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طبعة العراق 
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تـعـاقدت وزارة الـصـحة والـبـيئـة على
 21  مــــلــــيـــــون جــــرعــــة من لــــقــــاح
تـحـدث بـاسم مـجلس كـورونـا.وقـال ا
الــوزراء وزيـر الــثـقــافـة حــسن نـاظم
ؤتمر  االسبـوعي إن (الصحة خـالل ا
تـعـاقـدت عـلى  21 مـلـيـون جـرعـة من
لـــقــاح كـــورونــا  عـــلى امـل ان تــأتي
تــبــاعـــا الى الــبالد). ســجل الــعــراق
امس الثالثاء قفزة غير مسبوقة بعدد
إصـابات فـايروس كورونـا منـذ تفشي
اجلـائحـة في البالد فـيمـا اعلن اقـليم
كــردســتــان عن فــقــدانه الــقــدرة عــلى
ستشفيات. اسـتعياب االصابات في ا
ـوقـف الــوبـائـي الـيــومي  واوضـح ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمان) امس ان
(مـختبرات الصحة العامة في الوزارة
 اجـــرت اكـــثـــر من  42 الـف عـــيـــنــة
حلـاالت مشتبه اصابتها بالفايروس 
اذ  تـسـجـيل  7300اصـابـة مـؤكـدة
فـي عــمـــوم الــبالد) مـــشـــيــرا الى ان
(الـشـفـاء بلغ  5225حـالـة وبواقع 33
وفـــــاة جــــديــــدة) وتـــــابع ان (8772
ضاد شـخصا تـلقوا جـرعات اللـقاح ا
لــلـجــائــحـة في جــمــيع احملـافــظـات).
واطن من موجة وحذرت الوزارة  ا
وبــائـيــة كـبــرى.وقـال عــضـو الــفـريق
الـطـبي في الـوزارة وسـام الـتـمـيمي
في تـصـريح مـتـلـفـز تـابـعـته (الـزمان)
امـس ان (الـــــبالد تـــــعـــــيش في ذروة
مـوجـة كـورونـا الـثـانـيـة الـتي تـسجل
أكـــثــر من  5اآلف إصـــابــة في مــعــدل
وقف الوبائي)  محذراً من (الذهاب ا

الـى موجة أكـبر فـي حال عـدم اإللتزام
بـاإلجراءات الـوقائـية) واشـار الى ان
(اجلــرعـــة الــثــانــيــة مـن الــلــقــاحــات
ـئـة ـضـادة  تـوفـر مـنـاعـة   80  بـا ا
) مــؤكــدا ان بــالــنـســبـة لــلــمـصــابـ
(فـعالية لقـاح استرازينكـيا تكون أكثر
عـنـد تـأخـير اجلـرعـة الـثـانـية الى 12
اسـبـوعاً  وهـذا مـا فعـلـته دول عدة).
واكـدت وزارة الصـحة في االقـليم  ان
االوضـاع الـصحـيـة خطـرة جداً  بـعد
فـــــقـــــدان درهـــــات الـــــعـــــنـــــايـــــة في
ـستشفيات القـدرة االستيعابية على ا
ـتـحـدث . وقـال ا ـصـابـ اسـتــقـبـال ا
بــــاسـم الـــوزارة آســــو حــــويــــزي في
ـــر تــــصـــريح امس انـه (مع األسف 
االقــلــيم بــاوضــاع صــحــيــة خــطـرة 
ركـزة فقدت قدرتها وردهـات العناية ا
صـابـ بـكـورونا) عـلى اسـتـيـعـاب ا
واشـــــار الى ان (ارتــــفـــــاع نــــســــبــــة
االصـــابـــات والــوفـــيــات فـي تــواصل
وهـذا مـؤشـر خـطـر في ظل مـسـتـمـر 
اهـمـال التـعـلـيمـات الـصحـيـة من قبل
) مـــبــــيـــنـــا ان (ارتـــفـــاع ــواطــنــ ا
االصــابــات  هــو الــذي دفع الــلــجــنـة
ـواجـهـة كـورونـا الى اتـخـاذ الـعــلـيـا 
قـرارات لتشـديد االجراءات الـوقائية).
وكـانت اللـجنـة العـليـا في كـردستان 
قـد قــررت إيـقـاف الـتـنـقل بـ االقـلـيم
وبــاقي احملــافــظــات. واغــلــقت نــقـاط
الـتـفتـيش بـ محـافظـة اربـيل وباقي
احملـافـظـات حـيث  مـنع الـتـنـقل اال
ــســمــوح لــهم. وقــالت لـالشــخــاص ا
الـلجنـة في بيان سـابق انه ( ايقاف
الـتنـقل ب االقـليم وبـاقي احملـافظات
مع اســـتـــثــنـــاء الــوكـــاالت الــدولـــيــة
ـتـحـدة ــنـظـمـات الــتـابـعــة لأل ا وا
والـتــحـالف الـدولي والـدبـلـومـاسـيـ
والــوفـود الـرســمـيـة شــريـطـة إجـراء
).  وفي فـــحـص كـــورونـــا مـــســــبـــقـــاً
الـسـعـودية أعـلـنت امس االثنـ أنـها
سـتسمح فقط لألشـخاص الذين تلقوا

ضاد لفايروس كورونا بأداء الـلقاح ا
سـجد مـنـاسك العـمرة والـصالة في ا
ـكــرمـة خالل شـهـر احلــرام في مـكـة ا
رمـضـان.وقـالت وزارة احلج والـعـمرة
فـي بـــيــــان إن مــــنح تــــصــــاريح أداء
مـــنـــاسك الـــعــمـــرة والـــصـــلــوات في
ـسجـد احلرام في مكـة وكذلك زيارة ا
ـنورة ـديـنـة ا ـسـجـد الـنبـوي في ا ا
ســيـكــون "بـدءًا من األول مـن رمـضـان
". وأوضحت ان لـألشخاص احملصن
الـــتــصــاريح ســـتُــمــنح لـــكل شــخص
"مــحــصّن حــاصل عــلى جــرعــتـ من

لــقــاح فــيـروس كــورونــا أو مــحـصّن
أمـضى  14 يـومـا بعـد تـلقـيه اجلـرعة
األولـى من اللقـاح أو محصن مـتعاف
مـن اإلصـابـة".وتـابـعـت ان الـسـلـطـات
سـتعـتـمد عـلى تطـبيق هـاتفي لـلتـأكد
عـلـومات مـشـيرة إلى أن من صـحـة ا
حـجـز تـصـاريح أداء مـنـاسـك الـعـمرة
والــصــلــوات والــزيــارة ســيــكــون من
خالل تـطـبـيـقـ أيـضـا "وذلـك بـحـجز
تـاحة".وبينما أكّدت اخلـانة الزمنية ا
الوزارة على تويتر أنّ هذه اإلجراءات
سـتـطبّق خالل شـهـر رمضـان فقط لم

يــحــدد الــبــيــان عــلى وكــالــة األنــبـاء
ـدة الــزمـنــيـة واكــتـفى احلــكـومــيــة ا
بـالـقـول انـهـا سـتـبـدأ في الـيوم األول

من رمضان. 
وفـي تــشــرين األول الــفــائت فــتــحت
ـسـجـد احلـرام في مـكـة الـســعـوديـة ا
صل لـلمرة األولى بعد إغالق أمـام ا
اسـتـمـر سبـعـة أشـهـر كمـا اسـتـأنفت
مـنـاسك العـمـرة مع تخـفـيف سلـطات
ـفـروضـة لـلـحد من ـمـلـكـة لـلـقيـود ا ا
جـــائــحــة كــوفــيــد-19.كـــمــا شــمــلت
ـسبـوقة اإلجـراءات االحـترازيـة غيـر ا
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واالداري) وتـابع ان (مـنـحهم االهـتـمام
واحلـقوق أقل ما يـقدم لهم وهـو عهدنا
بــاحلــكـومــة ومــجــلس الــوزراء). وكـان
الـكـاظـمي قـد وعـد احملـاضـرين بـاجملان
اول أمس بــحلّ مـــشــكــلــتــهم من خالل
ــوازنـة وإيـجــاد حلّ عـاجـل ومُـنـصف ا
لــهم. وشـهــدت احملــافـظــات تـظــاهـرات
غــاضـبـة  اســفـرت عن غــلق مــديـريـات
الـتربـية في ديـالى وذي قار والـديوانـية
ــــثـــنى وبــــابل وواسط  والــــنـــجف وا
احـتجاجاً على عـدم إنصافهم في قانون
ـان  الذي لم ـوازنة  الـذي أقـره البـر ا
ـشـكـلـتـهم الـقـائـمـة مـنـذ يـتـضـمن حـالً 
اعوام من خالل توظيفهم بالقطاع العام
أو ربـطـهم بـعـقـود أصـولـيـة مع الـدولة.
وجتـددت تظـاهـرات محـاضري الـتعـليم
ـهـني في مـحـافظـة الـديـوانـية  حـيث ا
طـالب احملتجون خالل مسـيرة غاضبة 
ـهـنـيـة. وقـال ــدارس ا بـالــتـعـيـ في ا
ـئـات من مـحـاضري شـهـود عـيـان ان (ا
ـهــني في احملـافـظـة  اكـدوا الـتــعـلـيم ا
خالل تـظاهرة غاضبة اسـتعدادهم على
االسـتمرار في التظـاهر واالعتصام كما
نـاشـدوا احملـافظ زهـيـر عـلي الـشعالن 
ـالــيــة لــتــثــبــيـتــهم ــفــاحتــة وزارة ا
ـشـروع فـي الـتـعـي ومـنـحـهم حـقـهم ا
كـونهم ساهـمواً في سد حـاجة التـربية
ـدارس الـتي تشـهد نـقصـا في عدد في ا
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فــريـضـة احلـج الـتي اقـتــصـر أداؤهـا
ـاضي عـلى حـوالى  10 آالف الــعـام ا
ـملـكة في حـاج جـميـعهم من داخل ا
حـــ شــهـــد الــعــام الـــذي ســبق أداء
حــــــــوالى  2,5 مـــــــلـــــــيـــــــون حـــــــاج
كن الـفريـضة.وجتـذب العـمرة الـتي 
أداؤهــــا فـي أي وقت طــــوال الــــعـــام
ـســلـمــ من جـمــيع أنـحـاء ماليــ ا
الـعـالم كل عـام ولـكن  تـعـلـيـقـها في
آذار 2020 فـي إطـــــــــــار إجــــــــــراءات
احـترازيـة غير مـسبوقـة اتُخذت لـلحدّ

من تفشّي اجلائحة. 

ÕUI∫ مواطن يتلقى جرعة من لقاح كورونا في احد مراكز الصحة امس 
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ـوجّهـة لـلمُـحافظ  الـتي خـلـفيـة التـهمَ ا
تـنـحـصـر بـإقـدامه عـلى مُـمـارسـة حاالت
ابــــتـــزازٍ لــــعـــددٍ مـن مـــســــؤولي دوائـــر
احملـافـظـة والـذين جـرى تـدوين أقـوالهم

في القضية ورفعها إلى القضاء).  

الـــتــــظـــاهـــرات االخـــيـــرة في ذي قـــار).
ــكــلف عــبــد الــغــني واصــدر احملــافـظ ا
األســدي  أمـرا إداريــا يـقــضي بــإعـفـاء
قـائـممـقـام قـضاء اجلـبـايش حسـام عـبد
الـبـاري هنـدي من منـصبه وتـكلـيف رعد
ــهــام إدارة ثـــامــر عــبـــد الــله عــبـــاس 
الــقـضـاء. وقــالت وثـيــقـة حتـمـل تـوقـيع
االســدي ان (هـذا الـقـرار جـاء بـنـاء عـلى
وجب ـصـلـحة الـعـامـة و مـقـتـضيـات ا
الـقانون). وكشفت الهيئة عن صدور أمر
اســتـقـدام بــحق احملـافظ الــسـابق نـاظم
عـلـى خـلــفــيـة مــزاعم ابــتـزازه الــوائــلي
لــبـعض مـديــري دوائـر احملـافــظـة.وذكـر
الــبــيــان أن (قــاضي مــحــكــمــة حتــقــيق
الـــنــزاهـــة في الــنـــاصــريـــة اصــدر أمــر
اسـتقدام بـحق محافظ ذي قـار السابق)
مـؤكـدا ان (األمر جـاء على خـلـفيـة تهـمة
ــارسـة االبــتـزاز بــحق مُــديـري دوائـر
نـتـجـات الـنـفـطـية بـلـديّـة الـنـاصـريـة وا
ومــصـفى ذي قـار) ومــضى الـبـيـان الى
الــقــول ان (أمــر االســتــقــدام صــدر وفق
أحـكـام الـقـرار  160 لـسـنـة 1983 عـلى

ازمـــة ومـــطـــالـب اهـــالي الـــنـــاصـــريـــة
وخـصـصنـا صـندوقـا خـاصا العـمار ذي
ا قـار  ونـتـمنى ان يـتم صرف امـواله 
يــــخـــدم اهل احملــــافـــظـــة) مــــؤكـــدا انه
(وبــســبب ظــروف مــعــروفــة واشــكـاالت
مــخـتــلـفــة بـعــضـهــا قـانــونـيـة  اصــبح
مـنـصب محـافظ ذي قـار شـاغرا وقـررنا
اخــتـــيــار مــحــافــظــا  بــعــد مــشــاورات
ومــقــابالت شـمــلت مــعـظم الــفــعـالــيـات
الــشـعــبـيــة والـعــشـائـريــة واالداريـة في
احملــافـــظــة وبــصــرف الــنــظــر عن اسم
احملـــافـظ انــاشـــد اهـــالـي ذي قـــار بــان
يـضـعـوا ايـديـهم بـيد احلـكـومـة احملـلـية
وســـنــضع نــحـن ايــديــنـــا بــيــد ذي قــار
ونــتــعــاون جـمــيــعــا لـلــنــهــوض بـواقع
احملــــافــــظـــة) ومــــضـى الى الــــقـــول ان
(احلـكومة ستع مجـلسا استشاريا في
الــنــاصــريـة  يــكــون ارتــبــاطه بــرئـيس
الـوزراء وساتـابع مع احملافظ واجمللس
كل تــفــاصـيـل اعـمــار احملــافـظــة بــشـكل
يـومي) مـضـيـفـا (سـنـعـلن الـيـوم نـتائج
جلـنة التحقـيق في سقوط ضحايا خالل
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كـلف رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي 
احـمـد غني اخلـفـاجي محـافـظا لـذي قار
بــعـد مـبــاحـثـات مع مــعـظم الـفــعـالـيـات
الــشـعــبـيــة والـعــشـائـريــة واالداريـة في
احملــافــظــة. وكــشف تــقـاريــر صــحــفــيـة
اطـلعت علـيها (الزمـان) امس ان (تكليف
اخلـفاجي كان شـفويا حلـ صدور قرار
مـجـلس الـوزراء). وكان أعـضـاء اجمللس
االسـتشاري ومرشحي منصب احملافظ 
قـد الـتـقوا اول امس بـاجـتـماع أولي مع
الــكــاظـمي  حــيث عــقـد رئــيس الـوزراء
ـرشح اخلـفاجي اجـتـمـاعـا منـفـردا مع ا
قـبل تكليفه. واخلفاجي هو طبيب القلب
وامــراض الــشــرايـ  خـــريج جــامــعــة
الـبصرة وشغل منصب مدير عام اسباق
لــدائـرة صـحــة ذي قـار. ونــشـر احملـافظ
اجلــديــد صــورتـه مع الــكــاظــمي وكــتب
عـليها  حـان وقت العمل. واكد الكاظمي
 خـالل جـــلــــســــة مــــجـــلـس الـــوزراء ان
(احلـكومة تعمل منـذ اشهر على معاجلة

ــتـــحـــدة في الـــعــراق جـــيـــنــ لـأل ا
هــيــنـــيس بالســخــارت خــطــة اإلصالح
ـصـرفي الـعراقي. وذكـر بـيان لـلـقـطاع ا
للبنك تلقته (الزمان) امس ان (اجلانب

بــحـثــا خالل الـلــقـاء الــذي جـمــعـهــمـا 
ر اليـة واالقتصـادية التي  األوضـاع ا
بـهـا الـعـراق واإلجـراءات الـتي تـقـودهـا
إدارة الــــبــــنك ضــــمن خــــطــــة اإلصالح
صرفي الـعراقي). من جـانبها لـلقطـاع ا
 اكــدت بالســخــارت (دعـم اسـتــقـاللــيـة
ـركـزيـة الـبـنك  اسـوة بـبـاقي الـبـنـوك ا
ـدة احلـالـية ـيـة واهـمـيـته خـالل ا الـعـا

ستقبلية).  وا

اتـفــاقـيـة مـشـتـركـة لــلـتـعـاون في مـجـال
الـتخطيط التـنموي للتـنويع االقتصادي
وتـنميـة القطـاع اخلاص وكذلك اتـفاقية
مـنع االزدواج الـضريـبي ب  واتـفاقـية
جتـــــاريـــــة فـي تـــــمـــــويل الـــــصـــــادرات
ـــصــرف الـــســـعـــوديــة) واضـــاف ان (ا
سـيـتعـرض اليـة عمل وشـروط وضوابط
االسـتفادة من مـنافع توقيع اتـفاقية خط
الــتـمـويل ألسـتـيــراد الـسـلع واخلـدمـات
الـسـعـوديـة الـتي وقـعت لـدعم الـشـركات
الـعـراقـية والـسـعـودية  بـعـد عـشـر ايام
وقع الرسمي للمصرف ومنصات عـلى ا
الـتواصل االجتمـاعي اخلاصه به). فيما
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ـصرف الـعراقـي للـتجـارة اتفـاقية وقع ا
خـط الـــتــــمــــويل ألســــتــــيــــراد الـــســــلع
واخلــدمـات الــســعـوديــة مع الـصــنـدوق
الـسـعـودي لـلـتنـمـيـة في الـريـاض. وقال
بـيان لـلمـصرف تـلقـته (الزمان) امس ان
ـصرف وقع هذه االتفاقية خالل زيارة (ا
رئــــيس مـــجــــلس الــــوزراء مـــصــــطـــفى
ــــرافـق له الى الــــكــــاظـــــمي والــــوفــــد ا
الـسـعـوديـة  حـيث كـان االتـفـاق من ب
مـجمـوعة من االتفـاقات ومذكـرات تفاهم
بـ اجلانب في مجاالت مـتعددة منها
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نـاقش مـسـتـشـار األمن الـقومـي قاسم
األعــرجي مـع قـادة األجــهــزة األمــنــيـة
واالسـتـخـبـاريـة  تـعـزيـز الـتـعـاون مع
األجــهـزة األمـنــيـة الـعــامـلــة في اقـلـيم
كــردسـتـان بــاحملـافـظــات احلـدوديـة  .
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(االعـــرجي عـــقـــد اجـــتـــمــاع مـع قــادة
لبحث االجـهزة االمنية واالستـخبارية 
سـبل تـعـزيز الـتـنـسيـق والتـعـاون ب
ـركـز واإلقـلـيم فـيـمـا يـخص مـنـاطق ا
ـــشـــتــرك واحملـــافـــظــات االهـــتـــمــام ا

ـا له من أهـميـة وأثـر على احلـدوديـة 
األمـن الـقــومي الــعـراقي) واضــاف ان
ـسـتـجـدات (االجــتـمـاع نـاقش  آخــر ا
األمـنية واخلطط الكفـيلة بتعزيز األمن
واالســتــقــرار في عــمــوم الـعــراق إلى
الحــقــة اخلاليـا جــانب االســتــمـرار 
اإلرهـــابــيــة). وكــافـــحت فــرق الــدفــاع
ـــدني  حـــريـــقـــا انـــدلع في مـــطـــعم ا
ـنطـقة رحـمانـية الـشعـلة في بـغداد.
وأنـقـذت شرطـة مـحافـظـة بابل طـالـبة
حاولت االنتحار في شط الهاشمية . 

وقالت الشرطة في بيان تلقته (الزمان)
امـس ان (مـفــارزهــا في مـركــز شــرطـة

الــهـاشـمــيـة الــتـابـعــة لـقـيــادة شـرطـة
احملـافظة  هـرعت فور تلقـيها نداء من
ركزية  بقفز فتاة من أعلى السيطرة ا
جـسر الهاشميـة لإلنتحار غرقاً  حيث
تــمـكـنت الـقـوة من إنــتـشـالـهـا وإنـقـاذ
ستـشفى لـتلقي حـياتـها ونقـلهـا الى ا
الـعالج) الفـتـا الى انه (بعـد الـتحـقيق
بــاحلـادثـة  اتــضح ان دوافع انـتـحـار
الـــفــتــاة كـــانت بــســبـب الــرســوب في
ـــدرســـة). وكــشـــفت قـــيــادة شـــرطــة ا
نـشآت عن  الـقاء مـحـافظـة كـربالء وا
ة قتل الـقبض على متهم لقـيامه بجر
في نـاحـيـة اخلـيـرات الـتـابـعـة لـقـضاء

اجلـدول الـغربي. واشـار بـيان لـشـرطة
احملـــافــظـــة الى ان (قـــسم مـــكــافـــحــة
اإلجـرام تلقى معلومات عن وجود جثة
لـــشـــخص مـــرمـــيـــة في أحـــد شــوارع
الـناحيـة وعليـها اثار اطالقـات نارية)
واضــاف ان (قــائــد شـرطــة احملــافــظـة
الــــلـــواء أحـــمـــد عــــلي زويـــني  وجه
بــتـشــكـيل فــريق عـمل بــرئـاســة مـديـر
ــــكــــافــــحــــة وعــــدد من الــــضــــبـــاط ا
ـنتسب لكشف مالبسات احلادث) وا
وتـابع انه (بـعـد عـمل مـهـني مـتواصل
مـن قـبل فــريق الــعـمل األمــني أثــمـرت
اجلهود االطـاحة بالقاتل الذي اعترف

بـــقــتـل اجملــنى عـــلــيه  وذلـك بــســبب
خـالفــات بــيــنــهم). من جــهــة اخــرى 
نافذ احلدودية سكائر ضبطت هيئة ا
ـنوعة معدة للتهريب في منفذ ميناء
ام قــصــر. وذكـرت الــهــيـئــة  في بــيـان
تــلــقــتـه (الــزمــان) امس انه (من خالل
ــارسـة دورهـا الـرقـابـي والـتـدقـيـقي
هرب ومالحقة ومـحاربة التهـريب وا
ـال ــتــجــاوزين عــلـى ا الــفــاســدين وا
نفذ الكات العـاملة با الـعام ضبطت ا
 حـاوية  حتتوي على سكائر ال يسمح
بــاســتــيــرادهـا الــتــزامــا بــالـضــوابط

قاسم االعرجيوالتعليمات النافذة). 

احمد غني اخلفاجي

اعـــلـن مـــصـــرف الـــرافــــدين عن قـــروض
وظـفـ لـتـرمـيم وتـأهيل لـلـمـواطـنـ وا
ـكـتب االعالمي الـدور الـسـكـنـيـة . وقال ا
لـلـمصـرف في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ـنح قـروض 50 مــلـيـون ــصـرف  ان  (ا
ديــنــار لــلــمــوظف و 30 مــلــيــون ديــنــار
لــلــمــواطــنـ لــتـــرمــيم وتــأهــيل الــدور
الـسـكنـية) مـشـيرا الى إن (الـتقـد على
هـــذه الــقــروض يـــكــون لــغـــرض تــرمــيم
وتــأهـيل الــدور الـسـكــنـيـة يــكـون حـسب
الــرقـعـة اجلـغـرافــيـة). في تـطـور  بـحث
ركـزي العراقي مـصطفى مـحافظ الـبنك ا
ـمـثـلة اخلـاصـة لألمـ الـعام غـالب مع ا
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وجه الــروائي الـــكــبــيــر جــمــعــة الالمي
رسـالــة شـكـر وعـرفـان الـى نـائب الـقـائـد
ـسلـحة  ولي عـهـد ابو االعـلى للـقوات ا
ظــبي مـحــمــد ابن زايــد آل نـهــيــان عـلى
مـوقفه الـداعم لـلعـراق . وجاء في رسـالة
الالمي الــتـي وجــهـهــا الـى آل نــهــيـان 
واطــلــعت عــلــيــهــا (الـزمــان)  امـس (مـا
سـمعته من سموكم في محبتكم للعراق 
وفي رؤيــتـكم الــشـخـصــيـة لــهـذا الــبـلـد
العربي  اثـناء ترحيـبكم برئيس الوزراء
مـصطفى الـكاظمي  هـو ذاته ما سـمعته
شــخـصــيـا ووجـهــا لـوجه  عــلى لـسـان
والدكم  حـكيم الـعرب الـشيخ زايـد طيب
الـله ثـراه فـي عام  1975 بـقـصـر الـبـحر
بـأبـو ظـبي). واضاف ان (مـوقـفـكم هذا 
ـؤسس ـواقـف الـقـائــد ا هــو اسـتـمــرار 

الــوالــد الــشـيـخ زايـد  فـي حق الــعـراق
ـقـيمـ بالـدولة االحتـادية والـعراقـي ا
ــبـاركـة وهـو مــا عـرفـته عن قـرب  من ا
اقــرب مـســتـشــاريه مـنــذ تـأســيس دولـة
ـعـقـدة االحتـاد الـرائـدة  وفي الــعـقـود ا
والـصعبـة التي شهـدتها مـنطقـة اخلليج
الــعــربي مــنــذ عــام  1980) مــؤكــدا ان
ـوقف  كـنـت قـد اسـتـمـعت الـيه (نـفس ا
عـلى لـسـانـكم شـخـصـيا  عـنـدمـا رعـيتم
ـصـري ـعـرض الـتـشـكــيـلي لـلـسـفـيـر ا ا
الــسـابـق لـدى الــدولـة  الــرسـام فــخـري
عـثـمـان  عـنـدمـا قـلت  اذ ضـاقت عـلـيك
انت وعـيـالك ارض االمارات  فـداري هي
دارك) وتـــابع الالمـي ان (هــنـــاك اكـــثــر
بـكثيـر من قولي هذا يـحتفظ به ضـميري
وقــلـبي في شــأن مـواقـف ابـنــاء الـعـراق
ـقــيـمـ بـالـدولـة  حــيـال الـبــلـد الـذي ا
آمـنـهم من اي خوف) ومـضى الى الـقول

(اشـــرف ابــو خـــالــدا  اذ يـــاكـــتب هــذه
الــكــلـــمــات واعــرضــهـــا عــلى الــنــاس 
ومـقـصدي فـيـها طـلب وجه الـله تـعالى 
ومـحـبـة دولـة االحتاد الـعـتـيـدية فـبـارك

الله بعمركم). 
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وافـــــقت احلـــــكــــومـــــة عـــــلى حتـــــويل
احملـــاضــــرين واالداريـــ اجملــــانـــيـــ
الـعامـل في وزارة الـتربـية ومـدرياتـها
الية الـى عقود  ضـمن التخـصيصـات ا
ان وازنـة التـي اقرهـا البـر ـتـوفرة بـا ا
قبل ايام  بعد ان غضت ست محافظات
بتظاهرات الشريحة الغاضبة احتجاجا
ـشـروعـة. وقال عـلى اقـصـاء حـقـوقـهم ا
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (مـجلس
الـــوزراء وافـق بـــرئـــاســـة مــــصـــطـــفى
الـكـاظمي عـلى مقـتـرح التـربيـة اخلاص
بــاحملــاضـــرين واالدرايــ اجملــانــيــ

ووجه بـــــالـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــــعـــــهم وفق
ـتــوفـرة في ــالـيــة ا الــتـخــصـيــصـات ا
ــوازنــة).  وثــمــنت وزارة الــتــربــيــة  ا
خـطوة  رئـيس الـوزراء بتـبني مـوضوع
احملــاضـرين ومـعــاجلـته بــشـكل عـاجل.
وقـالت الوزارة في بيان  تـلقته (الزمان)
ــلف امس ان (اهـــتـــمــام الـــكـــاظــمـي 
احملـاضـرين ومعـاجلته بـهـذه السـرعة
عـكست اهـتـمامـاً ابويـاً طيـباً وشـعوراً
ـسـؤولـيـة سـيـمـنح الـعـمـلـية عـالـيـاً بـا
الـتعليمية والـتربوية تقدماً الى األمام)
مـشـددا عـلى (مـكـانـة احملـاضريـن الذين
قـدموا مـنجـزاً كبيـراً ولسـنوات وسدوا
الك التـعلـيـمي والتـدريسي فـراغـاً في ا

الكـات). وخاطب محافظ بـغداد محمد ا
جـابـر الـعـطـا  رئـاسـة الـوزراء بـتـعـي
الك احملـاضــرين بـاجملـان عـلى حـركـة ا
الــشــاغــر لــكل مــديــريــة من مــديــريــات
الـتــربـيـة الـست في الــعـاصـمـة. وأكـدت
ـالـيـة النـيـابيـة مـاجدة عـضـو اللـجـنة ا
الــتــمـــيــمي تــقــد طـــلب الى رئــاســة
ـــادة اخلـــاصــة ــان لـــتـــعـــديل ا الـــبـــر
بـاحملـاضـرين اجملـانـيـ واالداريـ في
ــــــوازنـــــة  مـن صـــــفــــــة أجــــــور الى ا
عـقود.وقالت التـميمي في تصريح امس
ادة / 60 ان (الـطلب جاء استناداً الى ا
ثـانياً من الدسـتور وهي من صالحيات
ــان تــقـــد مــقــتـــرح أو تــعــديل الــبـــر
. وفي اقـلـيـم كـردسـتان  قـررت قـانـون)
احلكومة  صرف أكثر من ملياري دينار
مـستـحقـات لـلمـحاضـرين.ووفقـا لكـتاب
رســمي صــادر عن احلـكــومـة  اطــلـعت
عــلــيه (الــزمــان) امس  فــإنــهــا (قــررت
صــرف مــلــيـارين و 609 مـاليـ ديـنـار
لــلــمــحــاضـرين) واضــافت ان (حــمــلـة
شـهـادة الـبـكـالـوريـوس من احملـاضرين
ســيـسـتــلـمــون مـبـلغ  300 الـف ديـنـار
بـينما سـيتسلم حمـلة الدبلوم  250الف
ـبــالغ ديــنــار) وأشــارت إلى ان (تــلـك ا
سـيتـم صرفـها لـلمـحـاضرين فـقط الذين
لم يــتم تــثـبــيــتـهـم عـلى مـالك حـكــومـة

االقليم أو احلكومة اإلحتادية).

جمعة الالمي

احملــاور ويــسـتــنــد في ذلك لــلــتـعــبــيـر
صـاحله الوطـنيـة العـراقية والـتكـريس 
ــســتــنــدة الى الــدســتــور والــقــوانـ ا
الـنافـذة وهو الذي يـعرف مـصادر قوته
ويـسـتـند إلـيـها) واضـاف ان (الـشـراكة
ـتـحـدة األمـريـكـيـة تـكون مع الـواليـات ا
ضـــمن مــظـــلــة مـــصــالـح كــبـــرى تــبــدأ
بـالصحة واالقتصاد والـتعليم  والثقافة
وال تـنــتـهي عـنـد حـدود تـبـادل الـقـدرات
وتـطـويـر اخلـبـرات عـلى كـافـة الـصـعـد
ولــيـس اســتــثــنــاء من ذلك مــا يــتــعــلق
بـــتــدريب الـــقــوات الــعــــراقــيـــة وبــنــاء

قدراته).

ـتـحـدة االصــرار عـلى وعـود الــواليـات ا
االمـريـكـيـة التـي اثبـتت االيـام والـسـن
زيـفها وبعـدها عن الواقع). وأفاد رئيس
ـــفـــاوض وفــــد االقـــلـــيـم في الـــفــــريق ا
بـاحلـوار الـستـراتـيجي  فـوزي حـريري
ــثـلـو اإلقــلـيم لم ان (الــوفـد وضــمـنه 
ـاضيـة في عـهد يـطـالـبوا في اجلـوالت ا
الـرئيس السابق دونالد ترمب  بإخراج
الــقـوات األمـريـكــيـة من الـبالد). واعـرب
وزيـــر اخلــارجــيــة األمــريـــكي أنــتــوني
بـلـيـنكن  تـطـلـعه لـلتـبـاحث مع نـظـيريه
فـؤاد حـسـ في احلـوار الـسـتـراتـيجي
الــذي يـعـقـد الـيـوم. وكـتـب بـلـيـنـكن في
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تـعـقـد في بـغداد وواشـنـطن عـبر تـقـنـية
الــفـيــديـو كــونـفــرنس الـيــوم االربـعـاء 
جـولة جـديدة من احلـوار السـتراتـيجي
لـلتباحث بشأن اخراج القوات االمريكية
بـرمة من الـعـراق وتفـعـيل االتـفاقـيـات ا
بـ الـبـلدين  فـيـمـا طـالـبت جلـنة االمن
والــدفــاع الــنــيـابــيــة  بــتــأمــ األجـواء
الــعــراقــيـة كــخــطــوة مــهــمـة فـي طـريق
انــسـحـاب الـقــوات االجـنـبــيـة وحتـقـيق
الـسـيـادة الـكـامـلة. وقـال عـضـو الـلـجـنة
كــر عــلــيــوي احملـمــداوي (اســتــغـرب

sDM «ËË œ«bG  5  w O «d « —«u(« s  …b b  W u  ‚öD ≈
تـغريـدة  على توتـير (اتـطلع للـتحدث مع
نـظيري حـس في احلوار السـتراتيجي
تـحدة والعراق) واضاف بـ الواليات ا
(سـنراجع التقدم احملرز في كل مجال من
مـــــجــــاالت شـــــراكــــتـــــنـــــا الــــواســـــعــــة
ـتـحدث بـأسم والـسـتـراتـيـجـيـة). وكـان ا
وزارة اخلـارجية احمـد الصحاف قد اكد
ان الــعــراق يــرى شــراكــته مـع الــواليـات
ـتـحـدة األمـريـكـيـة سـتـراتـيـجـيـة وهـو ا
شـتركة مـاض باجتاه تـعزيز اخلـيارات ا
بــ الـبـلــدين. وقـال الــصـحـاف في وقت
ســابق ان (الــعــراق يــؤكــد عــلى احلــيـاد
الـنـشط حلـراكه ألنه ال يـعبـر عن سـيـاسة
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تـسلم رئيس اجلمهورية برهم صالح
رسـالـة بـابـا الـفـاتـيـكـان  فـرنـسـيس
االول  اكــد خاللـهــا ان الـعـراق قـادر
عـلـى لـعب دورا مـؤثـرا في الـقـضـايـا
االقـلـيمـيـة والدولـية  مـشـيرا الى ان
تـنــوع الـعـراقـيـ الـثـقـافي والـديـني
ــثل قـوة بـوجه الــتـحـديـات.  وقـال
بـيان تلقـته (الزمان) امس ان (صالح
الـتـقى سـفيـر الـفاتـيـكان لـدى بـغداد
مـيتـجا لـسكـوفار  الـذي نقـل حتيات
قـداسـة الـبابـا فـرنـسـيس إلى صالح
حـيث سلّمه رسالة خطية من قداسته
عـبّر فيها عن شكره وامتنانه للشعب

واحلــكـومــة الـعــراقـيــة عـلى حــفـاوة
االسـتقبـال والتحضـيرات التي جرت
خـالل زيـارتـه لــلــعـراق) وتــضــمــنت
الــرسـالـة تـأكــيـد الـبــابـا ان (الـعـراق
بــحـضـارته وتــاريـخه وثـقــافـته قـادر
عــــلـى أن يــــلــــعـب دوراً مــــؤثــــراً في
الـقضايا اإلقليـمية والدولية) مشيرا
الى ان (تــنــوع الـعــراقـيــ الـثــقـافي
والـديني والـعرقي تمـثل عنـاصر قوّة
إضـافيـة للبالد) مـددا دعمه (لـلعراق
وشـعـبه في إرسـاء األمن واالستـقرار
والـــــسالم). بــــدوره  حـــــمل صــــالح
(سـفير الفاتيكان حتياته إلى قداسة
الـبـابا) مـؤكـدا (أهمـيـة الزيـارة التي
قـام بهـا البـابا لـلعراق  الـتي شملت

بـــغــداد والـــنــجف وذي قـــار وأربــيل
وصل) مـشيداً بـ(دعمه واهتمامه وا
) واضــاف ــتــواصـل بــالــعــراقــيـ ا
صـالح ان (زيارة قداسـة البابـا تمثل
رســالـة تــضــامن إنـســانــيـة عــمـيــقـة
لـــلــشـــعب الــذي يـــتــطـــلع لـــتــجــاوز
الــصـعــاب وإرسـاء أمــنه واســتـقـرار
وتـعـزيـز تـعايـشه بـ جـمـيع أطـيافه
وإشـاعـة روح الـتـعايـش والسالم في
نـطـقة) مـشـددا على الـبـلد وعـمـوم ا
(اهــــمــــيـــة إدامــــة احلــــمـــاس وروح
الـتـفـاؤل الـتي غـمـرت زيـارة قـداسـته
ـــســـلـــمــ لـــدى الـــعـــراقـــيـــ من ا
ـسـيحـيـ وكل الـطوائف من أجل وا

السالم). 
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ـشـروع مــتـوقف حـالـيـاً ونـنـتـظـر بـا
التوجيهات بصدد ذلك). 

وأضـــاف ان (هـــنـــاك دراســة فـــنـــيــة
ـشـروع   ,قـدمت من قـبل خـاصـة بــا
اســتــشــاريـ ايــطــالــيـ يــعــمــلـون

بشركة لبنانية).

(الـــزمــــان) امس ان (هـــنـــاك دراســـة
ــشـروع اســتـشــاريـة قــدمت بــشـأن ا
مؤكدا بالـتنـسيق مع أمـانة بـغداد) ,
(حتـويل مـسـار خط الـقـطـار واألمور
تـمضـي بصـورة اعـتـياديـة وكـامـلة ,
لـــــكن الـــــقـــــرض الـــــدولـي اخلــــاص
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ان االردني UI¡∫ السفير العراقي في عمان خالل لقائة بأعضاء البر
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اكـد ولي عهـد االردن الـسـابق األمـير
حـــمـــزة الـــذي كــــان قـــيـــد اإلقـــامـــة
اجلــبــريــة بــتــهــمــة اســتــهــداف امن
االردن في رسالة وقـعهـا االثن في
الكة حضور عدد من افراد العـائلة ا
الذين سعـوا حلل األزمة أنه سـيبقى
مخلصا للملك عـبد الله الثاني. فيما
تــوالـى الــتــأيــيــد الــعــربي لــلــعــاهل

االردني.
لـكي نـشر وبـحسب بـيـان للـديـوان ا
مـسـاء اإلثنـ قـال األمـيـر حـمزة في
الـــرســالـــة (أضع نـــفــسي بـــ يــدي
ــلك مــؤكــدا أنــني ســأبــقى جاللــة ا
عـــلى عــهـــد اآلبــاء واألجـــداد وفــيــا
إلرثهم سـائـرا على دربـهم مـخلـصا
لك). سيرتهم ورسالتهم وجلاللة ا
وأكـد انه سيـبـقى (مـلـتزمـا بـدسـتور
مـلكة األردنـية الـهاشمـية الـعزيزة ا
ــلك وولي وســأكــون دومــا جلاللــة ا

عهده عونا وسندا).
ـلك عـبدالـله الـثاني أوكل في وكان ا
وقت ســـابـق الى عـــمه ولي الـــعـــهــد
األســـــبـق األمــــيـــــر حـــــسـن بن طالل
الـتـعـامل مع مـوضـوع األمـيـر حـمزة
ــســـألـــة داخل وذلك حملـــاولـــة حـل ا

الكة.  العائلة ا
ـلكي اجتـمع األمير ووفقا لـلديوان ا
حـسن وعـدد من األمـراء االثـنـ مع
األمير حـمزة في منـزل األمير حسن
حــيث وقع األمــيــر حــمــزة رســالــته.
واألمير حسن (74 عاما) شقيق ملك
ـــلك االردن الـــراحـل حـــســـ وعم ا
عـبـدالـله شــغل مـنـصب ولي الـعـهـد

لنحو 34 عاما. 
واســــتـــقـــبل نـــائـب رئـــيس الـــوزراء
ن ووزيــــر اخلــــارجـــــيــــة األردني أ
الــصـفــدي في عــمــان امس الــثالثـاء
نظـيره الـسـعودي فـيصل بن فـرحان
ـلك سـلـمـان الـذي حـمل رسـالــة من ا
بن عـبد الـعـزيـز إلى الـعاهل األردني
ـــمــلــكـــة الى جــانب تـــؤكــد وقــوف ا
األردن في مواجهة جميع التحديات.
وذكرت وزارة اخلارجية األردنية في
بيان أن الـرسالـة التي حمـلها لـلملك
عـبدالـله الـثـاني األميـر فـيـصل الذي
ــمــلــكـــة اإلثــنــ تــؤكــد وصـل إلى ا
(وقــوف الـســعــوديـة الــشــقـيــقـة إلى

أو مـــقــاطـع مــصـــورة فــيـــديــوهــات
ـوضوع وحتت طـائلة تتـعلق بـهذا ا

سؤولية اجلزائية). ا
وأكــــد رئــــيس الـــوزراء مــــصــــطـــفى
الـكـاظـمي االثـنـ أن الـعراق يـدعم
األردن في بــــسط هــــيــــبــــة الــــدولــــة
ـكـتب رئـيس والـقـانـون.وقــال بـيـان 
الــوزراء  امـس إن مــوقف الـــعــراق
ثـابت جتــاه أمن األردن واســتـقـراره
ـلك عـبـدالـله الـثاني بـقـيادة جاللـة ا
باعتباره مكمال متالزما ألمن العراق
واســتـقــراره. فـيــمـا كـشـف الـســفـيـر
الـعراقي لـدى االردن حـيـدر الـعذاري
امس  عن قــــيـــمـــة االســــتـــثـــمـــارات
العـراقية في األردن وأكـد انهـا تقدر
بنـحو 19 ملـيار ديـنار اردني. وجاء
ذلك خالل لــــقــــاء جلــــنــــة الــــزراعــــة
النـيابيـة االردنيـة االثن بـالسـفير

العراقي في عمان حيدر العذاري.
وقال الـعذاري بحـسب وكالـة عمون
االخـــبــاريـــة االردنـــيــة إن (الـــعــراق
قـيــادة وشـعـبـاً مــتـضـامن مع األردن
ـلك عبـدالـله الـثاني) مـشـيرا إلى وا
أن (األردن يـــشــكـل عــمـــقــا لـــلــعــراق

وستستمر العالقات وتتطور).
وأضــاف ان (الـوجــود الــعـراقي في
ــمــلــكــة كـبــيــر حــيث يــقــدر حـجم ا

ـملكـة نحو االستثـمار الـعراقي في ا
19 مـلـيـار دينـار نـظـرا لـبـيـئة األمن
واالســتـــقـــرار الــتـي يــتـــمـــتع بـــهــا
ـتــجـذرة بـ ومـســتـوى الــعالقـات ا
الـــبــــلـــدين) وأشـــار الـــعـــذاري إلى
(التنـسيق الـثالثي الذي يـضم مصر
والـــعــــراق واالردن والــــتــــنــــســــيق
ــمــلــكــة والــعـراق) الــثــنــائـي بــ ا
مــشــيــراً الى (عــقـد قــمــة قــريــبـة في
الـــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد). وأشـــار الى
ـشـرفة لالردن مع الـعراق واقف ا (ا
ـاضــيـة) مـؤكـدا ان خالل الـعــقـود ا

(الشعب العراقي يقدر ذلك).
وتــــــابـع (نــــــرى أن تــــــطــــــور األردن
وازدهاره هـو استقـرار للـعراق وهو
مــا تـعــبـر عـنـه احلـكـومــة الـعــراقـيـة
دائما)  مؤكداً ان (السفارة العراقية
في عـــمـــان تــدعـم االردن في جـــمــيع
اجملـــاالت والـــقــطـــاعـــات الــزراعـــيــة
والــصــنــاعــيــة واالعـمــار).  وأوضح
السـفـير  أن (الـعـراق مهـتم بـحديث
ــلك عـــبــدالــله الــثــاني حــول األمن ا
الغـذائي).  مـشيـرا الى (الـتسـهيالت
الــكـــبــيـــرة الســتـــقــطـــاب اخلــبــرات
االردنـيــة ومـنح الـتـأشــيـرات لـرجـال
ــســتــثــمــرين االردنــيـ االعــمــال وا
لـتـسـهيـل دخولـهم الـى العـراق). من

جـانــبه أشـاد رئـيس جلــنـة الـزراعـة
ـيــاه الـنـيــابـيـة االردنـيــة الـنـائب وا
محمد العالقـمة بـ(عمق العالقة التي
ـمـلــكـة وجــمـهـوريــة الـعـراق تــربط ا
ــوذجــا الـــشــقــيــقــة والـــتي تــعــد ا

نطقة). يحتذى به في ا
وقــــال الــــعالقــــمــــة إن (الــــعالقــــات
األردنـية الـعـراقـيـة عالقات تـاريـخـية
راســخـة بــ الـشــعـبـيــ والـبــلـدين
). مـضـيـفـا (انـنـا ال نـنـكـر الـشـقـيــقـ
الدور الـكبـير لألشـقاء الـعراقـي في
ـسـاعـدة تـقـد كل أشــكـال الـدعم وا
ـــســـانـــدة لألردن والســـيـــمـــا في وا
مجـال استيـراد احتـياجاته الـنفـطية
وبأسعار تفضيـلية وندعو احلكومة
دومـا إلى ضـرورة تـطـويـر الـعالقـات
االقــتــصـاديــة مع الــعــراق واالسـراع
بـإجنـاز جمـيع االتـفـاقـيات الـثـنـائـية
ـخـتـلف اجملـاالت لـيـكـون الـبـلـدان
وذجا للـتبادل التـجاري ب الدول

العربية). 
Í—U& ‰œöð

وقــال الــعــذاري أن (حــجم الــتــبـادل
التجاري لـلمنتجـات الزراعية ما زال
ال يــرقى لــطـمــوحـاتــنـا جــمـيــعـا وال
يتـناسـب مع عالقات األردن والـعراق
نتجات التاريخية واذا نظرنا إلى ا

االمير حمزة
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كــشــفت وزارة الــنــقل عـن تــطـورات
ـعـلق جـديــدة في مـشـروع الـقــطـار ا

قرر انشاءه في بغداد. ا
ـتحـدث باسم الـوزارة حس وقال ا
اخلـــفـــاجي في تـــصــــريح تـــابـــعـــته
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ـمـلـكــة في مـواجـهــة جـمـيع جـانـب ا
الــتـحــديـات ودعــمــهـا كل اخلــطـوات
التي يـتخذهـا جاللته حلـماية االردن

ومصاحله).
وأكد الـصـفـدي واألميـر فـيصل خالل
الـــلــقـــاء (عــمق الـــعالقـــات األخــويــة
ــمـلــكـتـ الــتـاريــخـيــة الـتي تــربط ا
الــشـقـيــقـتـ وقــيـادتــيـهـمــا والـعـمل
ـسـتـمـر عــلى تـطـويـرهـا في جـمـيع ا
اجملـــاالت".وأكــــد الـــوزيـــران أن "أمن
ــمـلـكــتـ واســتـقـرارهــمـا واحـد ال ا
يــتــجـــزأ وأنــهــمـــا تــقــفـــان مــعــا في

مواجهة كل التحديات).
dA½ dEŠ

وقـرر الـنـائب الـعـام في عـمان حـسن
الـــعــبـــدالالت امس الـــثالثـــاء حــظــر
ـرتبـطة بـاألمير النـشر في الـقضـية ا
حمزة . وأكد النائب العام في البيان
ـمـلكـة) الـرسمـية الـذي بثـته قـناة (ا
أنه قـــــرر (حــــفــــاظًــــا عـــــلى ســــريــــة
الـتـحـقيـقـات الـتي جتـريـهـا األجـهزة
ـرتـبـطـة بـصـاحب الـسـمـو األمـنـيـة ا
ــلــكي األمــيــر حــمــزة بـن احلــسـ ا
ـشـــر في كل مــا وآخـــرين حــظـــر الــنـَّ
ــرحــلــة من يــتــعـــلق بــهــا في هــذه ا
حـقــيـقـات).ونـقـلت وكـالـة األنـبـاء الـتـَّ
األردنـــيـــة الــــرســـمـــيــــة (بـــتـــرا) عن
شـر الــعـبـدالـالت قـوله إنَّ (حــظـر الــنـَّ
سـيــكـون حلــ صـدور قــرار بـخالف
ذلك ويشـمل احلـظـر وسائل اإلعالم
سـمـوع ومـواقع الـتَّواصل ـرئي وا ا
االجتـماعي ونـشر وتـداول أي صور

بغداد
Êu (« s (« b³Ž œ—U
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ان الــتـراكـمــات واخملـلـفــات الـهـائــلـة الـتي تــركـهـا الــنـظـام الـســابق من عـلل
اقـتصـاديـة و سـياسـيـة و اجـتـماعـيـة  كـبيـرة وتـوارثـهـا  النـظـام اجلـديد  مع
الـسـقوط الـقـسـري لنـظـام الـبعث في 2003 أثـرت بـشكل كـبـيـر على نـوعـية
الـنظـام السـياسي احلـالي كوريث لـواقع صعب جـدا وشعب مـجروح وجائع
واجهزة حكومية وأمنية منهكة سرعان ما  تفكيكها  بدون تخطيط او بديل
كـفـوء  حيث انـتـجت هـذه القـرارات واقع مـريـر جديـد  ووضع امـني مـرتبك
سـاهم بـشـكل كـبـيـر في والدة نـظـام سـياسـي هجـ لـم يفـلح الـى اليـوم في
سـاواة والعدالة واطنه وا تـأسيس احزاب رصيـنه وقوية مبـنية عـلى اسس ا

والشفافية وذات برامج  اقتصادية وسياسية واضحة . 
ـتـعاقـبة مـنذ 2003 والى الـيوم يـنتج بـتوافق لـقد كـان تشـكـيل احلكـومات ا
ـكـاسب بـ الالعبـ االسـاس ومن ـناصب وا مـثيـر لـلـجدل عـلى تـوزيع ا
ـشــكـوك في دقـتـهـا يـتـحـالف مـعــهم بـغض الـنــظـر عن نـتـائج االنــتـخـابـات ا
ا اسس لنظام توافقي محاصصاتي غير فعال ادى الى ونزاهتها اساسا 
ـذهل والتعـينات الـعشوائـية لـلموالـ وضياع الـفرص تلـو الفرص الـفساد ا
نهك من احلروب واحلـصار وانعدام اخلدمات في بـناء االقتصاد الـعراقي ا
ونقـله بنوعية كبيرة القتصاد متنوع اليعتمد على النفط كمصدر وحيد لدخل
راقبون لـلوضع العراقي عـموما غيـر متفائـل بنتـائج االنتخابات الـدولة .. ا
ـعـروفة يـضاف لـها الـقادمـة وما سـتـفرزه من اعـادة تدويـر لـبعض الـوجوه ا
ــا سـيــقـود لــلـتـوافق وجــوه جـديــدة مـوالـيــة لـنــفس الالعـبــ الـســيـاسـ 
واحملـاصصة مرة اخرى ويستـمر مسلسل الفشل والـفساد وضياع الفرص
ومـا يـرافـقه من اضـطـرابـات اجـتـمـاعـية وحـراك شـعـبي قـد يـرفع من سـقف

مطالباته لتصل الى التغيير الشامل للطبقة السياسية . 
ـمـكن حدوثـهـا بـناء عـلى الـتـوقـعات اعاله تـوقـعه او ا ان الـسيـنـيـاروهـات  ا
تـذكرنا في النظام السـياسي  في الصومال او بشـكل افضل في نيجيريا  .
فـان الصومال بـلد غير نـفطي فيه قواعـد عسكـرية امريكـية تديره مـجموعات
ـكـاسب ومـنـاطق الـنـفوذ وحـسب مـسـلـحة مـخـتـلـفه وأمـراء حـرب تـتـقـاسم ا
تأثـيرها وقـوتها وبانـتخابـات شكلـية  هزليـة تتقـاسم  السلطـة فيهـا الفصائل

سلحة بالتوافق .  ا
امـا نيـجيريـا  وهي االقرب لـلواقع الـعراقي اقـتصـاديا حـيث تعـتبـر من اكثر
ـعادن ـاء وا ـنـتـجـة لـلـنفط ولـديـهـا االراضي اخلـصـبـة وا الـدول االفـريقـيـة ا
اخملـتلفة لـكنها تـعاني ما نعـاني منه من سوء االدارة وهدر االمـوال والفساد
الـهائل الذي يتجـاوز ما يختفي من مـوارد الدولة في جيوب الـسياس اكثر

ئة من ايرادات الدولة .  من 60 با
ـؤلم حـقا ان يـقـارن الوضع الـعـراقي مع هـات الـدولـت ـؤسف وا انه من ا
قـارنة ـة والتـخـلف بدال مـن ا االفـريقـيـت الـلـت يـنخـرهـما الـفـساد واجلـر
بـجيـرانـنا مـن دول اخللـيج الـنفـطـية الـتي تـنـعم شعـوبـها

بالرفاه واالمن والتقدم.
هل يـاتـرى سـيكـون خـيـار الـعـراق مـحـصـورا مـاب

الصومال ونيجريا ? 
اتمنى ان أكون مخطأ 

الـــزراعــيــة في الــبـــلــدين جنــد أنــنــا
نـحـقق بـتـعـاونـنـا نـسـبـة كـبـيـرة من
ـنـتجـات الزراعـية في االكتـفاء في ا
ظل أهمية األمن الغذائي وخصوصا
مع تــداعـيــات جـائــحـة كــورونـا ومـا
حــــدث من خـــطــــر في حـــدوث أزمـــة
ـيـة إضـافـة الى ارتـفـاع غـذائـيـة عـا
ـواد الغذائـية ما يـستوجب أسعار ا
االسراع بـإبـرام اتفـاقـيات في مـجال
الــتــبـادل الــزراعي وإعــطــاء أولــويـة

نتجات البلدي). 
بـــدورهم (أشـــاد أعــضـــاء الـــلــجـــنــة
االردنـــيـــة الــــنـــواب عـــبــــداحلـــلـــيم
احلــمــود ونـــاجح الــعــدوان وعــلي
الـــغــزاوي ومـــحــمـــد بــنـي يــاســ
ـرايـات وأسـامـة قـوابـعة ومـحـمد ا
بـ«الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ الـبلـدين
والـــتي تــعـــززهــا قــيـــادة وحــكــومــة

البلدين). 
مؤكـدين (أهـميـة العـمل عـلى تطـوير
الــعـالقـــات وتـــعـــزيــزهـــا وحتـــقـــيق
الــتـعــاون والـتــشـارك بــ الـبــلـدين
وزيـــادة حــجم الـــتــبــادل الـــتــجــاري
بــيــنــهـمــا والســيــمــا في ظل تــطـور
ــنـــطـــقـــة وجـــائـــحــة األحــداث فـي ا
كورونـا  وتـاثيـراتهـا الـسلـبيـة على

مختلف مناحي احلياة).
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(يـرتـكـز الوطـن اي وطن    علـى ثالثة   فـالح يغـذيه   وجـنـدي يـحـميه  
ومـعلـم يربـيه) هـذا هـو منـطـلق ايـة دولـة تضع عـلى جـدول اولـوياتـهـا حـقوق
واطـن الـثالثة   وبـعدهـا تأتي فـرعـيات بـنائـها وصـيانـتهـا وتطـوير هـؤالء ا
ـعادلـة الـثالثيـة فـان فـرصة الـبـناء الـصـحيح وجـودها   واي اخالل بـهـذه ا
مـعرضة الى الضعف  بل واالنهيـار حتماً واال كيف يسـتقيم بناء الدولة اذا
حـصل اخـتالل افـتقـدت فـيه الـدولـة جهـود احـد هـذه الـشرائح  االجـتـمـاعـية
ـعرفة التي ومن يحـمي سيادتهـا     ومن يعلـمها ويـنشر فـيها ا مـاذا تأكل

تعزز مكانتها ب الدول االخرى
قـاربة اكـثر   ونـبحـث ميـدانيـا ما في احلـالة الـعراقـية   لـنتـصور االمـر  
ـاسي التي تـعرض لـها العـراق تعـود للـقصور في فـاننا حـتمـا جند ان كل ا
شـاكل الي ضربـته اذ لو كـان العـراق مكـتفـيا غـذائيـاً بجـهود فالحـية فـهم ا
ـعرفـة التي ولـو كانت هـناك مـنظـومة امـنيـة متـماسـكة وهـامش من العـلوم وا
عـلم على اساس الوعي الـوطني والسلـوك التربوي الـذي يفرق ب يـوفرها ا
ـعرفة  ويـضمن تطـبيق العالقـات داخل الدولة اخلـير والشـر  ب اجلهل وا
ـشروعـة لكـان العراق ـصالح ا   وبـينـها وب الـدول االخرى عـلى اساس ا

على الطريق الصحيح . 
ـعلم  من زاوية النكسة االجرائية قالة  ا ان مـايهمني احلديث عنه في هذه ا
الـتـي اصـابت مــجــلس الــنـواب عــنــدمــا  صـوت  عــلى مــوازنــة عـام 2021
تـطوع مـجاناً لدعم ـدرس ا عـلم وا وضوع ا واجـازها دون ان يهـتم 
الـعمـلـية الـتدريـسـية  ان هـناك بـحدود 260الف مـتـطوعـة ومـتطـوع في هذا
ـانـيـة واحلـكـومـيـة واالحـزاب قـد اكـدت بـان ـيـدان وكـانت كل الـوعـود الـبـر ا
يزانية في رصد االموال الالزمـة لتعينهم على قـضيتهم ستكون عـلى راس ا
الك الـدائم او بعقود  ثم تب ان كل الوعـود التي اعطيت لهم كانت وعود ا
 تـخديرية مزيـفة ان من يقرأ  الـتقارير واالخبـار والتصريـحات التي نشرت
ـوازنـه سـيـجـد كم هي كـثـيـرة ـنــاقـشـات الـتي جـرت ألبـواب ا عـلى هـامش ا
االشـارات الــتي اطــلــقت لــرعـايــة حــقــو ق هـؤالء احملــاضــرين الــذين كــانـوا
يـضغطـون على انفـسهم رغم شدة احلـاجة  االقتـصادية  الـتي يعانـون منها

دارس وااللتزام الدقيق بواجب تعليم التالميذ  ويوالون احلضور الى ا
تطوع احملاضرين يأتون من مناطق سكناهم علم ا علمات وا ان اغلب ا
اليـة والوقت وخصوصاً الـبعيدة التـزاماً بالدوام   بـالرغم من الصعـوبات ا

تطوعات  ما تتعرض له ا
انية على موازنة عام 2021 وصـدورها منه جاءت خالية ـصادقة البر  ان ا
ا يكشف سوء تطوع   من الـتخصيصات الالزمة حلقوق احملـاضرين  ا
هم وضـوع الـوطـني الـتـربـوي ا الـنـظرة الـتي تـعـاطى بـهـا الـنـواب مع هـذا ا
كن حـذفـها لـكنـهـا حصـلت على وازنـة  اصال في حـ مرروا ابـوابـاً في ا
ـصالح وخـدمات حصـصيـة ولذلك اجيـزت  وهكذا مـوافقتـهم ألنهـا ترتبط 
كاسب الكمالية على حسـاب  حقوق مواطنات ومواطن عراقي تـصدرت ا
بادرات غـير  الـتقـليـدية ثم كـيف اهمل تـميـزت مواقـفهم بـاالثرة احلـسنـة وا

طلب احملق وهو من جملة مطالب احلراك الشعبي.   النواب هذا ا
ـسـتـنـد الى حـقـوق مـواطـنـات ومـواطـن ـعـاشي ا ـطـلب ا لـقـد اغـتيـل هذا ا
شـرفاء  وما جـرى كمـا اسلـفت نكـسة تضـاف الى قائـمة الـنكـسات االخرى
مع االسف    واقـول شــرفــاء  ألنه بـاخلــدمــة الـتــطـوعــيـة اجملــانــيـة تــنـهض

االوطان  ومن العهود الوطنية ان يتم تكر هؤالء الفرسان.
لـقـد اتـيـح ويـتـاح لي  خالل زيـاراتـي الى مـدن وبـلـدات وخــصـوصـاً مـنـاطق
فلقد سمعت  وشاهدت ريفية   كم هي كبيرة تلك االجنازات التي قدموها  
ـتطوعـ ألغلقت الـعديد س اليد انه لـوال جهود هـؤالء احملاضرين ا ـست  و
ـا بـقـيت مـدارس ـدارس ابــوابـهـا ولـوالهم ايـضــا  من ا
مـفـتـوحـة فـبــجـهـدهم الـعـلـمـي والـتـربـويي  اسـتـمـرت
ــوضــوع ســيــكــون له الــدراســة واعــتــقــد ان هـــذا ا
ــعــاشـي لــهــؤالء تـــداعــيـــات ســلــبـــيــة عـــلى الــواقـع ا

. واطن ا

وتـــابع ان (رئــيـس الــوزراء يـــســعى
لــتــطـويــرالـعـالقـات مع تــركــيـا عــبـر
فـرص اسـتـثـمـاريـة  ,سـيـعـلن عـنـهـا
قــريــبــاً وهــنــاك مــذكــرة تــفـاهـم بـ
الـــبــصــرة والـــشالمــجـــة االيــرانــيــة
النـشــاء سـكك حــديـد بـ الــبـلـدين).
وعــقــدت الــشـــركــة الــعــامـــة لــســكك
احلــديـــد الــتـــابـــعــة لـــوزارة الـــنــقل
اجـتـمــاعـاً مـوسـعـاً  ,لـبـحـث الـسـبل
الــكــفــيــلــة لالرتــقــاء بــواقع الــســكك

وتعظيم وارداته. 
ونـقل بـيان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان)
امس عـن مــديــر عــام الــســكك طــالب
جــــواد كـــــاظم احلـــــســــيـــــني  خالل
االجتـماع  ,الـذي عقـد عـبـر التـقـنـية
االلكـتـرونيـة  االفتـراضـية الـقول ان
(هذا االجتماع  يـاتي في اطار تاكيد
الوزير نـاصر حسـ بندر الـشبلي ,
بضـرورة مواصلـة اجلهـود احلثـيثة
لـلبـحث عن مـنـافـذ تسـويـقـية ,تـعزز
من مــــكـــانــــة الـــســــكك بـــ ســــائـــر

التشكيالت).
مـــبــيــنــا ان (االجــتـــمــاع نــاقش اهم
الــســـبل الــكــفــيــلــة لالرتــقــاء بــواقع
الـــســكك بــكل مـــفــاصــلــهــا وايــجــاد
ـسـائل ــنـاسـبـة لــبـعض ا احلـلـول ا

العالـقة و البـعد االمثل لـزيادة حجم
ـنتـجات الـنـفطـيـة لبـناء طـاقة نـقل ا

سكك حديد عراقية متطورة).
وتابع ان (الـشـركة مـاضـية قـدما في
اسـتـثمـار كـافـة الـفـرص الـتي تـسهم
بــشــكـل فــاعل ومـــؤثــر فـي عــمـــلــيــة
الــنـهـوض بــواقـعــهـا اخلــدمي لـدعم
االقتـصـاد الـعراقي وزيـادة مـواردها
ــالــيـة لــتـثــبت الــسـكـك انـهــا نـاقل ا
وطـنـي مـثـالي يـتــمـتع بـكــافـة مـزايـا

ريح). النقل االمن وا
 «“ËU& l —

الكـات الـهنـدسـية في كمـا بـاشرت ا
الــشـــركــة ,بـــالــتـــنــســـيق مع جلـــنــة
الـتـجــاوزات في مـنـطـقــة احلـقالنـيـة
,بحملة مـكثفة لـرفع التجاوزات على
ـعـابـر خـطـــــــــــوط الـسـكـة بـازالـة ا
غــيــر الـــنــظــامـــيــة ورفع الـــســواتــر
الـتـرابـيـة لـقـطـاع مـحـطـة احلـقالنـية
لــغـرض لــغـــايــة مــحــطــة صــفــاوي ,
تــاهـــيل خط الــســـكــة احلــقالنــيــة –
ــبــاشــر عــلى الــقــائم  ,واالشــراف ا
اعمـال احلدل وفـرش حجـر التـحكيم
تـــزامــنــا مع إعـــادة اعــمــار خــطــوط
ـــنـــاطق وجــــســـور الـــســـكـــــــة في ا

الغربية .

ـديـر العـام لـلـشركـة الـعـامة وتـفقـد ا
ــوانئ الــعــراق ,فــرحــان مــحــيــسن
الـفرطـوسي ,عـمل الـلـجـان اخلـاصة
ـتـابعـة مـلف اراضي الـنـجـيـبـية و
االشــراف عــلى مـتــطــلـبــات الــدوائـر
ـــعــنــيــة لـــغــرض اصــدار ســنــدات ا

الطابو للمستفيدين منها .
وقــال الـفــرطــوسي في بــيـان تــلــقـته
(الــــــزمـــــــان) امـس انه (بـــــــحـــــــسب
توجيهـات الوزير الهـادفة الى تأم
وظفي تشكيالت الوزارة سكن الئق 
,اطـــلـــعــــنـــا مـــيـــدانــــيـــا عـــلى آخـــر
ـستـجـدات اخلاصـة بـعمل الـلـجان ا
الـســكـنـيــة الراضي الـنـجـيــبـيـة ومـا
وصـــــــلت الـــــــيـه من أعـــــــمـــــــال رفع
الــتــجــاوزات وانــهــاء الــتــعــارضـات
واالسـتـمـرار بـشق الـطـرق الـرئـيـسة
ـرسـومـة لـها), ,حـسب اخملـطـطـات ا
وانئ تـعـمل بالـتنـسيق مؤكـدا ان (ا
مع بلدية البصـرة والدوائر اخلدمية
األخــرى من أجل اإلســراع بــتــنــفــيـذ
البنى التحتية لالراضي التي وزعت
سابـقا ,وهي مسـتمـرة بتـوفيـر قطع
أراضي ســكـنـيــة في مـركـز الــبـصـرة
ـــســتــحــقــ من لــتــوزيــعــهــا بــ ا

موظفي الشركة). 
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,( افـــضل اخلــدمــات لـــلــمــواطــنــ
واضــــاف ان (االجــــتــــمـــاع نــــاقش
شاريع قضايا عدة ,أبرزها خطة ا
ـقــبـلـة مـنـهـا اجملـاري ـدة ا خالل ا
والـــطـــرق والـــصــــحـــة واالبـــنـــيـــة
ـدرسـيـة والـتـركـيـز عـلى مـنـاطق ا
االطــراف وكـذلك الــتـخــصـيــصـات
ـــالـــيــة فـــضال عـن إدراج بــعض ا
ـقـتـرحـات ضـمن اخلـطـة وإعادة ا
بـــنـــاء وتــــرمـــيم بــــعض مـــقـــرات
تهالكه التابعة الوحدات اإلدارية ا
ياه الى احملافظة وحل ازمة شح ا

مكنة).  بالسرعة ا
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بـحث مـحـافظ بـغـداد مـحـمـد جـابر
الـــعــطــا مع مــســـؤولي االقــضــيــة
عاجلة والنواحي السـبل الكفيـلة 
ـــيـــاه في مـــنـــاطق األطــراف شح ا

مكنة.  بالسرعة ا
ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن
الــعــطــا خالل اجــتــمــاع عــقــده مع
مـــســؤولي االقـــضــيــة والـــنــواحي
بـحــضـور نـائـبه الــفـني الـقـول إن
(احملــافـــظــة تـــعــمل عـــلى تـــوفــيــر
ـسـتلـزمـات كـافة الـتي حتـتـاجـها ا
الـوحــدات االداريـة من اجـل تـقـد

وذجت وافتتح العطا مدرست 
في نــاحــيـة جــســر ديـالـى بـقــضـاء

دائن.  ا
وقــال احملـافظ خـالل االفـتــتـاح إن
درست تقعان في حيي التأميم (ا
ـنـتـظر بـواقع 18 صف نـفـذتا وا
ـــواصـــفـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة وفق ا
احلـــديـــثـــة بــهـــدف ســـد الـــنــقص
ـــدرســـيـــة احلـــاصل بـــاالبـــنـــيـــة ا

زدوج). ومعاجلة الدوام ا
ـشاريع مـبيـنـا أن (عمـلـيـات بنـاء ا
التربويـة تأتي ضمن خـطة باشرت
ـاضي من بـهــا احملـافـطـة الــعـام ا

كــمــا الــتــقى الــعــطـا ,رئـيس وقف
معارف التركي البروفيسور بيرول
أكـجـون  لـلــتـبـاحث في فـتح آفـاق
مــســتـقــبـلــيــة من شـأنــهــا تـطــويـر
ـنـظــومـة الـتـعـلــيـمـيـة في الـبالد. ا
واشــار الـعــطـا خالل الــلـقــاء الـذي
حضره السفـير فاحت يلدز  ,الى ان
(احملافـظة تـسعى الى خـلق تعاون
ـــــتــــطــــورة مــــثـــــمــــر مـع الــــدول ا
لالستفـادة من اخلبرات الـتعلـيمية
 ,ورفع كــفـاءة الــتـعــلـيم وحتــسـ

نوعيته).
ـسـتـمر مع داعـيا الى (الـتـواصل ا

افتـتح خالل تـنـفـيـذ 150 مـدرسة ,
مـنـهـا نـحو 37 مـدرسـة وسـتـشـهد
ــقــبــلــة اجنــاز مــاتــبــقى), االيــام ا
مـــشــــيـــرا الى (إحـــالـــة 6 مــدارس

للتنـفيذ في ناحـية جسر ديالى 
افتـتاح اثنـ منـها وسـيتم إجناز
ـقبـلة ما تـبـقى منـها خـالل األيام ا
طلوبة). واصفات الفنية ا وفق ا
وتـابع ان (احلكـومـة احملـليـة تـركز
فـي جــهــودهــا الــفــنــيــة عــلى هــذه
كن ـنـــاطق لتـوفـيـر اكـبـر عـدد  ا
ـــشـــاريع اخلـــدمـــيـــة خـــدمــة مـن ا

الهاليها). 

اجلــانب الـــتــركي ,وعــقــد لــقــاءات
ثنـائيـة مـشتـركة لـتكـوين برتـوكول
عـمل وتـعاون تـربـوي بـ الـبـلدين
من اجـل جتـــــــاوز االزمـــــــة الـــــــتي
انتجتها جائحة كورونا في النظام

التعليمي).
rOKF² «  «dýR

بدوره ,شدد يـلـدز (ضـرورة االفادة
من مـؤشـرات الـتـعـلـيم الـرقـمي في
العالم وتطبيقـها مابعد اجلائحة),
ـضي بـاجتـاه الـتـنـسـيق مـؤكـدا (ا
والـتـواصل ب الـطـرفـ لـتـحـقيق

شتركة). مايخدم األهداف ا



ومـة التيار  اعـادته  الى العـمل لد
الــكـهـربــائي خـدمــة لـلـصــالح الـعـام)
واشــــار الى انه (بــــجـــهـــود الــــفـــريق
الــهـنـدسي والـفـني فـي مـركـز صـيـانـة
الـلطيفية  بحـضور مسؤول الصيانة
حـامـد حسـ عـلي   وبـالتـنـسيق مع
ـنــطـقـة الـوسـطى مالكــات  مـشـاريع ا
لــنــقل الــطــاقـة    تــنــفــيـذ عــمــلــيـة
اســتــبـدال مــحــولـة 33 -132 كي في
وزيادة سعتها من 25 الى63 كي في
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلى زيـــادة األحـــمـــال
ـومـة الـتـيـار الـكـهـربائـي) وتابع ود
ان (مـالكــات جلـــنــة الـــتـــجــاوزات في
مـركـز صـيانـة الـرشـيـد قامت بـحـمـلة
لــرفع جتـاوزات في مـنــطـقه الـسـوق 
وتـمت إزالـة  الـتـجاوزات عن الـشـبـكة
الـكـهربـائـية  وأخـذ تـعهـدات قـانونـية
بــعـــدم تــكــرار ذلك  اذ بــلــغت حــاالت
التجاوز 28 حـالة   رفعها بالكامل
و14 حـالة تـبـليغ لـتسـديد مـا بذمـتهم
من مـبـالغ  وفي حـال الـتأخـيـر سـيتم
اتــخــاذ اإلجـراءات الــقــانـونــيــة بـحق

 .( اخملالف
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افتـتح وزير االتـصاالت أركـان شهاب
أحــمـد الــشــيـبــاني مــؤتـمــر مــشـروع
الـتحـول اإللـكـتـروني حملـافـظـة ديالى
وبـحـضـور احملـافظ مــثـنى الـتـمـيـمي
حــيـث قــدم فـــريق وزارة االتـــصــاالت
ومدير عام الشركة العامة لالتصاالت
ـعــلـومــاتـيــة أسـامــة جـهــاد قـاسم وا
ـعـلـومــاتـيـة يـاسـر ومـديـر مـديــريـة ا
ـيـا عـامـر عـبــد اجلـبـار عـرضــا تـقـد
مـــفـــصال خلـــطـــة وزارة االتـــصـــاالت
للـتحـول الـرقمي حملـافـظة ديـالى وما
تــــتـــــضــــمن مـن خــــطــــوات الـــــعــــمل
ــتـســلـســلــة لـلــمـشــروع ابــتـداء من ا
إنشـاء غـرفـة مـركز الـبـيـانـات وصوال
إلى تـــدريب الـــكـــوادر لـــلــعـــمل عـــلى
عدة والبرامج األنظمة اإللـكترونيـة ا
التـخـصصـيـة التي يـحـتاجـهـا ديوان
احملـافظـة والـتـشـكيـالت التـابـعـة لـها
ـسـؤولــ في احملـافـظـة و اطالع ا
على إمكـانيـة الشركـة العـامة في هذا
اجملال ومشـاريع التحـول اإللكتروني
الــتي تــعــمـل عــلى تــنــفــيــذهــا وزارة

االتصاالت 
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كما أكد الشيباني أن (التجربة احلية
للتحـول اإللكتـروني في دوائر الدولة
ـحـافـظـة ديـالى وضـرورة اخلـاصـة 
اإلجــابــة الـــســريــعــة الـــتي وفــرتــهــا
الـوزارة عــلى جـمــيع االسـتــفـسـارات

طروحة).   ا
يذكـر أن الـبـرنامج احلـكـومي تـضمن
ضــــرورة الـــتــــحـــول نــــحـــو الــــعـــمل
اإللــكـتــروني في دوائــر ومــؤســسـات
الــدولـــة والـــذي تــعـــمل عـــلــيه وزارة
االتـصـاالت وبــشـكل مـبــاشـر من قـبل
الـــكـــوادر اخملـــتـــصــة لـــلـــوزارة وفق
ا يـعكس ـستـقبـليـة لهـا و اخلطط ا
رغبـة احلـكـومـة في إحـداث طـفرة في
الـعــمل الـوظـيــفي  وتـقــد خـدمـات
ــيــزة لــلـــمــواطــنــ والــذي ســوف

الـتعـامُـل مع جـهاز  GPR إبتـداء من
مــيـــكــانــيـــكــيــة تــركـــيــبه وتــفـــكــيــكه
ُــنـــظــمــة وتــوصـــيالته واإلعـــدادات ا
لــلـجــهــاز وقــد  تـخــصــيص الــيـوم
الـرابع من الـدورة لـلـتـفـسـيـر احلقـلي
لِـمُـخـرجـات اجلـهـاز وشـرح مُـخـتـصر
Rad ) لِـطـريـقـة الـتـعـامل مع بـرنـامج
Explorar) اخلــــاص بــــاجلـــــهــــاز ثم

.GPR العمل احلقلي بِجهـاز
ــــتـــحـــدث الـــرســـمي لـــوزارة اعـــلن ا
ــشـهـداني ان وزيـر االتـصـاالت رعـد ا
االتـــصــــاالت اركـــان شـــهــــاب احـــمـــد
الـشـيـبـاني اجــرى جـولـة تـفـقـديـة مع

هل يعـلم العـراقـيون ان في بـلدهم الـعراق
مـا يـقـدر بـحـوالى 27 مـلـيـون لـغم أرضي
وذخائـر غيـر متـفجـرة- وبعـضهـا مطـمور

في األرض
ي لـزيادة امس  4نيـسـان كان الـيـوم العـا
الوعي حول األلغام األرضـية لكنه مر دون
اي ذكـــر رســمـي او مــجـــتـــمــعـي او حــتى

اعالمي لهذه الكارثة في العراق. 
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تــوصف األلـغــام في الــعــراق بـانــهــا عـدو
صامت ومـوت مؤجل ومـشكـلة األلـغام في
الــعــراق شــاهـد حـي عــلى تــركــة احلـروب
الطـويلـة الـتي خاضـهـا العـراق. وقد امـتد
انــتـشــارهــا عـلـى الـشــريط احلــدودي بـ
الــعـراق وإيــران وصــوالً إلى احلــدود مع
الكـويت لـكـنهـا حـسب الـتقـاريـر الرسـمـية
تعد مـشكلـة أمام التنـمية في 15 محافظة

عراقية.
ــنـــتـــشــرة بـــ احلــدود تـــقــدّر األلـــغـــام ا

ـا بـ 25 الـعـراقـيــة واإليـرانـيـة 
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و 27ملـيـون لـغم أرضي اعتـمـاداً عـلى ما
 اســتــيــراده وتــصـــنــيــعه خالل حــقــبــة
نـصرم.  8مالي الثـمانـينـات من القـرن ا
منها في إقليم كردستان شمال العراق.

ـتـحـدة كـافـة ويـدعـو األمـ الـعــام لال ا
الــبـلــدان إلى تــنــظــيم اســتـخــدام األلــغـام
ضادة للمركبات أيضا. فهذه األسلحة ال ا
تـزال تـتـسـبب في إصـابـات كـثـيـرة تـلـحق
. وتقيد هذه األسلحة حركة دني غالبا با
ــسـاعــدة اإلنــسـانــيــة وجتـعل الــنـاس وا
األرض غير صـاحلة للـزراعة وحتول دون
ــاء والــغــذاء ــواطـــنــ عــلى ا حــصــول ا
ــوت الــنـاس أو والــرعـايــة والــتــجـارة.و
يــفـقــدون أطــرافــهم كل يــوم وهم يــطـؤون
لــغــمـــا أرضــيــا. ويــحــدث ذلـك غــالــبــا في
ــدنــيــون هم أغــلب الــبــلــدان اآلمــنـة  –وا
الــضــحـــايــا. وتــعــالج اتـــفــاقــيــة األلــغــام
ضادة لألفراد أو اتفاقية حظر األرضية ا

األلـغـام هــذه اآلفـة. فـهي حتــظـر تـكـديس
ضادة ونقل واستعمال األلـغام األرضية ا
لألفراد وتطلب إلى الـبلدان تـدمير ما في
أرضـهــا مــنـهــا وتـطــلب إلى الــدول الـتي
تكون في وضع يتيح لها مساعدة البلدان

ساعدة. تضررة توفير تلك ا ا
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متدة مئات القرى والتجمعات السكانية ا
من “بـنــجــوين وجـوارته ”أقـصى شــمـال
الــعـــراق وصــوالً إلى “رأس الــبـــيــشــة-”
مـحــافـظــة الـبـصــرة في أقـصـى اجلـنـوب
يهـددها نـحو 27 ملـيـون لغم مـزروع مـنذ
ـاضي. حـصـدت هـذه ثـمـانـيـنــات الـقـرن ا
األلغام حـتى اآلن آالف األشخاص فـقتلت
كثيـرين وبتـرت أطراف آخـرين حتى بات
يـطـلق عــلى قـرى حـدوديـة بــأكـمـلـهـا ومن

بينها قرية الطعان “قرى العرجان.”
زروعـة باأللغام بنحو 6 ساحات ا تقدر ا
آالف كيـلومـتر مـربع تضم حـقوالً زراعـية
ــكن اســـتــغاللــهــا ومــراعي خـــصــبــة ال 
بـســبب اخلـطـر إلـى جـانب تــعـطّل فـرص
إنـشـاء مــشـاريع صـنــاعـيـة واسـتــثـمـاريـة
فيها فضالً عن توقّف تقد اخلدمات من
طـرق ومـدارس ومـراكـز صــحـيـة مـا يـدفع

الى هجرة سكانها عنها.
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وتـكـشـف اإلحـصـائــيـات الـرســمـيـة أن مـا
مــســاحــته 1700 كــيـــلــو مــتـــر مــربع من
األراضي العراقية ملوثة بـ 27 مليون لغم
ـنفـجرة ـقـذوفات غـير ا وملـيون طن من ا
ـجــمـوعــهـا تــهـديـداً بـعــد الـتـي تـشـكـل 

مــبـــاشــراً لـــقــرابــة 2117

جتـمــعـاً مــدنـيـاً يــعـيش فــيـهــا قـرابـة 2.7
مـــلـــيـــون مـــواطن عـــراقـي. والـــنـــتـــيـــجــة
ــركـز اإلجــمـالــيــة الــتي تــوصل إلــيـهــا ا
تـكـشف أن عـدد مـبـتـوري األطراف بـسـبب
األلغـام في الـعراق يـتـراوح ب 80 و100
ـــا يـــزيـــد من خـــطـــورة ألف شـــخـص. و
مشـكلـة األلغـام في العـراق هو عـدم وجود
ــة تـوضـح مــكـان خــرائط عــســكــريــة قــد

انتشار حقول األلغام.
ــشــكــلــة تـلــقي ونــتــيــجـة ذلـك فـإن هــذه ا
بـظاللـهـا عـلى جـهـود احلـكـومـة الـعـراقـية

d∫ رجل مبتور االطراف بسبب االلغام

العمل على تنفيـذ التصاميم اخلاصة
ـوازنة بهـا) مـشـيراً الى ان ( اقـرار ا
ســيـــخــفـف من كــاهـل امــانـــة بــغــداد
ــالــيـة وســيــوفــر الـتــخــصــيــصــات ا
ـطـلـوبـة عـلى الـرغم من ان مـشـروع ا
نهضة بـغداد يعتمـد على ادارة مثلى
للـموارد عـبر حتـشيـد جهـد الوزارات

واسنادها في العمل اخلدمي ).
الية واكد ان ( توفر الـتخصيـصات ا
ـــوارد واســــنــــاد الــــوزارات وادارة ا
بــشـــكل صــحـــيح ســيـــســرع في زخم
دينة بغداد). تازة  تقد خدمات 
وأعــلـــنت كــتــلـــة ائــتالف الـــوطــنــيــة
الــنــيـــابــيــة عن قــيـــام الــنــائب كــاظم
الـشـمــري بـجــمع تـواقـيع  83 نـائـبـاً

الستجواب أم بغداد . 
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وذكــرت الــكــتــلــة في بــيــان امس (ان
الـنـائب الـشـمـري جـمع لـغـايـة الـيـوم
الثالثاء تواقيع 83 نائباً الستجواب
السيـد أم بـغداد حـول عدة مـلفات
ومن خالل االســـتــجــواب ســـتــتــضح

الكثير من األمور للرأي العام).
ـجــرد اسـتــئـنـاف وأشـار الى أنـه "(
مــجــلس الــنــواب جلــلـســاتـه سـيــتم
تـقــد األســئـلــة الى رئــيس اجملـلس

لتحديد موعد االستجواب).
وكشـفت وزارة الـتخـطـيط  عن ثالثة
رورية مشاريع لتـخفيف الزحـامات ا

في بغداد.
ـــتـــحـــدث بـــاسم الـــوزارة إن وقـــال ا

(الزخم الذي تـشهـده العاصـمة ومدن
أخرى تعـود لسبـب  األول  الكـثافة
السكـانية في بـغداد ألن عدد سـكانها
ـئـة من مجـموع يشـكل تـقريـباً 21 با
ســـكــــان الـــعــــراق والـــثــــاني أعـــداد
الــســـيــارات الــكـــبــيــرة الـــتي دخــلت

البالد).
ولــفت إلـى أن (الــتــوجُّـه اآلن يــســيــر
بــاجتــاهــات عــدة  األول  الــتــركــيـز
ضي بتنـفيذ مشروع والتأكيد عـلى ا
ـعــلق ألنه ســيــخـفف مــتـرو بــغــداد ا
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أعلن أمـ بغـداد عالء معن عن خـطة
ـوذجية لتحـويل مداخل بـغداد الى 
جار تنـفيـذ تصـاميمـها   مـشيراً الى
ـوازنـة سـيسـرع في تـقد ان اقرار ا

دينة بغداد . تازة  خدمات 
ونقل بـيـان لالمـانة قـوله خالل جـولة
له لالطالع عـلى اعمـال اكـسـاء مدخل
بغداد بابل ان (حملة االكساء الكبرى
ضمن مشروع نـهضة بغـداد مستمرة
نـاطق الـعاصـمـة ونسـتـثمـر اوقات
احلــظــر لــيــومي اجلــمــعـة والــســبت

اسبوعياً لتنفيذ اغلب اعمال االكساء
ــروريــة في االيـام لــتـجــنب الــعــقــد ا

االخرى).
وتــابـع ان ( اعــمــال تـــطــويـــر طــريق
ساحة بغداد بابل تتضـمن اكسائه 
واصـفات فنية 16 ألف متر مربع و
عالـيـة تتـنـاسب وطبـيـعة اسـتـخدامه
من قـبـل الـشــاحـنــات ذات احلـمـوالت

الكبيرة)  .
واضــاف ان ( هـنــاك خــطـة طــمــوحـة
لــتــطــويـر مــداخل بــغــداد الــرئــيــسـة
وذجية جار وحتويلها الى مـداخل 

كـــــثــــيـــــراً مـن الــــزخـم احلـــــاصل في
الـعـاصــمـة واالجتـاه الـثــاني إنـشـاء
طـريق حـولي حـول الـعـاصـمـة بـغداد
أيـضـاً يــسـحب جـزءاً كــبـيـراً من هـذا
ــوجــود داخـل الــعـــاصــمــة الــزخـم ا
ــشـروع الـذي بـيــنـمــا الـثــالث وهـو ا
أعـدت فــيه وزارة الــتـخــطــيط دراسـة
مـتـكـامـلـة وهـو إنـشـاء مـديـنـة إدارية
جـديـدة في أطـراف الـعـاصـمـة بـهدف
امتـصاص أو تـقـليل الـزخم احلاصل
في مــركــز بــغـداد).وأوضـح أن (هـذه

دينة اإلداريـة ستسـتوعب وستضم ا
جــمــيع مــؤســســات الـدولــة بــدءاً من
ـمــتـد من نــصب الـشــهـيـد الـشــريط ا
شـرقــاً إلى نـصـب اجلـنــدي اجملـهـول
) مــؤكــداً أنــهــا (ســتــنــشــأ في غــربــاً
ـديــنـة بــسـمــايـة ـقــابـلــة  ـنــطـقــة ا ا
السـكـنيـة وعـلى مـساحـة تـتراوح من
كيلـو متـرا مربـعاً لـتكون 30 الى 50  
مــجـمــعــاً لـلــمــؤسـســات احلــكـومــيـة
ة الواقـعة ضـمن شـريط بغـداد القـد

ما سيسهم في تقليل الزخم).  عالء معن
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وزيـر الـتـربـيـة حــمـيـد الـدلـيـمي خالل
زيارتهم التـفقدية لـلمراكز االمـتحانية
لـطــلـبــة الـتــمـهــيـدي (اخلـارجــيـة) في
محافظة ديالى برفقة كل من مدير عام
الــتـعــلــيم الــعــام واألهــلي واألجــنـبي
مـحـمـود حـسـ الـقـيسـي ومـديـر عام
تربية ديـالى جعفـر معن الزركوشي و
سـيرة التـعليـمية ـضي با اكد على (ا
نشود منها ) والوصول الى الهدف ا
مـبـيـنـاً ان (تـلك الـزيـارة تنـدرج ضـمن
توجيهـات دولة رئيس الـوزراء السيد
مصطفى الـكاظمي عـلى ابقاء تواصل
ـسـؤولـ مـبـاشر الـسـادة الـوزراء وا

ــيــدان الــتــربــوي والــتــعــلــيــمي مع ا
واخلــدمي في مــحــافـظــات الــبالد من

واطن ). اجل خدمة ا
كما حتدث الشيباني مع مجموعة من
الـطـلــبـة داعـيــاً الى ( اسـتــثـمـار هـذه
تاحـة لِما لهـا من أثر طيب الفرصـة ا
في نفوس اسـرهم فضال عن انـعكاس
ذلك الـــنـــجــاح عـــلى بـــنـــاء اجملـــتــمع
وتــطــوره  مـؤكــدا تــســخــيــر جــهـود
وزارة االتصـاالت وكوادرهـا لـلتـعاون
مع وزارة الــتـــربــيــة لــدعم الـــتــعــلــيم
االلـكـتــروني واكـمـال الــعـام الـدراسي

احلالي) .

للبدء بـثورة عمرانـية أفقيـة للحد من أزمة
الـسـكن. كــمـا أن انـتـشــار هـذه األلـغـام في
نـاطق احلـدوديـة الـغنـيـة بـالـنفط بـعض ا
ـزارع يــحـد من فــرص اســتــثـمــارهــا في ا
اجلـنــوبـيــة والـشــمـالــيـة. وفـي ضـوء هـذا
ـتـحـدة بـأن ـنـظـمـة األ ا أوصى تـقـريـر 
التخلص من األلـغام في معـظم احملافظات
الـعـراقـيـة يـعتـبـر واحـداً من أهـم األهداف
ـاء الـتي تـسـبق عــمـلـيـات الـتـطـويـر واإل

الداخلي.
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تشيـر بيانـات األجهـزة األمنيـة في العراق
إلى أن عـــددا مـن مـــنـــفـــذي الـــعـــمـــلـــيــات
االنـتحـاريـة في الـعـراق يـسـتـخـدمـون تلك
األلغـام في تفـخيخ الـسيـارات "فهي قـنابل
رخــيـــصــة ومـــتــوافـــرة بــكــثـــرة في أيــدي

" اإلرهابي
تـحدة يتطلب نـظمة األ ا ووفق تقرير 
الــبــحـث عن هــذه األلـــغــام نــحــو 19 ألف
مـتــخــصص في إزالــتـهــا; وهــو رقم أعـلى

توفر.  بست ضعفاً من العدد ا
ـهـمة تـسـتـلزم ويكـشف الـتـقـرير أن هـذه ا
عشـر سنوات للتـخلص من جميع األلغام.
ـذكر أن عـضـــــــــويـة الـعـراق في مـنـظـمة يُ
أوتـــــــــــاوا حلـــظــــر األلـــغـــام تـــــــــــلـــزمه
وجـــــــودة بالتخـلص من جميع األلـغام ا
في أراضـــــــــــيه في نـــهـــايـــة عــام 2018
ــنـــظـــمــة.لـــكن ذلك لم ـــوجب قــوانـــ ا
يـحـصـل ر غم اجلــــــــهـود الــتي بـذلت في

حينه

 —bB « 5

Husseinalsadr2011@yahoo.com

qO d  v Ë_« Èd c « w  WM e  WH Ë

 wM ËeI « œu  bO « —u b « VO («

qNKN  b  rOF

دوسلدورف

Ë« W U ≈ ¡«—“u « fOzd  o  q

ø 5E U;« 5OF

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6935 Wednesday 7/4/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6935 االربعاء  25 من شعبان  1442 هـ 7 من نيسان (ابريل) 2021م

-1-
لـئـن أغـمَضَ احلِــمـامُ جَــفـنـيـك عـلى حِــ غِـرّةٍ وحَـرَمَــنـا في  2020/4/7  حــتى من

توديعك فانك لم تغب عنا االّ بجسمك  واالّ فأنت مقيم في األعماق ..
وأنت حاضر بفكرك وأدبِكَ وآثارِكَ :

اذا ما اختفى جسد في التراب 
آثر ال تختفي  فانّ ا

-2-
لـقد سـميّـنا عام  2020 عـام احلزن فـلقـد كان شـديد الـوطأة بـأهواله وفـجائـعه لقد

كان رحيلك عنا منعطفا ب مرحلت :
ُـعْـتِمـة واخـرى تـكاثـرت عـلـينـا فـيـها مرحـلـةٍ كـنت فـيهـا الـبـدر الوضـيء في اللـيـالي ا
ٍ انطفأتْ أمواجُ السَنَا السحائب الداكنة وغاب عنا فيها ألالؤك فاصطبغت بلونٍ قا

وافتقدنا بَرِيقَكَ الفريد .
-3-

إنّكَ يا أبا صالح :
واهب وأنت الوتر في الرجال : رجل نادر في السمات وا

كنت ذا فِكْرٍ وقّاد 
وشِعْرٍ أَخّاذ  

وخُلُقٍ كر 
وإخاء نَقيّ مِنَ الشوائب 

 ونفس وادعة صافية تفيض رقة ولطفاً وحنانا ...
ُ عليك . ُ اليك واألن ولهذا عظُم احلن

-4-
وقـد أصـدرنـا قـبل ان حتل ذكـرى اربـعـيـنيـة الـراحل الـعـزيـز الـدكـتـور الـسـيـد جودت

القزويني ديوانا حمل عنوان :
سافر)  شاعر الى احلبيب ا (فيض ا

انـاً منا ـاضيـة  ا دة ا قـاالت عنه في الـصحف الـعراقيـة خالل ا وواصـلنـا كتابـة ا
بوجوب الوفاء للصديق وبأنَّ الذِكْرَ هو العمر الثاني .

ـان نَـقيَّ الـثـيـاب نـاهـضاً نَمْ قـريـرَ الـعَيْنِ  –يـا أبـا صالح  –فـلـقـد كـنت صادقَ اال
بـخـدمـة الـدين والـعـلم واألدب  ولـيـس لـنـا االّ ان نـدعـو لك الـله الـعـلي الـقـديـر بـرفـيع

الدرجات في جنانه وأنْ يحشرك مع أجدادك الطيب الطاهرين 
وال حول وال قوة االّ بالله العلي العظيم .

-5-                                                 
ذكرياتي مع احلبيب كتاب
ضَمَّ في دَفَتَيْهِ سِرَّ حياتي

ولقد كان (جودت) لي بَدْراً 
ضاءَ لكنْ في حالكِ الظلماتِ
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بغداد

نـشر األسـتاذ طـارق حرب رايـا قال فيه  ان قـرار رئيس الـوزراء بتـعيـ محافظ ذي
ادة  78 مـن الدسـتـور وقال أيـضـا بـعد انـهـاء عمل ـقـررة في ا قار يـوافق سـلـطته ا
ـسـؤول مـجــالس احملـافـظــات انـتــقـلت صالحـيــاتـهـا الـى رئـيس الـوزراء بــاعـتـبــاره ا
باشر عن السـياسة العامة لـلدولة واحملافظ هو الرئيـس التنفيذي األعلى التنفـيذي ا
في احملافظة ونـعتقـد ان القول بصالحـية رئيس الـوزراء بتعيـ احملافظ فيه مـخالفة
ادة (7) منه نتظمة بإقليم في ا قانونيـة ودستورية واضحة فقانون احملافظات غير ا
ا ادة 122/ ثالثـا من الدستور حددتا بـان احملافظ ينتخبه مـجلس احملافظة وطا وا
ادة (1) من الـتعديل الـثاني لـقانون ـوجب ا ان هذه اجملـالس قد  انـهاء اعـمالـها 
انـتـخـابـات مـجـالس احملـافـظـات واالقـضيـة رقم 27 لـسـنة 2019 لـكن هـذا الـتـعديل
نتـظمة بإقليم للقانـون لم ينص على تعطـيل او إيقاف العمل بـقانون احملافظـات غير ا
ـادة (2) مــنه نـصت عـلى : (يــسـتـمـر ـفـعـول بـدلــيل مـا جـاء في ا بل ابـقـاه ســاري ا
ـهام والصالحـيات اخملولة ـمارسة ا احملافظـ ونوابهم ورؤسـاء الوحدات اإلدارية 
ـنتـظمـة بإقـليم رقم 21 لـسنة 2008) وبـالتـالي فان لـهم في قـانون احملـافظـات غير ا
تـلك حق تعي احملافظ الن تعـيينه كما بينـا دستوريا وقانونيا من رئيس الوزراء ال 
قبل مجلس احملـافظة باالنـتخاب ولكون مـجالس احملافظـات انتهت دورتها االنـتخابية
ولم يـتم الـغـائهـا كـمـا ان قانـونـهـا ال يزال نـافـذا وبالـتـالي فـان السـيـد رئـيس الوزراء
ـتـلك صالحــيـة الـتـكـلـيف فـقط ولــيس الـتـعـيـ الن الـتـعــيـ لـلـمـحـافظ ال يـكـون اال
ادة 26 من قـانون احملـافـظات رقم ـرسـوم جـمهـوري أمـرا او حكـمـا حـسب نص ا
رسوم جمهوري ) 21 لسنة 2008 والتي نـصت على : (يصدر امر تعي احملافظ 
 كما قـال األستاذ طـارق حرب بان صالحـيات اجملـالس بتعـي احملافظ انـتقلت الى
رئــيس الـوزراء كــون احملـافظ اعــلى سـلــطـة تـنــفـيــذيـة في احملــافـظــة ورئـيس الـوزراء
باشر لـلسيـاسة العـامة للـدولة وهذا الـقول محل نـظر فاذا كان ـسؤول التـنفيـذي ا ا
ـكـن ان تـنـتــقل الـيـه صالحـيـة مــجـالس احملــافـظــات في تـعــيـ احملـافظ هــنـاك من 
ـكن ان ـلك حق اإلقـالـة  فـسـتــكـون جملـلس الـنـواب ولـيس لـرئـيـس الـوزراء الن من 
تلك صالحية اقالة لك حق التعـي اذا تعطلت سلطة التعيـ كون مجلس النواب 
ـتلـك سلـطة حل مـجـلس احملافـظة ادة  ( /7ثـامـنا/2) كذلك  احملـافظ حـسب نص ا

ادة (/20ثانيا )  وبالتالي نخلص الى النتائج التالية: حسب نص ا
ـتلك حـق التـكـليـف بالـقـيام 1- فـيـما يـخص احملـافـظ فـان الـسـيد رئـيس الـوزراء 
لك صالحية انهاء هذا التكليف. تلك صالحية التعي كما انه  هام محافظ وال 
ـتلك السيد رئيس الوزراء رسوم جمهوري ال  عيـن  2- فيمـا يخص احملافظ ا
ـادة (/7 حق اقـالــتـهم بل يـقـتـرح عـلى مـجـلـس الـنـواب إقـالت احملـافظ حـسب نص ا

ثامنا/2).
تـلك السيد 3- فيمـا يخص نائبي احملـافظ فمن  تعيـينه من مجلس احملـافظة فال 
ـادة (38) من رئـيس الـوزراء حق اقـالـته بل يـقــتـرح عـلى مـجـلس الـنـواب ذلك الن ا
قـانـون احملـافـظـات رقم 21 نـصت عـلى: (تـسـري عـلـى نـائـبي احملـافظ احـكـام اقـالـة
ـنـصوص عـلـيـهـا في هذا الـقـانـون) امـا بالـنـسـبـة لنـواب احملـافـظـ الذي احملـافظ ا
يكلفون من السيد رئيس الوزراء فيمكن انهاء تكليفهم بنفس الطريقة التي كلفوا بها.

4- ان الـفـراغ الـقـانـوني الـذي تــركه انـهـاء اعـمـال مـجـالس
احملـافـظـات يـسـتـوجب تـعـديل قـانـون احملـافظـات رقم 21
لـسنة 2008 واضافـة مواد تـعـالج حاالت الـفراغ عـند ل
مــجــالـس احملــافــظــات او انــتــهــاء دورتــهــا وعــدم اجــراء
االنـتـخـابــات لـهـا فـيـمــا يـخص تـعـيـ واقــالـة احملـافـظـ

. ونوابهم والقائمقام
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تـمـر الـيـوم سـنـويـة رجل طــيب ( قـاسم مـوسى الـفـرطـوسي 1940 ــ 2014) والـذي
اء الـفرات روحا وبـقصب األهوار مـشهدا وقـرأ لنا بـتفاني وعـشق كل بيئة ارتوى 
كـان وموجوداته  عاش في كـنف والدته في هور الصـح وصبـاه في قضاء اجملر ا
الـكبيـر .ثم مارس الـتعلـيم مهـنة في العـمارة وبغـداد  وطوال هـذا العمـر .كان الرجل

ــكـان يـســبح في أخــيـلــة األنـثــروبـولــوجـيــا  يـدرس ا
كن ويـبـحث في موجـوداته ويـشعـر قـارئة ان الـبـيئـة 
ان تـصـنـع ألهـلـهــا خـصـوصــيـة مـعــرفـة دقـيــقـة بـكل

ها وأحالمها.   عوا
ـــــكــــان وارثه الــــلــــغـــــوي والــــتــــاريــــخي كــــتب عن ا
واألســـطـــوري .وكــــان من الـــذيـن أرادوا فك الـــغـــاز
األيــشـنــات وتل حــفـيظ ورؤى اخــرى تـعــامل مـعــهـا

كان وحضارته السومرية البعيدة.  بهاجس ا
اعــتــرف انـي تــعــلــمت من دراســات قــاسم مــوسى
الفـرطوسي الكـثير .ولكـني لم التق به  ومتى أردت
ان اســـتـــفــيـــد من رؤاه ودراســـاتـه ذهــبـت ال قــرأه
وأشـيــر الـيـه انه مـعــلـمــا ورائـدا وعــاشـقــا بـالـروح

ـكـان وارثه الـبـشـري واحلـضـاري والـبـيـئي والـبـصـيـرة الى ا
واالجتماعي..

مـات قـاسم الـفـرطـوسي بـرحـيل حـزنت مـعه قـصـبـات الـهـور ومـشـاحـيف الـصـيـادين
ـعـدان اآلتـ مـن جـبـهـات ومـواويـل مـعـدان اجلـامــوس وبـائـعــات الـقـيــمـر واجلـنــود ا

احلروب. 
اء وطائر الـفالمنكـو والسنونـو والبش واحلذاف .هو هذا الرحـيل الذي تؤثثه دمـوع ا

كان كل اهتمامه.   فقدان محزن لرجل أعطى لثقافة ا
عـاش مـعـلـمـا وبـاحـثـا ووجه ثــقـافـيـا واجـتـمـاعـيـا .وابـقى لـنـا

عناوين مهمة في اإلرث الثقافي لعالم األهوار.  
كان اجلنوبي لـروح هذا الرجل الطيب بركات لهـذا يزف ا
الـذكـرى ومـدائح الـريح والقـصب ونـايـات الـصـيادين وهم
يـدفـعـون الى أعـماق الـهـور مـرادي شـخـاتـيـرهم في رغـبة
مـنـهم لبـنـاء صرحـا من الـقصب لـهذا الـرجل الـرائع الذي

اسمه قاسم موسى الفرطوسي.  

عمال يرفعون التجاوزات عن شبكة الكرخ
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يـساهـم في رفع الـروتـ عنـهم وذلك
من خالل اإلمــكـانــيـات الـفــنـيــة الـتي
تـمــتــلـكــهــا كـوادر وزارة االتــصـاالت
وشـركـات الـقـطـاع اخلـاص الـسـاندة
لــهــا.ونــظـمَ مــركــز بــحــوت الــطــاقــة
ُـتجـددة والـبـيـئة الـتـابع إلى هـيـئة ا
الـبحـث والتـطـويـر الـصـنـاعي إحدى
ـعادن تـشكـيالت وزارة الـصـنـاعـة وا
ـــسح دورة تــــدريـــبــــيــــة عن طُــــرق ا
األرضي والكشف عـن ما حتت سطح
األرض بــــإســـتــــخـــدام جــــهـــاز رادار

اإلختراق األرضـي.
وتــضـــمــنــت الــدورة بـــيــان أهـــمــيــة
وتـطـبـيــقـات عـلم الـتــحـسُس الـنـائي
وطـبــيـعــة عــمل مُـخــتـبــر الـتــحـسُس
النـائي وأجـهـزته احلديـثـة وبـرامجه
ُــتــخـــصــصــة ذات الــتـــشــغـــيــلــيـــة ا
الــتــطــبــيــقـات الــواســعــة والــتي من
أهمها جهاز رادار اإلختراق األرضي
الــذي يـعــتــمـد عــمــله عــلى مــبـدأ بث
مـوجـات كـهـرومـغـناطـيـسـيـة ومن ثُمَ
إسـتـالمـهــا من بــعـد اِنــعــكـاســهـا او
ُـخـتـلـفـة اِنـكـسـارهـا عـنـدَ األجـسـام ا
حـيث ان عُـمـق اإلخـتـراق لــلـمـوجـات
الرادارية يـعتـمد عـلى طبيـعة الـتُربة
ـــوصـــلـــيــة ونـــســـبـــة الـــرطـــوبـــة وا
الكـهربـائيـة في تلك الـتُربـة إذ تُعـتبر
تقنـية رادار اإلختراق األرضـي فعالة
جـداً فـي الـدراســات الـبــيــئـيــة حـيث
يُمـكن الكـشف عن التـلوث الـناجت من
ــخـتــلف أنــواع الــســوائل من خِالل مُ
واقع األثرية التغير في اخلواص وا
ــواقع وغــيـــرهــا إلخــتـــيــار أفـــضل ا
ـنـظـومـات التي لِنـصب الـشـبـكات وا
ُتجددة و ان ما يُميز تعمل بالطاقة ا
هذه الطـريقـة هو الـسُرعـة في إعطاء
النتـائج حيث تـظهر الـنتـائج األولية
مُباشرةً على شاشة اجلهاز وبوجود
ـدفوعـة يدويـاً او استـخدام العـربة ا
سح مُمكنة ركبة ما يجعل عملية ا ا
لِعـدة كـيـلـومتـرات في الـيـوم الـواحد

وبِـذلك يُـمكـن إجراء مـسح دوري عـلى
مـــنــطـــقـــة مـــا وإكــتـــشـــاف اي بــوادر
ُـمـكن ان لـلـتــسـرُب أو الـتـلــوث ومن ا
يُثبت اجلـهاز في موقع مـع ويُعطي
قـراءات دورية بـحـيث يـصـبح كـجـهاز

مُراقبة مُستمـر .
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كمــا تـنـاولت الـدورة حملـات تعـريـفـية
عن مُعادالت ماكـسويل و تأثـير دوبلر
ــوجـــات ضِــمـنَ الــغالف وإنــتـــشـــار ا
ـبـاد اجلـوي وكــذلك الـتــطـرق إلـى ا
األساسية لِعـمل جهاز رادار اإلختراق
األرضي وتــقـد شــرح حــولَ كـيــفــيـة
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الكات الـهندسـية والفـنية في نـفذت ا
قـطاع اطراف الـكرخ  حمالت صـيانة
واســعــة  لــتــحــســ واقع الــشــبــكـة
الــكــهــربـائــيــة ورفع الــتــجـاوزات عن
الـشـبـكـة الـوطـنيـة. وقـال بـيـان تـلـقته
(الـــــزمــــان) امـس انه (بـــــنــــاءا عـــــلى
تـوجـيهـات مـدير عـام الشـركـة العـامة
لــتـوزيع كـهـربـاء بــغـداد حـسـ عـطـا
دهش الزبيدي  وبإشراف مباشر من
مـدير فرع توزيع كهرباء الكرخ  أحمد
الكــات مـــرتــضى ســـعــيــد  نـــفــذت ا
الـهـندسـية والـفـنيـة في قطـاع اطراف
الــكــرخ  حــمـالت صــيــانــة واســعـة 
ـتـابـعـة من مـسـؤول الـقـطـاع عـمر و
فـــائق  لـــتـــحــســـ واقـع الــشـــبـــكــة
الــكــهــربـائــيــة ورفع الــتــجـاوزات عن
الـــشــبــكـــة الــوطــنـــيــة) واضــاف انه
(مالكـات صـيانـة اليـوسـفيـة  تمـكنت
مـن  تأهيل رأس قابلو 33 كي في من
مــحـطـة بــدر الـذي يـؤدي الى مــحـطـة
الــيـوسـفـيـة ,وتــبـديل اسالك وعـوازل
ض.ع  وسحب اسالك متدلية  حيث

كاظم الشمري
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مــعـارك ســابـقــة إنه اجملــرم في صـورته

ثالية. ا
فــقـد جـاءت األبـسـط واألكـثـر سالسـة في
الـفـيـلم فهـو مـجرد مـجـرم عـادي يعـتـمد
بـحيـاته على السـرقات البـسيطـة من هنا
وهــنــاك وجـلــبه مــعه هــادي لـيــســاعـده
بـخــبـرته فال يـحـتـاج إلى دوافع خـاصـة
ألي مـن أفـعـاله وقــد أثـبت مــحـمـد فـراج
مـوهبته السـلسة في دور لم يخـتلف عما
قـدمه سـابـقا; لـكن في الـوقت ذاته أضفى
عـليه الـكثـير من الواقـعيـة ومثّل بـالفعل
جـانب اإلثارة األهم في الفيلم فلوال أداء
شاهد باخلوف أو ا شعـر ا ميز  فـراج ا
الـقـلق عـلى بـطـلـته خـاصـة مع الـضـعف

الواضح في شخصية شريكه.
عـندما يبقى الـلص سيد وحده في الفيال
يـشـرب خـمـرا ثم يـفتح مـوبـايل يـاسـم
ويـشاهد صـورها ويف بـجمالهـا فيتجه
لـسـريرهـا! ويبـدأ في تـأملـها وهي فـاقدة
لـلوعي إثـر ضربـة على رأسـها وفي هذه
األثـناء تستيقظ لتجد نفسها بهذا القرب
مـن الرجل الـقـبيـح واخمليف وهـو يـبدي
جتـاههـا حنانـاً مفـاجئاً ويـطلب مـنها أن
تــلـمس وجــهه لــيـحــظى مـنــهـا بــبـعض

احلنان احملروم منه لقبحه.
ثم يــبــدأ في سـرد قــصـته لــهـا حــ كـان
صـبـياً وتـسـلل لـيتـفـرج على امـرأة تـلد.
يـبـدو أنه شـعـر بـالـرغـبـة تـغـزوه في ذلك
ــشـهـد الـقـد وهـا هـي الـرغـبـة تـعـود ا
إلـيه اآلن هـذا ما نـحدس به لـكن الفـيلم
ال يــخــبـرنــا به مـبــاشـرة وتــســتـغل هي
ـوقف لصاحلها فتطلب منه أن يحررها ا
مـن احلــبــال وبـــاســتــردادهـــا جــزءاً من
ـقـاومــة وتـضـربه حــريـتـهــا تـعـود إلـى ا

بسك في ظهره وتهرب.
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ا تفـكر به ياسـم منى مـحاكاة نـفسيـة 
زكي فـكـأنـها بـالـغرفـة احملـصنـة بـسجن
مع اضـطراباتها وقلقـها واوجاع حملها
تـفقـد الوعي بشـكل مفاجئ بـعد تصـديها
حملـــاولـــة "ســـيــد: الـــدخـــول من فـــتـــحــة
الـتكييف للغرفة احملصنة ويعبر اخملرج
ــؤقت ــشــهــد فــقــدانــهـا ا عن الــفــكــرة 
لـلوعي وحلمها بـالغرق في عمق البحر
ـشـاهـد من أفالم أمـيـركـيـة الـذي يــذكـر 
تـنتمي لـنفس النـوع ويتقـاطع أيضاً مع
" مــشـــهــد مــشــابه في فـــيــلم "أدريــنــالــ
لــلــمــخــرج نــفــسه.يــتــزامـن هــذا الــغـرق
الـرمـزي الـذي يـشي بـعـجـز يـاسـم عن
الـتصرف مع مـحاوالت اللصـ البائسة
عـزولة ومنـها مثالً في اقـتحـام الغرفـة ا
ياه إلى الداخل لـتخويفها من تـسريب ا

الغرق.
تـتـرجم منى زكي بـأسلـوب تـمثـيلي رائع
المح وجــــهــــهـــا تــــتــــرجم مــــنى زكـي 
وانـقباض عـضالتها وبـالتأكيـد بنظرات
" الـنفـسـية عـيـنيـهـا عن مـعانـاة "يـاسمـ
ومـشاعرها الـدقيقة الـتي بسقـوطها إلى
ـا قـعــر مـخـاوفـهـا والعـتـقـادهـا أنـهـا ر
تــكــون قــد خـســرت بــالــفـعـل جـنــيــنــهـا
ـقاومـة ضد الـلص تـستـيقظ لـتواصل ا
دون خـوف يــهـديــهـا حــدسـهــا إلى فـتح
احلــاسـوب الـشــخـصي جلـاســر وهـنـاك
سـتـكـتـشف فـضـائـحه وفـسـاده ويـتـغـير

موقفها من كثير من األشياء.
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الحظ انه يوجد شبه فضيع ب الفيلم ا
Panic والــفـيــلم االجـنــبي غـرفــة الـرعب
"Room الـذي أخرجه ديفيد فينشر عام
2002.  مُــشــاهــدة "الــصــنــدوق األسـود"
تـــؤكّــد أنّ األمـــر لــيس "مـــجــرّد تـــشــابه"
بينهما فكرةً وأجواء بل نسخ لتفاصيل
ومَـشـاهـد وحلـظـات ذروة بـيـنـمـا الـفـرق
الـوحـيد يـتـمثّل في إضـافـة "كلـيـشيـهات"
درامـية مصرية عليه.لكن ما يثير احليرة
واالزعـــاج ان من يـــقـــتــبـس من الـــفــيـــلم
االجـــنــبي لـم يــدرك مـــكــامن الـــبــروز في
الـفـيـلم! فـالـفـيـلم االجـنـبي تـمـحـور حول
كن فـتـحـها الـغـرفـة احلصـيـنـة الـتي ال 
ـنـزل جـودي وحتــتـمي فـيــهـا صـاحـبــة ا
فــوســتــر وهــذا هــو الــذي مــنح الــفــيــلم
االجـنـبي حـيـوية فـي فيـلـمـنـا  حتويل
ــا جـــعـل كـــاتـــبــا الـــغـــرفـــة الى فـــيـال 
الــسـيـنــاريـو يـغـرقــنـا في فـوضى فــقـلـد
الـنسخـة االجنبيـة في مسألة الـفوبيا من
رتـفعـة لكن لم يـدرك الهدف من االمـاكن ا
ذلك لـذلك جاءت اضافة زائدة على الفيلم
ألنـها لم توظف لـصالح الفيـلم.  فالغريب
الــذي نــثــيـره هــنــا كــيف يـســتــخــدمـون
الــتـفـاصـيل األجـنـبــيـة نـفـسـهـا من دون

إدراك دورها في احلكاية? 
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بغداد

بوستر  فيلم الصندوق االسود

ألجــراء عـمـلـيــة مـفـاجـئـة أي انـه طـارئا
حــصل لـم يـكـن هــو من الــبــدايـة الــدافع

لـــلـــســـرقـــة! ثـم في آخـــر مـــشـــهـــدين 
مــضـاعــفـة هــذا الـقــلق بـاخــتـطـاف األب
ــريـض واألخت من األشــخــاص الــذين ا

أغروه بسرقة األوراق.
االضـطراب الواضح في كـتابة شـخصية
هـادي ولـم يـخــدم مـصــطـفى خــاطـر في
أدائه الــتــمــثــيــلي; بل جــعــله أداء فــاتـر
لـلـغـايـة ومـتوقع وقـدم مـصـطـفى خـاطر
ثير تعثر ا شـخصية الشاب "الغلبان" ا
ـعـتـادة مـع مـحـاولة لـلـرثـاء بـطـريـقـته ا
اسـتدرار تـعاطف من اجلـمهـور بال مبرر
حــقـيـقي عن طــريق الـدمـوع والــتـهـافت

تواصل. ا
ثـالثـا: قد فات الـكاتب واخملـرج ان يبررا
لـلــمـشـاهـد كـيف صـار "هـادي" عـلى هـذا
الـيـقـ من أن يـاسـم سـتـغـادر الـفيال
فـي لـيــلــة عــيــد مـيـالدهـا إذا كــانت هي
نـفـسـهـا قـد غـيـرت خـطـتـهـا في الـلـحـظة
األخـيرة وفضلت البقاء في البيت فكان
يـجب ان يـوضح لنـا صنـاع الـفيـلم كيف
تــوصل لــهــذا الــيـقــ هــادي مــصــطـفى

خاطر.
رابـعا: حاول الـفيلم ان يـب لنـا ان سيد
مـحـمـد فـراج لص عـتـيـق ذو خـبرة لـكن
تــصــرفــات غـريــبــة ظــهــرت عـلـى الـلص
اخلــبـيـر وصـاحـبه فــمـا ان دخال الـفـيال
حـتى كشفا اللـصان اللثام عـن وجهيهما
بـسرعة البرق حلظـة الدخول كأن اللثام
مـجرد كـمامـة وليس إلخفـاء هويـتيـهما!
نطقي أن في الفيال كاميرات مراقبة وا
كـما سيظهر الحقاً وكـان يجب ان يكونا

اكثر حذرا.
خـامسا: مع جميع تلك التحوالت ال نزال
ــلف! ومن الــذي جنــهـل مــا قــصــة ذلك ا
يــريـده من مــحـاولــة سـرقــته وبـقي ذلك
الــغــمــوض إلى الــنــهــايــة وذلـك مــسـار
درامي ومـنطقـة في السرد السـينمائي ال
ــاذا لم يـــقــتــرب مـــنــهــا كـــاتــبــا نـــدري 
الـسـيـناريـو لـتـوسيع مـسـاحـة األحداث
ّ االكـتفـاء بـعـرضه من أحداث وأمـا مـا 
فـكـأنـنا أمـام فـيـلم قـصيـر وقـعت إضـافة
تــفـاصـيل إلـيه الحــقـا هـنـا وهـنـاك لـكي

تغطي زمنا فيلميا أطول.
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أمـا شخصية اللص الـثاني "سيد" محمد
كـياج مـتـقن يرخي فـراج الـذي يظـهـر 
قـلـيالً أحـد عـيـنـيه مـا يـعـطـي االنـطـباع
بـاالخـتالل النـفـسي وبشـقـوق في خديه
نــتـجت عن ضـربــات ال بـد أن وجـهه قـد
تــلــقــاهــا من ســكــاكــ أو "مـطــاوي" في

لــيــلــة امس اخــتــرت مــشــاهــدة الــفـيــلم
ـصـري الـصـنـدوق االسـود وهـو فـيـلم ا
تــشـويق وإثـارة من إنــتـاج سـنـة 2020
الـفيلم من إخـراج محمـود كامل وتأليف
هـيـثم مصـطفى الـدهان وأحـمد الـدهان
وإنـتـاج جـابي خوري ومـن بطـولـة منى
زكي ومـحـمـد فـراج ومـصـطـفـى خـاطر
وشريف سالمة ويعتبر الفيلم هو عودة
مـنى زكي لـلسـينـما بـعد غـياب دام ألربع
ســنـوات إذ كـان آخـر فـيــلم بـعـنـوان من
 30 سنة والذي طُرح في عام 2016.في
ي وتـــعــطل خـــضم ازمــة الـــوبــاء الـــعــا
االنـتـاج وتـردي نـوعـيـة مـا يـتـوفـر جـاء
فـيــلم الـصـنـدوق االسـود لـيـشـكل عالمـة
فـارقـة.الفـلم كله مـخـتزل في لـيلـة واحدة
جتـــري فــيـــهــا االحــداث حـــيث اخـــتــار
احملــرج ان يـكــثف الـتــفـاصـيـل ويـحـافظ
عـلى االثارة طـيلـة ساعـة ونصف ويـبدأ
رأة احلامل في ايامها الـفيلم بياسم ا
األخـــيــرة وتـــقــوم بـــدورهــا مـــنى زكي
والـتي تزور طبيبها النسائي ثم تتوجه
ــنـعـزل والــذي تـقــيم فـيه إلى مــنـزلــهـا ا
وحـيدة لسفر زوجها; لـكن الليلة الهادئة
تـتحـول إلى جحـيم عنـدما يـقتـحم الفيال
اثـنـان من اجملـرمـ بـهـدف سـرقة أوراق

مهمة من زوجها احملامي الشهير.
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احلـقيـقـة فكـرة الفـيلم مـستـهلـكة مـكررة
شاهـد عبر لـكن جنح اخملرج في جـذب ا
خـلق مشاهد التشويق فـجعلنا نتعاطف
رأة احلامـل وما تتـعرض له ثم ما مـع ا
تــكـشــفه من اســرار بـخــصـوص خــيـانـة
زوجـهـا وفـساده وكـذلك نـتـعـاطف حتى
مع الـلص مـصـطـفى خـاطـر الـذي يـسرق
حلـمايـة عائلـته كمـا  توضيـحه الحقا
ـريض احملـتـاج لعـمـلـية ولـعالج والـده ا
مـسـتـعـجـلـة ونـسـجل هـنـا خـمـس نـقاط

مهمة: 
اوال: نـسـجـل سـلـبـيـة عـلى الـفـيـلم حـيث
اثـار قـضيـت لـكن لم يـظـهر اهـمـيتـهـما
الحـــقــا وهـــمــا قــضـــيــة ان االم مــهــددة
بـــتــســمم احلــمل وعــنــدهــا فــوبــيــا من
ــرتـــفــعــة فـــتــرفـض الــنــزول االمـــاكن ا
ـصـعـد وتـنـزل عـبـر الـسـلم لـكـن هذه بـا
ـا شـكل ـعــلـومـتـ لم تـوظف الحـقـا  ا

عبئا على سيناريو الفيلم.
ثــانـيــا: لم يـتم تــوضـيح دوافع الــسـرقـة
لــلـمـجـرم هـادي مـصــطـفى خـاطـر! حـتى
نـهـاية الـفـيلم كـان دوافـعه غـير واضـحة
ـعـالم وقــد تـنـبه صـنـاع الــفـيـلم لـهـذه ا
الـثغـرة في منـتصف الـفيـلم فلـجئوا الى
افـتـعـال مـرض والده واحـتـيـاجه لـلـمال
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تورنـتو  بـكنـدا   مـنذ عـشرين عـاما  
هو  مـؤرخ  مـتمّـرس  وقـد حـاضر في
جامعات  عدة في العالم  وله مؤلفاته

عروفة ومشروعاته العلمية .   ا
  Y b  —Ëb

كنكم هذا  الكتـاب" صدر حديثـا   و
احلصـول علـيه من دار دجـلة بـغداد -
ســـاحـــة الـــتـــحــــريـــر -مـــدخل شـــارع
السعدون. كما تتـوفر خدمة التوصيل

الى كافة احملافظات) ..
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صدر  كـتـاب جديـد  لـلمـؤرخ  األسـتاذ
الدكتور سيّار اجلميل  عن الشخصية
ـا الـعـراقـيــة   ونـقـتـطـف  الـتـالي  
جاء  على غالف الكتاب  للتعريف  به

 :
هذا الكتاب :  الشخصية العراقية  
(يحكي هذا الكتاب قـصة  الشخصية
العراقية ب جاذبيتها  وفضاضتها 
ب مظـاهرها وتـناقضـاتها  اذ  بدت
احلاجة  ملحة اليوم من أجل الشروع
ـوضـوع "  على نـحو  بدراسـة هذا " ا
مـعــرفي  ونــقـدي  ومــا يـتــضــمّـنه من
مــظـــاهـــر  وتــنـــوعـــات  ومــخـــفـــيــات
وتشـكيـله الـصعـب  مع  تفـكيـك بنـيته
ــاطه  واســتــبــطــان مــضــامــيــنه وأ
ورصـد طـبـيعـتـه ومقـارنـتـهـا  مع تـلك
الشخصية التاريـخية التي تمتّع  بها
اجملتمع الـعراقي  في أزمـنة سـابقة  ?

wFL  w Ë 

ثـمــة أسـئـلــة يـحــاول هـذا " الــكـتـاب "
الـبـحث عن أجـوبـة  لـهـا   مـنـهـا : ما
مــدى قـــوة الــوعي اجلـــمــعـي  بــهــول
الــتــحــوالت  الــضــارة الــتي  أصــابت
الشخـصية الـعراقية ? ومـا مدى حجم
ــثـالـب  الـتي االدراك الـعــلــمي  بــكلّ ا
أصيـبت بهـا الشـخصـية الـعراقـية في
النـصف الـثاني من الـقـرن العـشرين ?
وما دالالت ذلك ?  ومـا حجم األمراض
واألوبـئـة الـنــفـسـيـة الـتـي ابـتـلي بـهـا
اجملـــــتـــــمـع الـــــعــــــراقي الـــــذي  زادت
انـــقـــســـامـــاتـه وجتـــذرت  أســـقـــامه 
وتفككّت أواصره .. حتى بات خرابا 
ــفــاســد وغــلـبـت عـلــيه وقــد كـسـي بـا

الــتــفــاهـــات بــعــدمــا كــان
يتـمتّع  بـسمـعة طيـبة في
كل اصـــــقــــــاع الـــــعـــــالم ?
شروع " دعونا في هذا " ا
ان نقدّم  مـعاجلات مـعمّقة
عــــــــــنـه  وان نــــــــــحّــــــــــلـل
ـتـنـوعة سـايـكـلـوجـياتـه  ا
والــــتي زخـــــرت بــــعــــادات
وحــاالت قــلــمــا وجــدت في
بـيـئــات اجـتـمــاعـيـة أخـرى
في الــعــالم .. نـــاهــيــكم عن
ـا هــو سـالب درس مـقــارن 
ا هو وضار لـلمجـتمـع   و
إيجـابي  وبـار بـاجملـتمع  ..
ـــا  يـــجـــدر ذكـــره    ان و
الــكــتــاب جــديــر  بــالــقــراءة
والــدراســة  ..  ويــتــألف من
مــقـــدمـــة  وســتـــة فـــصــول 
ـدخالت  : الـفــصل األول  : ا
فاهيم   والثاني عاني  وا ا
التـكـوين الـسوسـيـوتـاريخي
لــلــشــخــصـــيــة الــعــراقــيــة  
ــــــــــــاط والـــــــــــــثــــــــــــالــث األ
الــسـايــكــلــوجــيــة الخــفــاقـات

الــشــخــصــيــة الـعــراقــيــة   والــرابع 
الـظـواهــر  الـسـوســيـولـوجــيـة وافـراز
الــتــنـــاقــضــات   واخلــامـس بــشــاعــة
ـسعـورة    والـسادس   اخمللـوقـات ا
اخملرجات ( محاولـة في إعادة  تشكيل
الشخصية العراقية )   وخاتمة  باسم
الــرؤيــة األخــيــرة  وقـــائــمــة ثــريــة من

راجع .  صادر  وا ا
ــــــــــــؤلـف ـــــــــــــعــــــــــــروف ان  ا ومـن  ا
قيم في البروفيسور  سـيار اجلميل  ا

غالف الكتاب
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القـضايا الـتي تُقدِّرها احملـكمة مـهما كانت

?!!
5ـ التجارب الدولية :

تـــؤكـــد الـــتـــجـــارب الـــدولـــيـــة أنَّ احملـــاكم
الـدسـتـوريـة تـتـألف من فـئـاتٍ مـتـعـددةٍ في
الـغـالب  وأنَّ عـدد الـقـضـاة فـيـهـا عـادةً ما
ــا يـتمُّ ـثِّل األقــلـيـة ال األكــثـريــة  خالفـاً 
تـــســــويـــقـه في الــــعـــراق مـن قـــبـل بـــعض
ـطلـعـة على الـشخـصـيات واجلـهـات غيـر ا
ـضـامـ الـدسـتـوريـة احملـلـيـة والـدولـيـة ا

 . ومن الذين يتحدثون بال بينةٍ
إنَّ أصل الـنظـرية الراجـحة في هـذا الصدد
-بـــحــسـب جتــارب احملـــاكم الـــدســتـــوريــة
- هو ضمُّ الـدولية التي سنعـرض لها الحقاً
فـئاتٍ أخـرى إلى احملكـمـة من غيـر القـضاة
تـكون لـها الـغلـبة واألرجـحيـة في كثـيرٍ من
الـتجـارب.وستالحـظـون أنَّ الغـلبـة في هذه
احملـاكم عـادةً مـا تـكـون لـرجـال الـقـانـون ال
لـلقـضـاة. بل ثـمـة مـحاكم دسـتـوريـة دولـية

ليس فيها قاضٍ واحد -كما سيتضح -.
إنَّ الـفـئات الـتي تـتـألف مـنـهـا احملـكـمـة قد
تـتمثَّـل بأساتـذة القـانون في اجلـامعات أو
احملـام أو رؤسـاء اجلمـهـورية الـسابـق
ــســؤولــ اإلداريـ أو بــعض أو بــعض ا
الـشـخصـيـات الـعـامـة ونـحـو ذلك.وهـو ما
ســـنــعـــرض له الحــقـــاً إن شـــاء الــله عـــنــد
احلـديث عن التـجارب الـدسـتوريـة الدولـية
في تـــكـــوين واخـــتـــيـــار أعـــضــاء احملـــاكم

الدستورية في دول العالم. 
ــتــابع 6ـ ويــبــقـى الــســؤال قــائــمـــاً لــدى ا

نصف :  ا
ــاذا إذاً اســتـــعــمل الــدســتـــور مــصــطــلح
(خــبــراء الــفــقه اإلسالمي) مع أنـه يــقــصـد
أنـهم أعضاء أصيـلون في احملكمـة وليسوا
مــجــرد مــســتــشـــارين. ألم يــكن بــاإلمــكــان
اسـتعمال مصطلحاتٍ أخرى مثل : " فقهاء
الــشــريـعــة  عــلـمــاء الــدين رجــال الـدين"
ونـــحــو ذلك ?? لإلجــابـــة عن هــذا الــســؤال

نورد اإلجابة اآلتية :
ـثالً بالـسلـطة أـ بـدايةً من حق الـدستـور 
صـطـلح الذي الـتأسـيـسيـة أن يـستـعـمل ا
يـراهُ مـوافـقـاً لـلـمصـلـحـة -كـمـا ذكـرنـا ذلك
فـيما سلف-. وهـكذا تميل بـعض الدساتير
ـصطـلحـات الدسـتورية السـتعمـال بعض ا
ـعـروفـة. فـمثالً إنَّ ـتـداولـة أو غـير ا غـير ا
السـلـطـة الـتنـفـيـذية مـصـطـلح مـعروف في
الــدســاتـيــر لــكن الــدسـتــور الــلــبـنــاني لم
ــصـطــلح بـل اســتـعــمل يــســتــعــمل هــذا ا
مــصــطـلـح (الـســلــطــة اإلجـرائــيــة).وهــكـذا
السـلطة التشـريعية فهـو مصطلح معروف
ال يـحـتـاج تـفـسيـراً لـكـن بـعض الـدسـاتـير

يــدَّعي الــبــعـض أنَّ اســتــعــمــال الــدســتـور
مـصطلح (خبـراء الفقه االسالمي) يدلُّ على
أنـهم ليـسوا أعـضاءً أصـيلـ في احملكـمة
بل هم مجرد خبراء فنيِّ أو مستشارين !!
وبـكـل صـراحــةٍ إنَّ هــذه احلــجَّــة أهـونُ من
بـيت العنـكبـوت ويُفتـرض أنْ ال تصدر عن
. فــالــدســـتــور والـــقــانــون مــتــخـــصِّــصـــ

يرفضانها البتة. ودونكم أدلة ما نقول:
تفاوضة في 1ـ مـا حصل في اتفاق الكتل ا
جلـنة كتابة الدستور ابان كتابة النصوص
ـتعـلـقـة بـاحملكـمـة االحتـادية الـدستـوريـة ا
الـعـليـا -عام -2005وال سـيمـا فـيمـا حصل
من حـسمٍ نهائي للدستـور ب زعماء الكتل
طبخ السياسي). فيما سُمّي في وقته بـ (ا

2ـ صياغة النص الواضحة الداللة :
لـقد كُتب النصُّ بلسـانٍ عربيٍ مب ال بلغةٍ
أخـرى حتى يحصل هذا اللبس.فالنص في

ادة (92) ثانياً يقول : ا
2- ((تـتكـون احملكـمة االحتـادية الـعلـيا من
وخـبراء الفقه االسالمي  عـددٍ من القضاة 
وتــنـظم وفــقـهــاء الـقــانـون يُـحــدد عـددهم 
بـقانونٍ وعـمل احملكـمة  طـريقـة اختـيارهم 
يُــسن بــأغـلـــــــبـيــة ثـلــثي أعــضـاء مــجـلس

النواب )).
إذاً فــاحملـكـمــة تـتــكـون من هــذه الـتـولــيـفـة
وكلـهم أعضـاء أصيـلون عـلى قدم الـثالثيـة
ـسـاواة. ولــقـد سـار الــدسـتــور عـلى هـذا ا
الــنــهج فـي اســتــعــمــال مــفــردة (تــتــكــون)
ادة ـواد األخـرى.فـها هـي ا وداللـتـهـا في ا
(48) مــــنه تــــنص عــــلـى اآلتي: "تــــتــــكـــون
الـسلـطة الـتشـريعـية االحتـادية من مـجلس

النواب ومجلس االحتاد".
ــادة (47) تــنص عــلى اآلتي : "تــتــكــون وا
الــســـلـــطـــات االحتـــاديـــة من الـــســـلـــطــات
التـشريعيـة والتنفـيذية والقـضائية..". فهل
ـــكن أن يُــثـــار بــصـــدد مــفــردة ثــمـــة شك 

(تتكون) الواردة هنا ?
ــادة (66) تــنص عـــلى اآلتي: "تـــتــكــون وا

العـربـيـة تُطـلق عـلـيهـا مـصـطلـح (السـلـطة
االشـتراعـية).كـما أنَّ الدسـاتيـر تخـتلف في
تـسمـيـة مجـلس الـنواب (مـجلـس العـموم 
اجملــلس الـشــعـبـي اجلـمــعـيــة الـوطــنـيـة 
اجملـلس الـوطـني..) وفي تـسـمـيـة اجملـلس
الـثاني (مجلس الـلوردات مجـلس الشيوخ
 مـــجـــلـس األعـــيـــان  مـــجـــلس االحتـــاد 
مـجـلس الـواليـات ..).وأكـثر من ذلـك كله إنَّ
تعارف عليه صطلح ا رئـيس الوزراء هو ا
بــ الــدســاتـــيــر والــدول لــكن الــدســتــور
ــاني يــســتــعـمـل مـصــطــلــحــاً آخــر هـو األ
ــادة 62 من الـــدســـتــور ــســـتـــشـــار) -ا (ا
ـسـتـشار ـاني لـعام -1949 فـمـا عالقة ا األ
برئيس الوزراء ?! وهكذا الوزير في أميركا
هــو (سـكــرتـيــر)!! إنـهــا بــكل بـســاطـةٍ لــغـة
ــــصــــطــــلـــحــــات الــــتـي تـــخــــتــــلـف بـــ ا
الـدسـاتـيـر.وبـنــاءً عـلى هـذا يـكـون من حق
الـدستـور أن يُـطلـق مصـطـلح (خـبيـر الـفقه
ــصـطـلـحـات األخـرى; االسالمي) بـدالً من ا
ــصــلــحــةٍ يـراهــا هــو  فـ (ال مــشــاحـة في

االصطالح).
ب ـ  ثم إنَّ الـسبب األهـم في استـعمـال هذا
ـصطـلح يـكمن في حـسـاسيـة (الـشيـعة) ; ا
ذلك أنَّ اسـتعـمال مـصطـلح (فقـيه الشـريعة
االسالمـيـة) يـعـني -من وجـهـة نـظرهم- أنَّ
عـضـو احملكـمـة يـجب أن يـكـون مـرجـعاً أو
مجـهـتداً له الـقدرة عـلى الـفتـيا واسـتنـباط
احلـكم الـشـرعي فـهـذا هـو الـفقـيـه بحـسب
ـنـظور الـشـيـعي. وبـهـذا الـوصف (مرجع ا
قدور حتقيقه ; ذلك أو مجتهد) لن يكون با
ألنَّ فـقـهـاء الـشـيـعـة يـرفضـون الـدخـول في
ؤسـسـات التـنفـيذيـة وغيـرها ويـنحـصر ا
عــمــلـهم فـي احلـوزة الــعــلــمــيـة الــشــريــفـة
ومـراكــز الــعـلم ـ أؤكــد أنَّ احلــديث هـو عن
ـرجـع واجملـتــهــد فــحـسب ولــيس عن أي ا
مـعمَّم بحـساب الـناس ـ .وليس األمـر هكذا
في الـــفـــقه (الــســـنِّي) إذ لـــيس لـــديه هــذه
احلــســاســيــة في الــدخــول في مــؤســسـات

الدولة اخملتلفة كما هو معروف للجميع.
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وعـليه فإنَّ عـدم دخول الشـيعة في احملـكمة
يــعــنـي تــعــطــيـل الــنص لــذا بـــحــثــوا عن
مـصطلحٍ آخر غير مصـطلح (الفقيه)  فكان
ثــمـة مــصـطــلـحــان آخـران (عــلـمــاء الـدين)
و(رجــال الـــدين) وكالهــمــا قـــد يــعــطــيــان
ــؤسِّـسـون ـا يــريـده ا انــطـبـاعــاً مـغــايـراً 
فـضالً عن حـسـاسيـتـهـمـا ; فـكـان مـصـطلح
ـصطلح (اخلـبير في الـفقه االسالمي) هو ا
األوفق بـاالستعمال وبـخاصةٍ إنَّ الدستور
ـصــطـلح  إذ جَــمـعهُ مع قـد حــدد مـعــالم ا
الـفقهاء والـقضاة فـهو شخص مـتبحر في

الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة االحتـاديـة من رئـيس
اجلمهورية ومجلس الوزراء..".
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ــادة (89) تــنص عـــلى اآلتي: "تـــتــكــون وا
الـسلـطـة الـقـضائـيـة االحتـاديـة من مـجلس
الـقضاء األعـلى واحملكمـة االحتادية الـعليا
ومـحكمة التميـيز االحتادية وجهاز االدعاء
الـعام وهـيئـة االشراف الـقضـائي واحملاكم

االحتادية األخرى".
ولم يـكـتفِ الـدسـتـور بـهـذه الـنصـوص بل
اسـترسل في نصـوصٍ أخرى الحقـةٍ للمادة
ــادة (116) الــتـي تــنص عــلى (92) مــثل ا
اآلتي: "يــــتـــكـــون الــــنـــظــــام االحتـــادي في
جــمـهــوريـة الــعــراق من عـاصــمـةٍ وأقــالـيم

ومحافظاتٍ ال مركزية وإداراتٍ محلية".
ــادة (122) أوالً الــتـي تــنص عـــلى أنه وا
:"تـتـكون احملـافـظـات من عـددٍ من األقـضـية

والنواحي والقرى".
ـفـردة ــواد جـاءت مــسـبـوقــةً  فـكل هـذه ا
ادة (تـتـكـون) وكـلـهـا مـواد سـابقـة عـلـى ا
ـتعـلقـة بـاحملكـمـة االحتاديـة الـعلـيا (92) ا
وبعـضها الحقـة لها  وكلهـا فُهمت ولم تُثر
ادة أي لـبسٍ لـكنـهـا حـينـمـا وصـلت إلى ا
عـنىً آخر  وهو أنـها تعني (92) فُـسرِّت 
ــــذكــــورة في الــــنص ثالث أنَّ الــــفـــئــــات ا
وخـبراء فـالقـضـاة وهم أعضـاء أصـيلـون 
الـفقه اإلسالمي وفقهاء القانون وهم مجرد
مـستشارين وخبراء فنـيِّ وليسوا أعضاء
ــكن ..?!! بال أدنـى دلـيـلٍ عـلــميٍ  أصـيــلــ
الــركـون إلــيه بـصــدد هـذه الــتـفــرقـة وكـأنّ
- هــــو من كـــيس الـــدلـــيـل -بـــكل صـــراحـــةٍ
ـتحـدث ال أكثـر !! وليت شـعري أمِـثلُ هذا ا
ــكن أن يــعـدَّ اســتــدالالً عـلــمـيــاً تــكـون له

حجيَّة ولو واحد باأللف ?!!
ـــقـــصــود بـ (خـــبـــراء الـــفــقه 3ـ لـــو كــان ا
االسالمي وفــــقــــهـــاء الــــقــــانـــون) مــــجـــرد
مــســتـشــارين أو خــبـراء فــنــيِّـ ولــيــسـوا
أعضـاء أصـيلـ فثـمة أسـئلـة مهـمة تـنفي

هذا اإلدعاء :
راد مـنـهم مـجـرد مـسـتـشارين أ ـ لـو كـان ا
وخـبـراء فـنــيِّـ فـعالمَ كل هــذا الـعـنـاء في
ــفـاوضـات واخلالفـات احلـادة الـنـقـاش وا
حـتى والــتـنـازالت أثــنـاء كـتــابـة الـدســتـور
انـعــكـست تــلك اخلالفـات عــلى ضـرورة أن
ــنـــظم لــعــمـل احملــكــمــة يُــسنَّ الـــقــانــون ا
االحتــاديــة بـــأغــلــبــيـــة الــثــلـــثــ  خالفــاً
لـلـنـصــوص األخـرى الـتي لم تــتـطـلب مـثل
ـعـقــدة  وهـو األمـر الـذي هـذه األغـلـبــيـة ا
ـان في دوراته أفـضى إلى وأد جـهـود الـبـر
ـــتـــعــاقـــبـــة وفي هـــذه الــدورة - الـــثالث ا
الذي الـرابعة- أيـضاً في سنِّ هذا الـقانون 
بــات عــقــدةً مــســـــــتــحــكــمـةً بــســبـب هـذه

األغلبية ?!!
ـراد منـهم مـجرد مـستـشارين ب ـ لـو كان ا
ـ -بحسب هذا الـزعم- فلماذا وخـبراء فنيِّ
أُقـــحــمـــوا في الـــنص الـــذي يـــتـــحــدث عن
دون أن يُــذكــر األعــضــاء األصـالء أســاســـاً

بأنهم مجرد مستشارين ?!! 
ج- واآلن أتــوجه بــالـــســؤال إلى كلِّ مَن له

امٍ قانونيٍ : أدنى إ
ــســتــشــارون أو اخلــبــراء الــفــنــيــون هل ا
يـحـتـاجـون بـاألسـاس إلى نصٍ صـريحٍ في
الـدسـتـور?!! مع أنَّ االسـتـعـانـة بـهـؤالء أمر
ـكن أليــة مــحـــــــكــمــةٍ -سـواء أكــانت من
مـحاكم القضاء العـادي أم غيرها- أن تلجأ
إلـيه بـذاتـهـا دون حـاجـةٍ إلى نصٍ يـلـزمـهـا

بذلك ?!! 
ــراد هــو هـذا الــزعم فــمـا د ـ ثم لـو كــان ا
الـذي منع كتبة النص الـذين كتبوه بلسانٍ
ـتـخـصِّصـ في عـربيٍ وبـحـضـور بـعض ا

اللغة العربية من أن يقولوا اآلتي :
1ـ تتكون احملكمة االحتادية العليا من عددٍ

من القضاة.
ــكن لـلـمــحـكـمــة أن تـسـتـعــ بـبـعض 2ـ 
ـستشارين أو اخلـبراء الفـني في بعض ا
ـتعـلـقة بـثوابت اإلسالم ومـباد ـسائل ا ا
ــسـائل ذات وغـيــرهــا من ا ــقـراطــيــة الــد
الـطابـع الفـني الـتخـصـصي" ?!! مع أنَّ هذا
النص سـيكون معـيباً من الـناحية الـشكلية
ال كــمـا ذكـرنـا  ألنَّ االسـتـعـانــة بـاخلـبـراء 
حتــــتـــــاج إلى نـصٍ في الـــــقــــانـــــون  وفي

الدستور من بابٍ أولى!! 
4ـ وفـضالً عن كل مـا تـقـدم فـالـقـول بـأنـهم
مــجـرد مــسـتــشـارين وخــبـراء فــنـيِّــ قـول
وهــو إنَّ هــذا لــســببٍ آخــر  ســاقـط أيــضــاً
الــقــول يـــحــرم احملــكــمــة مـن االســتــعــانــة
بــــاخلـــبــــراء الـــفــــنـــيِّـــ إال فـي اجملـــالـــ
ـذكـورين في حـ إنَّ االسـتـعـانـة بـهؤالء ا
اخلـبراء أمر متـاح للمـحاكم جمـيعها وفي

الفقه االسالمي وإنْ لم يكن فقيهاً.
وأكــاد أجـــزم أنْ لــو اســتــعـــمل الــدســتــورُ
مــثل فــقــيه الــشــريــعــة مــصــطــلــحــاً آخــر 
ـــا زال اخلـالف ; ألنه لـــيس االسالمـــيـــة  
اخــتـالفــاً مــوضــوعــيــاً يـــنــطــلق من أسسٍ
مـوضـوعـيـةٍ ; وآيـة ذلك أنَّ الـدسـتور أطـلق
وصــفـاً في غــايـة االعــتـبـار والــقـيــمـة عـلى
عــضــو احملـكــمـة الــقــانـوني  وهــو (فــقـيه
قــانـوني).وإنــا لـنــعـلم أنَّ فـقــهـاء الــقـانـون
مـصـطـلح يـعــرفه حـتى األمي الـذي ال يـقـرأ
وال يـكـتب  وإنَّ هـؤالء الـفـقـهـاء ال يـكـادون
ـثـلــون وسط عـشــرات آالف الـقـانــونـيِّـ
الـتي ال أبـالغ إذا قلت سـوى القـلـة الـقـليـلـة
ــا ال تـتـعـدى أصــابع الـيـدين.ومع إنـهـا ر
هـذه القـيـمة الـسـامـية لـ (فـقـهاء الـقـانون )
ـكن أن يـصل إلـيه الـتي تـمـثل أقـصى مـا 
الــقــانــوني في مــســيــرته (أســتــاذاً كـان أو
) ومع إطالق قـاضياً أو محامياً أو حقوقياً
الــدســتـور عــلـيــهم وصف (فــقـهــاء) ولـيس
(خـبـراء ) ومع ذلـك لم يـبق أحـد من الـذين
ـوضوع في وسائل اإلعالم - خـاضوا في ا
..- إال وقالوا من قـضاةٍ ومحامـ ومحلـل
إنـهم مـجـرد خـبـراء فـنـيِّـ ومـستـشـارين 
ويـنبـغي أن تقـتصـر احملكـمة عـلى القـضاة
ــيـزون بـ اخلــبـيـر فـحـسب وكــأنـهم ال 
الـفـني وفـقـيه الـقـانــون وكـأنـنـا لـسـنـا في
مـحـكـمـةٍ دسـتـوريةٍ بـل في مـحـكـمـة أحوال
ثل!!. شـخصيـة ونريد حتـديد مقدار مـهر ا
فـإذا كانـت صفـة (فـقـيه القـانـون) لم تَـشفع
ولم تُـزِل اخلالف  فــكـيف بـ (خـبــيـر الـفـقه
اإلسالمي)!! وكل هـذا يدلُّ داللةً قاطعةً على
أنَّ الــقــضـيــة -كـمــا كــررتُ مـراراً - لــيـست
مـرتـبطـةً بـالـنصِّ وتـفـسـيـره  بل بـاألهواء
والـرغـبــات الـشـخــصـيـة.ولــيت شـعـري أي
وضعٍ بـائسٍ هــذا الـذي يـعــيـشه الــبـلـد مع

هذه اجلعجعة !!! 
وتـأسيـساً علـى ما تقـدم من حقِّ كلِّ فردٍ أن
يـدلي بـرأيه الـشـخـصي شـريـطـة أن يـقـول
بـــإنه رأيـه الــشـــخــصـي ال أن يــدَّعـي عــلى
الـدستـور ويُـحـمِّل  أراءه ويـسقـطـهـا عـليه
ألغــراضٍ غـــيــر مـــوضــوعــيـــة. لــذا إنْ كــان
الـــبـــعض يـــرفـض دخـــول خـــبـــراء الـــفـــقه
االسالمـي وفــــقــــــــــــــهــــاء الــــقــــانــــون في
احملــكـمـة فــعـلــيـهم أن يــطـالــبـوا بـتــعـديل
الـدستور حتى يـكون منسـجماً مع هــــــــذا
الـــتــوجُّه وبـــخالفه يـــجب أن يُـــحـــــــــتــرم
اليــــــ الـــــتي الــــــدســـــتـــــور وأصــــــوات ا
صـــوتـــــــــت عــلــيـه حــتى وإن كـــنــا غــيــر
راضــ عن بــعض نــصــوصه فــاحــتــرامه
وااللــتــزام به واجب عــلى اجلــمــيع إلى أنْ

يتمَّ تـــــــــعديله.
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تحدة! بايدن التي تمثل الواليات ا

2-وســوف تـــكـــون بـــشـــروط كـــبـــيــرة
وخــــطـــيـــرة تـــتـالئم مع والدة احلـــرب
الـــبـــاردة اجلـــديـــدة الـــتـي بـــدأت بــ
احملـــور الــروسي وااليـــراني بـــقــيــادة
الص من جهة وب احملور االميركي

البريطاني االوربي من جهة اخرى . 
3-فـالــعـراق بـات ( قــطب الـرحى ) في
حتديد حدود هذه احلرب الباردة التي
ــنــطــقــة مـن خاللــهــا ســوف تــتــوزع ا
والـعــالم . وسـوف يــكـون الــعـراق هـو
(األسـد) الـتي حتـتمـي به دول اخلـليج
ـتــحـدة لن وجــيـرانه . ألن الــواليــات ا
تـعـطي الـعـراق ولن تـتـنازل عـنه حـتى

لو حاربت بالسالح النووي.
4-ومن مــحـــاسن الــصــدف ان جــمــيع
ـقسم مخـططـات التـقسـيم  وتقـسيم ا
قد تبخرت النهـا لو حدثت سوف تقفز
الـــصـــ وروســــيـــا وايــــران وتـــأخـــذ
حصصها في الـعراق .وهذا لن تسمح
به واشـنــطن. وهـذا يـعــني ان األشـهـر
ــقـبـلــة بـدايـة خــارطـة طــريق لـعـراق ا

مختلف !. 
ولـكن أملـنـا بالـوفـد العـراقي ان يـكون
ــزيـد من من ( الــنـمــور ) ويـســتـنـزع ا
تحدة لصالح التنازالت من الواليات ا
الــعـــراق. وســوف تــتــنــازل واشــنــطن

إلنها ال تمتلك خيارات اخرى. 
بـل هي مـــحـــاصـــرة جـــدا. وان تـــركت
ــنــطـقــة كـلــهـا الــعــراق سـوف تــتـرك ا
تحدة وتكون بـداية انهـيار الواليـات ا

وهذا لن تقبل به واشنطن  !
فــمــزيـــدا من الـــثــقــة بـــالــنـــفس وشــد
األحـزمـة عـلى الـبـطـون واخـتـيـار وفد
حديـدي ومـختـلف ويـاليت يـلـتحق به
وزيـر الـدفـاع الـسـابق جنـاح الـشـمري

وآخرين .

إسبر سوف اصارحك  :-
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1- اجلهة التي تقـصفكم هي إسرائيل
ولكن ال نريد منكم االعالن ذلك !

2- ونـحن غـيـر قـادرين عـلى الـتـصدي
ألنه ال توجد اتفـاقية استراتـيجية ب
تحـدة ( هنا صدم العراق والواليـات ا
الوزير الشمري ) واردف إسبر قائال:-
هناك اتـفاق اطار اسـتراتيـجي ال قيمة
له وعـــلى نــقـــطـــتــ وقـــعت عـــلــيـــهــا

واشنطن وهما :-
تحدة ألي قوة أ:- تتصدى الواليـات ا
أو جـهـة تـعـمل انـقالب عـلى احلـكـومة

والعملية السياسية !
ــتــحـدة ألي ب:-تــتــصــدى الـواليــات ا
عــدوان خــارجي عــلى الــعــراق بــهـدف
تـــغــيــيــر احلــكـم واســقــاط احلــكــومــة

والنظام السياسي !
هنا طـأطأ رأسه الـوزير الشـمري وقال
في ســره ( كـم كــذبت أذن احلــكــومــات
الــعـراقـيــة عـلى الــشـعب الــعـراقي ولم
تـبحث مع االمـيـركـي اال فـقط حـمـاية
حكـمهم واسـتمـراره !!  مقـابل تنازالت

فضيعة جدًا ) 
وفي نفس اليوم ذهبـا الشمري وإسبر
ـهدي وأوجز له الـشمري لزيارة عـبد ا
مادار من حديث وتـأكيدات .. وبـالفعل
بـعــد اسـبـوع مـن تـلك الـزيــارة اضـطـر
ـهدي وبـعد احلاح وضـغط عليه عبد ا
ــواقع اعـــتـــرف بــأن الـــذي بـــقــصـف ا

العسكرية هي إسرائيل !
ولـــكن جنــــاح  الـــشـــمــــري احملـــتـــرف
عــســـكــريـــا لم يـــتــرك الـــوزيــر إســـبــر
وســاومه حـــول عــدم فــضح اســرائــيل
ـوافــقـة عـلى  عـدة طــلـبـات لـصـالح بـا
دعم اجلـــيـش الـــعــــراقي بــــالــــتـــدريب
والــسـالح واالعــتــدة فــقــال له الــوزيــر

مافعلت ) !
في الــصــبـاح الــبــاكــر وصل الـســفــيـر
األمـــيــركـي الى مــكـــتب وزيـــر الــدفــاع
الـعراقي جنـاح الـشـمري وهـو يـرجوه
عـدم اتـخاذ قـرار بـالـتـصـدي ( فـقال له
الـشمـري :- اذن أنـتم تـعرفـون الـطرف
.. وانكـم تتـخلـون عن تـطبـيق اتـفاقـية
االطــار االســتــراتــيــجي ونــحـن سـوف
نتصرف !! واخـذ السفيـر  يرجو وزير

هله بوم فقط ! الدفاع بأن 
وعـنــدمـا خـرج مـن وزارة الـدفـاع ذهب
السفير االميركي والتقى مع عادل عبد
هدي وطـلب منه ثالثـة ايام وبـالفعل ا
طار الـسفيـر الى واشنـطن أليام  وعاد
فــأخـبــر وزيـر الـدفــاع الـعــراقي جنـاح
الـشمـري  ان وزيـر الـدفاع مـارك أسـبر
لديه زيارة الى افغـانستان بـعد يوم

وسوف يصل الى بغداد . 
وبالفعل اتصل إسبـر بنظيره العراقي
واتــفق عـلى مــوعــد الـزيــارة والـتي لم
تــكن مــقــرره اصـال ( انــظــروا عــنــدمـا
يــكـون هــنــاك وزيـرا عــراقـيــا شـجــاعـاً
وصـــامـــدا  كــــيف ســـيــــكـــون رد فـــعل
االمـيـركان ً).. وعـلم بـعـدهـا عـادل عـبد
ــهـدي وبــالــفــعل يـومــ ووصل الى ا
بــغــداد مــارك اســبـر والــتــقى نــظــيـره

الشمري !!
وهنا كشف خداع احلكـومات العراقية

للشعب العراقي :
بعد الـلقـاء ب الشـمري وإسبـر طالبه
عـرفة اجلـهـة التي تـقصف الشـمـري 
مواقع احلشد الـشعبي ومقـرات تابعة
ـاذا لم لـوزارة الــداخـلـيـة الـعــراقـيـة و
تـتصـدون الـيـها ! وبـعـد تـهرب واضح
من قـبل الـوزير إسـبـر . قـال له الـوزير
الـشــمـري ( إذن هـنــاك أسـرار ولـكــنـنـا
نـحن سـوف نـتــعـامل مـعـهـا ) فـقـال له

الــعــراقي بــاتــفــاق إســتـراتــيــجي  مع
اجلـانب األمـيــركي. بل الـذي كـان فـقط

نقطت فقط!!! . 
ولــقــد كــشـفه وزيــر الــدفــاع األمــيـركي
أسـبر عـنـدما  قـصف مـواقع احلـشد
الشعـبي قبل أشهـر  من قبل إسرائيل.
وعـندمـا اتـصل  وزيـر الدفـاع الـعراقي
الــســيــد جنـاح الــشــمـري فـي حـيــنــهـا
بنظـيره األميـركي مارك  أسبـر وطالبه
بـكـشف الـفـاعل " اي الـطـرف الـذي قام
ـشاركة في الـتصدي اليه بالقصف" وا
حــسب اتــفــاق االطـار االســتــراتــيـجي
(وكــــان كالمــــا حـــادا ) فــــرفض وزيـــر
الـدفاع االمـيـركي  الـكـشف عن  اجلـهة
الفاعلة . فقـال له وزير الدفاع العراقي
نحاح الـشمـري غاضبـا ( طيب .. نحن
سـوف نــتـصـدى لـهــذا الـطـرف وبـدون

مساعدة منكم ) !
بــعــد هــذا احلـادث بــســاعــتــ اتـصل
هدي بوزير رئيس الوزراء عادل عبد ا
الدفاع جناح الشمري وسأله :- مالذي
حـصل بيـنك وبـ الـوزيـر االمـيركي ..
فقـال له الـشـمري :انـا في الـطريق الى
سـيادتـكم أصال !. فـالـتقـى بعـادل عـبد
ــهـــدي وشــرح له احلــديـث وغــضــبه ا
هدي( خيرا على الوزير فقال له عـبد ا

تــــصـــــاعــــدت هــــذه االيـــــام االخــــبــــار
والتقـارير  أن هنـاك أتفاق  بـ بغداد
وواشــــنـــــطن لـــــلــــشـــــروع بــــاحلــــوار
اإلسـتراتـيـجي بـ الطـرفـ في األيام
ـقـبـلـة.  وهـذا يـعـني أن من الـقـلـيـلــة ا
ـــثل الــعـــراق هي حــكــومـــة الــســيــد
تحدة ثل الواليـات ا الكاظـمي ومن 
هي حكومـة السيـد بايدن. وبـايدن هو

لف العراقي ! اخلبير والعراب في ا
ولــكن اخلــبــر بــهــذا الــسـيــاق لم يــكن
عادياً لـلخـبراء في التـحليل الـسياسي
واإلســـتــراتــيـــجي ونــحن مـــنــهم. ألنه
عــبـارة احلـوار اإلســتـراتــيـجي تــطـلق
ألول مـرة في الـعــراق أن هـنـاك حـوارا
اســتـراتـيــجـيـا ســيُـحـرى بــ الـعـراق
تحـدة. ولم يطـلق من قبل والواليـات ا
!. فــالـذي  اعــتـدنــا عـلــيه من تــسـمــيـة
حوار " االطـار االسـتـراتيـجي " وهـناك
ــــصــــطــــلــــحـــ فــــرق شــــاسع بــــ ا

والعنوان :-
1- احلـــــــــــــوار حـــــــــــــــــول االطـــــــــــــار

اإلستراتيجي :-
يعـني ليس هـناك اتـفاقـا أستـراتيـجيا
أصال بل مـــدخال فــقط وغــيــر مُــســجل
.بل كـــانت احلـــكــومـــة الـــعـــراقـــيــة او
احلـكــومـات الـعـراقـيــة تـخـدع الـشـعب

اسـبـر ( اكـتب مـاتـريـد . وبـالـفـعل كـان
إسبر وفيا وزود العراق بأحدث انواع
االســلـحــة واالعـتــدة مع زيـادة وتــيـرة

التدريب والدعم ).
ــفــبــركــة ضــد الــوزيــر الــفــضــيــحــة ا

الشمري.
هنا جن جنون إسرائيل فسارعت ومن
السويـد الفتعـال فضيـحة وفبـركة ضد
الــوزيـر الـشــمـري واتـهــمـته صـحــيـفـة
ســـويـــديـــة بــأنه مـــجـــنـــون وانه شــاذ
وسـاد في جـنـسـيـا فـتالقـفـهـا عمـالء ا
العراق فـعملـوا منهـا قصة كـبيرة ضد
الـــوزيـــر . ولـــكن بـــعـــد ذلك انـــتـــصـــر
الشمري عبر القضاء السويدي وأثبت
براءته و اغالق الصحيفة السويدية

 الصفراء وتعويض الشمري  ! 
#هل عـرفـتم اآلن حـجم كـذب حـكـومات
االسالم الـــســــيــــاسي عــــلى الــــشـــعب
الـعـراقي . وهل عـرفـتم حـجم الـعـمـالـة

والتنازالت? !
ناسبـة حتى االتفاقـية األمنية هي وبا
كــذبـة هي االخـرى صــنـعــتـهــا مـطـابخ
االسالم الــــســــيـــاسـي وبــــأتـــفــــاق مع
اجلـــانب االمـــيــركـي مــقـــابل تـــنــازالت

كبيرة للجانب االميركي !!!
وحـتى احلوار الـذي جـرى بـفتـرة عـبد
ـهـدي بـ الـعـراق وامـريـكـا  لم يـكن ا
حـوارا اسـتـراتـيـجـيـا بل كـان امالءات
امــيـركــيــة. بـحــيث لم يــعــطى اجلـانب
العراقي اال 35 دقيـقة فـقط. والتـحدث
بــجــوانب مــحــدده فــقط وال يــجــوز له

احلديث عن جوانب اخرى  !
الكاظمي واحلوار اإلستراتيجي:-

1-فـــــــــــمـن الـــــــــــواضـح ان احلــــــــــوار
اإلسـتـراتـيــجي احلـقـيـقي سـوف يـبـدأ
هذه االيام ب احلكومة العراقية التي
سـتــمـثل الــعـراق وبــ ادارة الـرئـيس
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ـاليـة والـعـالم يركـز عـلى دراسة مـنذ حـدوث أزمة 2008 ا
الـيـة بـنـوكـاً وأنـظـمـة قـروض وصـفـقـات إنـقاذ اجلوانـب ا
ــتـعــثـرة ــالـيــة ا ــؤســسـات ا حــكــومـيــة جـنــونــيـة إلنــقـاذ ا
ـالـية وتـوسع خـطر وتصـنـيفـات الـدول حسـب أوضاعـها ا
في طــبـع األوراق الــنــقــديـــة دون إســنــاد من قـــبل اإلنــتــاج
ــالـــيــة والــنـــشــاطـــات االقــصـــاديـــة إلخ... من اجلـــوانب ا

التفصيلية.
ـالي في األخطـبوط  كـان الهم األول هـو استـقرار الـنـظام ا
ن فـقـدوا مـسـاكـنهم ي. أمـا ضـحـايـاه  الـراسمـالي الـعـو
ـهزوزة غـيـر اآلمـنـة والـذين انـضافت ـرهونـة ووظـائـفـهم ا ا
أعدادهـم الكـبيـرة إلى أعـداد الـعاطـل عـن العـمل الـسابـقة
ـكن تـأجـيـله وأنه في ـزريـة أمـراً  فــقـد اعـتـبـرت حـالـتـهم ا
جــمــيع األحـوال شــر طــبـيــعي مــؤقت ال بــد من وجـوده في

تعاقبة. الدورات االقتصادية الرأسمالية ا
 من هـنا قادت إجـراءات التـرقيع غـير العـادلة تـلك إلى بقاء
آثار تلك األزمة التي لم يكن قد خرج العالم منها بعد ح

فاجأته جائحة فيروس كورونا منذ أكثر من سنة.
الزمـ لـهوامش الـفـقر ومـرة أخرى كـان ماليـ الـعمـال ا
ؤقـتة وتراكم الديون وازدياد الضرائب ومخـاطر الوظيفة ا
ـتـراكـمـة من جـراء صـفـقـات احلـكـومـيـة لـتــغـطـيـة ديـونـهـا ا
الي شـبوهة في مـقدمـة الضحـايا عـندما فـقد ا اإلنقـاذ ا
مــنـهم وظــائـفــهم وانـضــمــوا إلى جـيــوش الـعــاطـلــ الـذين
تـضاعـفت نـسبـة أعـدادهم عبـر الـعالم كـله. ولن يـقف األمر
سـتقبلـية ال يعرف أحد هنـا إذ إن مضاعفـات هذا الوباء ا
مقدارها وال تشابكها مع كل اجلوانب احلياتية اإلنسانية.
ــلك ذرة من ضــمــيــر وأخالق وقــيم إن كــان هــذا الــعــالم 
ـواضيع الـعمل والـوظيـفة والـتعـطل عشـر ما يـعطيه فلـيعط 
ـالـية. مـا عـاد يـجـوز اعتـبـار مـوضـوع الـعمل للـمـواضـيع ا
ـالي. ال بد من مـناقـشته لذاته البـشري تـابعـاً للمـوضوع ا

ستقبل. إذ إنه يعيش دالئل حدوث أهوال في ا
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ـتعاظـمة هي الـتي تنفـجر حـالياً وإذا كانت نـسبـة البطـالة ا
في وجــوهــنـا فــإنــهـا في احلــقــيـقــة هي رأس اجلــلــيـد في
ي الـهائج. هـنـاك مـوضوع الـتـوجه الـكاسح محـيـطـنا الـعـو
نـحــو الـعـمـل عن بـعـد وانــتـقـال مــكـان الــوظـيـفــة من مـكـان
اجتـماعي فيه عالقات اجتماعـية وتفاعالت إنسانية وأحالم
ــسـكن حــيث تــهــيـمن وطــمــوحـات إلى حــجــرة عـمـل في ا
ؤديـة إلى كل أنواع مشـاعر الـوحـدة النـفسـية والـعاطـفيـة ا
االضطـرابات النفسية.. وكمثال على ذلك فقد وصلت نسبة
ائة مـن سكان فـرنسا تـلك االضطرابـات إلى الثالثـ في ا

بعد أن عملت فيه أزمات العمل وعزلة اجلائحة ما عملت.
ــذهل  وهــنــاك مــا قــد يــكـون أخــطــر من ذلـك: الــصـعــود ا
لتـكنـولوجيـا الذكـاء االصطنـاعي والروبـوتات التي يـراد لها
أن حتـل مـحل اإلنــسـان في شـتـى حـقـول الــعـمل. وعــنـدمـا
نــصل إلـى هــنـــاك ســيـــقــول أصـــحــاب اجلـــاه والــســـطــوة
لإلنـسـان: مـا عـادت فـيك أيـة فـائـدة لـنـا ومـا عـادت احلـيـاة
البـشرية حتـتاج لك. عند ذاك سـيشعر اإلنـسان في أعماقه
ــســتــقــبـل والــيــأس من احلــيــاة. بــالــهــوان والــذل وظـالم ا
ــجـد وســيـســقط عـمــود فـكــري ومـســلــكي تـاريــخي كـان 

اإلنسان ويعتبره محور الكون وأداة التقدم.
ـدن الكـبـرى الفـقـيرة  ليـتـجول اإلنـسـان حالـيـاً في أحيـاء ا
ـدفـوع نـحو اليـ من الـعـاطلـ عن الـعمل ا وليـشـاهد ا
ـارسـة ــارسـة الـســرقـات الـصــغـيـرة وبـيـع اخملـدرات و
ؤقتة ليعرف هن ا البـغاء واستغالل األطفال وقبـول أحط ا
أهـميـة حل إشـكـالـيـات الـعـمل والـوظـائف اجملـزيـة واألجور

عقولة ووجود النقابات العمالية. ا
 كـل مـا يـقـولـه أصـحـاب الـوجــاهـة والـثــروات وخـدمـهم من
الـسيـاسـي عن هـؤالء هـو أنهم كـسـالى ال يريـدون الـعمل
ويـــفـــضــلـــون الـــعــيش عـــلى مـــعـــونــات وزارات اخلـــدمــات

االجتماعية.
ـطلوب هو أن نبدأ النظر  ذلك الـقول ال يشرف اإلنسانية. ا
وضوع قبل فوات بـجدية ومسؤولـية والتزام إلى حل هـذا ا
ة ال وضوع إلى اتخـاذ قرارات مؤ األوان. سـيحتاج هـذا ا
تنـسجم مـع أطمـاع البـعض وأنانـيتـهم واستـهتـارهم بالـقيم
اإلنـسانيـة. لكن عدم احلل سـتطـال نيرانه وأهـواله اجلميع

من دون استثناء.

Ëd  bL  wK

dramfakhro@gmail.com
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ـبـيـة الـوطـنـية تـلـقّى رئـيس الـلـجـنـة األو
العـراقـيـة  رعد حـمـودي تـهـنئـة ومـبـاركة
نـــظــيــره اإليــراني  ســـيــد رضــا صــاحلي
كتب التنفيذي اجلديد أميري بانتخاب ا

بية العراقية. لالو
جاء ذلك برسالة رسميـة عبر فيها أميري
ـناسـبة إعـادة إنتـخاب  رعد عن تـهنـئته 
حـمـودي وإنبـثـاق مـكتب تـنـفيـذي جـديد
آمـالً في الـوقت ذاته الــتـوفـيق والــنـجـاح

الالعب الكولومبي السابق جون فيافارا
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نــظم مـعـهــد الـتـطـويــر الـنـيـابي
بــالـتـنــسـيق مع جلـنــة الـشـبـاب
والـــريـــاضـــة وبـــالـــتـــعـــاون مع
جـمعـية االمل الـعراقـية  جـلسة
عــرض حــواريـة لــبـحث عن دور
الـــشــبـــاب في عــمـــلــيـــات بــنــاء

السالم في العراق.
واكــد الــنــائـب عــبــاس عــلــيـوي
رئـيس جلنة الـشباب والـرياضة
عـــلى اهـــمــيـــة الــدور الـــكــبـــبــر
ا لـلـشبـاب على كـافـة االصعـدة 
ــــلــــكـــونـه من قــــوة ونــــشـــاط
يـسـهـمـان في حـال اسـتـثـمـارهـا
بــالـــشــكل االمــثـل بــدفع عــجــلــة
الــتــقــدم والــتـطــور والــنــهـوض

بواقع البلد .
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واشــار رئـيس الـلـجـنـة بـان دعم
شــريـحـة الـشــبـاب من اولـويـات
مـهـام الـلـجـنـة التي اجتـهت الى
فــتح افــاق الـتــعــاون مع مـعــهـد
ـتلكه من ا  الـتطـوير الـنيـابي 
خـبــرات وبـرامج عـمل حـقـيـقـيـة
تــصب فـي مــصــلــحــة الــشــبـاب
الـعراقي والـتي تمخض عن ذلك
عقد جلسة حوارية مع مجموعة
من الــشـبــاب لـتــسـلـيـط الـضـوء
عـــلـى دورهم في بـــنـــاء الـــســـلم
ـثل احـد اهم اجملـتـمـعي الـذي 

مرتكزات بقاء الكيان العراقي.
ولــفـت الــنــائب عــلــيــوي الى ان
مــجـتـمـعــنـا مـر بـفــتـرات قـاهـرة
وظـــروف عــصـــيـــبــة وســـنــوات
عـــــجـــــاف عـــــلى وقـع احلــــروب
واحلـصـار واالحـتـالل واالرهاب
الـتـي الـقت بـظاللـهـا عـلى بـنـيـة
ا يـجعـلـنا احـوج ما اجملـتـمع 
نــــكـــون الى تـــعــــاون وتـــكـــاتف
اجلــمــيع وخـصــوصــا شـريــحـة
الـشـبـاب في عمـلـيـة بنـاء الـسلم
ـتلكونه من روح ا  اجملـتمعي 
وحـس وطـني عــالــيـ مع هــمـة
ـــفـــاهـــيم وقـــدرة عـــلـى غـــرس ا
االنـسانية النبـيلة اذا ما توفرت
لــــهـم االدوات واالمــــكــــانــــيــــات
الـصحيحة. ودعـا النائب عباس
عــلـيــوي رئـيس جلــنـة الــشـبـاب
والـريـاضـة الـنـيـابـيـة احلـكـومـة
الى وضـع برامج حقيقـية للسلم
اجملــــتــــمـــعـي بـــالــــتـــعــــاون مع
ـيـة الـتي تـعمل ـنـظـمـات الـعـا ا
فـي هـــذا اجلــــانب مــــقـــتــــرحـــا
تـشـكـيل مـنـتدى لـلـشـبـاب يـكون
عهد التطوير النيابي مـرتبطا 
بــالــتــعـاون مـع جلـنــة الــشــبـاب
والـرياضة الـنيابـية يسـهل  عقد
ـية نـتديـات الـعا شـراكـات مع ا
ـهــتـمـة بـالـشـبـاب وقـضـايـاهم ا
الـى جـــانب تـــأســــيس شـــعـــبـــة
لـــتــــدريب وتـــأهـــيـل وتـــثـــقـــيف
الــشـبــاب وتــدشـ حــمـلــة عـلى
مــوقع مـجـلس الـنــواب لـتـعـزيـز
ودعـم قــيم الــسـالم والــتــســامح

والـــتــعــايش الـــســلــمي. بــدوره
رحـب مـديــر مــديــر عــام مــعــهـد
الـتـطويـر الـنيـابي الـسيـد سـعد
شـاركـ وحـرصهم فـيـاض  بـا
عــلى احلــضــور ألول نــشــاطـات
ـــعــهــد فـي الــربع الـــثــاني من ا
الــسـنــة احلـالـيــة ضـمن خــطـته
الــسـتــراتـيـجــيـة.وشــدد فـيـاض
ـعـهـد عـلـى مـد جـسور حـرص ا
الــتـواصل مع مـخــتـلف اطـيـاف
الـشعب والقطـاع الشبابي الذي
ـثل بـارقـة االمل في الـنـهوض
ـشـروع احلـضـاري  مـشـيـرا بـا
الـى ان االهتـمام والـتواصل مع
ان ـثل اال الـقـطـاع الشـبـابي 
بسنة تتابع وضع اللبنات التي

بدأها من سبقنا .
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واوضـح فـــيـــاض بـــأن مـــعـــهــد
الـــتــطــويــر الــنـــيــابي احــد اهم
اجلـــســـور الــتي بـــادر مـــجــلس
الــنـواب الـى تـأســيـســهـا لــفـتح
افــاق وقــنــوات احلـوار الــبــنـاء
ــثــمــر بــ اجملــلس واطــيـاف ا
اجملـــــــتـــــــمـع عـــــــلـى اخـــــــتالف
مـسـمـياتـهـا حتت خيـمـة الوطن
الـكـبيـر  مشـيدا بـالدعم الـكبـير
لـهــيـئـة رئـاسـة مـجـلس الـنـواب
ـعـهـد ونشـاطـاتـهـا مـنذ لـعـمل ا

تأسيسه وحتى االن .
ستـشار القانوني واسـتعرض ا
ومـدير قسم الـتطويـر والتدريب
في مـعهد التطـوير النيابي علي
عـمـر فتـاح عـمل واختـصـاصات
مـجـلس النـواب والـيات تـشريع
الـــقــــوانـــ ومـــهــــام الـــلـــجـــان
الــنــيـابــيـة. بــعــدهـا قــدمت نـور
الـهدى سـعد من معـهد التـطوير
الــنــيــابي والــبــاحــثــة في بــنـاء
الـــــسـالم عـــــرضـــــا عن دراســـــة
بـحثية تتـعلق بدور الشباب في

بناء السالم اجملتمعي .
اذج وتـطـرقت احملـاضـرة الى 
شـبابية قدمت مبادرات لتحقيق
الـسلم اجملـتمعي في الـعديد من
احملــافــظـات داعــيــة الى اشـراك
الــشـبـاب في بـرامج ونـشـاطـات

حتــقــيق الــسـالم ونـبــذ الــعــنف
اضـافـة الـى عـرض اسـتـبـيـانات
واحــصــاءات تـخـص الـقــضــايـا
الــــــــتـي تـــــــــهم الـــــــــشــــــــبــــــــاب

واحــتياجاتهم .
وتـــخـــلـل اجلـــلـــســـة نـــقـــاشــات
تـضمنت طرح العديد من االفكار
ــــقـــتــــرحـــات الـــتـي تـــخص  وا
تـطوير واقع الشـباب واشراكهم
في الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيــة
والــنـشــاطــات االجـتــمـاعــيـة في
حتــــقـــيق الــــسالم اجملـــتــــمـــعي
ــــصــــاحلــــة ــــشـــــاركــــة في ا وا
اجملـــتــمــعــيـــة الى جــانب وضع
اخلـــطط الــكـــفــيـــلــة بـــاحلــد من

خطاب الكراهية والتطرف .
وفـي مـــــــعـــــــرض الــــــــرد عـــــــلى
ــداخالت  لـفت الـنـائب عـبـاس ا
عــلـيــوي رئـيس جلــنـة الــشـبـاب
والـرياضة الى ان اللجنة تتبنى
بــرنـامج الـزائــر احملـلي الشـراك
ـدارس واالعـداديات لـلـتواصل ا
مـع مجـلـس الـنواب مـشـيـرا الى
ان الـلـجنـة ركـزت جهـودهـا على
تـشريع قـوان ريـاضيـة معـطلة
مـنذ 1986 مـوضحا بان الـلجنة
عــازمــة عـلى االهــتــمـام بــقــطـاع
الــشـبـاب .من نـاحــيـتـهـا شـددت
الـنـائـبـة وحدة اجلـمـيـلي مـقررة
جلـــنـــة حــقـــوق االنـــســـان عــلى
اهـمـيـة حل الـبـطـالـة لـتـحـضـيـر
الـشباب لقيـادة اجملتمع واهمية
تـوفـير سـبل العـيش الكـر لهم
إلخـراجه من حالة النقمة العامة
ـان داعــيــة الى تــفـعــيل دور بــر
ـهـمـة في الـشــبـاب والـقـوانـ ا
حتـقـيق الـسـلم اجملتـمـعي ونـبذ

خطاب الكراهية .
واكـد مـدير عـام مـعهـد الـتطـوير
الـــنـــيـــابي الـــعــمـل عــلـى اعــداد
مــشــروع جـلــســات حــواريـة في
جـميع احملـافظـات بالـتعاون مع
مـكاتب احملافظـات للتواصل مع
الــشــبـاب ومــنــظـمــات اجملــتـمع
ـــســـاهـــمـــة بـــإعــداد ـــدنـي وا ا
الـقوان اخلاصة بـالشباب بعد

التواصل معهم .
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اعــلـنت مــحـكــمـة فــيـدرالــيـة في
واليــة تـكــسـاس األمـريــكـيـة أن
الـالعب الــكــولـومــبـي الـســابق
جــون فـــيــافــارا تــلـــقى حــكــمــا
بــالــســجن 11 عــامــا لــدوره في
تـــهـــريب كـــمـــيـــات هـــائــلـــة من
الـكوكـاي بـ بالده والواليات

تحدة. ا
وذكــرت صـحـيـفـة "ديـلي سـتـار"
الــبـريــطــانـيــة أن الالعب الـذي
لـعـب بـقـمـيص سـاوثـهـامـبـتـون
وبــــورتـــســــمــــوث في الـــدوري
ـمـتـاز وخاض 34 اإلنـكـلـيزي ا
مــبـاراة دولــيـة مع كــولـومــبـيـا
تـورط بـنقل  5كـيـلـوغـرامات من
مـخدر الـكوكـاي إلـى الواليات
ـتـحـدة األميـركـيـة قـبل حوالي ا

3 سنوات.
وتـمت إدانـة فيـافارا الـبالغ 42
ـسـاعـدة في اسـتـيـراد عـامـا بـا
ا فيها ـيا  منوعة عا ـواد ا ا
مــهـام نــفــذتـهــا زوارق سـريــعـة
ـكسـيك ويـقال وطـائـرات عبـر ا
إن الـشـحنـة الـتي شارك الالعب
في تــنـظـيـمـهـا بـلــغت قـيـمـتـهـا

نحو 29 مليون دوالر.
دعي العام األميركي ووصـف ا
نـيـكوالس جـاجني دور فيـافارا
فـي مـا أطـلق عــلـيه إسم "كـارتل
اخلــلـيج" بــاخملـزي وقـال "كـان
ـدعـى عـلـيه في هـذه الـقـضـيـة ا

يـــتـــمــتع بـــكل شـيء الــشـــهــرة
ية ومع ـكانـة العـا والـثروة وا
ذلـك فــقـــد اخـــتـــار اســـتـــخــدام

مواهبه في جتارة اخملدرات".
وألــقى األمن األمـيـركي الـقـبض
عــلى فــيــافــارا قــبل نــحــو عـام
وقـال فـيـافـارا حـيـنـهـا "اعـتـدت
عـــلى مـــزامــلـــة غــرف تـــغــيـــيــر
ـالبس مع مــــيـــسي لـــكن اآلن ا
عـلي مـشـاركة غـرفـة مع شخص

كان في مهمة حرب ببلدي".
وبــاشـر جـون فـيـافـارا مـشـواره
الـكروي بـكولـومبـيا حـيث لعب
في صـفـوف ديبـورتيـفـو باسـتو
وعـدة أندية أخرى قبل أن يقرر

ــديـــر الــفــني الــفــرنــسي أالن ا
بـيـران الـتعـاقـد معه لالنـضـمام
إلـى صفـوف نـادي بـورتـسـموث

اإلجنليزي.
وخـاض الالعـــــــــب الكـولومبي
جتـــربــة في الـــدوري اإلســبــاني
عــــــــــــبـر االنــتـقــال نـحــو ريـال
ســـــــوســـــــيـــــــداد ثـم عـــــــاد إلى
صـــــــــفـوف سـاوثهـامـبــــــــتون

اإلجنليزي.
ولـعب فـيـافـارا منـافـسـات "كـوبا
أمـــيـــركــا" بـــ ســـنــوات 2014
و2017 وهــو مـا أكـسـبه شـهـرة
ة اسـتغـلهـا لدخـول عالم اجلـر

والعصابات.

جلسة حوارية ينضمها معهد التطوير النيابي

قبل. بي العراقي ا للعمل األو
وتـضمـنت الـرسـالـة نـشـكـر لـكم إشـعـارنا
بـنتـائـج مـؤتمـركـم االنتـخـابي الـذي أقـيم
في السـادس والعشـرين من شهر نـيسان
ــنـــصــرم ونـــغــتـــنــــــــم هــذه الـــفــرصــة ا
ــنـاســبــة إعـادة لــتــهـنــئــتــكم شــخـصــيــا 
ـبــــــــيـة إنــتـخـابـكـم رئـيـسـاً لــلـجـنــة األو
الــوطـنـيــة الـعــراقـيـة كــمـا نـهــنئ الـسـادة
نتخب آمل كتب التنفـيذي ا أعضاء ا

لكم النجاح جميعاً.
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أعلنَ عضـو اللجنة اخلليجية البحريني ميـرزا أحمد التي تزور البصرة عن رضاه التام عما شاهده من
تـغـيـيرٍ كـبـيـر وتـقدمٍ في الـبـنى الـتـحيـة لـلـمحـافـظـة. وقـالَ أحمـد في تـصـريح صـحافي عـمـلت جـاهـدًا على
اسـتـرداد الـعراق حـقه بـالـلـعب عـلى أرضه في مـلف رفع احلظـر عن مالعـبه وكـنت حـاضـرًا عام 2017
العب العـراقيـة التي كـانت تسـتحق وبـجدارة. وأضـاف اليوم ضمن الـلجنـة التي قـررت رفع احلظـر عن ا
أُشـاهد الـبصـرة مخـتلـفةً تـمامًـا عمـا شاهـدته قبل أربـع سنـوات مضت حـيث باتت تـمتـلك البـنى التـحتـية

ستشفيات القادرة على تنظيم البطولة بأريحية وجناح وسأنقل ما شاهدتهُ بأمانة. العب وا وا
 واختتمَ بـالقول سعيد جـدًا ب إخوتي وأهلي في محـافظة البصـرة العزيزة وكُلي ثقـة بقدرةِ العراق على

قبلة ببراعةٍ متناهية. تنظيم بطولة اخلليج ا



اخـرى من الـفـنـان كـافي الزم الـذي اكد
انه ( الشكرجي  40عاما فكان مخرجا
واخـرج مسـرحـية لـفرقـة الـفن احلديث
بــعــنــوان حــكــايــة الــصــمت والــذئــاب
وجـــواد قـــامـــة كــبـــيـــرة ونـــتــمـــنى ان
يتواصل معـنا دائما ) .وشـهادة وباقة
ورد من الفـنان مـحمـد هاشم الـذي قال
( انه قــــامـــــة كــــبــــيــــرة و رقـم صــــعب
ـسرح والـدراما الـعراقـية والـعربـية با
وكـــــنت اتـــــمـــــنى ان اقف مـــــعه عـــــلى
ــسـرح) .و قـدم وكـيل وزارة الــثـقـافـة ا
االعالمي عمـاد جاسم شـهادة تقـديرية
للـشكـرجي ونقل حتـيات وزيـر الثـقافة
ـسرح التي ومشـيدا بدور الـسيـنما وا
تـقـدم مـثل هـذه الـفعـالـيـات الـتي تـكرم
ثابة تكر للعراق )كما الفنان وهي 
قــــدم جـــاسم درع دائـــرة الـــســـيـــنـــمـــا
سـرح للـمحتـفى بهـا وباقة ورد من وا
وزارة الـثـقـافــة وقـدم نـقـيب الــفـنـانـ

الــعــراقــيـــ جــبــارجــودي
وســــام الــــنــــقــــابــــة
لـــلـــفـــنـــان لـــدوره
ـبدع . ـتمـيـز وا ا
و الـــــــتـــــــقـــــــاط
الــــــــــــــصــــــــــــــور
الـــتــــذكـــاريـــة
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سرح WO½ËdBŽ∫ الفنان جواد الشكرجي في عصرونية منتدى ا
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أعــلـــنت شــركـــة إنــتـــاج مــصـــريــة وقف
تـصـويـر مـسـلــسل كـان مـخـطـطـا له أن
ــقــبل يــعــرض خالل شــهــر رمــضـان ا
بـســبب مــزاعم بــاحــتــوائه عــلى أخــطـاء

تاريخية.
ـــتـــحـــدة لـــلـــخـــدمــات وقـــالت شـــركـــة ا
اإلعالمــيــة الـــتي تــقــوم بـــإنــتــاج أغــلب
صرية خالل العام األعمال الدرامية ا
اضي إنها سـتوقف عرض مسلسل ا
ـلك" كـمـا سـتـقـوم بتـشـكـيل جلـنـة من "ا
ـسلـسل وإبداء ـراجـعة ا تـخصـص  ا
وضوعية ومهـنية حتى لو ترتب الرأي 
على ذلك عدم عـرضه في رمضان الذي
ـــوسم الـــدرامي األهم خالل يــعـــتـــبـــر ا

العام.
ــســـلــسل قـــد تــعــرض حلـــمــلــة وكــان ا
اضـية انتـقـادات واسعـة خالل األيـام ا
بعـد عـرض اإلعالن الـتشـويـقي اخلاص
ـصـرية به عـلى عدد مـن الفـضـائـيـات ا
البس حـــــيــث طـــــالت االنـــــتـــــقـــــادات ا
ــســلــسل واألزيــاء اخلــاصــة بــأبــطــال ا
ـبـاني الـتي ظـهـرت في إضـافـة لـشـكل ا

اإلعالن.
ــأخـوذ عن روايـة ــسـلـسل ا ويـعـرض ا
ــصـــري جنــيب كــفــاح طـــيــبـــة لألديب ا
ـلك أحمس أحـد أشهر محفـوظ قصة ا
ملوك الـفراعنـة مؤسس األسرة الـثامنة
ــصــريـة في عـشــرة وقــائـد اجلــيـوش ا

معاركها ضد الهكسوس.
ــســـلـــسل ردود فـــعل وقـــد آثــار وقـف ا
متباينة على مواقع التواصل االجتماعي
ب مؤيد لوقف الـتصوير بـاعتبره دليال
عـلى قـوة تـأثيـر مـواقع الـتـواصل
االجـــــــتــــــمـــــــاعـي و آخـــــــرين
مـعـارضـ لوقـف الـتـصـوير
باعتـباره تعـديا عـلى حرية

اإلبداع .
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ـقارن والـنـقـد األدبي احلديث في كـلـية مدرّسـة األدب ا
ـصــر شــاركت في األلــسن في جــامــعــة عـ شــمـس 
الـلـقـاء االفـتـراضي الـذي اقـامه مـنـتـدى الـفـكـر الـعـربي
ـــقــارن فـي الــتـــواصل حـــول دور الــتـــرجـــمـــة واألدب ا

نطقة العربية. الثقافي ب احلضارات في ا
wKOL'« błU  ¡UO{
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مـثل السوري يعود إلى الدراما التلـفزيونية بعد غياب ا
ست ســـنــــوات من خالل مــــشـــاركـــتـه في مـــســــلـــسل

(الكندوش) تأليف حسام حتس بيك.
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خــرج مــســلــسل (شــقـة 6) من بــطــولـته
ـمـثـلـة روبـي من الـسـبـاق الـرمـضـاني ا
لـهــذا الـعـام  وأكـد صالح عــبـد الـله في
ـسلـسل سيـتم عرض بيـان صحـفي أن ا
خـارج مـوسم رمـضـان 2021. ويواصل
جنـــوم مـــســـلـــسل (شـــقــة 6) تـــصـــويــر
ــتـبــقـيــة عــلى أن يـنــتـهي مــشـاهــدهم ا

قبل. التصوير بعد إجازة عيد الفطر ا
ـسـلـسل حـول شـقة رقم وتـدور أحداث ا
 6داخل إحدى العمارات التي تعيش
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.( ـبـدع عـلى تواصـلـهـا مع عطـاء ا
وأضاف (نسعى بخطوات جادة الى

تفعيل قاعات العرض الفنية).
بــدوره قـال مــديــر عـام الــفــنـون إن
ــعــرض الــذي ضم  62عـمالً (هــذا ا
شاركت به أغلب محافـظات العراقية

ونقلت صورة البيئة العراقية).
وأضـاف أن (مـا شـاهـدنـاه وحـضـور

اجلمهور اضاف بهجة).
ومـعرض الـطـبيـعـة السـنـوي هو من
ــعـارض الــســنـويــة الــذي حتـرص ا
عـــلى إقـــامـــــــــــــته دائـــرة الــفـــنــون
ـسـاهمـة في تـسـليط الـعامـة بـغـية ا
الــضـــوء عـــلى طـــــبـــيـــعـــة الـــعــراق

تنوعة. ا
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احــتــضــنت دائــرة الـفــنــون الــعــامـة
ـاضـي مـعـرض الـطـبـيـعـة االثـنـ ا
ـــشــــاركـــة عــــشـــرات الـــســــنــــــوي 

. الفنان
عـرض الـذي حـمل عـنوان وافـتتـح ا
(الــطـبــيـعــة أجـمل فـي بالدي) وكـيل
ـديـر الـعـام الـوزارة عـمـاد جــاسم وا

لدائرة الفنون العامة علي عويد.
 وقــال وكـيـل الـوزارة خالل افــتــتـاح
ـعـرض إن (دائـرة الـفـنـون الـعـامة ا
ارتـــأت رغـم كل الـــظـــروف أن تـــضع
بـصــمـتـهـا وتــواصل عـمـلــهـا بـشـكل
عرض دؤوب) مشيراً الى أن (هذا ا
يـدلل عـلى أن وزارة الـثـقـافـة مـصـرة

تـكالـيف العـملـية اجلـراحيـة. وقال
اخلــفـاجي: إنه يـعــاني من إصـابـة
في الـعمـود الفـقـري وتلـيف احلبل

ـية الـعربـيـة ادارت النـدوة الـعلـميـة الـتي اقامـها االكـاد
اجملـلس الـعربـي للـتـعلـيم والـتدريب االلـكـتروني بـعـنوان

(مراحل البحث العلمي في حياة الباحث).

ــتــرجم الــعــراقي الــراحل اســتـذكــرته امس الـكــاتب وا
الــــثالثــــاء دار ثـــقـــافــــة األطـــفــــال ورســــام الـــطــــفـــولـــة
والـكـاريكـاتيــر الراحـل بســام فــرج بـإصبـوحـة تأبـينـية

بـدعون احلقيقيـون.. وهـج ال يخبــو). حتت عنوان (ا

الـقاضي الـعراقي عـضو االدعاء
الـعام في اقـلـيم كـردسـتـان تـلقى
امـــنـــيــات االوســـاط احلـــقــوقـــيــة
والـقـانـونـيـة واالعالمـيـة بـالـشـفاء
الـعـاجل من االصــابـة بـفـايـروس

زاولة نشاطه اليومي. كورونا والعودة 

الكـاتب العراقي شـارك في  امسيـات األسبوع الـثقافي
إلحـيـاء ذكرى اسـتـشـهاد الـشـهـيد الـسـيـد محـمـد بـاقر
الـــصــدربــالــقــاء مـــحــاضــرة بــعـــنــوان (أصــول الــدولــة

احلضارية احلديثة في فكر الشهيد الصدر).     

يسرا
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سـرح االحد اقامـت دائرة الـسيـنمـا وا
ـــاضي وضــمـن (عــصـــرونــيـــة جــاي ا
ـســرح الـتــجــريـبي ـنــتــدى ا وكـعـك ) 

جـلـســة لـتـكــر الـفـنــان الـرائـد جـواد
الــشـكــرجي وسـط اجـواء مــوســيــقــيـة
جـمــيـلـة قــدمـهــا عـازف الـعــود الـبـارع
سامي تسيم وبحضـور حشد كبير من
الفـنـان واالعالمـي
ــــثـــقــــفــــ وزمالء وا
الـــــشـــــكــــرجـي  قــــدم
االحـتــفــالــيـة الــفــنـان
ي سـعد عـزيز االكاد
عبـد الصـاحب قائال (
دابت دائـرة الـسـيـنـما
سرح ومنذ مدة ان وا
ــبــدعــيــهـا حتــتـفـي 
وفــنــانــيــهــا وضــيــفـا
ــعـاني الــيــوم سـيــد ا
تـعلـمت مـنه اختـصار
ـســافـات انه الالعب ا
االمــهـــر عـــلى حـــبــال
ــســرح ســلــيل جــيل ا
مـلك االبـداع والـرحال
االبـدي انه الـسـنـدبـاد
ــمــلـوك في والــعــبـد ا
قــصـة حـب مـعــاصـرة
واالســـيـــر في اجلـــنــة
تفتح ابوابها متاخرة
ودزدمــــــــــــونــــــــــــة انـه

االســتـثـنــاء الـدائم بــاالبـداع انه جـواد
الـشــكـرجي ) بــعـدهــا قـال احملــتـفى به
(غـيــابي عن بــغــداد اكــثـر من خــمــسـة
اعـوام حيث لـوعة الـغـياب صـعبـة جدا
فشكرا لـوزارة الثقافة ودائـرة السينما
سرح على هـذا التكر وكـلنا احبة وا

وضيوف ).
ـقـدم اجلـلـسـة عن اجلـيل  وعن سـؤال 
مـن االوائل وكــيف تــرك الــبــصــمــة في
وعي جــواد الــشـكــرجي فــقـال ( درست
ــسـرح وتــتـلــمــذت عــلى يــد اسـاتــذة ا
الــعـراقي وهي مـهـمــة مـنـهم الـراحـلـ
ابـراهـيم جالل  حـقي الـشـبـلـي وخـالد
سـعيـد واخـرون ولكن انـطالقـتي كانت
ـركـز الـثـقـافي الـسـوفـيـتي الـنواة من ا
االولى وتـواجــدي في مــعــهـد الــفــنـون
اجلميـلة وتنقـالتي من فرقة الى اخرى
وكانت هـناك وقفـات من خالل الدراسة
فـي تـلك الـفــتـرة وعن مـسـرحــيـة قـصـة
حب مـعـاصـرة مع الـفـنانـة سـهـيـر اياد
سـرحـية بعـد عام 1991 قـدمنـا هـذه ا
الـتي تـتحـدث عن انـهيـار وطن بـاكـمله
ثـقف العـراقي وكانت سـهير وهجـرة ا
هي االم واالخت واحلـــبـــيـــبـــة وكـــانت
سرح ماساة حقيقية ) واضاف ( اين ا
الــــعــــراقي كـل شئ اخــــتــــفى مــــســـرح

الـصـداقـة الـسـوفـيـتي ومـسـرح بـغـداد
والـسـتـ كـرسي ومـسـرح االحـتـفاالت
ـسـرح اجلـوال والـرشـيـد واخلـيـمـة وا
ـــســرح فـي ظل هــذه .اشك ان يــقـــدم ا
الـفـوضى انا االن الاسـتـطـبع ان اتـكلم

هناك الف حاجز امامي ).
 وعن مـسـرحـيـة اجلنـة تـفـتح ابـوابـها
مـتاخـرة قـال ( استـمـر عرضـهـا ثالث
ــســرحــيــة يــومــا عــشت مــرارة هــذه ا
ارقــتـنـي كـانــهــا جــبل لن اتــنــازل عـنه
كـانت صــرخــة مــرعـبــة وكــان االسـرى
ياتون الى العرض فيبكون اضافة الى
والدة ابـــني عـــلـي في نـــفس الـــفـــتـــرة
وعــرضت في قــرطــاج بــتـونـس ونـالت
ـسرحية كـتبها افضل عمل مـتكامل وا
بــبــراعــة فـالح شــاكــر مــعــتــمــدا عــلى
حكـايات حـقيـقية مـن الواقع ) . والقى
الشـكرجي قـصائد مـغنـاة بحب الوطن

على انغام عود نسيم.
بعـدها توالت الـشهادت بـحق احملتفى
به من زمالئه واصـدقـائه منـهم الـفـنان
ريـاض شــهـيــد الـذي اشـاد بــتـجــربـته
وقال ان (جواد امـتطى صـهوة االبداع
وكــان يـــصــول ويـــجــول فـي كل زمــان
ومــكـان شـكـرا لـلــشـكـرجي حـامل رايـة
الــعــراق عــربــيــا ودولــيــا ). وشــهــادة
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استـاذ الـذكاء االصـطـنـاعي العـراقي حتـدث في الـندوة
ـعلومات بـجامعة االمام التي اقامـتها كلـية تكنـولوجيا ا

جعفر الصادق (ع) عن الذكاء االصطناعي.

عـدم مــصـارحــة الـشــريك ســيـؤدي حــتـمــاً الى تـلــبّـد
الغيوم في سماء عالقتكما.

qL(«

تـوتـرة بـعض الـشيء حتـتـاج إلى اخلـلود أعـصـابك ا
للراحة وجلسات تأمل.

Ê«eO*«

تتطلب احلـالة التي أنت فيها إلى تغـيير نوعية طعامك
لكي حتافظ على رشاقتك.

—u¦ «

 ال تـتراجع أمـام الـضغـوط فـأنت تمـتلـك القـدرة على
مواجهتها مهما بلغ حجمها .

»dIF «

إنزع قناع احلسد والغيرة وال تتالعب على احلبل
رقم احلظ 9.

¡«“u'«

 الغـيـرة حـ تـزيـد عن حدّهـا تـصـبح مـؤذيـة وتؤدي
الى عواقب وخيمة .

”uI «

لـكل شيء نـهـايــة وحـيـلك لن تـنـطــلي عـلى أحـد بـعـد
اليوم .

ÊUÞd «

 احلــفــاظ عــلـى رشــاقــتك مــهم جــداّ لــكن ال حتــاول
القيام بحمية مزاجية قاسية.

Íb'«

 مـعاجلـة األمور باحلـكمـة والروية بـينك وبـ الشريك
رجوة . تؤدي إلى احللول ا

bÝô«

 تـخف احلظـوظ وحتـاول ان تتـأقلم مـع ظروف مـهنـية
رقم احلظ.2 جديدة

Ë«b «

لـكل مشكـلة تعـترضك حل لو تـمهلـت في التفـكير.يوم
السعد السبت.

¡«—cF «

 انـتـبه لـتـطـورات تـتطـلب الـكـثـيـر من احلـرص وحاول
اإلمساك بزمام األمور.

 u(«
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
(57+37+33+11+31+23= منطقة

اماراتية):
1-6= جـــزيـــرة تــــقع قـــبــــالـــة ســـواحل

افريقيا
6-10= تخسيس للجسم
10-19= مطرب عربي
ثلة مصرية  =22-19
ثلة سورية  =29-22

29-34= يــــجــــمــــعــــون ثــــمـــار االرض
وغاللها

ثلة مصرية =42-34
42-48= عنصر مشع

48-54 = مطرب اماراتي
54-58 = عملة خليجية
ثل سوري  = 65-58
ثلة مصرية  =73-65
73-76 = صوت احلمام
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اضي في  اختيار زي ارتـدته الفنـانة يسـرا السبت ا
ومـيـاءات بـالـقـاهـرة  كـافضـل زي فرعـوني في موكـب ا

ومياءات. استفتاء موكب ا
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ـفـكر والـكـاتب العـراقي ضـيفـته مـجلـة رواق مـيسـلون ا
في جـلـســة حـواريـة افـتــراضـيـة بـعــنـوان (اعـادة قـراءة

فكرية للربيع العربي بعد عشر سنوات).

ه الـتــعـبــيـري اخلــاص في خـلق عــا
ــزاوجـة في الــتـخــطـيط ومن خالل ا

واللون . 
لـقــد بـات هم الـفــنـان الـفـقــيـد شـاكـر
نـعــمـة (1941) وشـغــله الــشـاغل أن
يــــصــــبـح واحــــداً من الـــــفــــنــــانــــ
ـســاهــمــ بـدفع الــتــشــكـيــلــيــ وا
مــســيــرة حــركــة الــفن الــتــشــكــيــلي
الـعـراقي الـى أمـام . ومع إنه تـخـرج
ـعـلـمـ في الـديـوانـيـة عام في دار ا
دة سنة الى  ? 1959تمتع بزمالة 
إيــطــالـيــا لــدراســة فن الــنـحـت عـلى
ـيــة الـفــنـون ــرمـر  لــيـدخل أكــاد ا
ـيدالـية هنـاك  وحـصل منـها عـلى ا
الـــذهــبـــيــة عــام  1972في مــعــرض
الــــفـــنـــانـــ االجـــانب  الـــذي أقـــيم
ـديـنـة كـرارا - اإليـطـالـيـة  وكـذلك
حــصـولـه عـلى مــيــدالـيــة مع دبــلـوم
ــقـام في مــديـنــة مـاسـا - ــعـرض ا ا
ــنــاســبــة أعــيـاد رأس اإليــطــالــيــة 

يالدية .  السنة ا
وبعد ذلك ح عاد الى أرض الوطن
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هـل يــخـــفى عـــلى فـــنـــاني ومـــحــبي
ومـريـدي الـفـن في احلـلـة أن الـفـنـان
الـراحل شــاكـر نـعـمـة يــسـتـحق لـقب
الـفـنـان واالنــسـان? نـعم يـسـتـحـقـهـا
بـجـدارة ألنه فـنـان لم ولن يـتـعب من
الــعـمـل واإلبـداع والــتــجـديــد في كل
اجملـاالت الـفنـيـة االبـداعـيـة  أن كان
تـشكـيل او مـسـرح او موسـيـقى مـنذ
تأسـيس فـرع نقـابـة الفـنـ في بابل
وحـــتى رحـــيـــلـه  والـــيـــوم نـــســـلط
الـضوء عـلى مـشواره .فـشـاكر نـعـمة
فنان مـتألق وإنسـان مرهف  كان له
الفضل بإسـهاماته الفـنية وحضوره

الدائم . 
رسخ جتربته الفـنية ب أبـناء جيله
في مسيرة احلركة التشـكيلية بالبلد
ـتـلك رؤيـته اخلـاصـة  كـان فـنـانــاً 
في خـــطـــوطه والــوانـه و واقــعـــيــته
الفنية  إذ كانت أعماله رائعة أيضاً
ـبـاشـرة  بـبـسـاطـتـهـا الـتـعـبـيـريـة ا
الـــذي أخـــذ من خـاللـــهـــا االســـلــوب

حـــمــلـت أعــمــالـه مــدلـــوالت جــديــدة
مـؤثـرة وفـاعـلـة  حتـمل في طـيـاتـها
قيماً ومفاهيم معروفة  ومن واقعنا
اليـومي تعـبر عن نـوازعه اإلنسـانية
الصادقة  لكونه أكثـر الفنان صلة
ــقــدس  بــإنــســـان الــوطن وتــرابه ا
لكون هـذا اإلتصال نـابعاً من رسوخ
جـــــذوره فـي أرضه  ومـن مـــــوقـــــعه
االنـسـاني الـواضح  زاولـهـا بحـسه
ــــرهـف في اخلــــطــــوط وااللــــوان  ا
واســتــخــدامـه كــقــيــمــة تـــعــبــيــريــة
وجـدانـيـة مـتمـثـلـة بـثـقـافـته وخـياله

ووطنيته . 
في نهـاية الـسبعـينـات قام مع نـخبة
من زمالئه بتـأسـيس نقـابة الـفنـان

تـضم كـافة الـفـنـانـ في احملـافـظة 
و إخـتــيـاره وإنـتـخــابه بـاألجـمـاع
عــلى رئــاســتــهــا حــتى رحــيــلـه عـام
عارض 1991. أسهم في جميع ا

ـنـظـمـات الـتي أقـامــتـهـا الـنـقـابـة وا
ــهــنــيـة في أعــمــال فـنــيــة نـحــتــيـة ا
وتــشـــكــيـــلــيـــة  زيـــنت الــســـاحــات

بدأ نشاطه الـفني في  مدينـتة احللة
الــفــيــحـاء  جــاء يــحــمل في يــد آلـة
الـنـحت والـيـد األخـرى الـتـعـبـيـر عن
افـــــكــــاره في الــــرسـم واخلط  وقــــد

ــدارس ــتــنـــزهــات واحلــدائق وا وا
ودوائـــر الـــدولـــة  رسـم الـــلـــوحــات
والـــتــخــطــيــطـــات وشــارك بــجــمــيع
ـــعـــارض مــــنـــهـــا الـــشــــخـــصـــيـــة ا
واجلـــــمــــــــــــاعـــــيـــــة داخل الـــــوطن
وخارجه .  واخيراً البد من القول ..
أن  اعمال الراحل نعمة التشكيلية
جتــدهــا دائــمــاً مــرتــبــطــة دائــمـاً
بـاألحداث والـوقـائع الـسيـاسـية

ـعاصرة  والتـاريخيـة منـها وا
إســــتــــطـــــاع  من خـاللــــهــــا أن
يحـملـها دالالت ومـضام الى
ـــشــاهــد  بــروح مـــتــفــائــلــة ا
ــــســــتــــقــــبـل مــــلــــؤه  األمل
والــطــمــوح  وهــذا مــا ظــهــر
جلـياً في أعـماله وخـاصة في
ـــرأة والــسالم )  لــوحـــته (ا
وكـذلك حتـمل فــنـاً يـعـبـر عن
ضـمــيـر األمــة بـرؤيــة خالقـة
ملـتزمة ومـعاصـرة .. هذا ما
رأيـــتـه في أعـــمـــال الـــفـــنــان

الراحل نعمة ..
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نـاشــد مــرصــد احلــريـات
الـــصــحــفـــيــة في نـــقــابــة
الـصــحـفــيـ الــعـراقــيـ
وزارة الــــــــــثـــــــــقــــــــــافـــــــــة
ــؤســســـات اإلعالمــيــة وا
ونـقـابـة الـفـنـانـ الـتـدخل
ــــســــاعــــدة الــــصــــحــــفي
والـكاتب عـبـاس اخلـفاجي
رئيس حتـرير مـجلـة عيون
ومــنــظم مــهــرجــان عــيــون
الـــســــنـــوي لإلبـــداع الـــذي
يــعـاني مـن حـالــة صــحــيـة
حــرجــة وهــو بــحــاجــة إلى
تداخل جـراحي ويعاني من
عـــدم قـــدرته عـــلـى تـــوفـــيــر

الـشــوكي وهـو شــبه مــقـعــد وغـيـر
ـساعدة من قادر عـلى احلركة إال 
أفـراد أسـرته وإنه يـعـاني نـفـسـيا
ومحبط للغاية بسبب التجاهل من
ــؤســســات الـــثــقــافــيــة قـــبل ا
لــوضــعه خــاصــة وإنه ســاهم
ولـــســـنـــوات في رفـــد اإلبــداع
ــبــدعــ الــعـــراقي وتــكـــر ا
ودعم الـــثـــقــافـــة في الـــعــراق
وبـجـهـود مـتـواصـلـة رغم
ـــــــرض وضــــــــعف ا
اإلمــــــكــــــانـــــات
وغــــــــيـــــــاب
الــــــــــــدعـم

الي. ا
عباس اخلفاجي

فيـها روبي مع جـيرانـها ويـعيش سـكان
العـمارة أجـواء مرعـبة حتـدث داخل هذه

الشقة. 
يـذكــر أن مـسـلــسل (شـقـة 6) من بـطـولـة
روبي أحـــمـــد حــا صالح عـــبـــد الــله
مـحــمـود الـبـزاوى رحــاب اجلـمل هـانى
ــمـثـلـة الـسـعــوديـة هـيـا فـيـاض عـادل ا
حـمـزة الـعـيـلي مـلك قـورة وآخريـن وهو
من ســيــنــاريــو وحــوار رفــيق الــقــاضي
ســعـاد الـقــاضي مـحــمـود وحـيــد نـبـيل

شعيب وإخراج محمود كامل.
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وسيقي (ذي وينغر أوف سونغز) الفيلم االستعراضي ا

أســمـدة. وبـدأ يــسـجل تــسـربـاً من
الــطـبـقــة الـبالسـتــيـكـيــة احلـامـيـة
لــلـــخــزان الــذي يــحــوي أكــثــر من
ــيــاه مـــلــيـــون مــتــر مـــكــعب مـن ا
ــبـتــذلـة الــنـاجــمـة عن عــمـلــيـات ا

جتريف ومياه األمطار.
سؤول في وقـال سكوت هـوبس ا
مـنــطـقـة مـانـاتي في حـال حـصـول
انـهـيار تـام قـد ينـتـشر في غـضون
دقــائق قــلـيــلـة نــحـو 340 مــلـيـون

غـالون (أكثر من ملـيون متر مكعب
ـيـاه) .وأوضـح أن عـمــلـيـات مـن ا
مــحـاكــاة أظـهــرت أن ذلك سـيـؤدي

إلى موجة ارتفاعها ستة أمتار.
وحـاولت السلطات من دون جدوى
ـيـاه ـنع تـســرب ا ســد الـثـغــرات 
ـيـاه من اخلزان مـنذ وهـي تضخ ا
ــاضي من أجل خـفض األســبـوع ا
الـضغط بوتـيرة مائـة ألف لتر في

اليوم.
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{ واشنـطن (أ ف ب)  –اعـتذرت
شـــركــــة (أمــــازون) الــــعــــمـالقـــة
لـلـتجـارة اإللـكـترونـيـة في عـطـلة
نـــهـــايــة األســـبــوع لـــعـــضــو في
مــجــلـس الــنــواب األمــيــركي عن
إنــكــارهــا اضــطـرار مــوظــفــيــهـا
أحياناً  إلى التبول في زجاجات

بالستيكية.
وأوضـــحت الـــشــركـــة في بـــيــان
صــدر اجلــمــعــة  أنــهــا تـعــلم أن
سـائـقـيهـا قـد يـواجـهـون مـشاكل
في الـــعــثــور عـــلى دورات مــيــاه
رور أو في بعض بسبب حركة ا
األحيـان بسـبب الـطرق الـريفـية
ــشــكـلــة خالل وتــفــاقــمت هــذه ا

جائحـة كوفيد-19 بسبب إغالق
راحـيض العمومية. الكثير من ا
أثـــيـــرت الـــقــــضـــيـــة األســـبـــوع
ــنــصــرم في تـغــريــدة لــلــنـائب ا
ـوقراطي مـارك بوكـان الذي الد
قـــــــــــــــــــال إن دفـع 15 دوالراً فـي
ـوظـفـيك ال يـعني الـسـاعة أجـراً 
أن (مكان العمل) تقدمي إذا كنت
جتــعل مــوظـفــيك يــتــبــولـون في
زجـاجـات بالستـيـكـيـة. وسـرعان
ما رد حـسـاب رسـمي لـ(أمازون)
على تغريـدة النائب عبـر الشبكة
االجتـماعـيـة نفـسهـا باآلتي “هل
تــصـدق حــقـاً قـصــة الـتــبـول في
زجاجات? إذا كان هـذا صحيحاً

ورد بوكان السـبت على االعتذار
فـكــتب مـجـدداً عــلى (تـويـتـر) أن
ـوظف األمر ال يـتعـلق بي بل با
الـــذيـن ال تــــعــــامـــلــــهـم أمـــازون

بــيــانــهــا نــدين لــلــنــائب بــوكـان
بــاعــتــذار. لــكــنــهــا اعــتــبـرت أن
الـتــغـريــدة لم تـكن دقــيـقـة إذ لم
تأخـذ في االعتـبار الـعدد الـكبـير
من السائقـ العاملـ لدينا بل
ركـزت عـلى مـراكـزنـا اخملـصـصة
ـكن لـلمـوظـف لـلتـوزيع حـيث 
االبـتــعـاد عن مـواقع عــمـلـهم في
أي وقت لــلــذهــاب إلى (عــشـرات

وفرة لهم. راحيض) ا ا
ـشكلة وتابعت الـشركة أن هذه ا
ة ويـعـانـيـهـا الـقـطـاع كـكل قـد
مــؤكــدة أنـهــا تــرغب في حــلــهـا.
واضـافـت ال نـعـرف كــيف لـكــنـنـا

سنبحث عن حلول.

فلن يعمل أحد معنا. لكنّ وسائل
إعالم عــدة نـقــلت في وقت الحق
ـوظــفـ يــؤكـدون تــصـريــحــات 
ـمارسة. كذلك فيهـا وجود هذه ا
أكـــــد مــــوقع (ذي إنـــــتــــرســــبت)
اإللــــكـــتـــرونـي أنه حـــصـل عـــلى
وثــــائـق داخــــلـــــيــــة تـــــثــــبت أن
مسؤولي الشـركة يعرفـون تماماً
ـمـارسـة. وتـشـكو بـوجـود هذه ا
الـــشـــهـــادات خــــصـــوصـــاً عـــدم
اســتـطــاعـة الــسـائــقـ الــتـوقف
ـراحيض لقـضـاء حـاجتـهم في ا
بـســبب ضــيق الـوقت نــظـراً إلى
وتــيــرة الــعــمل الــتي تــفــرضــهـا
(أمازون). وأضـافت الـشـركـة في

. ودعا بـاحـتـرام وكـرامـة كـافـيـ
الــشـركــة إلى الــبــدء بـاالعــتـراف
الئمة التي بظروف العمل غير ا

أوجدتها جلميع موظفيها.

لندن
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دن تعـبيراً عن رفضهم غضبُ العـراقي يتفـجر في ا
اخـفــاق االدارات احملـلــيـة في احملــافـظــات ونـرى في
ـسـؤولـيـة مـقـدمـة الـفــاشـلـ مـعــظم الـذين يـقـومــون 
مــنــصب احملـافـظ. لـقــد حتـوّل احملــافظ في كــثــيـر من
ـــدن إلى رمـــز احملـــاصـــصـــات والـــتـــســـويـــات بــ ا
الــصــفــقــات الــتـي يــضــطــلع بــهـــا أعــضــاء مــجــالس
احملــافـظــات الـذيـن يـعــتــقـدون انــهم مــنـحــوا مــنـصب
ــوجب صــفــقـة لــهــا بــنـود احملـافـظ لـفـالن أو عـلّــان 
مـتوافق عـلـيـهـا هي أصل الـفـساد الـذي يـنـخـر البالد
قار الوزارية ّا يرتكب من عمـليات فساد في ا أكثر 
بـبغـداد وهذا واضح عـبر مـسار ثـماني عـشرة سـنة

وليس اآلن.
ــطــالــبــة بـــإقــالــة مــحــافــظـــ بــاتت الــشــعــار األول ا
للـمـحـتـجـ في الـعـراق وهم مـحقـون في ذلك إذ ان
ــوازنــات وتــوظــيــفــهــا بــشــكل خــدمي ســوء صــرف ا
ـارسـات صــحـيح هي الــعالمـة الــتي انـطـبــعت بـهــا 
احملــافــظــ سـنــوات طــويــلــة. مــنــصب احملــافظ فــقـدَ
عـنـاصـر الـقــيـادة واحلـكـمـة واخلـبـرة واالنـسـانـيـة في
التواصل مع الـناس من خـارج االحزاب. وهذا احلال
ا غـيـر قـابل لـلتـغـيـيـر إال في حـدود ضـيـقـة جـداً ور
الـصدفـة تلـعب دوراً في مجيء مـحافظ مـقبـول هنا أو
هـناك . ولـم تعـد االنـتـخـابـات تـعـطي أمال له قـيـمة في
سـتنـقع احلزبي اآلسن انـتاج مـعادلـة جديـدة ألنهـا ا

شترك قد طفح على اجلميع. ا
نتفضـة ضد الفساد ـدن ا ا هناك فـرصة تليق با ر
دن االخرى الـتي ستلحق بها كما تليـق بسواها من ا
ال مـحــالــة  وهي الـقــيــام بـسن تــشــريع جـديــد يــتـيح
انـتخـاب احملـافظـ انتـخابـاً مبـاشراً من الـشعب بـعد
اقـرار حـد أدنى من الـشـروط التي تـؤهل شـخـصـاً ما
ـنح ــنـصب الــذي من الــواجب أن  أن يــكـون بــهـذا ا

استقاللية مع وجود ضبط رقابي ومساءلة.
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سأكـتب اللـيلـة قصـة قصـيـرة مسـاحتـها مـائدتي الـقائـمة 
نتهى . وطولها سيتب عند نقطة ا

قد يحـدث هذا بـعد سـاعتـ أو عشـر لكـنه لن يذهب بـعيداً
ليأكل سبعة أيام وظهيرة .

فـرشتُ دفـتــر الـصـور فــوجـدت واحـدةً بــاهـتـةً مـثــلـومـةً من
ـنـظـر عـيني ـعـة ضـئيـلـة أخـذت من ا األعلـى قلـيالً  وثـمـة 

اليمنى .
في الصـورة الـعتـيـقـة تلـفـزيون خـشـبي عمـره نـحو سـبـع

سنة بقيـاس عمري وأنا اكـلكل عند مفـتتح الستـ البهية .
بـهـيـة أمي الـرائــعـة كـانت دومـاً حتـاول بـضــحـكـة مـكـتـومـة
ة إفسـاد خديـعة أبـي الذي كـان يردد عـلى مسـامـعنـا تنـو
مثالت سينامون في هذا الصندوق اخلشبي مثل وا أن ا

العجيب بعد ختمة فلم السهرة بكلمة النهاية .
شـاكسـ الفـطن في اليـوم التالي سـيذهب أحـد األوالد ا
األذكياء ليقف خـلف التلفـزيون  ويزرع إحدى عـينيه بثقب
متـاح فوق حـدبة اجلـهاز  عـلى أمل رؤية كـليـنت ايسـتوود
أو كاري كـوبـر أو فـريـد شوقي أو رشـدي أبـاظـة  أو ثـدياً
نافـراً من صدر مـارلـ مونـرو أو صوفـيـا لورين أو سـعاد

علمة حتية كاريوكا . حسني أو هدى سلطان وا
ـائدة مـرمدة سجـائر فـيهـا ستـة أعقـاب وحفـنة رماد على ا

وتسعة أعواد كبريت وثمانية أضافر .
إصـبـعـان فـائـضـان أكـلـتـهـمـا واضـفـريـهـمـا احلرب . دودة
رمـدة  وخـرخشـة ابـتدائـية من صغـيـرة تلـوب عنـد سـور ا

رفوعة فوق مسجد في اجلوار . مكبرة الصوت ا
ـلـة  لـكـنـني سـأبـذل أعظـم جهـد من الـتفـاصـيل كـثـيـرة و
أجل تبـئيـر احلكـاية وجتـنب احلشـو اللـغوي الـزائد وإنـتاج

زبدة النص .
لذلك ترون أنني سوف ال أُخبركم بأنَّ مائدتي مصنوعة من
مستـطيل خشب مـحكـوك بقسـوة  وتقف على ثالثـة أعمدة
من حديد  وانَّ طول الساق الواحدة هو كف وساعد وزند
ـشـمـور في زاويـة  وكـنت اشـتـريـتــهـا من سـوق الـعـتــيق ا
اً ومبهجاً دينة السفلى  وكان بائعها كهالً سبعينياً كر ا
مــثل وجه جـــدّي أحــمــد من صــوب والـــدتي . كــان الــهــرم
الـلـطـيف كـثـيـر الـسـعـال قـلـيل الـكالم  وقـد عـرفت مـنه أنه
ّـة قبـور مـزروعة عـند يسـتـوطن غرفـة بـائسـة معـلـقة لـصق 

السفح الغربي جلبل القلعة الشهير .
تـوجـعــني مـوسـيــقى احلـروف الـتي
ــتــجــولـون وهم يــطـلــقــهــا الــبـاعــة ا
ينادون على بـضاعتـهم قبل الغروب
ـرأى مـزعج مـثـل نـشرة بـشـهقـة . ا
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{  بـــكـــ (أ ف ب) - في أوج
ــواجـــهــة مع الـــغــرب بــشــأن ا
وضـع مــــســــلـــمـي األويــــغـــور
اختارت الص الـرد محليا من
خالل فـــــيـــــلم اســـــتــــعـــــراضي
مــــوســــيـــقـي يـــظــــهــــر إقـــلــــيم
شـينـجيـانغ من زاوية إيـجابـية
مع رقصـات فلكـلورية ومالبس

تقليدية ومناظر خالبة.
وتـــتــواجـه بــكـــ مع عـــواصم
غـربيـة عـدة منـذ فـرض االحتاد
األوروبي وبــريــطـانــيــا وكــنـدا
ـتــحـدة األســبـوع والـواليــات ا

ــاضي عــقــوبــات عــلى قــادة ا
حـــــالــــيـــــ أو ســــابـــــقــــ في
شــيـنــجـيــانغ بــتـهــمـة ارتــكـاب
انـتهـاكات حلـقوق اإلنـسان في
نطقة ذات احلكم الذاتي هذه ا

. في شمال غرب الص
وقد أطلقت بك حملة إعالمية
مضادة جملابهة هذه االتهامات
الـغــربـيــة وفي هــذا الـســيـاق
يــقــدم الـــفــيــلم االســتــعــراضي
ــوســيـــقي "ذي ويــنــغــز أوف ا
سـونـغـز" ("أجـنـحـة األغـنـيات")
الــــذي بـــدأ عــــرضه األحــــد في

الــصـــ إقــلــيم شــيــنــجــيــانغ
ـا بـصـورة مـجـمّــلـة شـبـيـهـة 
يـظـهـر في البـطـاقـات البـريـدية
مــن دون أي إشـــــــــــــــــــــارة إلــى

ثيرة للجدل. مارسات ا ا
ـصـوّر على وال يـظـهـر الفـيـلم ا
الــطــريــقــة الــبــولــيــووديـة أي
كـامــيـرات مــراقـبــة أو بـوابـات
أمنـية رغم أنهـا تنـتشر في كل
مـكـان في اإلقـلـيم كـمـا ال تـبيّن
قـوات األمن بـدروعهـا اخلـاصة

كافحة الشغب.
ومـنــذ ســنـوات تــفـرض بــكـ

ويــقـول شـخص شـاهـد الـفـيـلم
طالـباً عـدم ذكر اسـمه "كنت في
شينجيـانغ وهذا الفيلم واقعي
جـــداً لــدي أصـــدقــاء كـــثــر من
األويــــــغــــــور وقـــــد نــــــزلـت في
منـازلهم" ويؤكـد أن الناس في
شـيــنـجــيــانغ "سـعــداء وأحـرار
ومـنـفتـحـون" نافـيـاً االتهـامات
فروض على بالعمل القـسري ا

سكان كثر في اإلقليم.
وعــــلى وقع تـــنــــامي الـــنـــزعـــة
الـــقــومـــيـــة تـــواجـه مـــاركــات
أجـنـبيـة كـثيـرة حـملـة مـقاطـعة
في الـــصــــ مـــنــــذ األســـبـــوع
الـفـائت خـصـوصــاً مـجـمـوعـة
"اتش انـــــد ام" الـــــســــويـــــديــــة
العمالقة لأللبسة اجلاهزة إثر
ـاضي بـوقف تـعـهـدهـا الـعـام ا
التـزود بالـقطن من شـينـجيانع
على خلفيـة االتهامات بـ"العمل

القسري".
تفـرج البالغ حوالي ويوضح ا
 40عــــامــــاً أن جــــمع الــــقــــطن
ــنــطــقــة يــتــيح "تــقــلــيــد" في ا
لــلـسـكـان "كــسب رزقـهم" كـذلك
حقق مقطع مـصور ألغنية راب
بــكـــلــمــات ذات مــنـــحى قــومي
انـــتـــشـــاراً كـــبـــيـــراً في األيـــام
األخيرة عـبر اإلنترنت وتـنتقد
األغـنـيـة الـتي نـشـرتـهـا وسائل
إعالمـــيـــة صـــيــنـــيـــة "أكـــاذيب
" بـشأن ـسـتـعمـرين الـغـربيـ ا

القطن في شينجيانغ.
ومن جـانـبه يكـثف الـتلـفـزيون
احلـــكـــومي الـــصـــيــنـي عــرض
تـــقــــاريـــر وشـــهــــادات بـــشـــأن
االعتماد على اآلالت في حصاد
القطن في شـينجـيانغ مع نفي
االتــــــهــــــامــــــات عن "الــــــعــــــمل

القسري".
وتـغـرق الشـبـكات االجـتـماعـية
بـسـيل من الــفـيـديــوهـات الـتي
ـــروجـــون لـــهـــا إلى يـــســـعى ا
إظـهار "شـيـنجـيانغ احلـقـيقـية"
من خـالل الـتـركـيـز عـلى جـمـال

ـقابـل على ويـركـز الـفـيـلم في ا
التفـاهم اجليد ب أبـناء إتنية
هـان الــذين يـشــكـلــون أكـثــريـة
سكان الـص وسائـر األقليات
اإلتــــنـــيــــة في شـــيــــنـــجــــيـــانغ
(األويـغور والـكـازاخ والقـرغـيز

والطاجيك).
البس ويــبـيّن الــعــمل هـؤالء 
تقـلـيـديـة فـيمـا بـعـضـهم يـقوم
بـــرقــصــات فـــلــكـــلــوريــة وسط
منـاظر طبـيعيـة خالبة للـحقول
والبراري والبـحيرات واجلبال

كسوة بالثلوج. ا

ـنطـقة رقـابة مـشددة إثر على ا
هــجـمــات اسـتــهــدفت مـدنــيـ
ونُــســبت إلى انــفــصــالــيـ أو
إسالمــيـــ من األويـــغــور وال
يـــتــضـــمن الــفـــيــلـم أيــضــاً أي
إشارة إلى اإلسالم إذ ال يـظهر
أي مسـجد أو نسـاء محـجبات
فيما يدين أكثرية سكان اإلقليم
بــــــــاإلسالم حــــــــتـى أن أحـــــــد
ــثـالً بـدور ــشــاهــد يــظــهـر  ا
رئـــيـــسي مـن األويـــغـــور وهــو
ــشــروبــات يــرفـع نــخــبــاً مـن ا

الكحولية.

ـنـاظـر الطـبـيـعيـة خـصـوصاً ا
سيّرات عبر مـشاهد مـلتقطـة 

الدرون.
كــذلك يــقـدّم مــعــرض صـور في
بــكــ مــظــاهــر مــخــتــلــفــة من
احلـيـاة في شـيـنـجـيـانـغ يـبدو
الــــســــكــــان فــــيــــهــــا ســــعــــداء
ومـبـتـسـمـون وكـمـا الـفـيـلم ال
يــثـــيــر احلــدث ســـوى فــضــول
حفنة من الزوار وتمجّد بعض
الــصــور "الــتــقــدم" احملــقق في
ــنــطــقـــة الــتي بــقــيت طــويالً ا
ـنأى عن مـعـزولـة جغـرافـيـاً و
التطور الهائل في سائر أنحاء

. الص
وتشكل تنمية شينجيانغ حجة
رئيـسية تـستخـدمها بـك عند
احلـــديث عن ســـيــاســـتـــهــا في
ــنــطــقــة كــمــا تــشــكل فــرص ا
الـــعــمـل مــوضـــوعــاً هـــامــاً في

اخلطاب الرسمي الصيني.
ورداً عــلى اتـهـامــات مـنـظـمـات
حـقــوقـيــة بـاحــتـجـاز أكــثـر من
ملـيون شـخص في "معـسكرات
اعـتقـال" تـقول الـصـ إن هذه
ـهـني" ــراكـز هي "لـلــتـدريب ا ا
ـسـاعـدة الـسـكـان على وتـرمي 
إيجاد عمل وإبـعادهم تاليا عن

التطرف الديني.
ــــــكن لــــــوســـــائـل اإلعالم وال 
األجنبية العمل باستقاللية في
شــــــيــــــنــــــجــــــيـــــــانغ ويُـالحق
الصحـافيون بـاستمـرار كما قد
يــواجــهـــون مــضــايــقــات عــلى

خلفية تقاريرهم.
ويــقـــول الري أونـغ من شـــركــة
"سـيـنـو إنـسـايـدر" الـتـي تـتـخذ
تحدة مقراً لـها في الواليـات ا
إن "إعــطـاء صـورة مــجـيـدة عن
شـــــيــــــنـــــــــجـــــيــــــانغ هــــــو من
كالسيكيات الدعـاية السياسية
لــلـحــزب الـشــيـوعـي الـصــيـني
احلــاكـم الــذي يــدرك وفق أونغ
أن كذبة تتكرر ألف مرة تصبح

حقيقة".

{ هـــانـــوي (أ ف ب)  –تـــتـــكـــدس
الــفـاكـهــة في اجلـانب اخلــلـفي من
الـدراجــات الـهـوائـيـة الـتي يـجـول
بـهـا الـبـاعة اجلـائـلـون في شوارع
هـانوي طوال اليوم حـامل ما لذّ
ـــانــغـــو والـــلــيـــمــون وطـــاب من ا
عطر الـطازج واجلوافة واخلـوخ ا
وسـواها إلى كل ركن في العاصمة
الــفــيـــتــنــامــيــة. وهــؤالء الــبــاعــة
ومــعـظـمـهم من الــنـسـاء  يـبـدأون
عـملهم في الثالـثة فجراً وال يكفّون
ــســاء نـــشــاطــهم إالّ مـع حــلــول ا
ويــجــتــازون يـومــيــاً أكــثـر من 15
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كـيلومتـراً لتوصيل الـفاكهة وحتى
اخلــــضـــر والـــزهــــور إلى مـــنـــازل
زبـائــنـهم. هـؤالء الـنـسـاء الـلـواتي
يـحتم من الشمس بفضل القبعة
اخملـروطيـة الفـيتـنامـية الـتقـليـدية
(نـــون ال) يـــكـــســ مـــا يـــصل إلى
ثـــمـــانـــيــة دوالرات فـي الــيـــوم من
خـالل الـتــجـوال فـي الـشــوارع. قـد
يكون عملهن مرهقاً لكن الكثيرات
يـجدن فـيه مورد رزق مـربحاً إذ أن
الــرواتب في الـعـاصـمـة ال تـقل عن
ضـعف تـلك الـتي تُـدفَع فـي الريف.
ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي

فـي فـيــتــنــام حـوالى 2600 دوالر
وفــقًـا لــلـبـنك الــدولي. ومع أن أثـر
كـــوفــيــد- 19عـــلى فـــيــتـــنــام كــان
مـحدوداً نسبيـاً إذ لم تُسجّل فيها
سـوى نحو 2500 إصـابة أدت إلى
35 حـــالــة وفــاة فــحــسب ال يــزال
الـوباء يثقل كاهل الـباعة اجلائل
بـسـبب نـدرة الزبـائن في الـشوارع
. حـتى أنـهم حُـرموا األقـل ازدحامـاً
ــــدة وجــــيـــزة مـن الــــقـــدرة عــــلى
تـــوصــــيل طـــلـــبـــيــــات زبـــائـــنـــهم
بــالـدراجــات الــهـوائــيـة في بــدايـة

اجلائحة.
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الــوقت ذاته هـنـاك مـن تـشـعـر بـان
صــحـتـهــا جـيــدة رغم ان الـفـحص
يــثـبت اصــابـتـهــا بـاخـتـالل بـعـمل
الــغــدة الــدرقــيــة وجتــدهــا دائــمـة
الــنـشـاط واحلـركـة فـي عـمـلـهـا مع
ــســتــمــر بــارتــفـاع احــســاســهــا ا
ا يجعلها تلجأ درجـات احلرارة 
الـى فـــــتح االبـــــواب والـــــنـــــوافــــذ
بــاسـتـمــرار ايـنـمــا تـواجـدت  أمـا
وزنـها فهو في تناقص مهما زادت
من كـميـات الطـعام الـتي تـتنـاولها
ـتـنـاقـضـتـان هـاتـان الـصـورتـان ا
رض واحد هـما وجهان مـتقابالن 

وهو اضطراب الغدة الدرقية .
الـغدة الدرقية : هي عبارة عن غدة
صــغـيـرة شـكـلـهــا يـشـبه الـفـراشـة
وتــوجـد في قــاعـدة الــرقـبــة أسـفل
تــفــاحـة ادم وهي جــزء من جــهـاز
الـــغــدد الـــصــمـــاء تــقـــوم بــإفــراز

هـرمونات معينة تعمل على تنظيم
عــــمــــلـــيــــات األيض فـي اجلـــسم 
بــاإلضــافـة الـى تـســريع او ابــطـاء
بــعض الـوظـائف الالطــوعـيـة مـثل
تـــنــظـــيم ضــربـــات الــقـــلب وتــردد

االنفاس ودرجات احلرارة .
ـرضـية االولى بـالـنـسبـة لـلـحالـة ا
فــان االعــراض الــتـي تــشــعــر بــهـا
السيدة كالبرودة والتعب واالعياء
فـإنـها وزيـادة الـوزن واالنـقـبـاض 
مـؤشــر عـلى اصـابـتـهـا بـالـقـصـور
الــــدرقي (Hypothyroidism) أي
ان الــغـدة الـدرقــيـة لـديــهـا ال تـفـرز
مـقـداراً كافـيـاً من الهـورمـون وهذا
ريـضة تـعيش حـياتـها يـعـني ان ا
بــنـصف قـوتــهـا الـطــبـيـعــيـة . امـا
ـريـضة احلـالـة األخـرى أي حالـة ا
الــــدائــــمـــة احلــــركــــة والـــنــــشـــاط
واالحـــســـاس بــاحلـــرارة الـــزائــدة

قـــــد تـــــبــــدو اعـــــراض االصـــــابــــة
بــاضـطــراب عــمل الـغــدة الـدرقــيـة
مـتنـاقضـة تمامـاً فهـذه أم شابة ال
تــســاورهــا الــظــنــون ابــداً بــأنــهـا
لــكــنــهــا ذات يــوم جتــد مــريــضــة 
صـعوبة بـالغة في مغـادرة فراشها
كــعـادتــهــا وتـشــعـر بــتـعب شــديـد

يــصل الى عــظـامــهـا وبــاضـطـراب
وقــــلق ال تــــعــــرف لــــهــــمـــا ســــبب
بــاإلضــافــة الى انــقــبــاض شــديـد
وبــرودة دائــمــة جتــعـلــهــا تــكـدس
عالوة عـلى االغـطــيـة فـوقـهـا لـيالً 
ذلـك فان وزنهـا دائم الـزيادة مـهما
في قـــلــلت مـن كــمـــيــات الــطـــعــام 
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وتــنــاقص الــوزن فــهــذه تـشــخص
بـــــــفــــــرط الـــــــنـــــــشــــــاط الـــــــدرقي
(Hyperthyroidism) فـهناك فرط
فـي افراز الهـورمون من قـبل الغدة
ـريـضـة في ـا يـجـعل ا فـي الـدم 
دوامـة ال تـستـقر وقـد تصـبح هذه

األعراض مصدر شقاء لها.
ــــئـــة من الـــنـــاس ان نـــحـــو 3 بـــا
واغـلــبـهم من الـنـسـاء مـصـاب امـا
بـفـرط او قـصـور فـي نـشـاط الـغدة
الـدرقيـة  واغلبـهن يتـناولن ادوية
امـا خـافضـة أو منـشطـة لهـورمون
الـغـدة دون احلـاجة الـفـعـليـة لـتلك
ـقــاديــر الـتي االدويــة  حــيث ان ا
يـــــحــــتـــــاجــــهـــــا اجلــــسـم من ذلك
الـــهــورمـــون تــخـــتــلف بـــاخــتالف
االفــراد وتـبــاين مــراحل حـيــاتـهم
ولم يـكن بإمكان األطباء حتى عهد
قـريب قـيـاس مـقـدار الـهـورمـونـات

بــدقـــة في الــدورة الــدمــويــة  أمــا
الـــيـــوم فـــان الـــتـــوصل الـى طــرق
جـــديــدة في الـــتــحـــلــيل قـــد جــعل

باإلمكان اجراء معاجلة أفضل.
مـــاهـي االضـــطـــرابـــات الـــدرقـــيـــة

الرئيسة عند الكبار?
ان االشــــارة االولـى الـــدالــــة عــــلى
االصــابــة بــالــقــصــور الــدرقي هي
الـشـعـور بـاإلعـيـاء والـتـعب شـيـئـاً
ـريض بـعــدهـا يــصـاب ا فــشـيــئـاً 
بـــتــبــاطــؤ دقـــات الــقــلب والــدورة
ــا يـؤدي الى شــعـوره الــدمــويـة 
أمـا انـخـفـاض ـفـرطـة  بـالـبـرودة ا
الــنــشـاط الــهــضـمـي فـقــد يــصـيب
ـــزمن وقــد ـــريض بـــاإلمــســـاك ا ا
يـكـون الـطـمث عـنـد بـعض الـنـساء
شـحـيحـاً أو تكـون كمـيته أكـثر من
كن ان تـختـفي الدورة و ـعتـاد  ا
الــشـــــهــريـة تـمــامـاً لــدى الـبـعض

ومـــــن الـــــدالئل اآلخـــــر مـــــنـــــهـن 
األخـرى هي جفاف اجلـلد وانتفاخ
الــوجه وتـسـاقط الــشـعـر ورغم كل
ذلـك جند ان عالج القـصور الدرقي
ال يــتـعـدى اخـذ حــبـة دواء يـومـيـة
وجـــرعــة يــومــيـــة من الــهــورمــون
ــصــنـع كــفــيــلــة بــاحلــفــاظ عــلى ا
ــســـتــوى الــصـــحــيح لــعـــمــلــيــة ا
ــريض ويــطــلب من ا االســتــقالب 
ــواظــبــة عــلى هــذا الـدواء عــادة ا
لــبــاقي ايــام حـيــاته مـع امـكــانــيـة
تـــعــديل مــقـــدار اجلــرعــة من وقت
آلخـر وهـناك اخـتيـار عالجي ثالث
هــو اســـتــئــصــال جــزء من الــغــدة
الـدرقـية جـراحـياً وبـعـدها يـعيش
ــريض حـيــاة طـبـيــعـيـة بــتـنـاول ا
جــرعـــات ثــابــتــة من الــدواء مــدى

احلياة.
{ طبيب اخصائي

{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
حــصل  فـيـلم الــدرامـا الـقــضـائـيـة
(ذي تــــرايل أوف ذي شــــيـــكــــاغـــو
سفن(للمخرج آرون سورك األحد
عــلى كــبـرى جــوائـز (سـاغ)  الــتي
مثـل األميركي تـمنحها نـقابة ا
ـا ـهـمـة  ـؤشـرات ا وتُـعــتـبـر من ا
سـتـكـون عـليه نـتـائج الـسـباق إلى
األوســكـــار فــيــمــا نــال األمــيــركي
تـشادويك بـوزمان بعـد وفاته  لقب
ـثل. وقـال فـرانك الجنيال أفـضل 
الـــــــذي يـــــــؤدي دور الــــــــقـــــــاضي
الـــعــــنـــصـــري في الــــفـــيـــلم الـــذي
يـــتـــمــحـــور عـــلى قـــمع الـــشـــرطــة
احــتـجــاجـات عــلى حـرب فــيـتــنـام
شـهدتها مدينة شـيكاغو األميركية
الـــعــام 1968 نـــحـــتـــاج إلى قــادة
يــجــعــلـونــنــا أقل كــرهـاً بــعــضــنـا
لــبــعض .وأضــاف خـالل احــتــفـال
ُسـجّل سلفاً بدالً تـوزيع اجلوائز ا
مـن االحـتـفــال احلـضــوري بـسـبب
جـائـحـة كـوفـيد-19 نـحن مـديـنون
بـالـشكـر للـسـبعـة من شـيكـاغو في

ـتـهـمـ الـسـبـعـة في إشـارة إلـى ا
مـــحـــاكـــمـــة الـــعـــام 1969.  وفـــاز
تـشـادويك بـوزمـان الـذي تـوفي في
آب/أغسطس الفائت عن  43 عاماً
جـرّاء إصـابـته بـسـرطـان الـقـولـون
ثل عن دوره عـلى جـائزة أفـضل 
كــمـــوســيــقي فـي مــا ريــنــيــز بالك
بــــا ”الـــــذي تــــدور أحـــــداثه في
شـيــكـاغـو خالل عـشـريـنـات الـقـرن

العشرين .
ـــثالن اثــنــان وســـبق أن حــصل 
فــحــسب حــتى اآلن عــلى أوســكـار
بـعد وفـاتهمـا همـا بيتـر فينش عن
فــــيــــلم (نــــتـــوورك هــــانـــدس أون
تــيــلـيــفــيـجن) (1976)  لــســيـدني
لــومـيت  وهـيـث لـيـدجــر عن فـيـلم
(ذي دارك نـايت  2008) لـلـمـخـرج
كـريسـتوفـر نوالن. وتعـتبـر جوائز
ـثـلي الشـاشـة (ساغ) رغم نـقـابة 
كـــونـــهـــا أقل شـــهـــرة من جـــوائــز
(غـــولــدن غـــلــوب) مـــؤشــراً أكـــثــر
مـوثـوقـية جلـوائـز األوسـكار إذ أن
1200 مـن أعضـائهـا هم أيـضاً من

ية األعـضاء الستـة آالف في أكاد
فـنـون الـسـيـنـمـا وعـلـومـها  الـذين
يـــخــتـــارون الــفـــائـــزين بــجـــوائــز
ـــرمـــوقــة. في الـــعــام األوســـكــار ا
ـاضي حـصـل فيـلـم (باراسـايت) ا
عـلى أهم جـوائـز (ساغ)  الـعـريـقة
وهـي جـائـزة أفــضل طـاقم تــمـثـيل
مــحــقـقــاً فــوزاً تــاريـخــيــاً قـبل أن
يــتــوج أفـــضل فــيــلم في احــتــفــال
تـــوزيـع جـــوائـــز األوســـكـــار. ومن
ـــقــرر أن يـــقــام حــفـل األوســكــار ا
ــــؤجل في 25 نــــيـــســـان/أبـــريل ا
ـتـحدة. إال أن بـتـوقـيت الـواليـات ا
(نــومــادالنـد) الــذي ال يــزال األوفـر

{ مـيامي (أ ف ب) - تـوجه حاكم
واليـة فـلـوريـدا األمـيـركـية رون دي
ســانـتـيس إلى مــوقع خـزان مـيـاه
مــبـتـذلــة مـهـدد بــاالنـهـيــار; مـا قـد
يـؤدي إلـى فيـضـان ضـخـم وكـارثة

بيئية في خليج تامبا الهش.
تــــوجـه حــــاكـم واليــــة فــــلــــوريــــدا
األمـــيــركـــيــة رون دي ســانـــتــيس
األحــــد إلى مــــوقع خــــزان مــــيـــاه
مــبـتـذلــة مـهـدد بــاالنـهـيــار; مـا قـد
يـؤدي إلـى فيـضـان ضـخـم وكـارثة

بيئية في خليج تامبا الهش.
وقـال احلـاكم لـلـصـحافـيـ بـعـدما
ــــروحــــيـــة ــــوقـع  حــــلـق فـــوق ا
(نـحاول اآلن مـنع حـصول فـيضان
كـــارثـي). وتـــلـــقى أكـــثـــر من 300
نـطـقة جـنوب مـنـزل أمراً بـإخالء ا
مــديـنـة تــامـبـا الــكـبـيــرة. وأعـلـنت
حـالـة الطـوار لتـخصـيص أموال
جـديـدة بغـية مـواجـهة هـذه األزمة
احملـتـمـلـة في مـوقع بـيـني بـويـنت
الـصـنـاعي وهـو مصـنع فـوسـفات
ســابق كــان يــسـتــخــدم في إنــتـاج

حظاً للفوز باألوسكار في ضوء ما
ســـــبق أن نــــالـه من جـــــوائــــز  لم
يـــحــصـل حــتى عـــلى اي تـــرشــيح
جلـوائـز (سـاغ). وكـان هـذا الـفـيلم
لـلمـخرجة كـلويه جـاو عن الهيـبيز
ـقطورات ـعاصـرين وهم سكان ا ا
ـتـحدة الـذين يـجـوبـون الواليـات ا
ـة ومــعـظم في مــركــبـاتــهم الـقــد
ـمـثـلـ الـهواة شـخـصـيـاته مـن ا
حــــصل فـي نـــهــــايــــة آذار/مـــارس
الـفائت على جائـزة أفضل فيلم من
جـمعية منتجي هوليوود بعد نيله

جائزة (غولدن غلوب)  الكبرى.
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