ب ن 
واد ادة الـرابعة /  1 وبداللة ا ا
الــثـــانـــيــة  1و 3و 5 من قـــانــون
مـكــافـحــة اإلرهـاب رقم  13 لـعـام
 2005 وحــكــمت عــلــيه بــاإلعـدام

وت).  شنقا حتى ا
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ــشـرفــ عـلى وعــدد من األسـاتــذة ا
ـا مـثـل حتـديــا صـارخـا الــرسـالــة 
حلـريــة الـبـحـث الـعـلــمي واحلـريـات
ـــيـــة واعـــتـــبـــرتـه األوســاط االكـــاد
ـقـايـيس اجلـامـعـيـة فـضـيـحـة بـكل ا
ومــحــاولــة لــتــحــويل الــرســالــة الى
ـــكـــونـــات مـــوضـــوع فـــتـــنـــة بـــ ا

العراقية).
¡ULKŽ WJ³ý

واوضـحت الرسـالـة (انـنا في شـبـكة
الــعـلــمـاء الــعــراقـيــ في اخلـارج ال
نـرى ان من صالحيـة جلـنـة التـعـليم
الــعـالي الــنـيـابــيـة ايــقـاف اجـراءات
قــــبـــول الــــرســـالـــة أوالً ولــــيس من
صالحـيـتـهـا الـتـحـقيـق مع األسـاتذة
ـــذكــورين في كـــتــابــهـــا الــرســمي ا
أصال) مـعـبريـن عن ( قلـقـنـا الـشـديد
ـانـيـ في شـؤون جتـاه تـدخل الـبـر
اجلامـعـات ونعـتـبر هـذه الـتصـرفات
ية ثـابة انـتهاك لـلحـريات االكـاد
والبحث العلمي احلـر ووسيلة لقمع
ي فـي الــقــضــايــا الـــنــقــاش األكــاد
الــعــلـمــيــة الـتي تــتــضـمـن مـحــتـوى
سيـاسي او اجتـماعي مـختلـف عليه
وبـــصــــورة تــــتــــنـــافـى مع مــــبـــاد
ــقــراطـــيــة وحــقـــوق االنــســان الـــد

ية).  واحلرية االكاد
وانتهى مضمون الرسالة (اننا نأمل
ان ال تــتـكــرر مـثل هــذه االنـتــهـاكـات
سيئة للجـامعات والبحث العلمي ا
ان الـعراقي و أيضـا ان يراجـع البـر
ـرفوض قـانون مـعـادلـة الشـهـادات ا
ــيـة من قــبل كــافــة األوسـاط االكــاد
والـعلـمـيـة واجلـامعـيـة وان يـتوقف
الــــتــــدخل في شــــؤون اجلـــامــــعـــات

ية والتعرض السـتقالليتـها االكاد
بـــاإلضـــافــة الى ضـــرورة مـــطــالـــبــة
احلـــكــــومــــة بــــزيــــادة االنـــفــــاق في
ــيـزانـيـة الــسـنـويــة عـلى الـتــعـلـيم ا
وبــتـــخــصــيص نــســبــة مــئــويــة من

االنفاق للبحث العلمي واالبتكار).
 واســتــقــبل احلــلــبـوسـي الـثـالثـاء
رئــيس االحتـاد الــعـام لــلـجــمـعــيـات
ثلي الفالح الفالحية وعدداً من 

ـزارعــ في مـحــافـظـة الــبـصـرة. وا
واسـتمع سـيـادته خالل الـلـقاء إلى
ـعـوقـات عـرض شــامل لـلـمـشــاكل وا
الـتي تـواجه الـواقع الـزراعي مـنـهـا
ـنـتـوج احمللي مـا يـتـعلـق بحـمـايـة ا

جـدا وحـفـاظــا عـلى سـمـعـة الـعـراق
الدولية خصوصا وان هذا العام هو
عــام انـعــقــاد الـدورة 41 لــلـمــؤتــمـر
شـاركة ـنظـمـة اليـونسـكـو  العـام 
وزراء التربية لـكافة الدول األعضاء
فكيف يتـسنى لنا االستـمرار بالعمل
بـالـصـورة الـصـحـيـحـة والـتـحـضـير
لــهـــذه الــدورة بـــدون رواتب وبــدون
ـمـثلـيـة مشـلـولة مـيزانـيـة حيث ان ا

تماما?).
 ووجـهت شبـكـة الـعلـمـاء العـراقـي
في اخلـــارج رســالـــة احــتـــجــاج الى
مجـلس النـواب تـتضـمن اعتـراضهم
على تدخالت اجمللس في عمل وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي.
وجــاء نص الــرســالـة (يــؤســفــنـا ان
نــتــقــدم بـاالحــتــجــاج عــلى الــتـدخل
الواضـح في شؤون الـتـعلـيم الـعالي
وعـــلـى مــــحـــاوالت الــــضــــغط عــــلى
س بـالـسـوء اجلـامـعـات وبــكل مـا 
ـيــة واســتـقاللــيـة احلــريـات االكــاد

ي والعلمي). القرار األكاد
واضـــافت الـــرســــالـــة (لـــقـــد اثـــارت
قــــراراتـــكـم ومـــواقــــفـــكـم في اآلونـــة
األخــيـــرة اســـتـــغـــراب ومـــعـــارضــة
ي ي العراقي والعا اجملتمع االكاد
بــدءاً بــقــانــون مــعــادلــة الــشــهـادات
الـسيء الـصـيت ومـرورا بـالـتـهـديـد
الذي اصـدرته جلنـة الـتعـليم الـعالي
ــانــيـة بــإلــغــاء قـانــون نــقــابـة الـبــر
ـي ومؤخـرا بطـلب اللـجنة االكاد
بــإيــقــاف رســالـة مــاجــســتــيــر تـمت
ــوصل مــنــاقــشــتــهــا في جــامــعــة ا
وبــإيـقــاف إجــراءات مـنـح الـشــهـادة
ـوصل واسـتــدعـاء رئــيس جـامــعـة ا
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وقــــال وكــــيل الــــوزارة لــــشـــؤون
االســـتــخـــراج كـــر حـــطــاب في
تــصــريح الـــثالثــاء إن (الــوزارة
ماضـية بـخطط إدامـة اإلنتاج من
احلقول النـفطية  وأي زيادة في
اإلنتاج مستقـبالً مرهونة بحاجة
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ضي بخطط أكدت وزارة النفط ا
إدامــــة اإلنـــــتـــــاج من احلـــــقــــول
الـنـفـطـيـة وأشـارت الى أن زيادة
اإلنـتـاج مـرهـونـة بـحـاجـة وتـقبل

ية. السوق النفطية العا

بيروت
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ومـــســــتـــحـــقــــات الـــفـالحـــ وأهم
التشريعات التي تسهم في النهوض
بــالــقـطــاع الــزراعي. وفـيــمــا يـخصُّ
مـسـتـحـقـات الـفالحـ أكـد سـيـادته
خالل اللـقاء أن مـجلس الـنواب عمل
ـوازنة عـلى إضافـة بـنـدٍ في قانـون ا
باعتبـار مستـحقات الفالحـ نفقات
حــاكــمــة وإلــزام احلــكــومــة ووزارة
ـالـيـة بـدفـع مـسـتـحـقـات الـفالحـ ا
الـسابـقـة قبل صـرف أي مـستـحـقات
وإنفـاق آخـر بكل مـؤسـسات الـدولة.
وأكد رئـيس مجـلس النـواب ضرورةَ
ــنـتج احملــلي ومــحـاســبـة حــمـايــة ا
نـتجـات الزراعـية والـعمل مهـرّبي ا
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ريخ  تحدة .. بالوصول الى كوكب ا اثار جناح دولة االمارات العربية ا
ـسـاعدة دول ـتواصل  و بعـد خـمسـة عـشر عـامـا من اجلهـد الـعلـمي ا
الـتـكـنـولـوجي اســئـلـة كـثـيـرة مـنـهــا .. قـدرة الـعـرب في الـوصـول الى مـا

وصلت اليه امريكا . ودول اوربا الغربية .
ـؤرخ والبـاحث االمـريـكي الـشـهـيـر .. دانـيـال بـورسـتـ .. اصدر قـبل  ا
عقـدين من الزمـن كتـابا عن (جـمهـوريـة التـكنـولوجـيـا) وقد اشـتمل كـتابه
ستـقبلية  الـتي نعيشهـا اليوم .. بل صرنا على العديد من الـتصورات ا

فاجآتها  ومالبساتها  وسرعتها . نستمتع 
ستقبل الـعالم التكنولوجي ؤلف باسلوب غلـبت عليه نكهة الـثقة  سرد ا
فاجآت .. واالبتكارات وطرح من  الذي حمل وسيحمل لنا الكثير من ا
ــا سـتـكــون عـلـيه صــورة الـعـالم خالله تـأمالتـه وآرائه واسـتــــتــاجـاته 
اجلديد .. بـفضل تـطورات الـتكنـولوجـيا .. أو ( ثـورة التكـنولـوجيـا ) كما

سماها .
ؤلف : قدمة يقول ا  في ا

تـعصـبة   أن التـكنـولوجـيا سـتؤدي إلى الـتغـلب على عـواطف الوطـنيـة ا
تعددة  في مختلف أجزاء الكرة األرضية وعلى الشوفينية والعنصريـة ا
.. فهنـاك روابط جديـدة سوف تربط األمـريكيـ بالـعالم األوسع .. وتربط
ـا يـؤدي إلى زج الـعـالم كـلـه في مـجـتـمع يـسـمـيه الـعـالم كـله بـأمـيــركـا 

ؤلف (جمهورية التكنولوجيا . ا
ـؤلف الـى قوتـ في الـعـصـر احلـديث .. أثـبـتـتـا قـدرات مـتـمـيزة يـشـير ا

اولها : 
التقادم اجلديد .. 

ة أالف السن   ويعني به .. استـغراق بناء وتـرسخ احلضارات  القـد
ـكن وبـفـضل الـتـكـنـولـوجـيـا اتمـامه انـا الـيـوم فـان تغـيـيـر امـة مـخـتـلـفـة 

واجنازه .. في بضع عقود محدودة .
اما الـقـوة الثـانـيـة هي / التـقـارب اجلديـد .. إذ بـفـضل القـانـون األسمى
(جلمهوريـة التكنـولوجيا  كل شيء سـيصبح أكثـر شبها بـاشياء اخرى..
شاكل .. وتخلق القوة الدافعة .. فالتكنولوجيا تخلق احلاجات وتصدر ا
وال سـبـيل لـلــرجـوع عـنـهـا  وتـســتـوعب و تـعـزل وتـفــصل .. وتـقـتـلع من

اجلذور .
وحتت عنوان: نوعان من الثورات يقول دانيال بورست :

 إن اإلنسان كان يعـيش في حاضر استـمر برفض قبـول نفسه .. ككائن
تـاريــخي وان أعــظم الـثــورات الـتــاريـخــيــة .. هي اكـتــشـاف اإلنــسـان أو
اختراعه ( فكرة التاريخ ) لعملية التغيير السياسي .. وهي قطعا تختلف
عن عملـية التـغييـر التكـنولوجي ..فـفي الثورات الـسياسـية يتـحرك الناس
بدافع اإلحساس بالظلم ورفضه .. والتخلص من الظالم .. سعيا للتحرر
.. امـا الـثـورات أو الـتـغـيرات الـتـكـنـولـوجـيـة فـهي تـؤدي إلى اجلـمـع ب

األ والى حترر الناس بشكل متواتر .
والالفت لـلنـظـر في سـيـرورة الـتـاريخ .. كـما يـرى بـورسـتـ ان االنـسان
ـعــاصـر .. انــتـقل من قــوة احلـصــان إلى قـوة الــبـخــار .. ومن الــطـاقـة ا
الكـهـربائـيـة .. الى طـاقة االحـتـراق الداخـلي .. ثم إلى الـطـاقة الـنـووية ..
ومشـروع الـبـحث عن الـطـاقـة لن يـتوقف ابـدا .. وال نـدري كـيف سـتـكون

ستقبل . عليه طاقة ا
وفي قـضـايـا الـتـعـلـيم ومـسـتـقـبل اجلـامـعـات بـينـت الـتـجارب فـي تـاشـير
ـي .. وعن الـتــاريخ الـغــريب لـلــتـعـلم ـيــة لـلــركـود األكـاد الـظــاهـرة الـعــا

األميركي .. وعن الهوس األميركي في تأسيس الكليات . 
هاجرين قائال: ؤلف قضية جدلية ساخنة تتعلق بالهجرة وا ويناقش ا

ـتحـدة أصـبحت في الـقـرن التـالي لـعام تـأسـيسـها 1876 أن الواليـات ا
ية ..ومتحفا ومصنعا وسوقا للمواهب معمال ورمزا لتدفق الثقافات العا

القادمة من أنحاء العالم.
ـوقف الـشــعب األمـريـكي من الئم  إن (تـمـثـال احلــريـة) سـيـظل الـرمــز ا
ـان األمـريكـي ..بحق الوافـدين اجلـدد .. وهـو يـعـبـر ايضـا عن مـبـدأ اإل
الـفـرد في االغـتراب االخـتـيـاري .. طـبـعـا قـال هـذا ولم يـتـنـبـأ .. بـوصول
هاجرين الرئيس ترامب الى قمة االدارة االمريـكية .. والذي وقف بوجه ا

لون . ا
ة .. وبـبناء ؤلف.. يـتعلق بـبناء احلـضارات الـقد ان اهم ما اشار الـيه ا
الدول احلـديـثـة .. فـبعـد ان كـانت الـدول حتـتاج قـرونـا لـبنـاء نـفـسـها كي
تـصـبح امـبـراطـوريــة مـتـرامـيـة االطـراف.. حتـتـاج الــيـوم الى عـقـود قـلـيـة

لتصبح امة يشيد بها العالم .. 
ــتــحـدة ..الــتي جنــحت في وهــذا هـو حــال االمــارات الــعـربــيــة ا
ريخ معززة طـموح االنسان العربي .. الوصول الى ا
الذي يرنـو الى بنـاء صروح عـلميـة تسـتفـيد من ثورة
الـتــكـنـولــوجـيـا ..ضــمن مـنــظـومـة قــيـمــيـة مـعــرفـيـة

معاصرة ..

انية الكردستانية مع حكومة االقليم الية البر »ŸUL²ł∫  جانب من اجتماع اللجنة ا
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ـان ـالــيــة في بــر عــقــدت الــلـجــنــة ا
الـية كردسـتـان اجتـماعـا مع وزيـر ا
ناقشة االوضاع في حكومة االقليم 

الية في كردستان.  والبيانات ا
ـــالــيــة في وقـــال رئــيس الـــلــجــنــة ا
ان زياد جبار في تصريح امس البر
ان (االجـتمـاع نـاقش خـطـوات اعداد
مشـروع قانـون موازنـة االقليم  وان
وازنة سـتكون الـية اكـد ان ا وزير ا
جـــاهــــزة وســـتــــرسل الـى مـــجــــلس
الـوزراء في نـهـايـة الـشـهر احلـالي),
الية طلبت من واضاف ان (اللجنة ا
الية توضيحات بشأن صرف وزير ا

.( وظف رواتب ا
ولفت االنتباه الى ان (الوزير أكد ان
صــــرف رواتب مـــــوظــــفي االقـــــلــــيم
ســيـــكــون كل 30 يــومــاً) ,وتــابع ان
(االجـــتــمـــاع نـــاقش آخــر تـــطــورات
احلــــوارات اجلــــاريـــة بــــ بــــغـــداد
واربـــيل حلــسم حـــصــة االقـــلــيم من
ـوازنـة االحتـاديـة لـلـعـام اجلـاري). ا
وكان رئـيس حكـومة االقـليم مـسرور
البارزاني قـد اكد  تـصميم حـكومته
عــلى مـكــافــحـة الــفـســاد ووضع حـد

ال العام.  لهدر ا
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ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
الـــــبـــــارزانـي خـالل اشـــــرافـه عـــــلى
اجتماع للجنة العـليا لتطبيق قانون
اإلصالح الـقـول ان (االجـتـماع بـحث
خــطــوات تــطــبــيق قــانــون اإلصالح
بـــشــــأن الــــرواتب واخملــــصــــصـــات

تقد كفيل من الضباط عند تقد
طــلب الــقــرض او الــســلــفــة). فــيــمـا
اعـــلـــنت الــداخـــلـــيــة صـــدور جــدول
باسـمـاء دفعـة جديـدة من مـستـحقي

السلف. 
‰Ëbł —«b «

وقـــالـت الـــوزارة في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـزمـان) امس إن (صـنـدوق شـهـداء
الـشـرطـة اصـدر جـدوال يـضم أسـماء
ـنتـسبي عدد من مـستـحقي الـسلف 
الوزارة وعوائل الشهداء) ,مؤكدا ان
(الـعـمل مـسـتـمـر بـوتـيـرة عـالـيـة من
أجل تــــقـــــد فــــضــــلـى اخلــــدمــــات
) وتابع أنه نـتـسبـ للـمـواطنـ وا
(في الـوقت نـفـسه عـلى الـذين وردت
ـــذكـــور اســــمـــاؤهم وفـق اجلـــدول ا
مراجـعـة الصـنـدوق  لغـرض استالم

صك السلفة). 
واعـــلــنـت وزارة الــعـــمل والـــشــؤون
االجتـماعـيـة موافـقة وزارة الـتعـليم
العـالي والـبحـث العـلمـي على إعـفاء
ذوي اإلعــــاقــــة في اجلــــامـــعــــات من
ن لـديهم نـسـبة األجـور الدراسـيـة 

ئة .  عجز 70 با
وقـــال رئـــيس هـــيــئـــة ذوي االعـــاقــة
عـصـام عــبـد الـلـطـيـف الـتـمـيـمي في
بـــيــــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس انه
(نتـيجـة للـتنـسيق الـفعـال ب دائرة
الــــتـــأهــــيل فـي الــــهـــيــــئــــة ودائـــرة
تـابعة في الدراسـات والتـخطـيط وا
التعـليم العالي  ,سيتم شمـول طلبة
ن اجلـــامـــعــات مـن ذوي اإلعــاقـــة 
ئة لديـهم نسبـة عجـز بنـسبة  70با
االعــــفــــاء من األجــــور الــــدراســــيــــة

اســتــنــادا إلى الــتـــقــاريــر الــطــبــيــة
الـــصـــادرة من الـــلـــجـــان الـــطـــبـــيــة
الـــرســـمـــيـــة حـــصــرا) ,واضــاف أن
(الوزارة انـشـأت منـافـذ خاصـة لذلك
ورابطاً لـلصـفحة إاللـكترونـية ضمن
موقعهـا الستقبـال طلبات هـذه الفئة
من الطلبـة وتكملـة اجراءاتهم بشكل
فوري).  فيـما تداولت وزارة الـتربية
مــقـــتــــــرحـــاً اللــغـــاء االمــتـــحــانــات
الــشــهــريــة والــكــورســات واعــتــمـاد
درجـــات نــــصـف الـــســــنـــة لــــلـــعـــام

الدراسي  2020ــ 2021.

ــديــر الـــعــام لــلــمـــنــاهج في وقـــال ا
الـوزارة عادل الـبـصيـصي ان (هـيـئة

الــرأي بـالــوزارة قــدمت مــقـتــرحـا 
رفـعه لـلـوزيـر عـلي مـخـلف الـدليـمي
يـقضـي باعـتـمـاد درجات امـتـحـانات
نصف السنة لـلعام الدراسي احلالي
كــدرجـــة لالمــتـــحــانـــات الــشـــهــريــة
والـكورس االول لـلـمـراحل الـدراسـية
ـتـوسطـة واالعـدادية), االبتـدائـية وا
نـــافـــيـــا (وجـــود اي تــــوجه اللـــغـــاء
ـقـترح االمـتـحـانـات الـنـهـائـيـة وان ا
داولة حاليا ب الوزير وهيئة قيد ا

من مـهـازل الـقـدر ان تـرى هـذه الـقـدور.وتـصـبح احلـيـاة اقل اهـمـيـة من
القبور.وان يتحكم اجلراب باالجناب.

وان يصبح االميون رعاة واهل العلم رعية.
شريعة من لم يـنزلوا الى دجلة من شـريعة النـواب التي تقع فيـها ثانوية
الكرخ..ولم يـصعـدوا مدارج البـرحيـة.ولم يعبـروا دجلـة سباحـة ليـشتروا
ايس كـر مـن كـاريــنـو بــلـقــيس..ولم يـاكــلـوا الــتـكـي من تـكــيـات تــتـدلى
غصـونهـا فتالمـس ماء الـشط.. ولم يسـرحوا بـالـعنـزة الشـاميـة الشـقراء
ــطـر عن انــصــبـابه..امــا امــهـات كــراع فــهن الــبـغــداديـات بـعــد تــوقف ا

القادمات.الى الكرادة بعربات اخليل. يهزجن   
كـــرادي..كـــرادي يــابـــو بـــيـــتـــنـــجــانـــة  خـــلي اجلـــلب نـــا ومـــشـــنـــتــرة
ذانة.لـلـمـعـلـومات مـشـنـتـرة اخـذا من اى شـنتـور وهـو االصـبع بـلـغة اهل
ــا تـتــعــارك مع جــارتـهــا تــؤشـر ــرااة الــعــراقـيــة  ـة الن ا الــيـمن الــقــد

باصابعها من  تخرج من ردن العباءة.
حـــــسن الـعلـوي وكنـا نرمـيهن بـاحلجـارة ثم سرعـان ما يـنزلن ويـكعدن
عـلى  زرعـنـا فـيـصـــــبـحن ضـيـوفـنـا. وكــــــــــل عـائـلـة ومـعـهـا طـعـامـهـا
ة وكباب الـطا وة. ونقـدم لهن خبز الـتنور احلار ونـسويلهن السيما الـدو

شاي . 
ـاذا نسـمـيهن امـهات كـراع فألن مالبـسهن قـصـيرة فـتظـهـر الركـبة اما 
فيـمـا مالبس امـهـاتـنا  تالمـس االرض تظـهـر الـركـبة حـ يـجـلـسن على
مقاعد العربانـة هذه تسمى الكسلة وهـي عادة كانت سائدة في العصور
العبـاسية وانـــــــــقرضت بعـد حركة 14 رمضان وتـهجير
الـسـكـان االصـلـيـ من بـسـاتـيـنـهم مـقـابل ديـنـارين
ـربع.وهــو ثـمن مـتــر من االرض في الـربع لـلـمــتـر ا
اخلـالي لـهـذا لم تـسـتـمـر دول مـدجـجـة بـالـســـالح

قاتل النها تفتقر للعدالة االجتماعية. وا

الــسـوق الــنـفــطـيــة من االنـهــيـار
وإعـــادة الــتـــوازن بــ الـــعــرض
والـــطــلب) مـــبــيــنـــاً أن (ارتــفــاع
أسـعار الـنـفط جاء اللـتـزام الدول

نتجة باالتفاق).  ا
وأوضـح أن (وزارة الــــنـــــفـط مــــا
رفع الــقـيــمـة الــسـعــريـة يــهـمــهـا
ـــصـــدرة وزيـــادة لـــلـــكـــمـــيـــات ا
ــتـأتــيـة مــنـهــا دعـمـاً االيـرادات ا
ـالـية ولـيس الـزيادة لـلـموازنـة ا
الـعـشـوائـيـة في كـمـيـات االنـتـاج
الـــتي قـــد تـــســـبب ضـــرراً  عـــلى

اجلميع).
b¹bł ŸUHð—«

مــــــشــــــيــــــراً الـى أن (االيـــــرادات
النـفطيـة قد حقـقت ارتفاعـاً جيداً
ــاضــيــة في األشـــهــر األخــيـــرة ا
قـارنة وبـكمـيات تـصـدير أقل بـا

اضي.  مع ا
ولـفت الى أن (الـطـاقة االنـتـاجـية
تاحـة حالياً هي خـمسة مالي ا
بـرمـيل في الـيـوم  وأن أي زيادة
فـي االنـــــتـــــاج أو الــــتـــــصــــديــــر
تطلبات مستقبالً فإنها خاضعة 
الــســـوق الــنـــفــطـــيــة واحلـــاجــة

الفعلية). 
وأكــــــــــد أن (خــــــــــطـط الـــــــــوزارة
ـرحـلـة احلـالـيـة وأولـيـاتـهـا في ا
ـسـتــقـبـلـيــة تـهـدف الى زيـادة وا
مشاريع استثـمار الغاز وتعظيم
االنـتـاج مــنـهـا  وتـطــويـر قـطـاع

التصفية). 
واعــلــنـت وزارة الــنــفـط عن فــتح
ــنح وكــاالت بـيع بــاب الـتــقــد 
زيــــوت الــــســــيــــارات احملــــلــــيـــة

ـية وتـقبل الـسوق الـنـفطـية الـعا
ـا اليؤثـر سلـباً عـليـها في ظل و

التحديات التي تواجهها). 
وأضـــاف أن (الــــعـــراق مــــلـــتـــزم
بـــاتــفـــاق خــفض اإلنـــتــاج الــذي
أقــــــــرتـه (أوبـك بــــــــلـس) فـي ظل
الــتـــحـــديــات
الـــتي تــواجه
الــــــــــســـــــــوق
الــــنـــفــــطـــيـــة
ـــــيــــة الـــــعــــا
ومـــــنــــتـــــجي
الــــــنـــــفـط في
العـالم بسبب
فـــــــــيـــــــــروس
كــورونــا ومـا
ســــــبـــــبـه من
انــــــكـــــمـــــاش
وركــــــــــود في
االقــــتــــصــــاد

ي). العا
 وأشــــــار الى
أن (اتــــــفـــــاق
أوبك يـــهــدف
الـى حــــــمــــــايـــــة
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ــمــثــلــيــة الــدائــمـة  قــدم مــوظــفــو ا
جلــمــهــوريـة الــعــراق لــدى مـنــظــمـة
نـظمة الـدوليـة للتـربية اليـونسكـو ا
والثقافة والـعلوم في باريس شكوى
ضــــد وزارة الـــتــــربـــيـــة الـى رئـــيس
مـجـلس الـنـواب مـحـمـد احلـلـبـوسي
بسـبب اكمـالـهم أكثـر من سنـة بدون
رواتب بـــالـــرغـم من مـــطـــالــــبـــاتـــهم

تكررة لوزير التربية. ا
واوضحـت الشـكـوى انه (بـالرغم من
مـــوافـــقـــة وزارة اخلـــارجـــيـــة بـــدفع
رواتـــبـــنــــا مـــشـــكــــورة وعن طـــريق
السـفـارة الـعراقـيـة في باريس اال ان
ــوضــوع وزارة الـــتــربــيــة تـــعــرقل ا
ـلف جـامدا لـديـهـا وبـالذات والزال ا
الـية ـديريـة العـامـة للـشـؤون ا في ا

للوزارة). 
5Hþu  ÊU dŠ

شتكون الـتربية (باي عرف وطالب ا
يـحـرم مـوظـفـون عـراقـيـون يـعـمـلـون
بـــجـــد لـــرفـع اسم الـــعـــراق في هـــذا
ــهم بــعــدم صــرف احملــفل الـــدولي ا
ـدة الـطويـلـة حيث رواتـبنـا ولـهذه ا
ـادي وبـدات الـديون تـأزم وضـعـنـا ا
تــثـــقل كــاهـــلــنـــا وحــرمـــان عــوائل
معتمدة اعتمادا كليا على راتبها من
العـيش بسـالم وحرمـانهـا من ابسط
حــقــوقــهــا اال وهي صــرف الــرواتب

ستحقة).  ا
ـشــتـكــون رئـاســة مـجـلس ونــاشـد ا
الـنـواب  (بـالـتـدخل الـشـخـصي حلل
شـكـلـة لـتتـمـكن هـذه الـعوائل هـذه ا
من الــعــيش الــكــر في بــلــد بــعــيـد
سـتـوى معـيـشي مـرتفع وغـريب و
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صافي الـعراقية  نتـجة في ا وا
وفـق الـــــشــــــروط والــــــضــــــوابط

احملددة. 
وقــال مــعـاون مــديــر عــام شــركـة
ـنتجـات النـفطيـة حس توزيع ا

طـالب في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امس ان (مـنح الـوكـاالت سـيـكون
مــتــاحــا لـلــمــواطــنـ الــراغــبـ
بـاحلـصـول عـلـيـهـا وفق الـشروط
والـــضـــوابط الـــتي وضـــعـــتـــهـــا

الشركة).
 واشـــــــار طــــــالـب الى ان (هــــــذه
ــبــادرة  تــاتي فـي اطـار  خــطط ا
الـوزارة الشراك الـقـطـاع اخلاص
في فـــــــــــــتح مــنـافــذ تــوزيـعــيـة
ـنــتـجــات  الـوطــنـيـة  من لـبــيع ا
الـــزيــوت والـــدهــون والـــشــحــوم
وغـــيــــــــرهــا  دعــمــاً  لـــلــمــنــتج
ـــنــتج احملـــلي الـــذي يــضـــاهي ا
ــــســــتـــورد مـن حـــيـث اجلـــودة ا
والـــنـــوعـــيـــة  فـــضالً عـن زيــادة
نسـبة ومساحـة  التسـويق  لهذه
نتجات وحتقيق ايرادات مالية ا
اضــــافـــيــــة دعـــمــــاً لالقــــتـــصـــاد

الوطني). مبنى وزارة النفط

واالمتيازات والـتقاعـد في مؤسسات
حكـومة اإلقـليم ووزاراتـها). واضاف
ان (تـطــبـيق قـانــون اإلصالح يـهـدف
إلرســـاء الــعــدالــة وحـــمــايــة حــقــوق
ستـحق في إطـار عملـية مسـتمرة ا
تـشـمل شــتى الـقـطـاعـات) ,وتابع ان
(االقليم مـصمم على مـكافحـة الفساد
ـال الـعـام ضـمن ووضع حـد لـهـدر ا
ـــــــالي), اطـــــــار اإلصـالح اإلداري وا
مـؤكــدا ان (االجـتـمـاع خــرج بـجـمـلـة
تـوصـيـات بـهـدف اسـتـكـمـال تـطبـيق
اشـار خــطــوات الــقــانــون). بــدوره  ,
سكـرتيـر اللـجنـة العـليـا عبـد احلكيم
خسـرو الى ان (االجتـماع اسـتعرض
اخلـطـوات األولى لتـطـبـيق الـقـانون
ـــعـــنــــيـــون حـــسب وقـــدم الـــوزراء ا
اخــتــصــاصــاتــهم تــقـاريــر مــفــصــلـة
ـــعـــلـــومـــات ومـــعـــززة بـــاألرقــــام وا
والـبـيـانـات الالزمـة إزاء مـسـتـجدات
تـطــبـيق اإلصالح). من جــهـة اخـرى
وافق مــصـرف الـرافــدين عـلـى قـبـول
كـفــالـة مـنــتـسـبي وزارتي الــداخـلـيـة
والـدفـاع في مـنح الـقـروض حلـامـلي
صرف ـاستر كـارد. وقال ا بطاقات ا
في بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
صـرف قـرر قبـول كـفالـة مـنتـسبي (ا
الــوزارتـ لــلـقـروض كــافـة حلــامـلي
ـاســتــر كـارد الــصـادرة من بــطـاقــة ا
ـــــصــــرف حـــــصــــرا) ,واضــــاف ان ا
ــصـرف قـرر قــبـول كــفـالــة ضـبـاط (ا
الـدفـاع والـداخـلــيـة في مـنح الـسـلف
والــقــروض مع تــقــد اســتــمــراريـة
خـدمـة سواء كـان مـوطـنـاً راتـبه لدى
ـصـرف ام غـيـر مـوطن عـلى ان يـتم ا

ــوافـقـة الــرأي وعـنـد اســتـحــصـال ا
الـنـهائـيـة عـلـيه سـيتم تـعـمـيم كـتاب
رســمي بــذلك لــلــمــديــريــات الــعــامـة

للتربية في بغداد واحملافظات).
ومضى البصيصي الى القول ان 
ــقــتــرح بــني عــلـى اســاس تــزايـد (ا
حاالت االصـابـات بفـايروس كـورونا
والــوضع الــعــام لــلــبـالد وقــلــة ايـام
الـدوام لـلـطلـبـة والـتالمـيـذ وتـكـييف
نـاهج اذ اثرت هـذه الظـروف على ا
سير العام الدراسي وتطبيق اخلطة

الدراسية التي اعدت له مسبقا).
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علـى التـنسـيق مع اجلـهـات األمنـية
مشـيداً بـإجراءات احلـكومـة األخيرة
بـشـأن تشـكـيل فـريق بـرئـاسـة جـهاز
األمن الــوطــني ومــديــريـة مــكــافــحـة
ـثـلـ عن ـة االقـتـصـاديـة و اجلـر
مديريات الزراعـة واحتاد اجلمعيات
ـــتـــابـــعـــة احملــاصـــيل الــفـالحـــيــة 
ـهـرَّبـة وضــبـطـهـا.  كـمـا الـزراعــيـة ا
نـاقش الـلـقاء أهـمـيـة تـشـريع قـانون
تـنظـيم إنـشـاء "عالوي" بـيع الـفواكه
واخلـــضـــر واحلـــيـــوانـــات مـــؤكـــداً
ســيــادتـه دعم واســتــعــداد  مــجــلس
النـواب للـتشـريعـات التي تـسهم في

حتس الواقع الزراعي.

ثلي اجلمعيات الفالحية في البصرة UI¡∫  رئيس مجلس النواب خالل لقائه 
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اعلن مدير نـاحية منـدلي وكالة في ديالى
مازن اكرم  عن بدء موجة سيول احلدود
بـاالنــحـسـار بـعـد تــوقف هـطـول االمـطـار
الغـزيرة  مـجدداً دعوته لـبنـاء سد كـبير.
وقــــال اكــــرم  لـ (الــــزمــــان) ان (مــــوجـــة
السـيـول القـادمة من احلـدود الـعراقـية –
االيـــرانــيــة صــوب مــنـــاطق شــرق ديــالى
ومنهـا مندلي والـعشرات من قـراها بدأت
بـاالنـحسـار الـتـدريـجي مع تـوقف هـطول

االمطار). 
واضـــاف اكـــرم  ان ( مـــوجـــة الـــســـيــول
ســاهــمت في امــتالء مــتــفــاوت لــلــوديـان
نـتـشـرة في مـحـيط نـاحـيتي احلـدوديـة ا
مــنـدلي وقــزانـيــة  اال انـهــا لم تـصل الى
مـــرحــلــة االمــتالء الـــكــامل )  مــؤكــدا أن
ـياه توزعت كـعبة من ا (مالي االمتـار ا

ب الوديان احلدودية منذ ساعات). 
ÊU¹œË ¡ö² «

واوضح اكـرم أن  (نـسب امـتالء الـوديـان
احلدودية متفاوت إال أن مـنطقة ترلساق
االفضل من ناحـية نـسبة االمـتالء مؤكدا
بــأن الـســيـول لم تــؤد إلى قــطع أي طـرق
رئــيــســيــة أو مــحــاصــرة أي من الــقــرى
ــوجــة احلــدوديـــة مــتـــوقــعـــا ان تــبـــدا ا
بـاالنحـسـار من بـعد مـسـاء اليـوم خـاصة

مع توقف هطول االمطار). 
وجدد مـديـر ناحـية مـنـدلي وكالـة دعوته
الى (ضــرورة بـنــاء سـد كــبـيـر قــادر عـلى
احــتــواء ســيـول احلــدود لــتــامــ خـزين
مــائـي ســتــراتــيـجـي يــوفــر احــتــيــاجـات
ــيــاه في مــواسم اجلــفــاف االهــالي مـن ا
احلـــادة)  مــؤكــدا ان (مــوجـــة الــســيــول
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ــــزارعــــ من خالل اســــهــــمـت في دعـم ا
تـأم مـيـاه الـسـقي في األنـهر اجلـانـبـية
لـلوديـان احلـدوديـة). وفي بـعقـوبـة مـركز
محـافظـة ديالى قـال القـائمـمقـام عبـد الله
احلـيـالي لــ (الـزمـان) انه  (خالل هـطـول
امـطار غـزيـرة في عـمـوم منـاطق بـعـقـوبة
وضـواحــيـهـا  اعالن حـالــة االسـتـنـفـار
اخلدمي لكل الدوائـر لدعم دائرة اجملاري
ـــيـــاه من االزقـــة واالحـــيــاء فـي ســحـب ا
والطـرق الرئـيسـية والـسعي لـتشـغيل كل
مـضـخـات الـسـحب عـلى مـدار الـسـاعة) .
واضاف احليـالي  ان (وضع بعـقوبة من
ـكـنه نـاحـيـة اجملــاري مـتـواضع جـدا ال 
حتمـل الكـميـات الـكبـيرة الـتي هـطلت من
مـيـاه االمـطــار خـاصـة وان اجلـزء االكـبـر
من القاطع الـغربي بـدون مجار مـا يعني
بان الوضع صـعب ومعقـد   الفتا الى ان
اجلهد اخلدمي سيبـقى مستمرا في عمله
الى ســـاعـــات الـــصـــبـــاح االولى من اجل
ســـحب مـــيـــاه االمـــطـــار وتـــفـــادي غـــرق

الشوارع واالزقة واالحياء ).
الى ذلك قال مـدير ناحـية الـسعديـة احمد
ان (االمطار التي الزركوشي لـ  (الزمـان) 
هطـلت في حـوض حـمرين لم تـكن غـزيرة
جدا لـتؤدي حلـدوث سيـول مائـية جـارفة
تـندفع صـوب بـحيـرة حـمرين الـتي تـمثل
خـزين ديالـى االستـراتـيـجي الفـتا الى ان
غـزارة االمـطـار كـانـت في مـنـاطق بـعـيـدة

عن احلوض) . 
واضـاف الــزركــوشي  ان  (اي زيـادة في
خــزين بــحـيــرة حـمــرين بــسـبب االمــطـار
االخيرة لم يتـحقق   مؤكدا بـان البحيرة
فقـدت اكـثر من نـصف خـزينـهـا حتى االن

بسبب سـد حاجة اجلـزء االكبر من ديالى
ـزروعات مؤكدا من مياه الـشرب وسقي ا
بانه اذا لم تتحـقق اي زيادة في مناسيب
البـحيـرة سيـكون الـوضع صعـباً ومـعقداً

قبل) . وسم ا في ا
÷Ëd  b¹b ð

ـــيــاه واعـــلن رئـــيس جلـــنــة الـــزراعــة وا
واالهــوار الــتـيــابــيـة سالم الــشــمـري عن
تـــأجــــيل تــــســــديـــد قــــروض الــــفالحـــ
زارع للـمصرف الـزراعي عاما كامال وا

وازنة .  وتضمينها في ا
وقــال في بــيــان امس انه ( الــتــضــمـ
أيــضــا إيـــقــاف بــيع األراضي الــزراعــيــة

ــسـتـحـقـات وضـمــان الـتـسـلــيم الـفـوري 
فــالحـي ومــــــــــــزارعـي احملــــــــــــاصــــــــــــيـل
االستراتيجـية/ القمح واحلـنطة والشلب
والذرة. واضـاف الشـمـري ان مسـتحـقات
ــزارعــ ســـتــكـــون ضــمن الـــفالحـــ وا
النـفقـات احلاكـمة اي يـستـلم مسـتحـقاته
ــوظف لـضــمــانـهــا بــشـكـل كـامل دون كــا
). واوضح ان تــاخــيـر لــســنـة او ســنــتـ
(الــفـقــرات أعاله  تـضــمـيــنـهــا بـكــتـاب
رسـمي من رئــيس الـلـجـنــة لـتـدرج ضـمن
ـوازنـة). وعـمـد مـسن من اهـالي نـاحـية ا
مـــنــــدلـي في اقــــصى شــــرق ديــــال عــــلى
االحـتــجـاج بـطـريـقـة غـيــر تـقـلـيـديـة عـلى

سيول احلدود في ديالى
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مسؤوالن في
التعليم العالي
والصناعة
يبحثان التعاون
ب الوزارت

العمل باستخـدام االسمدة العضوية
حـــــــيـث  اســــــتـــــــصالح %67 من
ا االراضي للـتخلص من الـسبـخة 
ادى الى زيـادة االنـتـاج لـلـمـحاصـيل
الــزراعـيــة مـنـهــا احلـنــطـة لــلـمـوسم
السابقة 2020 – 2019م بلغ (236)
الف طن وكـــــذلك انـــــتــــاج الـــــشــــلب
ــقـدار (97) لــلـمــوسم احلـالـي بـلغ 
الـف طن كــمــا  تــهــيــئــة مــســاحــة
(220) الف دو لـالســــــتــــــثــــــمــــــار
الـزراعي سـواء نـباتـي او احليـواني
كما  تـوفير االسـمدة لزيـادة انتاج
الزيـوت في مـشروع غـابـات النـورية
الى تـــســــعـــة اطـــنــــان بـــعـــد زيـــادة
ساحات الزراعية التي بلغت (44) ا
الكـات الهنـدسية اً كمـا نفذت ا دو
ـائـية ـوارد ا والـفـنـيـة في مـديـريـة ا
بالـتـعاون مع دائـرة الـصيـانـة حمـلة
تــــنــــظــــيف جــــدول ابــــو صــــبــــخـــة
ومجموعة مبازل في فرع ( 6)  ونهر
الـدغـارة الـكم (18) الزالـة الـنـبـاتـات
والـعـوائق

ياه لضمان انسـيابية ا
ايــــضـــا لـــهــــا لألراضي
الـــزراعــيـــة ومن جـــانب
اخر فـقد قـامت االجهزة
الــزراعـــيـــة بـــتـــهـــيـــئــة
االراضـي الـــــزراعــــــيـــــة
ـــاً وتـــوزيع (115) دو
وذلـك ضــــمن شـــــعــــبــــة
زراعـــــة الــــــبـــــديــــــر في
الـقـطـعة  19/1مـقـاطـعة
14 من الراغـبـ الـعمل

للـحد من الـبـطالـة و االسهم في دعم
و تطوير الـقطاع الـزراعي كما قامت
االجـهـزة الـزراعــيـة بـتـوفـيـر مـخـازن
مــبـردة حلــفظ احملـاصــيل الـزراعــيـة
كـالـبطـاطـا والـتمـر و الـرمـان شـملت
(600طن) مــنــهــا حلــمــايــة االنــتــاج
احملـــلي من الــــــتـــلف قــبل عـــمــلــيــة

بيعها . 
{ مــا الــذي ســتــشـهــده احملــافــظـة خالل
الـعام الـفائت 2021 م في مـجال الـتنـفيذ
شاريع خدمية تربوية وصحية من شأنها

احداث تطور في مدن احملافظة ? 
- ســـيـــجـــري الـــعـــمل في تـــرمـــيم و
صـيـانـة (325)  مـدرسـة بــكـلـفـة (3)
مــلــيـارات  900 مــلــيــون ديــنــار عن
طريق التنفيذ باألمانة باإلضافة الى
الكات مبـادرات تـربويـة لألهـالي وا
التربوية شملت (80) مدرسة ألعمال
الـــصــيــانــة والــواجــهــات االمــامــيــة
لألبنية اما بـخصوص العام احلالي
2020م فـقـد  اجناز (65) مـشروع
شملت بناء 7رياض لألطفال و (16)
مدرسة ذات 12صفاً
و (22) جــــــنــــــاحــــــاً
لـلـصـفـوف وتـشـيـيـد
(10) قــــــاعــــــات وفي
اجملـال الـصـحي فـقـد
 افــــتـــتــــاح صـــالـــة
عمليـات مركز اجلهاز
الهضمي وجتهيزاتها
بـأحـدث االجـهـزة كـمـا
 فــــــتح اخملــــــتـــــبـــــر
اجلـزيـئي حـيث تـظـهـر
النـتيـجة خالل سـاعات
قــلــيــلــة بــحــوالي ثالث

ساعات . 
{ مــاهي االجــراءات الــتي
 اتــــخــــاذهـــا لــــتــــحـــقــــيق
االســتــقـرار والــواقع االمـني

واطن باحملافظة ? طالب ا االستجابة 
- في مـــــــجــــــال االمـن و حتــــــقـــــــيق
دن الـتابعة االستقرار لـلمحـافظة وا
لــــهــــا وكـــــذلك انــــخـــــفــــاض واضح
ـة فـقــد  احلـد مـن ظـاهـرة لــلـجــر
الـــفـــســاد ونـــحن بـــدورنــا نـــقف مع
الـتظـاهرات الـتـشريـنـية لـلـمواطـن
ــشـــروعــة الـــتي هي ومـــطـــالــبـــهم ا
كـــحــقــوق مــشــروعـــة في الــدســتــور
نــتــيـــجــة الــبـــطــالـــة وســوء تــوزيع
ـــا يــتــطــلب من الــدولــة الــثــروات 
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شـهـدت مـحـافـظـة الـديـوانـيـة تـنـفـيذ
اكــــثـــــر من ( 140) مـــــشــــروعـــــا في
مـجاالت الـسـكن والتـربـية والـصـحة
واخلــــــدمـــــات والــــــزراعــــــة والـــــري
واسـتـصالح الـتـربـة وزيـادة االنـتاج
كـونـهـا مـحـافـظـة فـقـيـرة بـالـرغم من
كـونــهـا الـعـاصـمــة الـزراعـيـة االولى
يزة و ذلك بالعـراق وسلـة غذائيـة 
نــتـيــجـة اهـمــال اخلـدمــات الـبــلـديـة
ـشــروعـات الـسـكـنـيـة وعـدم اجنـاز ا
وقله مـشاريع االستـثمـار لذا يـتطلب
ـركـزيـة رغم اجلـهود من احلـكـومـة ا
الــتي يــبــذلـهــا مالكــات الــهـنــدســيـة
عـاجلة الـنقص والفـنيـة باحملـافظـة 
في اخلدمات بـتوفيـر االموال كما لم
تـــقم اجــــهـــزة احلـــكــــومـــة االداريـــة
واخلدمـية باحملـافظة فـي تنفـيذ عدد
ـشـاريع رغـم ان بـعـضـا لـيـست من ا
لها اهمية اسـاسية سببت في نقص
االموال نـتـيجـة الهـدر وسوء االدارة

السابقة. 
ذكــر ذلك مـحــافظ الــديـوانــيـة زهــيـر
عـلي الـشـعالن جلـريـدة (الزمـان) في
حــوار تــنــاول مــتــطــلــبــات وحــاجــة
احملـافظـة لـلخـدمـات حيث تـسـتدعي
ذلك الـى  ضــرورة تـــوفـــيـــر االمــوال
الالزمـة لـلــنـهـوض بـواقع احملـافـظـة
ـقصـرين مـن اجل بـناء ومـحـاسـبـة ا
الــعــراق اجلــديــد وفــيــمــا يــلي نص

احلوار:
{ مــا الــذي ســتــشـهــده احملــافــظـة خالل
اضي  2020م في مـجال تـنـفـيذ الـعـام ا

شاريع اخلدمية ?  ا
- من اهم مـشـاريع القـطـاع الـسـكني

التي  اجنـازهـا هي محـطـات جبل
الـعـامل والـزهــراء واجملـمع الـعـيـني
الــــتـي وفــــرت االالف من بــــوحــــدات
ســكـــنـــيـــة وكـــذلك اجنـــاز مــشـــاريع
صـنـاعـية الـتي وفـرت مـنـهـا مـعـملي
ارشــوا وتـكــريـر الــزيـوت الــنـبــاتـيـة
ــطــار وكــذلك الـــتــهـــيــئـــة ألنــشـــاء ا
الــتـجــاري وهــو مـطــار جــوي مـدني
مهم للـمدينـة ونحن كحـكومة وادارة
نــواصل الـعــمل في اجنــاز وتــنـفــيـذ
ــطــلــوبــة لــلــمــواطــنــ اخلــدمــات ا
بــاحملــافــظــة مــطـــالــبــ احلــكــومــة
شاريع ركزية بالتدخل في اجناز ا ا
وجتــاوز الــروتــ في فــتح اجــازات
ـطلـوبة ـبالغ ا االستـثـمار وتـوفيـر ا
ـــمـــكـــنــة الـــتي ـــشـــاريع ا إلجنــاز ا
خـــلـــقـــتـــهـــا االجـــهـــزة االداريـــة في

احلكومات السابقة
{ مـــاهي االجـــراءات الـــتي تـــمـــارســـهـــا
اجـــهــزة احملــافــظـــة في الــزراعــة واالرواء

لــتـطـويــر الـواقع الـزراعي
بـاحملافـظة من اجل زيادة

االنتاج ? 
- ان االجــــــــــــهـــــــــــزة
ــوارد الـــزراعـــيـــة وا
ــــــائــــــيـــــــة قــــــامت ا
بالتـنسيق مع خـبير
روســي عــــــــــــــــــــــلــى
االســـــــتــــــفـــــــادة من
االراضي الـزراعــيـة
لــــزيــــادة االنــــتــــاج
وكـــــــــــذلــك عـــــــــــدم
االعــــتـــــمــــاد عــــلى
االســــــــــــــــمـــــــــــــــدة
الــكــيــمــيــاويــة بل

ايــــجـــــاد فــــرص الـــــعــــمل
لــلــشــبــاب وقــد  اتــخــاذ
الــــعــــديــــد مـن االجـــراءات
تـلكئـة من قبل للـشركـات ا
هـيـئـة الـنـزاهـة في تـنـفـيـذ
ــشـروعــات مــنـهــا فـرض ا
غرامـات تـأخـيـريه وسحب
ــشـروع االجــازة والـغــاء ا
كــــمـــا  نــــصب اجــــهـــزة
االنــــارة و الــــكــــامــــيــــرات
الذكية بشكل فعال للحفاظ
عـــلى االســـتــقـــرار االمــني
لـــلـــمـــواطــنـــ وحـــمـــايــة

تلكاتهم .
{ ومــــاذا عن االســــتــــثــــمــــار
بــاحملــافــظـة والــذي حتــقق من
اخلــــدمـــات خالل الــــســـنـــوات

اضية  ? ا
- في مـــجــال االســتــثــمــار
لــديـــنــا بــاحملــافــظــة (42)

اجــازة اســتــثــمــار وقـد 
بـــالـــتـــنــســـيق مع هـــيـــئــة
االسـتـثمـار بـتـفـعـيل نـظام

النـافذة الواحـدة للمـستـثمرين بـغية
الــــــــتـــــــــخـــــــــلـص مـن الـــــــــروتــــــــ
والـبـيـروقـراطـيـة الـتي تـعـرقل اقـامة
شاريع االستثمارية احلقيقية ومن ا
هـــذه االجـــازات (11) في الــــقـــطـــاع
السكني و (11) في القطاع الزراعي
و (3) في الـقــطـاع الــصـنـاعي و (7)
في الـــقــطـــاع الــتــرفـــيــهي و (2) في
الـقـطـاع الـصـحي و (6) في الـقـطـاع
اخلدمي و (2) بالـقطـاع الرياضي و
ــــــشـاريع اجنزت الكـثيـر من هـذه ا
بعد ان باشرنـا بتوقيع العـقود علماً
ان احلـكـومة احملـلـيـة في الـديـوانـية
تـــقـــدم الـــتـــســـهـــيالت لـــلـــشـــركـــات
االســـتــثـــمــاريــة كـــافــة الـــتي تــرغب
بإيجـاد فرص لتـنفيـذ مشاريـعها في

احملافظة .
{ مــــاهي االجـــراءات الــــتي تـــشــــهـــدهـــا
احملـافـظـة اسـتعـداداً ال جـراء االنـتـخـابات

احمللية ?
ــسـتــقـلـة ــفـوضـيــة الـعــلـيـا ا - ان ا
لالنتخـابات باحملـافظة تـواصل قيام
ــفــوضــيـة في الــفــرق اجلـوالــة في ا
حتـــديث ســـجل الــنـــاخــبـــ وكــذلك
فوضية تواصل الفرق اجلـوال في ا
ركـز احملافـظة والـوحدات االدارية
الــتـابـعــة لـهــا والـبــالـغـة 41 مـركـزاً

ـــواطــنــ الـــنــاخــبــ يــســتـــقــبل ا
لتسجيلهم كناخب وتوزيع بطاقات
النـاخـب االلـكتـرونيـة الـبايـومتـرية
عن طريق الـدوائر احلـكومـية وكذلك
واطـن ونحن االنتـقال الى بيـوت ا
بـــدورنـــا بـــاحملـــافـــظــــة عـــلى كـــامل
االســـــــتــــــــعـــــــداد مـن خالل الــــــــدعم
الــــلــــوجـــــســــتي واالمـــــني إلجنــــاح

االنتخابات . 
وفي خـتام الـلـقاء قـال احملـافظ نحن
حــالــيــاً كــحــكــومــة و ادارة نــواصل
الـعــمل في اجنـاز تــنـفـيــذ اخلـدمـات
ألبنـاء احملافـظة بكـل اخالص وتفانٍ
ركزيـة بالتدخل مطالـب احلكومـة ا
ـوارد الــكـافــيـة إلجنـاز في تــوفـيــر ا
ــتـلــكـئــة الـتي خــلـفــتـهـا ــشـاريع ا ا
االجــــهــــزة االداريــــة والــــفــــنـــــــــيـــة
نـفذة بـالعـمل على فتح والشـركات ا
االجـــازات لالســـتــثـــمـــار وتــســـهــيل
االجـراءات لـلـشــركـات االسـتـثـمـاريـة
كـــافــة من اجل الـــنــهـــوض بــالــواقع

اخلدمي.
كــمـا نـطــالب بـتــوفـيـر فــرص الـعـمل
لـلـشـبـاب ومـنـحـهم الـقـروض إلقـامـة
ــارســة ـــشــاريع الـــصــنــاعـــيــة و ا
هنـية وتوفير احـتياجاتهم احلرف ا

الية .   ا
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احــتــضــار ســدة مــنــدلي الــتي غــمــرتــهـا
ئة من التراكـمات الطـينيـة وفقدت 90 با
ـيـاه بـسـبب االهـمال قـدرتـها عـلى خـزن ا
ـســتـمـر رغم انــهـا تـشـكل نــافـذة مـهـمـة ا
لـتامـ مـياه الـشرب وسـقي الـبـسسـات
دن احلـدودية في ديالى.. يذكر في اكبر ا
ان سدة مندلي انشئت قبل 14 سنة وهي
قادرة عـلى تخـزين اكـثر من ثالثـة مالي
متر مكعب اال ان لم جتري لها اي صيانة
مـنــذ اكـثـر من 10 سـنـوات تــقـــــريـبـا مـا
جــعل الــتـراكــمـات الــطـيــنـيــة واالحـراش
تــلـتــهم %90 من قــدرتــهــا عـلـى تـخــزين

ياه. ا

.d  œuL×  ÕUH

kmkinfo@gmail.com

 WFÐU « WDK «

Í—uLF*« ”«d³½

بغداد

5ÝU¹ d UÐ nKš «uKÝ—≈

ـكنـني تصـويرهـا وانا انـظر الى طـرد الذكـورة عـنوانـا للـوحة بـيكـاسو .. هـكذا 
لوحة صـبايا افينيون بهـدوء وبطء شديد قد يكون لصور النـساء فيها الهام فكان
شـاهـدة دافعـا لـلـتحـري والـبحث واالجـابـة  نـشاهـد كـماً وقت االسـتـغراق فـي ا
هـائال من الـلوحـات قد تـكون مـستـنسـخة وقـد تـطبع بـشكل جـميل يـشعـرك بانك
امام الـلوحة االصـلية  لـكن اكيـد للوحـات بيكـاسو بـعدا اخر القـتران االشارات
وااليحـاءات في ان واحد  خـطـوط متـوازية مـتمـايـلة اسـتطـاعت ان تـنحت جـسد
راة بـكل تفاصيله خصـوصا في القرن التاسع عـشر حيث تطورالفن في اوربا ا
بشـكل يلـفت االنتـباه وكـان للـفن عنـــــــوان فـي كل حي وزقاق ومـرسم عشوائي

اذا صبايا افينيون? هم في كل هذا  لم يكترث كونه هكذا  ا
ـكن الحـد ان يـنـكر ان لـاللوان والـريـشـة سـحـراً خاصـاً اليـخـتـلف عن سـحر ال
وسيـقى فنحن بـشر نـحتاج الى الـشعور بـانسانـيتنـا التي ميـزنا بهـا  تُرجمت ا
سمى اللـوحة التي اجنزت اوائل الـقرن التـاسع عشر بعـناوين مخـتلفة واقـترن ا
فـردة الصبـايا و الـسيـدات والنـساء فكـان العـنوان الـرئيـسي رغم انني عـندما
ارسن الـدعارة.. غـانيات في بحـثت بقصـة اللـوحة اكتـشفت انـها كـانت لنسـاء 
ـا تردد بيـكاسـو علـيه القتـناء ادوات الـرسم تخـيلوا شارع افيـنون بـبرشـلونـة طا
شارعـا مشهورا بالغانيـات مشهورا بذات الوقت بادوات الـرسم ? فكيف للسيدة

او الصبية ان تكون غانية ? 
راة والـعري الواضح فيها اسـاس لشفرات اخرى قد بكل االحـوال كان جلسد ا
عنيون حتليلها افضل مني لكن االجمل من كل هذا ان اللوحة جمعت يسـتطيع ا
يزات النـثى بجغـرافيات مخـتلفـة في شمال الكـرة وجنوبـها بخطـها االستوائي
صرية ـنحوتـات ا والقطـبي فكان لـعظمـة الفرعـونية وجـودا فلم تخـتلف عن تلك ا
راة الزجنية حاضرة تراقب القريب والبعيد والعـيون السوداء التي امتازت بها ا
ـراة الـغـربـيـة  مـسـلم اخـر حـازت عـلـيه الـلـوحـة وال اخـفيـكـم سـرا فـقد وانـوثـة ا
شعـرت برمل الـصحراء وانـا اتفـحص االلوان الـترابيـة  على الـلوحـة  من يتابع
جـيـدا لن يـنـكـر ان بـهـجـة احلـيـاة كــانت مـوجـودة رغم ان الـغـانـيـات يـحـمـلن في
صدورهن قـصصا بـشعـة قد تبـدو قاسيـة كقـساوة الصـخر ورغم ذلك انـصفهن
بيكـاسو عندما اعـطيت مفردة السـيدات والصبايـا عنواناً لهن فـعيونهن اثرت ان

تكون حكما لوجودهن . 
كـنني ايضا ان اجزم ان بيكاسـو لم يستبعد قصة ادم فاللـوحة انثوية بحته  و
وحواء فـكان مصرا على طرد الر جل من اللـوحة كطرده من الفردوس فغاب ادم
وبقـيت حواء تنتظـر فك شفرات الوانـها وحركاتـها ولعله بـرسم الغانيات اراد ان
يجـسد فـردوس شارع افيـنون الـتي اعتـنقت زوار الـرسم ليـصوروا قصص ذلك
الشارع  صـبايا افيـنون استطـاعت ان تقول بان مـايفسره الـبعض شيـطانيا قد
يبـدوا فردوسيـا لكن عـليـنا ان نـتفحـص االلوان واخلطـوط بشـكل جيـد فالـسرعة

في اصدار االحـكـام تـظلـم كثـيـرين  وانـصـاف البـعض يـحـتاج
الى التـحلي بروح الفنان بريشته وانامله التي التعرف ما
احب واكــره بل تـعــرف ان لـكل شئ مـفــتـاحـاً ومــفـتـاح
صبـايا افينـون كان باصـرار الغانيـة على ان تكون هي
ــا دق بــابــهــا وحــدهــا دون ان يــكــون لــذلـك الــذي طــا
مـنــتــظــرا فـرصــته الــفــردوســــــــيــة وجــودا في لــوحـة

بيكاسو .
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أعـلـنت الـشـركة الـعـامـة لـلـصـنـاعات
الــــفـــوالذيـــة أحـــدى شـــركـــات وزارة
عـادن عن جتهيـز أمانة الصنـاعة وا
ياه وفق شبـكات تصريف ا بغداد 
ـبرم بـ الطـرف والـقاضي العـقد ا
بتجهيز االخيرة بـ 200مشبك خالل
شهـر واحد. وذكـر مديـر عام الـشركة
عـالء نــاصـــر حـــســـ في تـــصـــريح
للـمـكتـب االعالمي في الوزارة تـلـقته
(الــزمــان) امس أن (مالكــات مــصـنع
مـــســــبك الــــصـــلـب اخلـــاص قــــامت
بــتــصــنــيع وجتــهــيــز دائــرة بــلــديـة
ـياه ـشـبـكات تـصـريف ا ـنصـور  ا
من اآلهــ وحـديــد الــزهـر الــرمـادي
دائريـة الـشكل بـقـطر  55سم وبـعدد
ـواصـفــة الـقـيــاسـيـة 100 وحـسـب ا
ــانــيــة) الفـتــا الى أن (عــمــلــيـات اال
ـــقـــالـــبــــة جـــرت في خط الــــصب وا
ـنـشـأ) ـاني ا تـخـصـصي مـتـكـامل ا
مــشـــيــرا الى أن (الــعـــمل مــتــواصل
ـتبقـية من الـعقد  لتـجهيـز الكـمية ا

مؤكدا أن الـشركة تـمتلك اإلمـكانيات
والـــقــدرات لــدعـم جــمــيع قـــطــاعــات
تنوعة نتجاتها ا ووزارات الدولة 
واصفـات العـالية واخلـاضعة ذات ا
لـلــتـقـيـيـس والـسـيـطــرة الـنـوعـيـة) .
وبــحـثت هــيـئــة الـبــحث والـتــطـويـر
ــشــتــرك مع الــصــنــاعي الــتــعــاون ا
وزارة الـــتــعــلـــيم الــعــالـي والــبــحث
الـعـلـمي وذلـك خالل لـقـاء مـديـر عـام
الهيئة منـعم احمد حسن مع الوكيل
اإلداري لـــوزارة الـــتــعـــلـــيم الـــعــالي
والـــبـــحث الـــعـــلـــمي عـــلـي حـــمـــيــد
اجلــبــوري حـيث جــرى إســتــعـراض
نـشـاط الـهــيـاة ومـراكـزهـا الـبـحـثـيـة
وإمـكــانـيـاتـهــا الـعـلـمــيـة من أجـهـزة
ومخـتـبرات وكـوادر علـمـية وبـحوث
تطبيقـية ومنتجات ريـادية ومناقشة
تـعــزيـز آفــاق الـتــعـاون في اجملـاالت
كافة وأهمية تفعيل مذكرات التعاون
ـــوقــعـــة بــ الـــهــيــأة الــعـــلــمـــيــة ا
واجلامعات العـراقية وتعزيـز عملها
فضالً عن إمكانية إسـتثمار البحوث

ــيــة فـي مــجــال الـــصــنــاعــة األكـــاد
الســيـــمـــا وأن الــهـــيـــاة ومــراكـــزهــا
البحثية تـستقبل اكثر من 150طالباً
من اجلـــامــــعـــات الـــعــــراقـــيـــة خالل
ـــخـــتـــلف الـــتـــدريب الـــصـــيــــفي و
االخــتــصــاصــات الــعــلــمــيــة وتــقــدم
التسهيالت العلمية لطلبة الدراسات
العـلـيا مـن إجراء فـحـوصات وتـقد
استشارات علمـية وفنية وبدوره أكد
الـــوكـــيل اإلداري لـــوزارة الــتـــعـــلــيم
العالي والبـحث العلمي دعم الوزارة
من أجل تـوسـيـع آفـاق الـتـعـاون بـ
ؤسسات الـعلميـة والبحثـية خدمة ا

للصالح العام. 
وفي سياق متصل فقد بحثت الهيئة
تــفــعــيـل مــذكـرة الــتــعــاون الــعــلــمي
وقـعة مع الـشركـة العـامة لـصنـاعة ا
األسمدة اجلنـوبية وذلك خالل زيارة
وفــد من االخــيــرة الى مــقـر الــهــيــئـة
لـــلــتــبــاحث حـــول تــبــادل اخلــبــرات
ـشـاركة الـعلـمـية والـتـكـنولـوجـية وا
بـتـنـفـيذ الـبـحـوث الـعـلـمـية الـتي من

ــشـــاكل الــفـــنــيــة في شـــأنــهـــا حل ا
اخلـــطــوط اإلنــتــاجـــيــة أضــافــة الى
أمكـانـية اسـتـحداث مـنـتجـات أخرى
تـلــبي حـاجــة الـسـوق احملــلي حـيث
أجـرى الـوفـد الزائـر جـولـة مـيـدانـية

ـراكز أطلـع خاللهـا عـلى إمكـانـيات ا
الـبـحـثـيـة في الـهـيـئـة من مـخـتـبرات
ـركـز الـعـراقي لـلـتـآكل وأجـهـزة في ا
ومــركـــز الـــبـــحــوث الـــكـــيــمـــيـــاويــة
ـركـز الـوطني والـبـتـروكيـمـيـاويـة وا

لـلـتـعـبئـة والـتـغـلـيف ومـركـز بـحوث
ـتـجـددة والــبـيـئـة لـغـرض الـطــاقـة ا
تـشـكـيل فـرق عـمل مـشـتـركـة والـبـدء
ــشــاكل وإيــجـاد احلــلـول بــدراسـة ا
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ــفـكـر تــصـنـيف أو تــقـســيم أو فـصل الــسـلـطــات إلى ثالثـة كــمـصـطــلح صـاغه ا
السـياسي الفرنسي شارل لوي دي سـيكوندا وفصل السـلطات هو أحد مبادِ
وذج َّ تـأسيس أوّل  قـراطى للـدول وقد  وذج لـلحـكم الد ـقراطـية فهـو  الد
من الـفـصل بــ الـسـلــطـات من قـبل الــرومـان الـقــدمـاء ودخل حـيّــز االسـتـخـدام
الــواسع الــنــطـاق في اجلــزء األول من اجلــمــهـوريــة الــرومــانـيّــة وفي إطــار هـذا
النمـوذج فإن الدولة مقـسمة إلى فروع أو سلـطات كلّ سلطة مـنفصلة ومـستقلة
في صالحياتـها إلى السلـطة التنـفيذيـة والسلطـة التشريـعية والسـلطة القـضائية
ـفتـرض أنها وقد أضـيفت لهم الـسلـطة الـرابعة وهي سـلطـة الصـحافة واإلعالم ا
عـارضة وفي تـقـسيم أو تـوزيع آخر لـلـسلـطات خـاصة في تـراقـبهم كـما تـفـعل ا
قراطي يرى البعض أنها سبعة: تبدأ بلداننا التي ما تزال في مرحلة احلبو الد
برئـيس اجلمهـورية ثم رئـيس وزرائه ثم الوزيـر وبعده احملـافظ ثم القـائمقـام ويليه
مدير الـناحية وأخيراً سلطت في سلطـة واحدة تُشكل لنا أهم وأخطر السلطات
مثل رغم أنها تأخذ التسلسل السابع أال وهي سلطة شيوخ العشائر والقبائل وا

زدوج لهم ولبقية السلطات السابقة وهو اخملتار! ا
وفي مـعـظم دول الــشـرق األوسط ومن شـابـهـهــا في الـعـالم مـنــذ تـسـلط األنـظـمـة
الـشـمولـية خـاصـةً تلك الـدول الـتي تمّت صـنـاعتـهـا في أقبـيـة وزارتي اخلارجـية
الك ومشيخات البريـطانية والفرنسية إثر انهيار إمبراطورية بني عثمان وقيام 
نح نـفسه تـفويـضاً إلـهيـاً أو وكالـة عامة وجمهـوريات الـدول العـربيـة واجلمـيع 
ستك تلك الوكالة التي مطلـقة من الشعوب اخملدرة بثقافة وسلوكيـات القطيع ا
ـجلس قـيادة الـثورة أو مـنـحت  شرعـيتـها كـيـانات وهـيئـات (نفـذ ثم ناقـش) إما 
طلقة أو بالعادات والتقاليد البالية وأوامر ورغبات بوالية رجـال الدين والطائفة ا
شيـوخ العشائر والـقبائل وملـحقاتهم من رجـال الدين واخملاتيـر فقد حتولت تلك
سـؤول ابتداءً من ارسه مـعظم ا مـارسات الشمـولية إلى ثـقافة وسلـوك عام  ا
رئيس اجلمـهورية وصوالً إلى السلطة السابعة الـتي يصفها أحد مخاتير القرى
والذي يصـرُّ على أنه هو السلطة السابعة حسب تسلسله اإلداري للسلطات التي
ـختـار الـقريـة الـذي يؤكـد عـلى حقه فـي التـحدث ذكـرنـاها أعاله والـتي تـنتـهي 
بـاسم الـشــعب أي بـاسم أهل الـقـريـة أو احلي الــذين عـيـنـوه مـخـتـاراً وهي ذات
نـحـها لـنـفسه شـيخ الـعشـيـرة حيـنمـا يـتحـدث ويـصرح ويـأمر الـصالحيـة الـتي 
ويُـنـهي باسـم كل أفراد عـشـيرتـه نسـاءً ورجـاالً أطفـاال وشـيـوخاً خـاصـةً حيـنـما
انات هـذه الدول والغريب الكل ـرشحي بر نح أصواتهم  يأمـر الناخب مـنهم 
ـقـدمي بـعض الـبـرامج ـطـلق ابـتـداءًا  يـتـحـدث بـاسم الـشـعب ويـدعي تـمـثـيـله بـا
دني احلواريـة ومروراً بالنواب وزعـماء األحزاب واجلمـعيات ومنظـمات اجملتمع ا
والوزراء والـنواب الـذين يتـكاثـرون أكثـر من القـطط الشـباطـية وكل من هبَّ ودبَّ
في دول ومـجـتـمعـات غـالـبـيـتهـا مـا تـزال تـسـأل الهـبـوط عـلى الـقـــــمر حالل وإال

حرام!
ُزري في شـكل وتكـوين مجـتمـعاتـنا وسـلوكـيات وعادات ويبـدو إزاء هذا احلـال ا
ـدرسية واالجـتماعـية في الغـالب من الشعب ومن خالل وتقـاليد ونـظام التـربية ا

سـطــوة الـشــيـوخ واآلغـوات ومــلـحــقـاتـهم نــحن أحـوج إلى
انتـخاب الـسلـطة الـسـابعـة منـهم أوالً خاصـةً وقد ثـبتت
جــدارتــهم في إيــصــال الــكـثــيــر إلى مــراكـز الــســلــطـة
التـشريعـية والـتنفـيذية بـالتـعاون مع مجـاميع من رجال
الـدين واألعــمـال وهم من ثم يـســتـحـقـون تـعــيـ بـقـيـة

السلطات الست األخرى!!?

ليت وزارة التعليم العالي او وزارة التربية او الثقافة ليت االمانة العامة جمللس
ـؤرخ الـعـراقي الـشاهـد عـلى الـعـصر الـوزراء تـتـصل ببـاقـر يـاسـ الكـاتب وا
ة لـيحـاضر فـي الكـليات لـكيـة الى زوال اجلمـهوريـة القـد الـعراقي مـنذ نـهايـة ا
االنـسـانـيـة او عبـر بـرنـامـج اسبـوعـي تـتـــــنـتـجـه الـعراقـيـة و تـوزعـه تعـاونـا عـلى
مـحـطات مـحـلـيـة لـتبـثه عـلى اسـمـاع و عـيـون العـراقـيـ حـول روح الـعنـف التي
تـأصـلت في نـفـوس اغـلب ابـنـاء الـرافـدين عـلى مـر الـسـنـوات اخلـمـسـة االف من

تاريخنا.
ليت احـدهم يبادر لـيت رئاسات العـراق مجتـمعة او مـنفردة يـرفع احدهم هاتفه
او من ينـوب عنه لـيطـلب من باقـر ياس ان يـكتب حـلقـات لتـعرض عـلى الناس
يـسرد فـيـهـا العـنف ومـسـببـاته وثـقـافة الـعالج مـنه لـيتـهم يـطـلبـون الـيه ان يـلقي
محـاضرات على الـعسـكري واالمـنيـ ينـبههم فـيه الى مأالت الـعنف ان بادروا
فيه وعـلى السياسي ليعتبروا من التـاريخ بدل ان يكونوا تكررا للتاريخ وعلى

توقع من مستقبل العنف النشء عـله يفلح باالبتعاد عن محرقة ا
احملـــيـط به وعـــلى اربـــاب الـــعـــنف من اخلـــارجـــ عـــلى
ـالــئــ نـقــاط الـضــعف في جــسم الــدولـة و الـقــانــون ا
اصحـاب الـدگـات لـيـتـهم وقـبل كل هـذه " الـلـيـتات" ان
يـتــابـعــوا او يـقــرأوا بـاقــر يـاســ او يـســمـعــوا مـواده

الفلمية.  ليت.
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تشـير تـقـارير أمـنيـة شـبه يومـية الى
تـنــامي ظـاهــرة سـلـبــيـة قــاتـلـة وسط
الـشــبـاب الـعــراقي وفـئــات أخـرى في
اجملـــتـــمع الـــعـــراقـي الـــبـــائس وهي
ظـاهـرة الــتـرويج لـلــمـخـدرات زراعـة
. آخرها واستيرادًا وتـسويقًـا وتداوالً
مـــــا صـــــرّح بـه مـــــحـــــافظ واسـط من
اكـتــشـاف مــزرعـة لـنــبـتــة ثـمــيـنـة من
أنـواع الــهــيـروين عــلى ضــفـاف نــهـر
دجـلــة قــرب مـخــيم الــكـوت الــكــشـفي
واعتـقـال صاحـبـها داعـيًـا التخـاذ ما
ــــثل هـــذه اآلفـــة يـــلــــزم لـــوضع حـــدّ 
ومـــعـــاجلــتـــهـــا. وقـــد ســـبــقـــته قـــبل
أشـهـرمـحـافــظـة كـربالء الـتي أشـارت
إلى هــذه الـظــاهـرة الــسـلــبـيــة أيـضًـا
وانــتــشــارهــا عـــلى نــطــاق واسع في
احملافظة عندما عـقدت مؤتمرًا خاصًا
لـلـتـنـبيـه من آفـتـهـا التـي بـاتت تـغزو
اجملـــتــمـع الــعـــراقي مـن شــمـــاله إلى
جــنـــوبه ومن شـــرقه إلى غـــربه. وفي
ــــؤتــــمـــر بــــادرت كل مـن هـــذه ذلك ا
احملــافــظــة وبـالــتــعــاون مع الــعــتــبـة
احلسـيـنـية لـلـتـحذيـر من تـنـامي هذه
التجارة الـقاتلة وحتـوّلها إلى ظاهرة
يصعب السيطـرة عليها. كمـا سبقتها
ــسـؤولــ عــديـدين من تـصــريــحـات 
مـحافـظـات أخـرى من جـنـوب الـعراق
حـصـرًا تـشـكـو من فـقـدان الـسـيـطـرة
عـــــلى تـــــداول هـــــذه الـــــســــمـــــوم في
مـحافـظـاتـهم سـيّـمـا وأنـهـا أصـبحت
ظـاهــرة كـبــيـرة الــتـداول في الــشـارع
ـــنـــزل والـــعـــمل وأمـــاكـن خـــاصــة وا
يـــصــعـب عــلـى اجلــهـــات الـــرقــابـــيــة

وصولها.
إذن هــذا خــطــر آخــر يــهــزّ اجملــتــمع
العـراقي مـنذ فـترة لـيسـت بالـقصـيرة
وبالذات مـنذ إسقـاط النظـام السابق
حـــيث خــــرجت إجـــراءات اخلـــدمـــات
ـشدّدة الرقـابيـة الرصـيـنة الـفاعـلة وا
عن نـــطــاق قــدراتـــهــا بــعـــد أن كــانت
ـــعـــاجلــــات واإلجـــراءات آنـــذاك في ا
أقــسى مــظـــاهــرهــا. أجــراس عــديــدة
لإلنـذار دقت ومـاتـزال تـدقّ بـ فـتـرة
ـلفتة بادرة ا وأخرى وأخرها هـذه ا
للنظـر إنْ كان القـصد منهـا حقًا احلد
من الـتـرويـج لـهـذه الــظـاهـرة وفـرض
تاجـرين بهذه عقوبـات مشدّدة عـلى ا

ـــدمّــرة وعــلى الــســـمــوم الــقـــاتــلــة وا
مـسـتـخدمـيـهـا ومـروجـيـهـا وداعـمـيـها
عـلى الـسـواء. ومـا تـصـريح الـسـيـدين
مـــحــافـــظـي كــربـالء وواسط مـــؤخــرًا
بـــإطالق صـــافـــرة اإلنـــذار من "حتـــوّل
جتارة اخملدرات في كربالء إلى ظاهرة
وحـصــول مـا ال يـحــمـد عـقــبـاه" سـوى
حتذيـر حـقيـقيّ خـطـير بـإمـكانـبـة غزو
واد السامة جملتـعات البلد كافة هذه ا
بـعـد أن فـعــلت فـعـلـهــا في مـحـافـظـات
جنـوبيـة مسـتـمدّة دعـمهـا من هشـاشة
الــوضـع عــلى احلـــدود الــشــرقـــيــة مع
اجلـــــارة إيـــــران وســـــطـــــوة جـــــهــــات
ميليشياوية أو أخرى مرتبطة بأحزاب
أو شـخصـيـات في هـرم الـسـلـطـة تقف
وراء الـتغـطـيـة واحلـمايـة لـلـمـتـاجرين
ـروجـ لـهـا.  إن الـتـحـدّي اجلـديـد وا
ــتـمــثل بــانـتــشــار ظـاهــرة اخملـدرات ا
بأنواعهـا وأشكالـها ووسائل إنـتاجها
وترويـجهـا وتـسويـقـها وسط اجملـتمع
الـــعــــراقي ال يــــقلّ في الــــتـــعــــاطي مع
مشكلته مع ما تشـهده الدولة العراقية
برمتها بقطاعيها احلكومي واخلاص
ـالي من اسـتــشـراء ظــاهـرة الــفـســاد ا
واإلداري والـرشى في مـفـاصل احلـياة
ـجـمــلـهـا بــحـيث عـجـزت الـعـراقــيـة 
أجـهزة الـدولـة في مـحـاربـة هـذه اآلفة
بـالــرغم من تــعـدّد األجــهـزة الــرقـابــيـة
واألمــنـيــة والــهـيــكــلـيــة والــقـضــائــيـة
ستـنفـرة شكـليًا من أجل مـحاربـتها. ا
والسبب ال يقبل اجلدال كون اجلهات
الـتي تــقف حــائالً أمـام مــواجـهــة هـذا
الـتـحـدّي والـقـضـاء علـيـه أو حتجـيـمه
هي جزء من هرم الـسلـطة أو هي فعالً
مشاركة في عمليات الفساد بطريقة أو
بأخرى أو إنها تمنح الغطاء الشرعي
ثل هـذه الـسـلوكـيـات من خالل تـقد
أشـكـال احلـمـايــة األمـنـيـة والـتـجـاريـة
ــسـعى فــإنــهـا والــشـرعــيــة. وبـهــذا ا
تـهـدف وضع الــعـقـبــات لـلـوصـول إلى
الــرؤوس الـكــبــيـرة الــداعــمــة أو الـتي
تــغـــطّي عــلى هـــذه الــتـــجــارة بــدءً من
ـــنـــافـــذ مـــواقـع اإلنـــتـــاج ومـــرورًا بـــا
تاجرة احلدودية وأسلوب الترويج وا

والتوزيع في الداخل واخلارج. 
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ـشــكـلــة أصـبــحت تــلـقي لـكــون هــذه ا

بظاللـهـا عـلى مجـمـوعـة من اجلوانب
االجتمـاعيـة واالخالقيـة واالقتـصادية
والدينـية كمـا جاء في سرد مـسؤول
في مـحـافـظـات جـنـوبـيـة وعلـى لـسان
أجهزة أمنـية مطـلعة وهم يـعون حقًا
مــا يــراودهم من هــمــوم مــؤرّقــة فـإنّ
ـســؤولـيــة األخالقــيـة واجملــتـمــعـيـة ا
والــصــحــيــة تــقـع الــيــوم عــلى عــاتق
اجلـمـيع مـن أعـلى هـرم الــسـلـطـة إلى
القـواعد الـعامـة في اجملتـمع ومَن لهم
مــســؤولــيــة الــنـــصح والــتــوجــيه في
ـــنـــابـــر الـــديـــنـــيـــة جـــمـــيـــعًـــا وفي ا
نـظمات اجملـتمـعية من ؤسسـات وا ا
سـؤولـية دون استـثـنـاء سيّـمـا وأن ا
إن لم تكن تضامنية فلن جتدي نفعًا
لـكــون الـشـرخ كــبـيــرًا والـواقع خـارج
نــطــاق الــســـيــطــرة. وهــذا مــا يــدعــو
ــســبــبــات لــلــبـــحث عن األســبـــاب وا
ـــســتـــفــيــدة من وحتــديـــد اجلــهــات ا
انتشار هـذه الظاهرة وغـيرها من تلك
الــدخــيــلـة عــلـى اجملـتــمـع واألغـراض
اخلـسيـسـة الـتي تـقف وراءهـا جـهات
مــتـنــفــذة في مــواقع الـســلــطــة وعـلى
احلـــدود والــتي تـــيـــسّــر دخـــول هــذه
السموم وتساهم في ترويجها وزيادة
حــجم تــداولــهــا بــســبب مــا تــدرّه من
مـنـافع ومـوارد تــزيـد الـشـهـوة وطـلب

زيد. ا
لـقـد سـبق جلـهــات رقـابـيـة ونـاصـحـة
ومـصلـحـة من قـبـيل مـراقـبـة الـسـلوك
اجملـتــمــعي في الــبالد أن تــداولت في
أســاس هــذه الــظــاهــرة وانــتــشــارهـا
الكـبـيـر في صـفوف اجملـتـمع الـعراقي
والسيّمـا في األوساط الـشبـابية. ومن
جملة ما جرى حتديده وتوصيفه بعد
حتلـيل دقيق لـلمـشكـلة وأسـبابـها أن
ـسـبـبـات األسـاسـيـة لـهـا ما من بـ ا
تعـانيه طـبـقات مـجتـمـعيـة بائـسة من
آالم عاطفيـة وفراغ مجتمـعي للترويح
عن الـــنـــفس الـــضـــائــقـــة ونـــقص في
احلـــاجـــة اجلـــنـــســـيــة وفـي احلـــريــة
فقـودة في اختيار نـهج احلياة وفي ا
الــتــعــبــيــر عـن الــذات الــتي ظــلــمــهــا
اجملتمع نـفسه ومَن في هـرم السـلطة.
ـتــعـاقــبــة عـلى ــة ا فــالـغــزوات الـظــا
مــــحالت بــــيع اخلــــمــــور والــــنـــوادي
والعلب الليلية اجملازة التي كانت في

الـسـابق حتـت مـراقـبـة أعــ الـسـلـطـة
واألجــهـــزة الــرقــابـــيــة كـــان لــهــا هي
األخـرى وقع كـبـيـر في حتـوّل احلـاجـة
الطبيـعية للـترفيه والـتريح عن النفس
بـالـبـحث عن مـتـنـفس آخـر لـيـكـون هو
الـبديـل. والنـتـيـجـة أنّ الـبـديل اجلـديد
كــان أكـثــر تــدمــيـرًا لــلــذات واجملــتـمع
والبلد. ولم نسمع في السابق أحاديث
عن تـداول ســمـوم اخملــدرات في حـقب
األنــظـــمــة الـــســابـــقــة إالّ نـــادرًا حــيث
الـقـوانـ الـرادعـة آنـذاك كـانت كـفـيـلـة
نع معظم أشـكال السمـوم واألنشطة
شروعة وتلك الدخيلة منها على غير ا
اجملتـمع. وهذا مـا يفـسّر سـيادة األمن
واألمـــان ونـــقـــاء اجملـــتــــمع الـــعـــراقي
وانـفـتـاحه وتــمـيّـزه عن غـيـره من دول
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إنّ مـــا نــشـــهـــده الـــيــوم يـــأتي ضـــمن
االنــحالل الــســلــطــوي والــفــوضى في
مــراكــز الــقـــوى واألجــهــزة الــرقــابــيــة
ا فيه وفقدان السيطـرة على الشارع 
من مـآسٍ قــائـمــة في بـعـض أسـبــابـهـا
نـتـيـجـة لـتـعـدّد الـسـلـطـات الـتـنـفـيـذية
وخـضـوع مـعـظـمـهـا ألحـزاب الـسـلـطـة
التي تعـتاش وتـتاجـر وتثرى من وراء
ــصــائب الـشــارع ومـآسي ـتــاجـرة  ا
ـــا زاد في الـــطــ بـــلّــة ّ الــشـــعب. و
دخــول أحــزاب ومــكـــاتب اقــتــصــاديــة
تــابــعـة لــكــتل ســيــاســيـة مــتــنــفـذة أو
أشـــخـــاص أو جـــمـــاعـــات ومـــافـــيــات
وعـصابـات أحـيـانًـا تـعـمل حتت غـطاء
أحزاب وشـخـصيـات مـقربـة من مـراكز
الـــســـلـــطـــة في حتـــديـــد عـــمـل جتــارة
ـمـنـوعـات اجلـديـدة الـتي طـغت عـلى ا
جتــارة اخلــمــور بـــالــرغم من أنّ هــذه
األخيرة قد تطـبّعَ عليهـا البلد ولم تكن
ـا كان التداول ـا خطورة طا تشكل يومً
بـهـا ضـمن الـقـوانـ واألصـول وحتت
رقابة أجهـزة الدولة. فقـد عُرف العراق
بـلـدًا مـنـفـتـحًا أكـثـر من غـيـره من دول
ـنــطـقـة فـي الـتـمــتع بـاحلــيـاة احلـرة ا
ـرحة في حـقب خـالدة من الطـبـيعـيـة ا
الـزمن اجلـمــيل الـذي ولّى. فــكـان حـقًـا
دار اســـتــراحـــة لألشـــقـــاء والــســـيــاح
والزوّار لالستـمتاع بلـيالي أبي نؤاس
وشواطئ دجلة اخلالد ونخيل البصرة
ومـشــاحـيف الــعـشــار وربـوع نــيـنـوى
عـروفـة في صنـاعـة اخلمـور والـعرق ا
ـسيّح والـعـصـريـة. أمّا الـبعـشـيـقي وا
ــوازين وفــقـد الـيــوم فــقـد اخــتــلـفت ا
الـعـراق بـريقـه وضـاع الشـعـب الطـيّب
بـ إرادات مـصــالح أحـزاب الــسـلـطـة
ورغباتها وأهوائها ومفاسدها التي ال
حـــدود لـــهــا وال نـــنـــسى تـــأثـــيــر دول
ؤسف أن نرى اجلوار الطامعة. ومن ا
جـهــات كـثــيـرة قــد سـمــحت لــنـفــسـهـا
ـراقـبــة نـشـاط مـحـالت بـيع اخلـمـور
راكـز التـرفيـهيـة القـائمـة والنوادي وا
اجملــازة ومـــنــهـــا مــتــابـــعــة وســـيــلــة
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بحـرص وطـني نـود ان نـدعم رؤيتـنـا الـتـنمـويـة  بـأهمـيـة االنـتـقال من الـتـنـمـية الـبـشـرية
ــتـبـنـى  عن طـريق الـســيـد رئــيس مـجـلـس الـوزراء الـعــراقي احلـالي  والــتـحّـول  الى ا

ستدامة وكاالتي :  التنمية  ا
1- نحن ال نـبدأ من الصـفر .... هـناك بـوادر ومبادرات تـنمـوية عـمليـة يقـودها الـقطاع
ــكن تـطــويـرهـا ـؤســسـات االقــتـصـاديــة والـتــجـاريـة  ـنـظــمـات وا اخلــاص مـتــمـثل بــا
واستثـمارها  ( بـنماذج شـراكة عمل مـشتركـة متطورة وقـابلة عـمليـا للتـطبيق) ان طرق
ـتسق ائـيـة  والـتـنفـيـذ ا سـتـدامـة مـتأصـلـة في االهـداف اال حتقـيق فـوائـد الـتنـمـيـة ا
ستدامة  وحتديد مـتطلبات تطوير واالهداف اجلوهرية بـشكل تتصل اهداف التنمـية ا
نظمات الـتجارية واالقتصادية   التي هياكل التنظـيمية والهياكل االدارية لـلشركات وا
تـترجم الى اجراءات عملـية فعليـة للمنظمـات  االقتصادية الـتجارية بتـدابير  وسياسات

حكومية تؤدي عملياً الى فوائد مشتركة.  
ــكن لالســتـثــمـار االخــضـر حتــسـ الــقـدرة وعن طــريق نــتـائج الــتـحــول الــشـامل  
سـتدام  سـيحـد من تلـوث الهـواء وحتسـ الصـحة التـنـافسـية وتـطويـر قطـاع النـقل ا
الـعامـة  وستـؤدي التـقنـيات االكـثر كـفاءة في اسـتخـدام الطـاقة الى حتـقيق االقـتصاد

عرفة الى جانب سياسات سوق العمل النشطة .  طاقة مستدامة .  القائم على ا
2- اقترح  علمـياً وتنموياً ان يـكون مسمى ومضـمون  واستراتيجـية عمل  هذا الفريق
ستدامـة بدالً من التـنمية الـبشرية لـتحقيق الوزاري لـيصبح  الفـريق الوزاري للـتنميـة ا
ـستـدامة في الـعراق   أشـار قرار مكـاسب تنـمـوية مـستـدامة  لـلعـراق جيـدة للـتـنمـية ا
ستدامة" (2015) تحدة بشأن اعـتماد "جدول أعمال التـنمية ا اجلمعية الـعامة لأل ا
إلى أنه خالل حـيـاة اجلـيل األخـيـر   إحـراز تقـدم جـيـد في حل الـعـديـد من مـشاكل
دقع.  وازداد اليـ من الناس أنـفسهم من براثن الـفقر ا الـتنمـية.  لقد انـتشل مئات ا

حصول األفراد على التعليم بشكل ملحوظ.  
ي لـلـشـبـكـات  فضال عن ـعـلـومات واالتـصـاالت والـتـرابط الـعا انـتـشار تـكـنـولـوجيـا ا
االبتـكـارات الـعـلمـيـة والـتكـنـولـوجيـة  في مـجـاالت مـتنـوعـة مـثل الـطب والطـاقـة  يـوفر
خـاطرها فـرصا هـائلة لـتسـريع التـقدم الـبشـري  وسد الـفجوة الـرقمـية ان اعـتمـدت 
ـعــــــــــرفـة ومـراحــلـهـا وادواتـهـا الـفـنــيـة الـسـلـيــــــمـة  وتــشـكـيل مـجـتـمـع قـائم عـلى ا
ستـدامة علـى ثالث ركائز اسـاسية مـترابـطة ومتـــــــداعمـة التنـمية .وتـشتـمل التنـميـة ا
االقتـصادية والـتنـمية االجـتمـاعية والـبشـرية والتـنمـية البـيئـية . تسـتهـدف تبني الـتنـمية
ـنتـج لتـحـوله الى اسـتـثمـار مـسـتدام وتـغـيـير ـسـتـدامة تـغـيـير نـهج االسـتـثـمار غـيـر ا ا

السياسات العامة . 
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ستدامة اجلديد هو ضروري وبتحققه سيزداد وذج التنمية ا 3- ان السعي لتحـقيق 
ساواة وستقل البصمة البيئية .  مؤشر التنمية البشرية وستتحقق ا

ــاط االنــتـاج 4- عن طــريق  تــأثـيــر الــســيـاســات الــعـامــة  لــتــحـفــيــز االنــتـقــال الى ا
ـوذج الـنــمـو االقـتــصـادي احلـالي لــتـحـقـيـق الـعـدالـة ــسـتـدام حتــويل  واالسـتـهالك ا
االجـتماعيـة واالستخدام االمـثل للموارد الـطبيعـية ومع ذلك ال يوجد نـهج واحد يناسب

ستدامة .  اجلميع ينبغي تنفيذه في مجال التنمية ا
وذج اقتصادي تنموي عملي ينسجم مع حتديات ومشكالت العراق نحن بحاجة الى 
عقدة  في الوقت احلالي في عقدة من شأنه ان يدمج حتدياته الرئيسة وا تشابـكة وا ا
ستويات ساواة  وخلق فرص عمل  ومـعاجلة ا مجاالت تخـفيف حده الفقر   وعـدم ا
ـائية وارد ا ـناخ االجهـاد البـيئي ا العالـية من الـتلوث  وامـتصـاص البطـالة  وتغـير ا

وارد الطبيعية .  تجددة والنظيفة واالمن الغذائي وتدمير قاعدة ا وتوليد  الطاقة ا
٥- هـناك اولـوية  اسـتراتـيجـية وحـاجة مـلحـة لـتغـييـر جذري في الـنمـوذج االقتـصادي

العراقي للتنمية . 
حـان الـوقت العادة الـتـفـكـير بـعـمق من الـنـهج االقـتصـادي احلـالي لـلـتـنمـيـة . ويـتـطلب

مراجعة كاملة للنموذج التقليدي للتنمية  االقتصادية . 
تـحدة مؤخراً  “نحن جمـيعـاً نسعى جـاهدين لتـحقيق وكمـا اشار االم الـعام لال ا
ـكـناً في اطـار الـنـمـو احلالي لـلـنـمو ظـروف مـعـيشـيـة فـضلـى ومع ذلك لم يـكون هـذا 
ـوذج اقـتصـادي تنـموي عـمـلي ينـسجم مع حتـديات االقـتـصادي... نـحن بحـاجة الى 
العالم في 2021 من شأنه ان يدمج التحديات الرئيسة في عصرنا والتخفيف من حدة
ـياه والـطـاقـة واالمن ـنـاخ واالجـهـاد البـــــــيـئـي وا الـفـقـر وخـلق فـرص عـمل وتـغـيـيـر ا

الغذائي. 

ÍË«bL;« wKŽ d³ł qOIŽ

بغداد

Ê«bI
bL?Š«® ـرقم ٣٩٩٣٩ في٢٠١٤/٩/٣٠ باسم فـقـد مـني مـستـنـد تـأميـنـات ا
نـتجات النفطية/ włU½ ‚«“d) الصادر من الشركة الـعامة لتوزيع ا « b³Ž

ن يعثر عليه تسليمه الى جهة االصدار. هيئة توزيع بغداد يرجى 
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ـتاجـرين الـتـعـاطي مع أصـحـابـهـا وا
ساومة على استيرادها بها بدءً من ا
وفـــــــرض الـــــــشــــــــروط واحلـــــــصص
والـكــومـيــسـيــونـات في بــيـعــهـا وفي
تــوزيــعــهــا وتـــداولــهــا عــبــر وســائل
ـنـعـها ـتـكرر  خـسيـسـة بـالـتهـديـد ا
وغـلـقــهـا أحـيــانًـا أو بـالـتــعـرّض لـهم
باخلطف والقتل والتـصفية اجلسدية
من دون رحمـة كمـا حـصل مع العـديد
تاجرين بهـا طلبًا للرزق احلالل من ا
ــــســـيــــحي ــــكـــوّنــــ ا مـن أبـــنــــاء ا

واإليزيدي بصورة خاصة. 
كل هــذه األفــعـــال الــشــنــعــيــة وغــيــر
احلـــضـــاريـــة ســـاهــــمت في تـــدهـــور
الـوضع األمـني فـي الـبالد واضـطـرار
ـكـوّنـات الــتي تـتـعـامل بـهـذه أبـنـاء ا
الــــتــــجـــارة إلـى مــــغـــادرة الــــبالد أو
االنـتـظـار في طـابـور الـبـطـالة بـسـبب
اخلـوف الـدائم من ابــتـزازهم من قـبل
نــفــر مـن الــقــائــمــ عـــلى الــســلــطــة
افيات التي تعمل حتت غطاء هذه وا
األخــيــرة وتـــفــرض مــا يــســـعــهــا من
أتـاوات أو تـعـمل عــلى اتـخـاذ سـلـوك
نع والـقتل وقطع األرزاق. التهـديد با
كما ساهمت في تدمير القوة البشرية
في الــبـالد عــبــر اجنــرار الـــعــاطــلــ
وأصحاب الـسوابق الرتـكاب اجلرائم
واخلـــروج عن الـــقـــيم اجملـــتـــمـــعـــيــة

تعارف عليها. والتقاليد البيتية ا
بالـنـتـيجـة فـإنّ منـع تعـاطي اخلـمور
وأنـــواع الــكـــحـــول وإغالق الـــبــارات
والـنــوادي الــلـيــلـيــة اجملــازة سـابــقًـا
ـــوجب أنـــظـــمـــة وقــواعـــد أمـــنـــيــة
صــارمــة قــد فـــتح األبــواب لــتــجــارة
وترويج اخملـدرات الـتي هي في واقع
احلــال أكــثــر خــطــورة وأعـظـم فــتــكًـا
وأكـثـر إيـذاءً لـلـمـجتـمـع والسيّـمـا في
ـقـدمـة مـن اجلـمـيع طـبــقـة الـشـبـاب ا
ظلـوم. ويرى الـكثـيرون أن مَن يقف ا
وراء مـنع الـكحـول وتـعـاطـيـهـا وغلق
راكز والنوادي والبارات هي جهات ا
متـنـفـذة في الـسلـطـة تـسعى من وراء
ـــنع لــزيـــادة مــبـــيــعــاتـــهــا من هــذا ا
اخملدرات التي القت رواجًا كبيرًا بعد
االحتالل األمريكي في 2003  ما دفع
احملـروم مـنـهـا لـلـتحـول لـلـبـضـاعة
ــنــوع احملــظـــورة اجلــديــدة. فـــكلّ "
ـعـروفـة. مـرغـوب" بـحـسب الـقـاعـدة ا
فــمـــا يــتـم تــداوله ومـــا تــكـــشف عــنه
الـسـلــطـات الـرسـمــيـة من وضع الـيـد
على أنواع اخملـدرات التي تـدخل عبر
ـسيطر عـليها نافذ احلـدودية غير ا ا
ـــا مــثل الـــكــرســـتــال وحـــبــوب تـــمــامً
الهـلوسـة وأقراص الـتخـدير وأشـكال
ّا لم نسمع عنه احلشيشة وغيرها 
ـسـؤولـة لـلـتـضـامن تـدعـو اجلـهـات ا
والــتــكـاتـف من أجل مــحــاصــرة هـذه
الـتجـارة والـقـضـاء عـليـهـا تـدريـجـيًا.
ومـا دامت احلـدود مــفـتـوحـة مع دول
ـــمــا إيــران وبــوجــود اجلــوار والســيّ

ـنافذ ـطارات وا ثغرات مـتعـمدة في ا
احلــدوديــة اخملــتـــرقــة من قــبل أفــراد
تــابــعــ ألحــزاب الـــســلــطــة والــكــتل
ـتـحـكـمـة في إدارة هـذه الـسـيـاسـيـة ا
ـــواقـع كـــونـــهـــا تــــدرّ عـــسالً ومـــاالً ا
وفـيـرين لـتأمـ نـفـقـاتـهـا وبـرامـجـها
االنـتــخــابـيــة ومـشــاريـعــهـا اخلــاصـة
التدميـرية للـبالد فإنّ األمور سـتسير
من سيّء إلى األسوأ بـحسب مـراقب

ومتابع لهذه الظاهرة.
تـبقـى احللـول بـيـد الـسـلطـات الـعـلـيا
ـكن وفي اإلجـراءات الـصـارمة الـتي 
أن تتخذها اجلهات ذات العالقة للحد
من دخول هـذه السـموم عـبر الـثغرات
نـافذ احلـدودية اجلـوية القـائمـة في ا
والــبــحــريــة والــبــريـة عــلـى الــسـواء.
فــلـــيس مــقـــبــوالً أن حتــتـــفظ جــهــات
مرتـبطـة بأحـزاب السـلطـة كمـا يبدو
بـوجـود أفـراد يـعـمـلـون عـلى تـسـهـيل
هــذا الــنــوع من الــتــجــارة احملــظـورة
مقـابل رشـا وأتاوات وكـومـيسـيـونات
وعلى مرأى من السلطـات العليا التي
تـغض الـنـظـر في أحـيـان كـثـيـرة. كـما
عـلـيـهـا األخــذ بـاحلـسـبـان عـدم قـبـول
إمـكـانـيــة عـودة الـبالد إلى الـوراء في
ـعـروف عـلى العـالم وفي انـفتـاحـهـا ا
تعددة في طبيعة ثقـافة مجتمعـاتها ا
كن ـذهب وأنه ال  العـرق والدين وا
حتويـلهـا إلى قنـدهار أفـغانـستان وال
إلى قم ومــشــهــد إيــران. وهــذا يــفــتح
عـنية بالسياحة الباب أمام اجلهات ا
واألمن اجملــــتـــمـــعـي لـــتـــدارس وضع
برنامج وطني طموح ومـنفتح النظرة
والـــرؤيـــة حلـــمــايـــة مـــراكـــز الـــلـــهــو
وجـودة ومحالت والنـوادي اللـيلـية ا
بــيع اخلــمـور واجلــهــات الــتي تــقـوم
ا ال بتـجـارة استـيرادهـا وتـوزيهـا و
يؤثر على السلم اجملتمعي واألخالقي
لتـبقـى حتت أنظـار اجلهـات الـرقابـية
بعيدًا عن تدخالت جهات وميليشيات
وعـصابـات أحـزاب الـسـلطـة. فـسـلـطة
الـدولة وقـرارات احلـكـومـة يـنـبغي أن
ــســمــيـات تــكــون األعــلى وفــوق كلّ ا
الفرعية األخرى وفق القوان والنظم
ا فيها التي تكفل احلريات للـجميع 
حــريـــة جتــارة اخلــمــور بـــأنــواعــهــا
ـــــا واســـــتـــــيـــــرادًا وتـــــداوالً إنـــــتـــــاجً
ـا. وهـذا أفـضل من حتـويل واسـتـهالكً
الـــبالد إلى مـــســتـــنـــقع لـــلــمـــخــدرات
ــنـظـمـة ومــراكـز لإلدمـان ـة ا واجلـر
بــسـبـب مـا تــأتي بـه هـذه مـن فـظــائع
ومآس وخراب الـبيوت وتـهديد لألمن

اجملتمعي. 
ـــرجــعـــيــات ونــعـــتــقـــد أنّ لإلعالم وا
ـراكز الـثقـافـية ومـنظـمات الديـنيـة وا
ـــدني دورًا أســـاســـيًّــا في اجملـــتــمع ا
ـخـاطــر سـمـوم اخملـدرات الـتـوعــيـة 
ـهـا لألسـرة واجملـتـمع والبالد وتهـد
عـلـى الـســواء. فـهــذا مـا يــســعى إلـيه

أعداء العراق!
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الـتي جمـعتـهمـا  على مـلعب ألـيانز
سـتــاديــوم في إيــاب الــدور نـصف

النهائي من كأس إيطاليا.
وتـأهـل يـوفـنـتوس لـنـهـائـي الـكأس
بــفــضل فــوزه في مــبــاراة الــذهــاب
عــلى مـلــعب اإلنــتـر بــسـان ســيـرو
بـنـتـيـجة (1-2©  لـيـواجه الـفـائز من

مباراة أتاالنتا ونابولي.
WzœU¼ W¹«bÐ

مــرت الــدقــائق الــعــشــر هــادئــة من
رمى الطرف وغابت الفرص على ا
تمـامًا وفي حتـرك من العبـي اإلنتر
نـطقة سـقط الوتارو وطالب داخل ا
فـريـقـه بـاحـتسـاب ركـلـة جـزاء لـكن
احلكم أشار بـاستكمـال اللعب لعدم

وجود أي مخالفة ضده.
ـتازة من حـكيـمي اسـتلم تـمـريرة 
لـوكــاكـو وانــطـلق بــالـكــرة من بـعـد
ــلـعب وتــوغل بــاجتـاه مـنــتــصف ا
نطقة نطقـة ليسقط على حـدود ا ا
بــعــد عــرقـلــته مـن سـانــدرو ظــهــيـر
يــوفــنـتــوس األيــســر لــيـحــرمه من
الدخول للـمنطقة ومـحاولة تسجيل

الهدف األول بالدقيقة 25.
في الـركـلـة احلـرة نـفـذهـا إريـكـسن
ـــنــطـــقـــة ارتــقـى لــوكـــاكــو داخل ا

60 حــيث تــلــقى كــرة عــرضـيــة من
ـن عـــــبــــــر زمـــــيــــــله اجلــــــانب األ
فـينـيسـيـوس جونـيور لـيُسـدد كرة
رأســيـة عــلى يـســار ســوريـا ويــهـز

شباك الضيوف.
وبــعــد الــهــدف بـ 6دقــائق أضــاف
فيرالند ميندي الهدف الثاني لريال
مدريد حـيث تلقى كـرة عرضية من
زمـــيــــله مـــارســــيـــلـــو مـن اجلـــانب
األيـسـر ليُـسدد مـبـاشر عـلى يـسار

حارس مرمى خيتافي.
ــا أن يُــســجل الــهــدف وكــاد بــنــز
الثالث لريال مـدريد في الدقيقة 69
ـنـطـقة حـيث سـدد كـرة مـن خـارج ا
ـرمى مـرت بـجـانب الـقـائم األيـسـر 

خيتافي.
واستمرت سيطرة ريال مدريد على
ـبـاراة دون أي خـطـورة تُـذكر من ا
ـيرجني جـانب خـيـتـافي لـيُـحـقق ا
انتـصاره الـثاني عـلى التـوالي بعد
ـــاضـــيـــة عـــلى الـــفـــوز اجلـــولــــة ا
هـويسـكـا ويحـصد 3 نقـاط ثـميـنة
في ظل لــــعـــنــــة اإلصـــابــــات الـــتي

ضربت الفريق.
فـرض يـوفنـتوس الـتـعادل الـسـلبي
باراة على ضيفه إنـتر ميالن في ا

Æ13ركز الـ في ا
دخل الــفـــرنــسي زيـن الــدين زيــدان
ـدير الـفني لـريال مـدريد بـطريـقة ا
ـعــتـاد في ظل كم (3-4-3) عــكس ا
اإلصــابــات الــتـي ضــربت الــفــريق
حــيث دفع بــالــشــاب مــارفــ بــارك

ن. ألول مرة على اجلانب األ
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جـاءت أولـى مـحـاوالت ريـال مـدريـد
فـي الــدقـــيــقــة 5 حــيث نـــفــذ لــوكــا
مـودريتش ركـلة حـرة غيـر مبـاشرة
وأرسل كـــرة عــرضــيـــة اصــطــدمت
بـــــدفــــاع خــــيــــتــــافي لـــــتــــصل إلى
كاسيـميرو الـذي سددها بقـوة لتمر

أعلى العارضة.
ـدريـدي حـيث واســتـمـر الـضــغط ا
ـا كـرة رأسيـة مرت سـدد كر بـنز
أعـلى مـرمى خــيـتـافي في الــدقـيـقـة

.13
وأرسل الشـاب مارفـ العب ريال
مـــدريـــد تـــصــــويـــبـــة من خـــارج
ــنــطـــقــة لــكن ســوريــا حــارس ا
خيتـافي تصدى لهـا بسهولة في

الدقيقة 27.
ومـرر مارسـيـلو كـرة عـلى حدود
ـودريتش الذي منـطقـة اجلزاء 
سـدد كـرة يـسـاريـة تـصـدى لـهـا
دافــيــد ســوريــا حــارس مــرمى
خيـتافي وحـولهـا إلى الركـنية

في الدقيقة 37.
وانــــــتـــــهـى الــــــشـــــوط األول
بــالــتــعــادل الــســلــبي بــدون

أهداف.
ومع بــدايـة الـشـوط الـثـاني
ـا أن يُسـجل هدف كاد بـنز
الـتـقـدم لـريـال مـدريـد حـيث
تــلــقى تــمــريــرة بــيــنـيــة من
زمــيــله مــاركـو أســيــنــســيـو
داخـل مــــنـــطــــقــــة اجلـــزاء
وسـدد كرة أرضـيـة حولـها
ســوريـا إلى الــركـنــيـة في

الدقيقة 48.
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ــا في جنح كــر بـــنـــز
تــســجـــيل الــهــدف األول
لـريال مـدريد في الـدقيـقة
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ا قـاد الثـنائي الـفرنـسي كر بـنز
وفـيـرالن مــيـنـدي ريــال مـدريـد إلى
حتـقـيق انـتـصـار مـهم عـلى ضـيـفه
خيتافي بـنتيجة (0-2© مساء اليوم
الثالثاء في لقـاء مؤجل من اجلولة

األولى بالليجا.
ـا ويــدين الـريــال بــالـفــضل لــبـنــز
ومـيـنـدي بـهـذا الـفـوز حـيث سـجال
هــدفي الـلــقـاء فـي الـدقــيـقــتـ (60
ـلـكي رصـيده إلى 46 و66© لـيرفع ا
ــركــز الــثــاني نــقــطــة فـي ا
بـينـمـا يتـجـمد رصـيد
خــيــتــافي عــنـد
 24نقـطة
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صارعة الرومانية. توج فريق احلشد الشعبي الرياضي ببطولة أندية العراق با
ركز األول فـرقيا في ختـام بطولة الـعراق لالندية في وفاز نادي احلشـد الشعبي بـا

صارعة الرومانية لالحداث هذا اليوم. ا
ــــــركـز ـركــز الـــــــــثـاني ونــادي الـثـــــورة (كـركــوك) بـا وفـاز نـادي الــكـاظـمـيــة بـا

الــــثالث.

W¹b½_« W uD³Ð ÃÒu²¹ bA(«

WO½U Ëd « WŽ—UB*UÐ

v d*« w

Â«d²Š≈Ë WŽUÞË VŠ W{U¹d «

…dÒJ³  WÐdCÐ W½U _« d³F¹ ÊU O  

ÊôœUF²¹ uš«“Ë n−M «Ë

ÊU e « ≠œ«bGÐ

دعـــا الــســفــيـــر الــتــركي فــاحت
يـلـدز الى اقـامـة مـبـاراة وديـة
بـــــ مــــنـــــتـــــخب بـالده امــــام

العراق.
وقـال يـلـدز عـبـر احـدى مـواقع
الــــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعي  إن
ـنـتـخب العـراقي لـكـرة الـقدم ا
ــنــتــخب الــتــركي الــتــقى مع ا
مرة واحدة في تاريخهم في 8

شباط 1976.
واوضح أن 45 عـامــاً مـر عـلى
هـــذا الــلــقــاء عـــلــيــنــا االن ان
نــــــــــقــوم بــتــأمـــ لــقــاء بــ

ابنائنا واسود الرافدين باسم
الـــــصـــــداقـــــة وكـــــــرة الـــــقــــدم

اجلميلة.
واقـيـمت مـبـاراة وديـة خـيـريـة
ب رواد العراق وتركيا العام
ــاضي عــلى مــلـعـب الـشــعب ا

الدولي.
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وفي ســــيـــاق مــــنـــفــــصل قـــرر
االحتـاد العـراقي بكـرة السـلة
منع وجـود وسائل االعالم في

نتخب الوطني. تدريبات ا
وقـال امــ سـر االحتـاد خـالـد
جنم في تــصـريح صـحـفي  إن

ــنع االحتـــاد الــعــراقـي وجه 
وســـائل االعـالم من تـــغـــطـــيــة
ـــنــتـــخب الـــوطــني تـــمـــارين ا
والتي جترى في قـاعة الشعب

في بغداد.
واوضح أن قــرار اتــخــذ بــنــاء
عـــــلى تـــــوجـــــيـه من االحتـــــاد
االســــيــــوي لـــــكــــرة الـــــســــلــــة
لـــلــــمـــحـــافـــظـــة عــــلى سالمـــة
الالعب من االصابة بفيروس
كـــــورونــــــا.ويـــــواصـل اســـــود
الــــرافـــديـن تـــدريــــبــــاتــــهم في
العاصمة حتضيراً للتصفيات

االسيوية.
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واصل نـفط ميـسان بـكرة الـقدم نتـائجه
الـطيـبة وحـقق فـوزا جديـدا على ضـيفه
باراة أمانـة بغـداد بهـدف دون رد في ا
الـــتي أقـــيـــمت  عـــلى مـــلـــعب مـــيـــســان
ـبي ضـمن اجلـولـة الثـامـنـة عـشرة األو

متاز. من الدوري العراقي ا
ضــــغط نــــفط مـــيــــســـان في
ـــبـــاراة وســجل بـــدايــة ا
هـدفـا مبـكـرا عـبر الالعب
حـسـ مطـر في الـدقـيـقة

باراة. التاسعة من ا
وحافظ نفط مـيسان على
هـذا الـهـدف حـتى نـهـايـة
ـــبــاراة مـــتــحــديـــا كــافــة ا
الــــهــــجـــمــــات الـــتـي شـــنــــهـــا

الـــضـــيـــوف لـــيــخـــطف 3
نقاط مهمة.

 ورفع نفط ميسان
رصــــــــيـــــــــده إلى
النـقـطة 27 في
ـــــــــــــركـــــــــــــز ا
السابع فيما
جتمـد رصيد
أمانـة بغداد
عــــــــــــنـــــــــــد

ركز العاشر. النقطة 21 في ا
وفي اجلـــولـــة ذاتــهـــا حـــسم الـــتـــعــادل
ـثـله مــبـاراة الـنـجف االيـجـابي بــهـدف 
وزاخـــو فـي اطـــار مــــبـــاريــــات الـــدوري

متاز بكرة القدم. ا
ــبـاراة عــلى مــلــعب الــنـجف واقــيــمت ا
ــبي في اطــار مــبــاريــات االســبــوع االو

سابقة. الثامن عشر من ا
وســجل احــمـد لــفــتــة هـدف
الـتقـدم لـلنـجف في الـدقيـقة
32 بـينـما عـدل برونـو ليـما
لـنتـيجـة لـزاخو في الـدقيـقة
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بـهذا الـتـعادل اصـبح رصـيد
ـركـز الـنـجف 30 نـقــطـة في ا
اخلامس فـيمـا اصبح رصـيد
زاخو 28 نـقـطـة
ــــــركـــــز في ا
السادس.
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هـكـذا تعـلمـنـا وسنـبـقى نتـعـلم ذلك .كنـت اعتـقد ان االنـسـان النـاجح في حـقل ما
يكون خـالياً من الشوائب االمانـدر هذه الندرة  حتتمهـا الطبيعة البـشرية  القائمة
صـالح االنـانـيـة وتكـون ضـمن (الـتـندر) الـطـبـيعي عـلى التـنـاقـضـات والنـفـعـيـة وا
لقـياس السـلوك االنـساني ..هنـا ال اتكـلم عن االنسان الـبسـيط في عالقاته ووعيه
الفـكـري  ونضـجه االجـتمـاعي اي خـطـأ يقـوم به الـبقـال او احلالق الخ .. يـندرج
ـعرفـة وافـصحت لـنا طـبيـعـة حيـاتنـا ان نتـعلم من تـخت يـافطـة  قلـة االفق وعدم ا
الـتجـربة فـي استـقامـة سلـوكنـا من اخلطـأ والصـواب لكي نـقيم مـستـوى السـلوك
واحلاجات وهـكذا يعني خطأ البقال واللحام وغيرهم تقترن دائما بقلة اخلبرة او
سوء الـفهم او حلاجـة ذاتية مـحض كل هذا يـدخل ضمن االطار الـطبيـعي لتدراك
ـسـلح بـاخلـبـرة احلـيـاتـيـة االخـطـاء .. اتـكـلم هـنـا عن الـنـخـبــوي الـواسع االفـاق ا
عـلومات تـنوعـة نتيـجة مـاحصل عـليه من كم هـائل من ا والعالقـات االجتمـاعيـة ا
ـا كون ـسـموعـة حصن بـها نـفـسه من اي مزالق او انـدثار  رئـية وا قـروءة وا ا
كنت متتبعا  جيدا لناشـخصية  اشبه بالعصامية التي تتسم بـالتقدير واالحترام 
قدم اعجبني ا الحد البـرامج الرياضية التي تظهر يوميا عـلى الشاشة الصغيرة 
ـهمة وضـوعات ا قـبول في االلقـاء وتنـاول شتى ا بثـقافته الـرياضـية وحضـوره ا
ؤثـرة في الـوسط الريـاضي والعـجب فقـد كـان والده شـاعـر وصحـفي مـرموق وا
ا اكـتسب مـنه بـعض جيـناته االبـداعـية ووظـفهـا من اجل اظـهار بـرنامج مـؤثر ر
ومشـاهد وله وقع كبـير على نـخبة واسـعة من اجلمـهور هذا بال شك  جنـاح كبير
قدم رور االيام والـسن وبـصعود جنم هـذا ا يسـتحق االعجـاب والتقـدير لكـن 
الى اعلى مـستويـات من الشهرة والـتألق خلق عـنده وضعـا نفسـيا آخر مزيج من
التعـظم والغرور والغطرسة وهذه الصفات ليـست ذميمة بل انها مقترنة باالنسان
وطباعه اخملـتلفة اذا ماجرى التعامل معها بطريقة سليمة والسيطرة على نوازعها
 حالة الـتكابر والتـعملق خلقت له عقـدة نفسية انه اليـخطأ ابدا وكل محاوريه اذا
ماعارضـوه سيـحكم عـليـهم باجلـهل واجل مـنزقول احلق وعـندمـا تسـيطـر فكرة
ما عـلى العقل الالواعـي تتمـكن منه شـخصيـا  وتصـور له امور بـعيدة عـما يـنظر
لها شـخصيا فـكلنـا نعرف ان احلق ليس مـطلقـا وان احلقيقـة دائما ليـست كاملة
ــفـردات بــ احلق والــبــاطل وبــ جــمـيع ــفــاهــيم وا هــنــاك تـزاحـم نـســبي في ا
ــعـرفي الى ان يــفـضي الى ـتــنـاقـضــات  الجل اسـتــمـرار اجلـدل االنــسـاني وا ا
ـظلـوم التـطور واكـتـمال االفـكار صـاحبـنـا ركبت راسه انه مـدافع عن احلق وا
واخـتـار وسـائله اخلـاصـة لـتـحقـيق ذلك ودخل في سـجـاالت ونـقاشـات مـثـيرة مع
اطـــراف ريــاضـــيــة يـــقـــول انه يـــدافع عن احلق فـي اراءه من خالل االســـتــهـــانــة
بـاالخـرين رغم ان ذلك غـيـر مـعـقـول فال وصـايـة عـلى احلـقـوق من اي طـرف كان
الننـا لسنا في غابة وانا هنا اتـكلم عن اجلانب الرياضي وحسب مع ان البرنامج
ـعلـومة الـريـاضي يتـطـلب من مقـدمه ان يـكـون حيـاديا فـي التـنـاول وفي ايصـال ا
دون اثـــارة او اســتـــفـــزاز طــرف عـــلى اخـــر  فـــرض اخلـــصــومـــات مع زمالء او
اشـخـاص مؤثـرين يـقـلل من قيـمـة مـقدم الـبـرنامـج وهويـته الـرياضـيـة ويـدخله في
ـشـاهـد الحـاجـة الى سـمـاع اسـقـاطـات االخرين ا مـنـحى الـتـوظـيف الـسـياسي  
كانـة الناس واخلصوم والتشـهير بهم بـالفاض نابيـة بعيدة عن الـذوق واالحترام 
توتر مبـنية على احترام ذوقه ا يريـد مادة رياضية خـالصة خالية من الـطرح ا ا
ـقـدم في سـجاالت ووعـيه فـيـها تـكـثـيف لـلـمـواد الـزيـاضيـة  واليـريـد ان يـشـركه ا
واجع تنم عن انانية مفرطة واحساس فارغ بالضخامة ونقاشـات كريهة وتقليب ا
والكـبرياء يجعل من االخرين اقزاما او وضعاء في نظره وتلك هي الطامة الكبرى
ان تكون نـاجحـا ومحـاط في (كومـة) من السـلبيـات تفـضح عن نفـسهـا  وللـنجاح
ضـريـبـة ان تتـمـتـرس بـامـكـانـيـات  اخلـلق الـرفـيع ومـسـتـوى النـضج اجلـمـيل في
عـروفة واي موضوع تقدمه يجب ان التـعامل اللفضي مع العالمـات االجتماعية ا
الي التي تشاهدك وتتأمل ماتقول .. انت مقيد بالسلوك القو يراعي مشاعر ا
والتـحلي بـالصـبر واالنـاة في التـحاور والـشجاعـة ليـست عضـالت  وكلمـات فقط
ـقدم ـا سـلـوكـا ايـضـا ولـهـذا نـرى بـاسـتـمـرار تـوتـر هـذا ا ا
ثارة مع االخرين تصل الى القضاء وتداعـيات مشكالته ا
 وال اعـــرف صــحـــفـــيــاً عـــراقــيـــاً ســبق ان قـــال انه اهم
صـحفي عراقي على االطالق  !! يالـلعجب .. انه الغرور
والفـوقيـة التي  تـأكل صـاحبـها  ولـيست الـثقـة باالـنفس

كما يتوهم صاحبنا.
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يوفنتوس
يحجز مقعد
في نهائي

كأس ايطاليا

وقابـلها بـلمسـة مرت بجـوار القائم
ن لـبوفـون حـارس الـيوفي في األ
ـبـاراة.وتـفـ العـبـو أول فــرصـة بـا
اإلنـتـر في إهدار الـفـرص وسـنحت
فـرصـة خـطـرة أخـرى بـالـدقـيـقـة 29
بـعــد تـسـديــدة إريـكــسن ارتـدت من
الدفاع لـتجد الوتـارو الذي فشل في
تــسـديــد الـكـرة بــالـشــبـاك اخلــالـيـة

تمامًا.
d²½ù« ÊU uÞ

واسـتــمـر طــوفـان إنــتـر الـهــجـومي
لــعـدة دقـائق وأطــلق بـروزوفـيـتش
تــسـديــدة عــابــرة لـلــقــارات وصـلت
سهلـة ألحضان احلـارس بوفون في

رمى. منتصف ا
أول فــرصـــة لــيـــوفـــنــتـــوس جــاءت
بــالـدقــيـقـة 43 بــعـدمــا اسـتــلم كـرة
نطـقة وأطلق تسـديدة قوية داخل ا
ــرمى بــقــدمه الــيــســرى بــاجتــاه ا
أبـعــدهـا احلــارس هـانــدانـوفــيـتش

بقدميه إلى ركنية.
كاد حكيـمي أن يسجل الهدف األول
مع بـدايــة الـشــوط الـثــاني بــعـدمـا
ـنطقة استلم تـمريرة باريال داخل ا
من جـهـة الـيمـ لـيـسدد كـرة قـوية
بقدمه اليسرى تمر فوق العارضة.

وتـــألـق هـــانــــدانـــوفـــيــــتش وحـــرم
رونــالـدو من فــرصــة تــســجـيل أول
أهـــداف الــــلـــقـــاء بـــعــــدمـــا تـــوغل
كريـستـيانـو بالكـرة في الدقـيقة 64
رمى وأطلق تسديدة قوية باجتاه ا
تــمـــكن احلـــارس من إبــعـــادهــا عن
مـرمــاه.وواصل رونـالـدو مـحـاوالته
ـــرمـى ومـــر بــــبــــراعـــة من عـــلـى ا
ســــكــــريــــنــــيــــار وبــــاريال ثــــنــــائي
النيـراتزوري ليـطلق تسـديدة قوية
ــــــــنـــــــطــــــــقـــــــة تــــــــألق مـن داخـل ا
هـاندانـوفيـتش وأبعـدها عن مـرماه

ببراعة بالدقيقة 70.
WI¹b  Ê«dO½

ســـانـــدرو كـــاد أن يــــســـجل هـــدفًـــا
بـاخلــطـأ في مــرمـاه بــعـدمــا أطـلق
ســيـنـسي تـسـديـدة قـويـة من خـارج
ــرمى أبـعــدهـا ــنـطــقـة بــاجتـاه ا ا
سـانـدرو بــرأسـيـة كــادت أن تـغـالط
ن احلارس وتمر بـجوار القائم األ
لــبـــوفــون.وأهــدر حــكــيــمي فــرصــة
محقـقة بالـدقيقة 81 بعدمـا وصلته
الـكـرة بـالـنـاحــيـة الـيـمـنى لـيـتـوغل
نطقة ويـطلق قذيفة باجتاه داخل ا
ـرمى لـتضـرب الـشـباك اخلـارجـية ا

رمى بوفون.

ا  كر بنز
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ــســـابــقــات في حـــددت جلــنــة ا
الــهـيـئـة الـتــطـبـيـعــيـة مـواعـيـد
انــــــــــــــطـالق دوري الــــــــــــــرديـف
والـنـاشئـ حملـافظـة بـغداد في
ـــقــر االجـــتـــمـــاع الــذي عُـــقـــد 
ــــــثـــلي االحتــــاد بـــحـــضــــور 

االندية. 
وقـــالَ رئــيس الــلـــجــنــة  حــيــدر
عـــــــــــوفـي: إن دوري الــــــــــرديـف
ســــيـــنـــطــــلق يـــوم 18/2/2021
بـيـنـما تـنـطـلق منـافـسات دوري

الناشئ يوم 19/2/2021.
وأضــافَ عـوفي: الــلـجــنـة أكـدت
ـشاركـة بـضرورة عـلى األنـديـة ا
جــلب كـشــوفـاتــهـا مع تــعـهـدات

ـــــدربــــ رئـــــيس الـــــنــــادي وا
العـب اخلاصـة بـهم وحتـديـد ا
وكـذلك الـشـهادة الـتـدريـبيـة فـئة
"c فــمـا فـوق وبـعــكـسه ال يـحق
ـشاركـة في الـبـطوالت لـلـنـادي ا
ـذكـورة وخـالل مـوعـد أقـصاه ا

يوم 14/2/2021.
ـسابقات واخـتتمَ رئيـس جلنة ا
بــالــقــول: نــطـمـح الى ان تــكـون
مـــــــبـــــــاريــــــات دوري الـــــــرديف
والــنــاشــئــ فــرصــة لــتــطــويـر
قـــدرات الالعـــبـــ واكــتـــشــاف
الـطـاقات الـواعدة خلـدمـة كرتـنا

مستقبلًا.
وفي سـياق منفـصل عقدت جلنة
االنــــــضـــــبــــــاط فـي الـــــهــــــيـــــأة

نـاقـشة الـتـطـبيـعـيـة اجتـمـاعـا 
ــبـــاريــات تـــقـــاريــر مـــشــرفـي ا
إضـــــــــــافـــــــــــة الـى اإلســــــــــاءات
والــتـجـاوزات الـتي حـصـلت في
ــبـاريـات.وتـقـررَ في االجـتـمـاع ا
اعـتبار فريق الظـفر خاسرا امام
ـهنـدسـ بثالثـة اهداف فـريق ا
مـن دون رد  لعدم حضور العبي
الــفـريق مـصــطـفى عــبـد الـكـر
وسـجـاد سلـيم بعـد اسـتدعـائهم
مـن قبل جلنـة االنضبـاط وعليه
قــررت الــلــجــنــة اعــتــبــار فــريق
الــظـفـر خـاسـرا بـعـد االعـتـراض
هـنـدس ـقـدم من قـبل نـادي ا ا
ـذكـورين اعاله عـلى الـالعـب ا
ـادة الثامنة / اسـتنادا ألحكام ا
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اوال/ مـسابقات قـرارا غير قابل
لـالستـئـنـاف عـلى ان يـرد مـبـلغ
هـندس االعـتراض الى نـادي ا
بــعـد مـرور سـبــعـة ايـام او بـعـد
مـصادقـة جلنـة االستـئنـاف على
الــقـرار .وبـعــد مـنــاقـشـة تــقـريـر
مـشـرف وحـكم مـبـاراة الـشـرقـية
والــشــرطـة من دوري الــصـاالت
تـــقـــرر مــعـــاقـــبـــة مــدرب فـــريق
الشرطة اثير جمال بحرمانه من
مـرافـقة فـريقه خلـمس مبـاريات
مـع دفع غــرامــة مـــالــيــة قــدرهــا
مــائـتـان وخـمــسـون الف ديـنـار
ادة / 53 اسـتـنـادا الى احـكـام ا
2/ صـــاالت قـــرارا غـــيـــر قـــابل

لالستئناف.
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قـررت اجلمعية العمومية الـ 19
ــــبــــيـــة الحتــــاد الــــلـــجــــان األو
الــعـربــيــة الـذي عــقـد عن بــعـد

تــأجـيل دورة األلــعـاب الـعــربـيـة
ـقرر إقـامتـها فـي بغداد 2021 ا

بسبب جائحة كوفيد-19.
واتـفق اجملـتمـعون  عـلى إرسال

تـعميم إلى كافة الدول األعضاء
ـن يــرغب في أن يــكــون الــبــلــد
البديل في حال تعذر استضافة
بــغــداد لــلــدورة في مــوعــد آخـر
والـتـأكيـد على أهـمـية الـتواصل
مـع مــــجـــلـس وزراء الــــشــــبـــاب
والــــريـــــاضــــة الــــعــــرب بــــهــــذا

اخلصوص.
واعــتـــمــد االجــتــمــاع تــســمــيــة
الـشيـخة حـياة بنت عـبد الـعزيز
آل خـلـيفـة نائـبـا لرئـيس احتاد
ــبــيـــة الــوطــنــيــة الــلـــجــان األو
الــعــربــيــة تــقـديــرا لــعــطــائــهـا
تميزة وإسـهاماتها وخبـراتها ا
ــرأة عــربــيــا فـي دعم ريــاضــة ا

وقــاريـا ودولـيـا  اعـتـمـاد جـدول
كـتب التنـفيذي رقم 33 أعـمال ا
الي و34 واعـتـماد الـتـقريـرين ا
ــقــدم من واألدبـي والــتــقــريــر ا
الـــشــيــخــة حـــيــاة عن ريــاضــة
ــرأة.وتـضــمن جــدول األعـمـال ا
كـذلك اعـتـمـاد تعـديالت الـنـظام
األســاسـي فــيــمــا تــقــرر إقــامــة
اجــتـمـاع اجلـمـعـيــة الـعـمـومـيـة
الـــقـــادم واالنـــتـــخـــابـــات بـــعـــد
ــبــيـاد طــوكـيــو مع الــسـعي أو
إلقــــامـــتـه من خالل احلــــضـــور
ولــــــــيـس عــــــــبــــــــر الــــــــواقــــــع
االفـــتــراضـي في حــال ســـمــحت

الظروف بذلك. حفل افتتاح دورة االلعاب العربية السابقة
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مسؤولـة مبـادرة (مجمـوعة أنا أسـتطـيع) السوريـة اعلنت
ـبـادرة اقامـت معـرضـا العـمـال يدويـة مـصـنـوعة من ان ا
ـتالزمة اخلـشب واخلـرز واخلـيـوط قـدمـها 6 مـصـابـ 

داون في محافظة السويداء .
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اخملرج الـسوري قدم عـلى مسـرح قصـر الثـقافـة بحمص
ــوت) عن نص كــلــخـاس لــلــكـاتب مــســرحـيــة (تــرنـيــمـة ا
الـروسي أنـطــون تـشـيـخـوف ومـشـاهـد لــولـيم شـكـسـبـيـر

إعداد وإخراج خالد الطالب.
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قرر حلفـله الغنـائي بعيـد احلب ا
أن يـحـيـيه يوم  14شـبـاط اجلاري
صريـة ونشر شاكر بدار األوبرا ا
بـوسـتـر احلـفل عـبـر حـسابـه على
(إنستغرام) وعلق: (انتظروا حفل
أمـيـر الـغـنـاء الـعـربي هـانـي شـاكر
ـوافق األحـد 14 يـوم عــيـد احلب ا
ـسـرح الـكـبـيـر بدار فـبـرايـر عـلى ا
ــصــريـــة) حــسب مــوقع األوبــرا ا

مصراوي. 
من جهة أخرى طرح شاكر مؤخرًا
كــلـــيب أغــنـــيــتـه اجلــديـــدة (كــيف
بـتنـسى) عبـر قـناته الـرسمـية عـبر
(يــوتـــيــوب) وأداهـــا بــالـــلــهـــجــة
الـلـبنـانـية وهـى من كلـمـات نادين
األســـعـــد أحلـــان ولـــيـــد تــوفـــيق
تــوزيع بـاسـم مـنــيــر إخـراج هــنـا
حـــــــافظ وذلـك بــــــالـــــــتــــــزامـن مع

احتفاالت العام اجلديد 2021.
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طـرب هاني شـاكر نـقيب حـرص ا
ــوسـيـقــيـة عـلـى الـتـرويج ـهن ا ا

{ لوس  اجلوس - وكاالت - نشرت
ـية جـيـسيـكا ألـبا عـبر النـجـمة الـعا
صـــفــحـــتــهــا اخلـــاصــة عـــلى مــوقع
الـتـواصل اإلجتـمـاعي مـقـطع فـيـديو
طـــريـف ظـــهـــرت فـــيه وهي تـــرقص
بـرفــقـة والـدهــا كـاشـفــةً عن إصـابـة
االخــيــر بــســرطــان الــغــدة الــدرقــيـة
.وعــــلّـــقـت ألـــبــــا عــــلى الــــفـــيــــديـــو
ــعـــاجلــة بــالـــقــول:(قـــبل جـــلــســـة ا
باإلشعاع. والدي على وشك أن يهزم
سـرطـان الغـدة الـدرقـيـة. هيـا بـنـا يا
مـارك ألـبا)!.وتـخـطى عـدد مـشـاهدي
الـفـيديـو الـنـصف مـلـيـون إذ تـفاعل
تـابع مـع رقصهم عدد كـبيـر من ا

مثن على طرافتهما.
ومن نــاحــيــة اخـرى تــوجــهت ألــبـا
مـؤخـرا إلى مـلـعب الـتنـس في لوس
أجنــــلـــــوس بــــعـــــدمــــا شـــــاركت في
االحـتفـاالت الـتي شـهدتـهـا الـواليات
ــتـحــدة األمــريـكــيـة بــعـد فــوز جـو ا
بايـدن رئـيسـا لـلجـمهـوريـة محـاولة

األزياء كايلي جينـر خلبيرة ماكياج
ـــتـــحـــول وهي تُـــخـــضـغ والـــدهـــا ا
جنسياً كاتل جينر جللسة ماكياج
ألول مـرة. وظـهرت كـايـلي عـبـر قـناة
يـوتـيـوب اخلـاصـة بـهـا وهي تـضع
ــاكـيـاج لــكـاتـلــ مـعـلــقـة أنه أهم ا
شيء فـي حــيــاتــهـــا وردت كــاتــلــ
عـلــيـهــا: إنه أهـــم شيء في حــيـاتي
أنــا. وخالل اجلــلـســة قــالت كــايـلي
وكاتل إنـهما يـقدمان هذه الـلحظة
ــمـــــــيــزة حملــبـيــهــمــا بــعـد أن ا
حتــــدثـــا ســـويـــاً عـن فـــعل ذلك
لــفــتــرات طــويــلــة وإن هــذه
ـــــــرة هـي األولى الـــــــتي ا
تــــضع فــــيـــهـــا كــــايـــلي
مــاكـيــاجــاً لـوالــدهـا
وتـوجــهت كــايـلي
بــــــالــــــســــــؤال

: لـــكـــاتـــلـــ
هــل فكرت
يــــــومــــــاً

حــــول قـــدوم
هــذا الـــيــوم?
وجــــــــــــــــــــــــاء
جوابـها (أنـها
لـم تــــفــــكــــر

أبـــــداً). 

تقرر اإلبـتعاد عن احلبيب ولكن يجب أن تكون عادالً
حتى ال تظلم أحد.
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ا انـتظرتها ستجنـي ثمار جهودك في الـعمل التي طا
منذ فترة طويلة.
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إفـراطك في الـتدخـ طـوال اليـوم يعـرضك لالصـابة
شاكل الصحية. بالعديد من ا
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ــلل من الـروتــ الــيـومي لــذا عـلــيك أخـذ تـشــعــر بـا
قسطا من الراحة.
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ا حـدوث تـغـيـرات إيـجـابـيـة في حـيـاتك الـعـاطـفـيـة 
يجعلك تشعر بالسعادة.
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تـفكـر في جتربـة بعض تـستـعيـد نشـاطك مـرة أخرى 
االستثمارات.
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يجب أن تكـون على استعداد دائم أليـة تغيرات قادمة
فى حياتك.
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ساعدة ال تـتردد.يوم السعد شخص ما يـطلب منك ا
االربعاء.
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ـشـاكل في حـياتك تسـيـطر عـلـيك حـالة من الـتـوتر وا
رقم احلظ.9 األسرية
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كـن حـذرا ال تــتـســرع في اتــخـاذ الــقــرارات. تـشــعـر
بالطاقة السلبية اليوم.
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 عـليك الـتعامـل مع مشاكل الـعائـلة بـهدوء كي تـسير
األمور على ما يرام.
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جتــــاهل أولــــئك الـــذيـن يـــســــتـــمــــرون في مــــحـــاولـــة
ا يقولونه . استفزازك ال تلفت 
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ناسب الكـلمات التي لـها مكانـها ا
داخـل الـــشـــكـل أعـــد تـــرتــــيـــبـــهـــا

فقودة: واكتشف الكلمة ا
·ËdŠ 3  WOM1 WM¹b

مــدارس  –اذاعــات  –حـــلــيب –
طورزس  –حـيفا  –جل  –سـرايا
 –مــوالح  –جم  –رائـد  –مــقـال

 –دواء  –امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام..

ـتاحف الـعامـة العـراقيـة يحـاضر في الـبـاحث في دائرة ا
الدورة الـتي تنظمهـا دائرة الدراسات والـبحوث والتدريب
سمارية تطـورها واللغات التي اآلثاري بعـنوان (الكتابـة ا

كتبت بها والتقنيات احلديثة في دراستها) .

اخلـــبـــيــــرة الـــعــــراقـــيـــة فـي الـــشـــأن
االقــتـــصـــادي نـــالت شـــهـــادة شـــكــر
وتقدير من نادي االقتصاد االسالمي
الجــتـيــاز اخــتـبــار كـتــاب (سـيــاسـات
وبــــرامج صــــنـــدوق الــــنـــقــــد الـــدولي

يزان الشرعي). االصالحية في ا

الشـاعر االردني شـارك مع عدد من الـشعـراء في جلـسة
اقـامهـا فـرع رابطـة الكـتاب األردنـيـ في إربد بـالتـعاون
اضي وأدارها مع ملـتقى إربد الثقافي نـهاية األسبوع ا

الشاعر حسن البوريني.

ـوظف احلـكـومي الـعـراقي قـرر مـجـلس الـوزراء تـكـليـفه ا
نصب وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
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الــتـدريـسـيـة في قـسم الــكـيـمـيـاء بـكـلـيــة الـعـلـوم في جـامـعـة
البصـرة حاضرت في الـدورة التدريـبية الـتي اقامتـها الكـلية
عيار الثالثاء بـعنوان(استخدامات بـرنامج (شام درو) وفقا 

احترافي وكيفية انشاء بيانات حتليلية وطيفية).

جيسيكا البا

مـوازاة بـيان غـيـر مسـبـوق عن التـنوع
الــــــعـــــــرقي فـي دار األوبــــــرا أصــــــدره
راقـصـون ومـوظـفـون سـود ومـخـتـلـطو
ؤسسة.وأكد نيف لوكالة األعـراق في ا
فـــرانـس بـــرس ورداً عـــلى مـن اتـــهـــمه
تحدة أن (األمر ال بـاستلهام الواليات ا
يــتــعــلق إطـالقــاً بـاســتــيــراد مــفــاهــيم
الـــتــنـــوع من ســـيــاق غـــيـــر الــســـيــاق

الفرنسي).
وتـضــمّن الـتـقـريـر ســلـسـلـة تـوصـيـات
أبــــرزهـــا ضــــرورة مـــراجــــعـــة شـــروط
ـرمـوقة الـدخـول إلى مـدرسـة الـرقص ا
الـتي تـشكّل خـزّاناً يـرفـد بالـيه األوبرا
واهب بـحيث تـتيح الـتعـديالت رصد ا
فـي كل أنحـاء فـرنـسـا أو حـتى إشراك
أشــخــاص من خــارج الــدار فـي هــيــئـة
الـتحكـيم التي تتخـذ القرارات في شأن
ــؤسـســة.وقـد ــوســيـقــيـ إلى ا ضمّ ا
أوصـى الــتــقـــريــر الــذي طـــلــبت الــدار
إعــداده قـبل خـمـسـة أشــهـر بـأن تـبـادر
مـدرسة الرقص نـفسهـا إلى البحث عن
ـواهب بـدالً من أن تـسـتـمـر كـما هي ا

{ بـــاريـس (أ ف ب) - أعـــلـــنت أوبـــرا
بـاريس اإلثنـ أنهـا ستـعدّل شـروطها
ـتـعلـقـة بضمّ الـفـنانـ إلى صـفوفـها ا
ـزيد من الـفـنـان لـتـشـجيـع التـحـاق ا
غــيــر الــبــيض بــهــا وأنــهــا ســتــعــيّن
مـسـؤوالً عن التـنـوع كمـا فـعلت أخـيراً
أوبـرا مـتروبـوليـتان في نـيويـورك.وقد
كـشـفت دار األوبـرا عن هـذه اخلـطوات
في مـنـاسـبـة عرضـهـا مـضمـون تـقـرير
ـؤرخ بــاب نـديـاي عـن الـتـنــوع أعـدّه ا
ـدافع عن واألمــيـنــة الـعــامــة لـهــيـئــة ا
ــســـــتــقــلــة كــونــســتــانس احلــقــوق ا

ريفيير.
دير العام لدار األوبرا ألكسندر وقـال ا
نـــيـف لـــوكـــالـــة فـــرانس بـــرس (نـــحن
فـخـورون جـداً بـأن نـكـون أول مـنـظـمة
ثـقـافــيـة كـبـرى في فـرنـسـا تـطـلق مـثل
ؤكد أن اآلخرين هـذه (العملية) ومن ا
ســـيــحــذون حـــذونــا).ومـــنــذ تــســـلّــمه
مــنـصـبه في ايـلــول الـفـائت عـلى رأس
ـؤسسة ذات األعوام الـثالثمئة اولى ا
سألة التنوع في نـيف اهتماماً بالغـاً 

حتـقـيق أهداف الـتـنوع بل الـبحث عن
طالب جـيـدين جداً أيـنمـا كانـوا).وأبرز
ــوذج بــاب نـــديــاي أهــمــيــة تــوفــيــر 
وسيقى ـهتم بـالرقص أو ا لألوالد ا
أو الــغــنــاء عــلى تــنــوع انــتــمـاءاتــهم.
واســتــشــهــد في هــذا الــصــدد بــحــالــة

ـرشح احلـال راهناً بـانتظـار تقدّم ا
إلـيهـا. ودعا الـنص في هذا اإلطار إلى
إقـامة جتـارب المركـزية تـشمل األقـاليم

الفرنسية ما وراء البحار.
وشـدد الـتـقـريـر عـلى أن (الـهـدف لـيس
ضـمّ تالمــيـــذ أدنى مــســـتــوى من أجل

مــــــيــــــســــــتي
كـــــــوبالنــــــد أول

أمــــيـــركـــيــــة من أصل
إفـريقي حصلت على صفة

راقــــصــــة رئــــيـــســــيــــة في دار
(أمـريكان بـاليه ثيـاتر) عام ?2015

مـشـيراً إلى أنـها حتـولت مـصدر إلـهام
لـألوالد األمــــــــيـــــــركــــــــيــــــــ مـن أصل
أفــريــقي.وحضّ الــتــقـريــر عــلى إعـادة
ـعـايـيـر الـبـدنـيـة الخـتـيار الـنـظـر في ا
سـتـقـبل تالمـيـذ مـدرسـة الـرقص فـي ا
ـة الــراســخـة وجتــاوز الــفـكــرة الــقــد
القائلة بأن اخلصائص البدنية للسود
ال تـنـاسب الـرقص الـكالسيـكي بـحـجة
أن أقـــدامـــهم مـــســـطـــحـــة عـــمـــومــاً و
عـضالتهم أكثر بروزاً في ح يتطلب
الــبـــالــيه أقــدامــاً مـــقــوســة وعــضالت
ـــدودة.ورأت الــتـــوصــيـــات ضــرورة
الـتخلي عن فكرة أن الـتجانس هو أمر
مـطـلق وأشـار نـديـاي إلى أن راقـص
ـا أنك ســئــلــوا في مــدرســة الـرقـص 
لـست أبـيـض البـشـرة كـيـف ستـتـمـكن

مـن تـــأديـــة
رقصة بحيرة البجع ?.
وأكــد ألــكــســنــدر نــيف
الـــــتـــــزامه حتـــــقـــــيق
حـــــــضــــــور أكــــــبــــــر
لـــــلـــــفـــــنـــــانـــــ من
خــلـفــيـات مـتــنـوعـة
اعـتـبـاراً من مـوسم
2021-2022 مـــن
خـالل تــــــوســـــــيع
عــــــــمـــــــلــــــــيـــــــات
اســــــتــــــقــــــطـــــاب
الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــ

واختيارهم.

مــا هي الــصــورة الـذهــنــيــة الشـكــالــيـة
ي الـوعي ? يـقـول الــتـشـكـيـلي واالكـاد
ـعرفة ايـاد احلـسيني(انـها  الـوجود وا
والــــذات والـــــذكــــاء والـــــفــــهم واالدراك

الـتـرفـيه عن نـفـسـهـا بـعـد تـعـرضـهـا
للـعديـد من الضـغوطات الـتي حدثت

لها خالل االنتخابات الرئاسية.
الى ذلك تـمــكـنت عـدســات كـامـيـرات
(الـــبــابــاراتــزي) مـن إلــتــقــاط صــور
ا واتسون برفقة ية إ للنجمة الـعا
حبـيبـها رجل األعـمال لـيو روبـنتون
وذلك خالل مــشـاهـدتـهـمــا مـعًـا عـنـد
عودتـهمـا من رحـلة كـانا يـقضـيانـها
كسيك.  وكان الفتاً في الصور في ا
اإلنـسجـام بـ الـثنـائي فـيـمـا كانت
تــرتــدي تــيــشــيــرت أبــيـض بــقــيــمـة
19.99 جـنيـه أستـرلـيـني  .ومـا أثار
اجلدل أكثـر حول حقيـقة إرتبـاطهما
بـشــكل رسـمي هــو ارتـداء الـنــجـمـة
ـاس في الــبـريــطــانـيــة خــا من األ
إصــبع يـدهــا الــيـســرى واخملـصص
للزفاف حـيث يبدو وكأن حبـيبها قد
عــــرض عــــلــــيـــــهــــا الــــزواج وتــــمت

خطوبتها. 
من جـــهــة اخــرى  حتـــوّلت عــارضــة
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فـي الـوقت الـذي تـشــهـد فـيه احلـركــة الـفـنـيـة فـي الـعـراق ركـودا بـســبب الـتـقـشف
اديـة على عدد غفير من وتذبـذب احلالة االقتصاديـة التي اثرت سلبـا على احلالة ا
اخلـبرات الـفـنيـة الـعراقـيـة التي تـمـتـلك امكـانـات متـطـورة من مصـورين ومـونتـيـرية
فـاصل الـفـنيـة الـتي تـدخل في تفـاصـيل الـدراما الـتـلـفزيـونـية ومـهنـدسـ وبـاقي ا
تكاد  تـفوق اخلـبرات العـربيـة لكنـها بـقيت دون عمل ومـركونـة دون ان تطرق بـابها
نـتجة لـكوادرعربـية وفضـلتهم عـلى اخلبرات جهة مـنتجـة بسبب اخـتيار اجلـهات ا
الفنـية العراقيـة وتوقيع العـقود معهم وتزويـدهم بتصاريح ومـوافقات نقابـة الفنان
العـراقيـ ومن دون مراعـاة عمل الـكوادر الـفنـية الـعراقـية لـتبـقى تدخل في مـجال
الكـات  نقـابـة الـفـنانـ بـضـرورة تـفـضيل الـعـاطلـ عن الـعـمل  ونـاشـدت تـلك ا
ا الكوادر الـعراقية على العربية او االجنبية بتزويدهم بالتصاريح الرسمية اسوة 
تفـرضه نقابات فناني الدول العربية ح تفرض كوادر دولتها على العمل الدرامي
عـارين من دولة اخرى وتفـرض عشرة فـني من دولـتها مـقابل واحـد من الفنـي ا
بالتـالي تضمن النـقابة تشـغيل واشراك اكـبر عدد من الفـني بدولـتها وهذا اجراء
معمـول به تقريـبا في غالـبية الـدول العربـية  ويتـسائل وينـاشد الفـنيون الـعراقيون
عن اسبـاب عدم تطبـيق تلك االجراءات الطـبيعية والـتي تضمن من تـشغيل الكوادر
الفنـية العـراقية في اعـمال دراميـة ومنوعـاتية عـراقية ام عربـية كانت وبـذلك تضمن
الـقـضاء عـلى الـركـود والـبـطـالة الـذي سـيـطـرعـلى عمـل الفـنـيـ في مـجـال االذاعة
الكات الـفنـيـة لنـقـابتـهم  مـتمـن والـتلـفـزيون الـعراقي  وهـذه مـناشـدة رفـعتـهـا ا

الـعـمل بـهـا قـبل تـزويـد ايـة جـهـة بـتـصاريـح الـعمـل في اعـمال
ـنـوعات تـلـفـزيـونـيـة ونحـن علـى اعتـاب مـارثـون الـدرامـا وا
الـرمـضـانـيـة لـلـعـام احلـالي والـوقت حـان الحـتـرام وتـقـديـر
كفـاءاتنا الـفنيـة احملليـة وفرضهـا على االعـمال التـلفزيـونية

واالذاعية  العربية والعراقية .

ـؤسـسـة العـربـيـة لـلـدراسات الـكـاتب االردني صـدر له عن ا
والنشـر كتاب في جزأين بعـنوان (الكيانات الـوظيفية: حدود
نـطقة العربية مـا بعد االستعمار). مارسـة السياسية في ا ا
يــقع الــكــتـاب في جــزئه األول في  224صـفــحــة  واجلـزء

الثاني في 314 صفحة من القطع الكبير.
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ـطـربـت  االعالن عن تـأجـيل حفل ا
شيـرين عـبد الـوهـاب و أصالـة والذي
ـقـرر أن يــقـام عــلى مـسـرح كــان من ا
اجملــاز بـالـشــارقـة  يـوم اجلــمـعـة 19
شــــــــــبـــاط اجلــاري ضـــمن حـــفالت
ــــوسـم اجلــــديــــد ألمـــــســــيــــات (هال ا
بـــاجملــاز) وذلك حلـــ إشــعــار آخــر
حرصا على سالمة اجلميع من تفشى

فايروس كورونا.
 نـشـرت الصـفـحـة الرسـمـيـة للـمـسرح
عــبــر انــســتــغــرام عن تــأجــيل احلــفل

قائلة: 
( تأجـيل حـفل أصالـة وشـيرين عـبد
الوهـاب عـلى مسـرح اجملاز بـالشـارقة

حتى إشعار آخر).
ـمـثـلـة درة  الـنـجم الى ذلك تـشـارك ا
هــاني سالمــة بــطــولـة مــســلــسل (بـ
ــــقـــرر عــــرضه الـــســــمــــاء واألرض) ا

قبل. رمضان ا
وتـدور أحــداث مـسـلـسـل (بـ الـسـمـا
واألرض) خـالل يــــوم واحــــد وتــــكـــون
ـصــعـد الــكــهـربــائي وبــداخـله داخـل ا
عدد من األشخاص لكل واحد من ب
هــذه الــشــخــصــيــات حــكــايــة وقــصـة
مخـتلـفـة عن الشـخص اآلخر ويـحدث
ـــواقف الـــعـــديــدة لـــهم الـــعــديـــد من ا
واخملتلفة مـا ب الكوميـديا واإلنسانية
ـسـلـسل سـيـنـاريـو وحـوار وغـيـرهـا.وا
إسالم حــافظ وإخــراج مـانــدو الــعـدل
وبـطـولـة هـانى سالمـة سـوسن بدر
يـســرا الـلـوزى جنالء بــدر أحـمـد
بـديـر مـحـمـد لـطـفى نـدا مـوسى
مــحـمــد ثـروت مــحـمــود الـلــيـثي
جنـالء بـــــــــدر نـــــــــدا مـــــــــوسى

ونورهان.

والبيـئة). هـذا ما يقـوله احلسيـني ولنا
ان نـتــصـور الـتـركـيـبـة الــعـجـيـبـة الـتي
تـنــتج الـوعـي لـدى االنـســان وسط هـذه
الـتـغـيـرات الـعـديدة ,قـد يـبـدو ان الـقدر

االكبـر لالنسـان هو الـوجود ذاته ,ولكن
مـا قـيـمـة هـذا الـوجـود بـقـلة الـوعي? او
غيابه ? وألن االنـسان خـلق كائنـا واعيا
من ب العديد من اخمللوقات فأن قيمته

قدار وعيه. ووجوده اتربط 
واحلـسـيـني هــو ايــاد حـسـيـن عـبـدالـله
ولود في بـغداد عام 1956 له عشرات ا
ومــئــات األعــمــال الــفــنـــيــة والــبــحــوث
والدراسـات  انتخـب عام 2003 عميـدا
لـكـليـة الـفـنون اجلـمـيـلة بـبـغـداد  شغل
منصـب عميـد الكلـية العـلميـة للتـصميم
في مسـقط بـعُمـان  عضـو هيـئة مـعامل
التـأثـير الـعربي في اجلـامـعات الـعربـية
في القــاهرة عـضو الـلجـنة الـتحـكيـمية
جلـــائـــزة الـــشـــيخ زايـــد لـــلـــكـــتـــاب في
الـتــصـمــيم عـام 2010   رئـيس حتــريـر
اجملـلة الـعـلـميـة (ديـزاين انـد ارت) اقام

ــعـــارض الــشـــخــصـــيــة الــعـــديــد مـن ا
ؤتمرات الدولية استاذ شاركة في ا وا
ومــديـــر ضـــمـــان اجلـــودة واالعـــتـــمــاد
ي في جـامـعـة الـنـهريـن أشرف الـكـاد
عــــلى ونـــــاقش الـــــعــــديــــد مـن رســــائل
اجستير واطـاريح الدكتوراه في كلية ا

الفنون اجلميلة.
, ل من الـعـمل اطالقـاً واحلـسـيـني ال 
فتـراه دائـماً مـنشـغالً بـفكـرة تصـميم
او كتــابـة دراسة او بـحث في مـجال
تــخـــصــصه ,لــكـن قــلــمـه ال يــبــرحه
اطالقـاً ,نــاهــيك عن الــدفــتــر الــذي
يحـملهُ مـعه دائماً ,يجـلس احيـاناً
طــويالً في مــكــتــبه او في صــالـة
بيته اجلـميل ليرسم ,او يصمم
عــمالً كـــان قــد شــغــله طــوال
الـوقت ,وال يـرتــاح اال بـعـد

اجنــازه له. حــيــنــمــا جتــالـسـه جتـد ان
االبتسامة ال تـفارق محياه ,فهو انسان
مــتـفــائل جــداً وعـاشـق كـبــيـر لــلـحــيــاة
وجلــمـالــيـتــهــا ,يـحــدثـك عن مــشــاريع
عديدة ســوف ينـجزهـا في وقـتٍ الحـق,
متى وقـد وضـع لـكـل عــمل تـأريـخـاً له ,
يبـدأ ومتى ينتـهي منه ,انه يجبـرك من
خـالل احــاديــــثه الــشــيـــقــة عن الــرسـم
والـنـحـت والـتـصــميـم ويحـدثـك طـويالً
عن عــلــم اجلــمـــال وكــيـف ان اجلــمـــال
يـــصـــنـع احلـــيــــاة واالمل ,مـــثـــقف وله
ـدى ,فـعالً حـديـثه ال بـصـيـــرة بـعـيـدة ا
ـل من يـسـتــمع الـيـه.  في الـعـاصــمة
الــبـــريــطــانــيــة لــنـــدن عــام 2004 كــنـا
مــجــمـوعــةً من اســاتــذة كـلــيــة الـفــنـون
اجلـمـيـلـة في رحـلــة بـدعــوة من الـ (بي
ـــــهـــــنـــــدســـــات وعـــــدد مـن ا بي سـي) 
ـهـنـدســ مـدعـوون في (سـيـمـيـنـار) وا
مهم عن اإلذاعة والـتلفـزيون والسـينما,
كـنا وكـان احلـســني يـرأس هـذا الـوفـد ,
مـــثل خــــلـــيـــة نــــحل نـــذهـب حلـــضـــور
احملاضرات وننـاقش وهو ينـاقش معنا
ايـــضـــاً وكـــان مــثـــار اعـــجـــاب مـــعـــظم

االساتذة في هذا (السيمينار).

برل 
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{ وارســو-(أ ف ب)  –أعـــلـــنت
شــركـة (سي دي بــروجــكت ريـد)
طوّرة أللـعاب فيديو البولنـدية ا
شــهــيــرة أبــرزهــا (ذي ويــتــشـر)
و(سـايــبـربـانك 2077) الـثالثـاء
أنـهــا تـعـرضـت لـسـرقــة بـيـانـات
خالل (هجوم سيبراني موجه).
وأشـارت اجملـمـوعـة عـبـر تـويـتر
إلى أن (طـرفا غـيـر مـحـدد حصل
عـلـى نـفــاذ غـيــر مـرخص به إلى

شبـكـتنـا الداخـلـية وجـمع بعض
البـيانـات الـعائـدة جملمـوعة سي

دي بروجكت وترك طلب فدية).
ونــــشـــرت (سـي دي بـــروجــــكت)
نــسـخــة من طــلب الـفــديـة يــؤكـد
فــيـهــا الـقــراصـنــة أنـهم ســرقـوا
رمـوز مــصـادر خــاصـة بـلــعـبـتي
(ســـــايـــــبــــربـــــانك 2077) و(ذي
ويــتــشـر 3) إضــافـة إلـى وثـائق

داخلية.
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لو وردت مـفردة الـسياحـة في العـراق  في حديث عام
الـيوم  لـقفـزت الى الذهن الـسيـاحة الـدينـية مـباشرةً
ذلك أنـهـا األبـرز واالكـثـر استـمـراريـة كـونـهـا مـرتـبـطة
عـروفة وهذه ميزة حتسب للعراق. واسم الدينية ا با

ماذا عن السياحات االخرى?
 العراقيـون يعرفون السـياحة الداخلـية ح يتوافدون
في مــواسم الــصــيف والــربــيع الـى مــدن الـعــراق في
لطف اقلـيم كردستـان حيث الطبـيعة اجلـميلـة واجلو ا
ـا يغـزو الـصـيف الـعراقي من بـدرجـات حـرارة اقل 
ـنـاطق اجلـبـلـية ا التـسـلم مـنـهـا ا مـوجـات حـارة ور

كان تبقى  عنصر جذب. أيضاً غير ان جمالية ا
لم نـسـمع عـن أنـواع أخـرى من الـسـيــاحـة في الـبـلـد.
بـالرغـم من  أنّ امكـانات الـعراق أكـبـر بكـثيـر من هذه
الــتــحـــديــدات وحتــتــاج الى اعـــادة بــرمــجــة لالفــادة

والتوظيف واالعالن.
اهـوار الــعـراق الـتي عـاد قــسم مـنـهـا الـى مـسـتـويـاته
ائية كأكبر مسطحات مائية يسكنها البشر في  هذا ا
اجلزء من العالم ال تزال مـهملة من دون خطط جلذب
الـسيـاح الـيـهـا من دول كـثـيرة يـبـحث مـواطـنـوها عن
هذا الـتنـوع الـبيـئي الذي قـد يـفتـقـدونه ويسـعون الى
تــعــويـضـه في الــعـراق لــو اطــلــعـوا عــلى مــعــلــومـات
صـحيـحة وجذابـة في اطار حـمالت سيـاحية تُـستـثمر
السـيـمـا لـدى فـيــهـا اخلـبـرات والـطـاقـات والــكـفـاءات 
خـريــجي الـكـلـيــات من اخـتـصــاصـات شـتى الـذين ال

يجدون اماكن للعمل بعد تخرجهم .
سياحة الصحاري هذه بـحد ذاتها قد توازي سياحة
ّ االعـداد الصـحـيح لـهـا وبـنـاء مـجـمـعات اجلـبل اذا 
ســيــاحــيــة قــريــبــة من اطــراف الــصــحــراء الـتـي لــهـا
عـشــاقـهـا في جـمــيع انـحـاء االرض. وفي صــحـاريـنـا
كن أن تنشط هوايات صيد مسـيطر عليها ومحمية
كــصـيـد الـصــقـور الـتي تــكـثـر أنـواع نــادرة مـنـهـا في

أماكن عدة في العراق.
الـبـلـد يـحـتاج الـى تـوظيـف االفـكار والـعـقـول ومن ثم
ـضمار شاق وارد للـتنفيـذ. والعمل في هذا ا توفيـر ا
وطويل النـفس  لكنه مـورد للعمـلة الصعبـة وما يبنى
في هــذا اجملـال ال يــنـفــد ولـيـس حـاله كــالـنــفط الـذي
سـقــفه األعـلـى ال يـزيــد عـلى خــمــسـ ســنـة بــحـسب

تقديرات علمية.
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قـال لي الـشـيخ جالل احلــنـفي الـبـغـدادي: إنـه تـعـلم الـلـغـة
الـعـربـيـة في مـجـلس الـعـالم الـلـغـوي األب أنـسـتـاس مـاري
الكـرملي. وكـان مجـلس الكـرملي يـنعـقد كلّ يـوم جمـعة في
عـكَـد النـصـارى. وقـال لي: إن الـكـرمـلي هـو من أضـاف له
لـقب احلـنـفي مـثـلـمـا أضـاف لـلعـالمـة محـمـد بـهـجت لـقب
األثـري.   وإذا كـان عـكَـد الـنـصـارى أشهـر مـنـاطـق بـغداد
سـيحـيّـون منـذ أيام الـعبـاسـيّ ويـضم دَيْر التي سـكنـهـا ا
ـصـادفـات اجلمـيـلـة أن تـرتفع في اآلباء الـكـرمـلـيّ فـمن ا
ـكـان أيــضـاً أشـهـر مـئــذنـة في تـاريخ بـغـداد.. قـلب هـذا ا
مئذنة جامع اخلـلفاء!.  هنا غـنّى محمد الـقباجني من مقام
ـليـحـة تـتـلفّع الصـبـا (أنـا مـغرم بـالـنـصارى) وهـنـا كـانت ا
شوقة هيفـاء جعداء. أمّا العيون باخلمار األسود. طويلـة 
السـود فـسـبحـان الـله.. وهـنا تـسـكّع الـعشـاق في لـيـلة من
ـتـيّـمـون الـقـدامى كـانـوا لـيـالي بـغـداد الـتي كـانت.. وهـنـا ا
يعزفـون أحالمهم ويـسهـرون على (استـكانـات) شاي حتى
يـصـيح الـديك.. وهـنـا كـانت الـدنـيـا عـند أطـراف األصـابع.
فكـل النـجـوم مـضـاءة وكل الـسُـدم واللـيل صـغـيـر والـقـمر
قـريب. وهــنـا مــسـجـد جتــاوره كـنــيـسـة. فــقـيه فـي مـجـلس
راهب.. وهنا ألـقى األب الكرمـلي دروسه في اللـغة العـربية
.. وهـنا كان وآدابهـا.. وهنـا كانت مـدرسة اآلبـاء الكـرملـيّ
مال عبّـود الكـرخي يقـول في الـشعـر ويقـول (سودنـوني ها
وصلي النصارى) وفي أزقة هذا العكَد توقف ملّا عثمان ا
عند عازف العود يناديه: انك قتلتني شدّ على وتر النوى!.

يا ذا الذي زارَ وما زارا
كأنـه مقـتــبـــس نــارا

مرّ ببابِ الدارِ مستعجالً
ما ضرّه لو دخلَ الدارا ?!.
وهــنـا جــاء عــاشق من بـالد الـغــربــة حــامالً وردة الــشــعـر
ومكاتيب الغـرام. أحبّ من (بنات النصـارى) فكتب لها عن
(راهب الدَيْـر) وسـارت بـالهـوى اإلبل وسط أوحـال طـرقات
ضيّقة وأزقة موحلة وكان في ترحالها األجل. وهنا وجدت
الشيخ محمـد سعيد احلـبّوبي وهو بركـان هادر من الشعر
ــرّ في عــكَــد الــنــصــارى فــيُـبــغــدد احلــبــيب ــشــاعــر  وا

ويسامره قائالً:
فلو رأتكَ النصارى في كنائسها

مُصـوّراً ربّــعتْ فيـكَ األقانيــما 
وألن الـهـوى الـعـربـي بـلـيـلى كـان وحــدويـاً والـزمـان (زمـان
اخلزامى). فقد حدثت قصة حب دراماتيكية بدأت أحداثها
ـسـيـحيـة الـقـادمة من ) الـطـالـبة ا في بيـروت بـ (لـيلـى ت
دمشق لـلدراسـة في اجلامـعة األمـيركيـة وطالب عـراقي هو
الـشــاعـر حــافظ جـمــيل. تــخـلــلـتــهـا مــحـاوالت اإلعالن عن
مؤسـسـة قـوميـة مـسـاهـمة بـ غـوطـة الشـام وبـسـات أبي
اخلصـيب لـكـنـهـا ما لـبـثت أن انـتـهت بـلقـاء أخـيـر في عـكَد
قـام عراقي لنـاظم الغـزالي من قصـيدة حلافظ النصـارى 

) يقول مطلعها: جميل في (ليلى ت
يا تـيـنُ يا تــوتُ يا رمّـانً يا عنـبُ

يا خيرَ من حوت األغصانُ والكتبُ
ثم كبرت أوجاع لـيلى واصفرّ وجـهها مثل لـيمونة أو مثل
بـرتــقـالــة. وتــعـددت وتــعـمــدت وتــعـمــقت. وأصـبــحت لــيـلى
البـدوية ولـيلى الـراعية ولـيلـى التي تـسكن الـتوباد ولـيلى
التي تشبه (هيالنة) عند اليـونان في عصر األبـطال وليلى
األخـــيـــلــيـــة ولـــيـــلى جـــمـــيل صـــدقي
الــزهـــاوي ولــيـــلى زكي مـــبــارك في
بغداد.. فلم تعد لـيلى واحدة مريضة
ـا دارت عـلـيـنـا مالي في العـراق إ

الليالي!.
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{ اثـيــنـا- الــكـويت -(أ ف ب) –
ـــســرح فـــقــد ثـالثــة مـن جنــوم ا
والتـلفزيـون اليـوناني في اآلونة
األخـيـرة وظائـفـهم بـعـد تـصـاعد
اتــهــامــات الـتــحــرش واالعــتـداء
اجلـــنـــسي في الـــبالد فـي إطــار
مــــوجـــة(مـي تـــو) (أنــــا أيـــضـــاً)
يـة. وأعلن منظّـمو مهرجان العا
أثــــــيـــــــنــــــا وإبــــــيــــــداوروس أن
جــيــورجـوس كــيــمــولــيس الـذي
ـمــثـلـ في يُـعــتـبـر مـن أفـضل ا
ـهـرجان الـيـونـان اسـتُـبـعِـد من ا
هذه السنة بعد سـلسلة اتهامات

مثالت. وجهها إليه عدد من ا
ـهرجـان إلى أن زميالت وأشار ا
لـكـيـمــولـيس (شـكَـون تـعـرضـهن

إلهانات).
كذلـك أعلن تـلـفـزيون (إي آر تي)
احلـكـومي اإلثـنـ أنه أقـال أحـد
ــمــثـلــ من دون أن يــســمـيه. ا
لـكـنّ وسـائل اإلعالم الــيـونــانـيـة
كشـفت أنه بـيـتروس فـيلـيـبديس
مـثل الذي يُعـتبَر أحـد أفضل ا

في اليونان.
وكــانت مــحــطــة (مـيــغــا تي في)
ـــاضي بـــأن أفـــادت األســـبـــوع ا
ـثالت أرسـلن كـتـابـاً إلى ثالث 
ــمــثــلــ يــتــهــمن فــيه نــقــابــة ا

فيليبيدس بسلوك فاحش.
ــســـتــشــفى ــمــثـل إلى ا ونُـــقل ا
ـنـصرم لوقـت وجيـز األسـبوع ا
بــعـدمــا أصـدر بــيـانًــا بـواســطـة
مـــحــامــيه يـــطــالب فـــيه وســائل
اإلعالم بـاالمتـنـاع عن ذكـر اسمه
في هذه القصة. وجاء في البيان
“تعرفـونني منذ 35 عاما. رجاءً
احــــتــــرمـــوا زوجــــتي وطــــفـــلي
فاحلـقيـقة لن تـظهـر من محـاكمة
يـجريـهـا التـلـفـزيون. (بـاإلضـافة
ـــديـــر الــــفـــني إلـى ذلك أعـــلـن ا
ـيــتـريس لــلـمـســرح الـوطــني د
الينـاديس استـقالـته من منـصبه
األحد بـسبب مـا وصفه بـ”مناخ
سام من الشـائعات والـتلمـيحات

والتسريبات).
ونفى الـرجال الـثالثة االتـهامات
التي تطالهم. وتقتصر الشكاوى
ـــكـن إطالق مـالحـــقـــات الــــتي 
قــضـائـيــة في شــأنـهـا عــلى عـدد
قـلـيـل إذ تـتـعـلق الــتـهم بـوقـائع
مـزعـومـة تـعود إلـى عقـود وهي
ـــرور الــزمن. ســـقــطـت تــالـــيــاً 
ــــمــــثــــلــــ وأفــــادت نــــقــــابــــة ا
اليونـانيـ بأنهـا تلـقت أكثر من
ألف شــــــكـــــوى من ضــــــحـــــايـــــا

مزعوم في األيام األخيرة.
وكــانـت الــريـــاضـــيـــة صـــوفـــيــا
بـــيـــكـــاتـــورو احلـــاصـــلـــة عـــلى

ـبيتـ في اإلبحار ميدالـيت أو
أول مـن خـــــــرق الــــــصـــــــمـت في
الـــيــونـــان بــعـــد أكــثـــر من ثالث
سنـوات من والدة حركـة #مي تو

تحدة. في الواليات ا
وقـــالت بــيـــكــاتــورو فـي كــانــون
األول/ديــســـمــبــر الــفــائت إنــهــا
تـعـرضت (لـلـتــحـرش اجلـنـسي)
من قبل عضـو في احتاد اإلبحار
في غـرفــتـهـا في الـفــنـدق عـنـدمـا

كانت في احلادية والعشرين.
وشـجـعت شــهـادتـهـا ريـاضـيـات
ثالت وطالـبات وصـحافـيات و

أخريات على التحدث.
وعــــــلق حـــــزب يــــــســـــاري خالل
ـاضي عـضـويـة أحـد األسـبـوع ا
ـلحـنـ الـيـونـانـي في أشـهـر ا
صـفـوفه بـعـدمـا اتـهـمـته مـغـنـيـة
ارسـة اجلنس مـعها حـاولة 

عندما كانت تبلغ  14عاماً.
فيما تـتحدى النـساء في الكويت
للـمرة األولى الـتقـاليـد احملافـظة
ـــواجـــهــة وثـــقـــافــة “الــعـــيب ”
التـحرش في حمـلة عـبر وسائل
التواصل االجتماعي أطلقت بعد
نــشــر مــدوّنــة مــؤثــرة مــعــروفــة

لــفــيــديـو تــتــحــدّث فـيـه عن هـذه
الـــقــضــيـــة. وعــبـــر حــســاب (لن
أسكت) عـلى تـطبـيق إنـستـغرام
بدأ نـشـر عـشرات الـشـهادات عن
التـعرض لـلمالحـقة أو الـتحرش

أو االعتداء.
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ــــؤثـــرة الـــكــــويـــتـــيـــة وكـــانت ا
عروفـة آسيـا الفرج الـتي تملك ا
2,5 مـلـيـون مـتـابع عـلى وسـائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي اعـتـبـرت
في مـقـطع فـيديـو نـشـر األسـبوع
ـاضي أن هـنـاك “مـشـكـلـة ”في ا

الكويت.
وروت آسـيـا في مـقـطع الـفـيـديو
الـذي انــتـشـر عــلى نـطـاق واسع
وقـد بــدا عـلـيــهـا الــتـأثـر (في كل
مرة أخرج فيها يتحرش أحدهم
بـي أو بــــــــامـــــــــرأة أخـــــــــرى في

الشارع).
ـــشـــكـــلـــة هـــنـــا أن وأضــــافت (ا
الرجـال ال يخـجلـون) معـتبرةً أن
(هـنـاك مـشــكـلـة حتـرش في هـذه

الدولة).
وأطــلـق مــقــطع الــفــيــديــو الــذي
نــشـرتـه آسـيــا حــركـة فـي الـبالد

محـافظـة تـعتـبر أن عـلى النـساء
ارتداء مالبس مـحتشـمة لـتجنب

التحرش.
من جـانـبـهـا أكـدت الـبـاحثـة في
هــيـــومن رايــتـس ووتش روثــنــا
بـــيـــغــوم أن الـــنــســـاء يـــحــاولن
احلـديث عن أمـر في بـلـد كـغـيـره
مـن دول الــــــــشـــــــــرق األوسط ال
يـعتـبـر الـتحـرش مـشـكلـة كـبـيرة
وتـتـخـوف الـكـثـيـرات من إحلـاق
الــعـار بـعــائالتـهـن مـا يـجــبـرهن

على التزام الصمت.
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وأوضـحت لـفـرانس بـرس (نـشـر
هذه الشـهادات أمر بـالغ األهمية
لــيــعـطي الــكــويــتـيــ فــكـرة عن
التـحـرش والضـرر الـفظـيع الذي

يتسبب به).
وتـــشــيـــر شــمـــو إلى أن ثـــقــافــة
نع الـكـثـيرات (العـيب) هي مـا 

من احلديث.
وتـتــابع (الــقـيــود االجـتــمـاعــيـة
حــولت الـذهــاب إلى اخملــفـر إلى
عيب واحلديث عن الـتحرش إلى
عـــيب آخـــر) وإلى (لـــوم يـــلــقـــيه
اجملتمع على ضحية التحرش).

حلثّ الــنـســاء في الــكــويت عـلى
االدالء بشـهاداتـهن واحلديث من

دون خوف عن التحرش.
وأكدت شـمو أنـها تـلقت قـصصا
عـن تـــعـــرض نـــســـاء هـــنـــديـــات
وبــاكـســتــانـيــات وفـيــلـبــيـنــيـات
وروسـيـات واسـبــانـيـات يـعـمـلن

في الكويت أيضا للتحرش.
وقـالت شـمـو لـفـرانس بـرس (مـا
إن فــتــحت هــذا احلــسـاب حــتى
انـهـالت عـلي الـرسـائل لـسـيـدات
وفـــتــيـــات يــرويـن قــصـــصــا عن
الــتــحـرش الــلــفــظي واجلــسـدي

واجلنسي).
وتضيف (الصمت لم يعد خيارا.
يـجب ان نـتـكـلم ونـتـحـد ونـدافع
عن انـفـســنـا ألن مـا يـحـدث غـيـر

مقبول).
وبـحـسب آسـيـا فـإن األجـنـبـيات
فـي الــــــكــــــويت (يـــــــتــــــعــــــرضن
لـلـمــضـايـقـات عــلى مـسـتـوى لن
تفهمه النساء الكويتيات أبدا).
وفيمـا تلـقت احلملـة دعما كـبيرا
عــــــبـــــــر وســــــائـل الــــــتـــــــواصل
االجــتــمــاعي لــكــنــهــا تـعــرضت
أيــضـــا النــتـــقــادات من أصــوات

ــكــافــحـة الــتــحــرش عــلى غـرار
حركة #انا_أيضـا التي انـتشرت
تحدة بشكل كبيـر في الواليات ا
الــعــام 2017 وبــدأت اإلذاعــات
وقنـوات الـتلـفـزيون بـاسـتضـافة
ـي ناشـطـات ومحـامـ وأكاد
لـلــحـديث عن قــضـيـة الــتـحـرش
بينمـا أعربت السفـارة األميركية

في الكويت عن دعمها للنساء.
وكــتــبت الــسـفــارة عــلى تــويــتـر
ـكـنـنا (حـمـلة تـسـتـحق الـدعم. 
نع الـتحرش ـزيد  جميـعاً فعل ا
ــرأة ســواء في الــواليــات ضــد ا
ـــــتــــــحـــــدة أو فـي الـــــكــــــويت. ا
#لن_اســكت). وأشـار نــاشــطـون
إلى أن الــنـسـاء األجــنـبــيـات في
الـكـويت الـلـواتي يـشـكـلن نـسـبة
كـبـيـرة من الـسـكـان هنّ من بـ
ــعــرضـــة لــلــتــحــرش الـــفــئــات ا

والعنف.
بــعــدمـا شــاهــدت فــيـديــو آســيـا
الفـرج أطلـقت الـكويـتيـة شيـماء
شــمــو (27 عــامـــا) الــتي درست
الطب وعادت إلى الـكويت نـهاية
ــــاضي مــــنـــصــــة (لن الـــعــــام ا
أســكت) عــبـر مــوقع انــسـتــغـرام
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ـوت { بــاريس-(أ ف ب) - غـيّب ا
ـسـرحي وكـاتب األديـب واخملـرج ا
الـسـيـنـاريـو الـفـرنـسي جـان كـلـود
كـــاريـــيـــر الـــذي عــــمل إلى جـــانب
مخرج سينمائي منهم كلويس
بـــونــويل ومــيـــلــوش فــورمــان إذ
تـوفي مـساء االثـن عن 89 عـامـاً
عـــلى مــا أعـــلــنت ابـــنــته لـــوكــالــة

فرانس برس.
وقــالت كــيـارا كــاريــيـر إن والــدهـا
الـــذي لم يـــكـن يــعـــانـي أي مــرض
فـارق احلياة أثـناء نومه فـي منزله
الـبـاريـسي. واشـارت كـيارا إلى أن
الـراحل سـيـوارى الثـرى في قـريته
كـولومـبيـير سـور أورب في جنوب
فــرنــســا. وفي رصــيــد جــان كــلـود
كـــاريـــيـــر نـــحـــو 60 ســـيـــنـــاريـــو
بــاإلضــافــة إلـى نــحـو 80 كــتــابــاً
ثلًـا وكاتباً مـسرحياً وكـان كذلك 
وكـاتب أغـنـيـات جلولـيـيت غـريـكو

وبريجيت باردو وجان مورو.

{ رومـا- (أ ف ب)  –قُـتِـل متـسـلق
اجلـبــال اإليـطـالي الـشـهـيـر كـارلـو
ألــبــرتــو تــشــيــمــنــتي (45 عــامــاً)
االثـن مع صـديق له جرّاء انـهيار
ثـلجي في سيستـريير بشمال غرب
إيـطـالـيا عـلى مـا أفـادت الـصحف
اإليـطالية. وعثر على كارلو البرتو
ـلـقّب بـ (كـاال) وعـلى تـشــيـمـنـتي ا
صـديقه باتـريك نيغرو مـيت وقد
طُـمِـرَت جـثتـاهـمـا حتت مـترين من
الـثـلج وفق ما نـقلت الـصحف عن
عـجـبون عـنـاصـر اإلنقـاذ. وكـتب ا
ـتـسـلق اجلـبـال اجلـريء رسـائل
رثــاء له عـلى صــفـحـة (فــيـسـبـوك)
اخلــاصــة بــنـاديه لــلــتــسـلـق الـتي
نـــشـــرت األحــد صـــور (ســـيـــلــفي)
الــتـــقــطــهــا لـــنــفــسه وبـــدا فــيــهــا

. مبتسماً

{ بــــيـــــروت (أ ف ب) - تــــوفي
ـمـثل الـلّـبـنـاني مـيـشـال تـابت ا
الـــثالثـــاء عن  90عـــامـــاً بـــعــد
مـسيـرة طـويـلة كـان خاللـها من
الــوجــوه الــبـــارزة في الــدرامــا
الــــلـــبــــنـــانــــيـــة مـن خالل أدائه
خــصــوصـا أدوار الــشــر وأحـد
أركـــــان الــــــعـــــمـل الـــــنــــــقـــــابي
التـمثـيلي.وذكـرت وسائل إعالم
لـبـنـانـيـة أن (تـابت تـوفي جـراء
مـضـاعـفـات إصـابـته بـفـايروس
كورونا وهـو كان يعـاني أيضا
ـاضيـة أمـراضاً في الـسنـوات ا
رئـويـة وكـلـويـة مـزمـنـة بحـسب
مقرب منه).وشارك تابت الذي
كان في األسـاس حالقاً رجـالياً

في عــــدد كـــبــــيـــر مـن األعـــمـــال
الدرامية والسينمائية وطبعت
مــســيــرته الــفــنــيــة شــخــصــيـة
تـسلط.وفي رصـيده الشـريـر وا
أكثر من ألـفي حلقـة تلفـزيونية
في أعــمــال طــبع كــثــيــر مــنــهــا
الذاكـرة الفنـية اللـبنانـية بيـنها
ـعـلـمـة (بـربـر آغـا) (1979) و(ا
واألســتـاذ) و(ابــراهـيم أفــنـدي)
فـي ثـــــمـــــانــــــيـــــنـــــات الـــــقـــــرن
ــاضي.كــذلك شــارك تــابت في ا
عـدد من األفـالم الـســيــنـمــائــيـة
ـن يــــغــــني احلب) بــــيــــنــــهــــا (

و(الغافلون).
 وتـولى بـصـوته دبـلـجـة برامج
سـلسالت تـحركـة وا الرسـوم ا

األجنبية.وحظي العمل النقابي
بــجــانب أســاسـي من مــســيــرة
تــابت إذ تــولى رئــاســة نــقــابــة
ــســرح والـــســيــنــمــا ــثـــلي ا
واإلذاعة والـتلـفزيـون في لبـنان

لسنوات.
ــمـــثــلــ (إلى ونــعت نـــقــابــة ا
الــشــعـب الــلــبــنـــاني والــعــربي
مثل وجميع الـفنانـ النقـيب ا
الـذي تــوفي عن عـمــر نـاهـز 90
عاما قضاهـا في العمل النقابي
مثل وجاهد طوال في نقابة ا
مثل). حياته لتحصيل حقوق ا
الــنـقــابــة في بــيــان أن )لــبــنـان
يـخـسـر جنـمـا تـلـفـزيـونـيا طـبع
ـرحــلــة الـذهــبـيــة لـتــلـفــزيـون ا

ــثــلي لــبـــنــان).وقـــال نــقــيـب 
ـســرح والــســيــنــمــا واإلذاعـة ا
والــتـلــفـزيــون الـسـابـق الـكـاتب
ــمــثل جـان قــســيس لـوكــالـة وا
فـرانس برس إن )مـسـيـرة تابت
النقابية امتدت نحو  25عاما(
واصفـاً إياه بأنه )كـان نقـيبا ذا
حــضــور بــارز اعــطى الــنــقــابـة
دفعاً قـويا)ً.وأشار إلى أنه )كان
ــارسـة يــحــرص عــلى حـصــر 
الـتمـثيل بـأعضـاء النـقابـة).وقد
غـــــاب تـــــابت فـي الــــســـــنــــوات
األخيـرة عن األعمـال التـمثـيلـية
وبـــــــــــات مـــــــــــقـالً فـي إطـالالتـه
اإلعالمــيــة خــصــوصــا بــســبب

مشكالته الصحية.

وجـــاء في الــنـص الــذي يـــعــطي
اجملموعة 48 ساعة للرد (إذا لم
نــــتــــوصـل إلى اتـــــفــــاق رمــــوز
ـصـــــدر اخلـاصـة بـكم سـتـباع ا
أو ســــيُــــكــــشف عــــنــــهــــا عــــبـــر

اإلنترنت).
وقـــد تــراجـــعت أســـهم (سي دي
ئة) في بروجكت بنسبة 5,2 با
بـورصــة وارسـو قـرابــة الـسـاعـة
الــتــاســعـــة صــبــاحــا بـــتــوقــيت

غرينيتش.
وكانت أسهم اجملموعة تراجعت
بــشــدة بـعــد ســلـســلــة مــشـكالت
واجـهــتـهـا إثــر إصـدار لـعــبـتـهـا
نتـظرة (سايـبربانك 2077)في ا
كـــانــون األول/ديـــســـمــبـــر قــبل
اضي العـودة لالرتـفاع الـشهـر ا
ــلــيــارديــر إلـون بــعــدمــا أشـاد ا

ماسك بتصميم اللعبة.
وأكدت اجملموعة البـولندية أنها
تتخـذ التدابـير الالزمة لـلحد من
تــــبــــعــــات الــــكــــشف احملــــتــــمل

للبيانات.
ـــــرحـــــلــــة وقـــــالت (فـي هـــــذه ا
نـــســـتــطـــيع أن نـــؤكــد أنـه عــلى
عـلـمـنـا ال حتـوي األنـظـمـة الـتي
تـعـرضت لـلـقـرصـنـة أي بـيـانـات
شــخـصــيـة لـالعـبــيـنــا أو عـمالء

خدماتنا).

{ سـان جـان (فـرنـسا)-(أ ف ب)
 –يـــعــاود مــصــنع فـي مــنــطــقــة
تـولـوز في جــنـوب غـرب فـرنـسـا
هذا العام إنتاج دراجات (براف)
النـارية اإلنـكليـزية الـفخـمة التي
شكّـلت أسطـورة في فتـرة ما ب
ــيــتــ وســاهم احلــربــ الــعــا
ارتباطها باجلـاسوس اإلنكليزي
ــــلـــــقّب لـــــورنس الـــــعــــرب في ا

إكسابها شهرتها.
ـديـر ويـرى تــيـيــري هـنـريــيت ا
الـتـنـفـيـذي لـ(بـراف سـابـيـريـور)

الـتي ستـتـولى من اآلن فـصـاعداً
إنـتـاج (رولــز رويس) الـدراجـات
الـنـاريــة أن (بـراف كـانت أجـمل

دراجة نارية).
ـديـر العـام ألـبـيـر كـاسـت أمـا ا

فيقـرّ بأن في األمر (سـرقة تراث)
لــكــنـه يــقــول إنــهــا (مــصــنــوعـة
بطـريقـة جيـداً جداً) مالحـظاً أن
(اإلنــكــلــيــز يــغــفــرون كل شيء).
ويـــــؤكـــــد أن دراجـــــات (بـــــراف)
بـاركة النادي اجلديدة حـظيت 
اإلنــكـلـيــزي لـلـعـالمـة الـتــجـاريـة

الـذي زار أعــضــاؤه تـولــوز عـلى
دراجاتهم الـعائدة إلى ثالثـينات

اضي. القرن ا
وتعود الشـهرة األسطـورية لهذه
الدراجات إلى لورنس العرب إذ
امـتـلك سـبـعـة مـنـهـا وقتـل وهو
يــــقــــود الــــســـادســــة من دون أن
تـسنح له فـرصـة الـتمـتع بـقـيادة

السابعة.
فــاجلــاســوس الــبــريــطـانـي كـان
يـجــوب الـريف اإلنــكـلــيـزي عـلى
دراجـــــتـه مـن نـــــوع (بـــــراف) بل

وشـارك فـي تـطــويـرهــا. وتـوقف
مصنع نـوتنـغهام عن تـصنيـعها
عام 1940 نظـراً إلى تخـصيصه
للـجهـود احلربـية. قد يـصل ثمن
الـنــمـاذج (الـتـاريــخـيـة) من هـذه
الدراجـات النـارية إلى 500 ألف

زادات العلنية. يورو في ا
ــتــوقع أن يــنــتج مــصــنع ومن ا
(براف سـابيـريور) احلـديث جداً
في سـان جـان قـرب تـولـوز نـحـو
100 من هـذه الدراجـات الـنـارية

خالل العام 2021.
وقـــال تــيــيـــري هــنـــريــيت الــذي
اســـتـــحـــوذ عـــلى الـــعالمـــة عــام
2018 (لدينـا زبائن في نحو 12
بــــلـــداً أوروبـــيــــاً وفي روســـيـــا
ـكــسـيك وقــريـبـاً وأســتـرالـيــا وا

تحدة). الواليات ا
تـوقع أن تُنـتَج من (براف ومن ا
ســــابــــيـــريــــور) ثالثــــة طـــرازات
(ريترو جديدة) أوالها (غس إس
100) الـــتي ســـتـــكــون نـــســـخــة
مـــعـــاصــــرة من دراجـــة لـــورنس
الـعـرب والـثــانـيـة دراجـة نـاريـة
لـــكل أنـــواع الـــتــضـــاريس حتت
اسم (سـانـد ريـسـر) أمـا الـثـالـثـة
فسمّيت (أنيفـيرسيري) إذ تشكّل
ــــئـــويــــة الــــعالمـــة احـــتــــفـــاءً 

التجارية.
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