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بــعـد يـومــ من اعالن الـلــجـنـة
شتـركة ب الفـنيـة العسـكريـة ا
بغـداد وواشنطن  االتفـاق على
خــطــة عـمل جلــدولــة انـســحـاب
الـقـوات الـقـتـالـيـة االجـنـبيـة من

الـــــبالد واالبــــقـــــاء فــــقـط عــــلى
ـسـتشـارين الـدولـي لـتـطـوير ا
قدرات القـوات االمنيـة احمللية 
جتـــددت مــحــاوالت اســتــهــداف
الـقـواعـد الـتي تـضم عـسـكـريـ
امـريـكـي  الــتي عـدهـا خــبـيـر
ـثـابـة اعـتراض مـن قبل امـني 

ــسـاحــة عـلى هـذا اجلــمـاعـات ا
االتــفــاق  وقـــال عــمـــاد عــلــو لـ
(الــزمــان) امس ان (اجلــمــاعـات
سلحة بدأت تستخدم اساليب ا
ـا حــديــثــة ومــتـطــورة اشــبـه 
يـحـصـل في الـيـمن  السـتـهـداف
ــقـار الـقــواعــد االمــريـكــيــة او ا

التي تضم عسكري اجانب من
خالل اســــتـــخـــدام الـــطـــائـــرات
سيرة الـقاصفة  والسيما انه ا
 ســــبـق اســــتــــهــــدفـت في ثالث
عمـليـات متتـاليـة مطـاري بغداد
واربـــيل وقـــاعـــدة حـــريــر  الى
جـــــانـب عـــــمــــــلـــــيـــــات اخـــــرى

لالســـتـــطالع) وتـــابع ان (هـــذا
االسـتهـداف اصـبح معـتـادا لكن
ــكــانــة الــعــراق دولــيـا يــضــر 
وعلى احلكومة تكثيف جهودها
لـلــحـد من هـذه الـهـجـمـات الـتي
اضافة تـعد انـتـهاكـا لـلسـيادة  
الى العـمل علـى توفـير احلـماية
لـلبـعثـات الدبـلومـاسيـة وفق ما
عاهدات واالتفاقيات تضمنته ا
الــدولـيــة). وأسـقــطت طــائـرتـان
مسيرتان مفـخختان فوق قاعدة
جوية تضمّ عسكـري أمريكي
في الــعـراق في تـقــنـيـة جـديـدة
بـاتـت تـســتــخـدمــهـا الــفــصـائل
وأصـبحـت تثـيـر قلق ـسـلحـة  ا
.وقامت الـعـراقـي واألمـريـكـيـ
بــطــاريــات الــدفـاع اجلــوي سي
رام الـتي وضــعـهـا األمـريـكـيـون
للتصدي للهـجمات الصاروخية
الــتي تـكـثـفت ضــد عـسـكـريـيـهم
ودبـــلــومـــاســيــيـــهم بـــإســقــاط
طـائـرتـ مـسـيـرتـ فـجـر امس
فــــــوق قــــــاعــــــدة عــــــ األســــــد
اجلـويـة.وقــبل سـاعـات من ذلك
اســتــهـدف صــاروخ آخـر مــطـار
لم يـسفـر عن ضحـايا أو بغـداد 
أضـرار. بــحـسب الــنـاطق بـاسم
كافحة داعش التحالف الدولي 
الكـولونـيل واين ماروتـو.ويتهم
الـــعـــســـكـــريــون األمـــريـــكـــيــون
ـــوالــــيـــة إليـــران الــــفـــصــــائل ا
ـسـاعـدة احلـوثـيـ في الـيمن
الذين ينفذون هجمات بطائرات
مـــســــيــــرة ضـــد الــــســـعــــوديـــة

واليمــــن.
ويـرى مــســؤولــون عـســكــريـون
ودبــــلـــــومــــاســـــيــــون أن (تـــــلك
الـهـجمـات ال تـشـكل خـطـراً على
عـديـدهـم فـقط بل تـهـدد قـدرتـهم
على مكافحة تنظيم داعش الذي
ال يــزال يـحـتـفظ بــخاليـا نـائـمـة
في مـناطـق صحـراويـة وجبـلـية
فـي الـــــبالد) واشـــــاروا الى ان
(تـلك الهـجـمات تـشكل تـشـتيـتاً
ــســتــفــيــدة من ذلك فــاجلــهـة  ا
ألن كل هــــــجــــــوم ضـــــد داعـش 
قاعدة أو الـتحالف يرغـمنا على
ويرغم التـوقف حلمـاية قـواتنـا 
ذلـك عــــلـى تــــوجـــــيه جـــــهــــوده

ـراقـبـة من االسـتــخـبـاراتـيـة و ا
ـسلـحة داعش نـحو الـفصـائل ا
مـن بـيـنـهـا أحـيــانـاً مـجـمـوعـات
غــامـــضــة تــتــخـــذ لــهــا أســمــاء
وهـمـية هي بـالـنسـبـة للـخـبراء
مجرد واجهة لفصائل معروفة).
وحتاول احلـكـومة مـنذ سـنوات
ردع مــنــفــذي تـــلك الــهــجــمــات
بيـنمـا بات بـعض تلك الـفصائل
مــنــضــويــاً حتت رايــة الــقــوات
ـــلك عـالقــات الـــرســـمــيـــة أو 
وتـــواصـالً مـــعــــهـــا  بــــحـــسب

. مراقب
 وعـنـدمـا قامـت السـلـطـات أكـثر
من مـرة بـتـوقـيف مـقـاتـلـ على
خـلـفـية الـهـجـمات الـصـاروخـية
ـــصــــالح األمــــريـــكــــيـــة. ضــــد ا
وبــاجملـــمل مــنــذ بـــدايــة الــعــام
اجلاري  وقع  39 هجـوماً ضد
ـوجودة في الـقوات االجـنـبيـة ا
الـبالد تــبـنت بـعـضـهـا فـصـائل
مــســـلــحـــة ونــســبـت واشــنــطن
أخــرى إلـــيــهــا وتـــتــوعــد هــذه
الـفـصـائل بـتـصـعـيـد الـهـجـمات
إلرغـام الــقـوات األمـريـكـيـة عـلى
االنسـحـاب من العـراق. بدوره 
ــتـحــدث بـاسـم الـتــحـالف اكــد ا
الــدولي وايـن مــاروتــو ســقـوط
قــذيـفـة صــاروخـيـة بــالـقـرب من
مـــــــركـــــــز بـــــــغـــــــداد لـــــــلـــــــدعم
الـدبـلـومـاسي.وقـال في تـغـريـدة
عـــلى تـــويـــتــر إن (الـــقـــصف لم
يـــتـــســـبب في أي إصـــابـــات أو
أضــرار ويـجـري الـتــحـقـيق في
الــــهـــــجــــوم) وأضـــــاف أن (كل
هــجـــوم يــشن عـــلى احلـــكــومــة
يــقـــوض ســلـــطــة والـــتــحـــالف 
ـؤسسـات والـسيـادة الـوطنـية ا

العراقية). 
وكـانت خـلـيـة االعالم االمـني قد
اعــلــنـت عن اســقـــاط طــائــرتــ
مــسـيـرتـ قــرب عـ االسـد في
االنبـارفي رابع هجـوم من نوعه
ـــســيــرة ?خالل بــالـــطــائــرات ا
االشـهـر الـثالثـة االخـيـرة.وعقب
هـجمـات سـابقـة عـثرت الـقوات
الـعـراقــيـة عـلى مـنـصـات إطالق
صــــواريخ بــــالــــقــــرب مـن هـــذه

القاعدة اجلوية.

آلــيـات دعـم الــقــوات االمـنــيــة في
شـورة وبناء مجـاالت التدريـب وا
ــؤسـســاتـيـة كـمـا اكـد الـقـدرات ا
ـسـاعدة استـعـداد بالده لتـوفـير ا
تـعلـقة بـاالستـحقـاق االنتـخابي ا
ــقــبل وكــذلك دعم الــتــوجــهــات ا
االصالحـيـة لـلـحـكـومـة في اجملـال
االقتصـادي وحشـد الدعم الدولي
لـهــا). ودعــا رئــيس اجلــمــهــوريـة
برهم صـالح االوربـي الى الـعمل
ـنــطـقـة ونـزع عـلى تـرســيخ أمن ا
فـتـيـل األزمـات.وقـال بــيـان تــلـقـته
(الزمـان) امس ان (صالح و كـوفو
سبل تـطـويـر الـعالقـات الثـنـائـية
وتعزيز آفاق التعاون ب البلدين
الصـديـقـ في مـخـتـلف اجملاالت
فــضالً عن اســـتــعــراض اجلــهــود
الدولية في احلرب على اإلرهاب)
واكـد صــالح ان (الــعـراق يــتــطـلع
الى العمل مع األشـقاء واألصدقاء
في اجملتمع الدولي لترسيخ األمن
ـنطـقة وتخـفيف واالستـقرار في ا
حـــدة الــــتـــوتــــرات ونـــزع فــــتـــيل
االزمـــات من أجـل تـــرســــيخ األمن
اإلقـلــيــمي والـدولي) واضـاف ان
(اسـتـقــرار الـعـراق وضــمـان أمـنه
وسيـادته وعالقـاته الدبـلـوماسـية
نفتـحة على اجلمـيع مطلب مهم ا
ـــنــطـــقــة) ألمن واســـتــقـــرار كل ا
مــشـــددا عـــلى (ضـــرورة تـــعـــزيــز
الـتــعــاضــد الــدولي في مــواجــهـة
حتــــديـــــات الـــــعــــنـف واإلرهــــاب
والــــتـــعــــاون الــــصــــحي وكــــذلك
ـناخي وحـماية مواجهـة التـغير ا

ثل حتدي العصر). النخ  البيئة 
الــرئــيس كــمــا اســتــقــبـل صــالح 
ــــشـــــتــــرك لـالحتــــاد الـــــوطــــني ا
الــكــردســتـــاني بــاڤل طـــالــبــاني 
ـسـائل الـعـالـقـة ب وبـحـثـا حل ا
ـركــز واألقـلــيم وفــقـاً حـكــومـتـي ا
ا للدسـتور واألطـر القـانونـية و
يحقق العدالة االجتماعية ويحفظ
ـــــوظـــــفــــ حـــــقـــــوق جـــــمــــيـع ا
. وكـان وزير اخلارجية واطن وا
فـــــؤاد حــــــســـــ قــــــد أعـــــلن  ان
ــــارك قـــــررت إعـــــادة فـــــتح الـــــد
سفـارتهـا في العـراق.وقال حـس
خالل مؤتـمـر صحـفي مـشـترك مع
ــاركي الــذي وصل نــظــيــره الــد
ـارك تــلـعب بـغـداد امـس ان (الـد
دورا مــهـمــا في الــنــاتــو ونــشــكـر
مهامها في اطـار التحالف الدولي
ضــد داعش وتــدريــبــهــا لــلــقـوات
احملـلـيـة) وأضـاف ان (احلـكـومـة
ـاركيـة قررت فتـح سفـارة لها الد
في الـعـراق ولـديــنـا أكـثـر من 33
ــــــــارك الـف مــــــــواطـن فـي الــــــــد
واكــثــرهـم اصــبــحـــوا مــواطــنــ
هنـاك). من جـانبه قال كـوفود ان
(هناك تطورا مستمرا ب البلدين
وتمـكـنـا من إعـادة فتح سـفـارتـنا
في بـغـداد ومـشـاركـتـنا فـي مـهـمة
ــســاعــدة الــنــاتــو ومــلــتــزمــون 
الــــعـــراق فـي مــــحـــاربــــة داعش)
ارك بــنحو مؤكدا (مـساهـمة الـد
 25مليون دوالر جلـذب االستقرار
واإلعـمـار في الــعـراق اضـافـة الى

تعزيز العالقات االجتماعية). 

احلقول واجلـهات الـساندة بـطمر
ــصــاب الــذي تــســبب الــدجــاج ا
ـربي بـخــسـائــر فـادحـة وكــبـيــرة 
حـقـول الـدواجن). وعـزت الـزراعـة
ــرض الى دخـول دواجن تـفـشي ا
مهربة من تركيا الى البالد.. وقال
ــتــحــدث بـاسـم الــوزارة حــمــيـد ا
الـــنـــايف ان (اســــبـــاب انـــتـــشـــار
االصــابـــات بـــ الـــدواجن بـــهــذا
الـــفـــايـــروس  تـــعـــود الى دخـــول
دجـــاج مــــهــــرب من تــــركـــيــــا الى
الـعـراق فضـال عن وجـود الـكـثـير

من الدواجن غير اجملازة)

ـتـابـعـة حـقـول الدواجن سفـوان 
هـنــاك). وكــشـفـت مـديــريــة زراعـة
قضـاء الـزبيـر  عن هالك أكـثر من
 350ألف دجاجـة في احـد حـقول
تــربــيــة الــدواجن وإنــتــاج بــيض
ـــائـــدة في ســـفـــوان نـــتـــيـــجـــة ا
اإلصابـة بأنـفـلونـزا الـطيـور.وقال
مديـر زراعـة الزبـيـر صـالح حسن
في تــصـريح امـس ان (أنـفــلــونـزا
الطيور أصاب حقول أخرى ضمن
سفوان وما زلنا نـتحرى احلقول
ـــرض) ـــنـع تــــفـــشـي ا االخــــرى 
مـــشـــيـــرا الـى ( قـــيـــام أصـــحـــاب

الطـيـور.وقـال مـحـمـد في تـصريح
امس انه (تــمت الـــســيــطــرة عــلى
ـصاب) البـؤرة واغـلـقنـا احلـقل ا
وأضــاف ان (مـالكــات الـــبــيـــطــرة
أخذت بـعض الـعـيـنـات من قـضاء
.( وسـنـعـلن الـنـتـائج الحـقاً الفـاو 
ووصل وزير الزراعة مـحمد كر
اخلفـاجي الـى احملافـظـة لإلطالع
على آخر التـطورات في ما يخص
ـــرض في بـــعض أزمـــة تـــفـــشي ا
حـقول الـدواجـن.وافاد مـصـدر في
تصريح امس أن (اخلفاجي توجه
فور وصـوله لـلـبصـرة الى نـاحـية
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اعـلـنت وزارة الـزراعــة الـسـيـطـرة
عـلى بـؤرة االنـفالونـز بـعـد نـفـوق
االف الـــــــطــــــيـــــــور فـي عـــــــدد من
احملـافــظـات فـيــمــا حـذرت جلــنـة
يـاه واالهوار النـيابية الزراعة وا
من مــــحــــاولــــة بــــعـض ضــــعـــاف
الـنـفـوس الدخــال دواجن مـصـابـة
مـهــربــة الى األســواق احملــلــيـة .
وقال رئيس اللجنة سالم الشمري
في بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(بعض مـزارع تربـيـة الدواجن في
احملـافــظـات شـهــدت تـفــشي وبـاء
ـــا أدى انـــفـالونـــزا الــــطـــيــــور 
الى خـــســـائـــر كـــبــيـــرة فـي هــذه
زارع) مشـيـرا الى ان (االجـهزة ا
عـنـية سـارعت الى الـتـعامل مع ا
هــذه االزمـــة قــبل اســـتــفــحـــالــهــا
وانــتــشــارهــا في عــمــوم الــبالد)
وحـذر الـشــمـري من (قــيـام بـعض
حاولـة تهريب ضعاف الـنفـوس 
ــــصــــاب الــــبـــــيض والــــدجـــــاج ا
لالسواق احملـليـة االخرى للـكسب
الـــســـريـع عـــلى حــــســـاب حـــيـــاة
) داعيا االجهزة االمنية واطن ا
والرقـابـيـة الى (تـكثـيف حـمالتـها
ــنــافـذ احملــافــظـات ومـراقــبــتــهـا 
نع دخول اي منتج قد واالسواق 
ـرض). وأعلن ياعـد عـلى تـفـشي ا
ـســتـشــفى الــبـيــطـري في مـديــر ا
محـافظـة  البـصرة ريـاض محـمد
الـســيـطــرة عــلى بـؤرة أنــفـلــونـزا
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اكــــد رئـــــيس مـــــجــــلـس الــــوزراء
تطلـع العراق مصـطفى الـكاظمـي 
الى الـــــدور األوربي فـي اســـــنــــاد
ــقــبــلـة الــعـمــلــيــة االنـتــخــابــيـة ا
ـــراقــبــ وفـق االحــتـــيــاجــات بــا
ــطـــلــوبــة فــيــمـــا  كــشف وزيــر ا
ــاركـي جــيـــبي اخلــارجـــيـــة الـــد
الـذي يـزور بـغـداد حـالـيا كـوفـود 
عن مـوافـقـة حـكــومـته اعـادة فـتح
سـفــارتـهــا في بــغـداد بــعـد اغالق
ـســاهــمـة وا اسـتــمـر  30عــامـا  
بــنـــحــو  25مــلـــيـــون دوالر لــدعم
جــهــود االعــمـار واالســتــقــرار في
الـــعـــراق . وذكـــر بـــيــــان تـــلـــقـــته
(الــزمـــان) امس ان (الــكـــاظــمي و
كـوفــود بــحـثــا تـنــمــيـة الــعالقـات
الثـنـائـية بـ الـبـلدين ومـنـاقـشة
األوضاع االقلـيمـية والـدولية ذات
ــشـتـرك) واضـاف ان االهـتــمـام ا
(اجلانبـ ناقـشا تطـوير الـتعاون
شترك ب بغداد وكوبنهاكن في ا
مجـاالت اقـتصـادية مـتـعددة وفي
مــــــجـــــــال احلــــــرب عــــــلـى داعش
والــــتـــــدريب والـــــبــــنـــــاء األمــــني
ـؤسسـاتـي وكذلـك الـتعـاون في ا
اجملـاالت الـصــنـاعــيـة والــزراعـيـة
والـتــجـاريـة و الــطـاقــة عـلى وجه
اخلـصــوص فـضـالً عن الـتــعـاون
الــصــحي في مــواجــهــة جــائــحــة
كورونا) واشاد الكاظمي بـ (قرار
اركيـة بإعـادة فتح احلكـومة الـد
سـفـارتـهـا في بـغـداد)  مـؤكدآ ان
(الـعــراق يــولي اهــتـمــامــاً كـبــيـراً
ـارك واالحتـاد بـالـعـالقـة مع الــد
االوربي بـــشـــكـل عـــام والـــســـعي
لـتـطـويــرهـا ضـمن إطــار سـيـاسـة
الـــعــــراق اخلــــارجـــيــــة والــــنـــهج
االيجـابي والـبـنـاء الـذي اعـتـمدته
هـذه احلكـومـة). مـن جانـبـه أعرب
كوفود عن (شكره للعراق حكومة
ً ودورهم فـي احلرب عـلى وشعـبـا
عــصـــابــات داعش) مــشـــيــرا الى
(الـتــزام حــكــومــته بــدعم الــعـراق
والـعـمل الى جــانـبه في مــكـافـحـة
ـــارك االرهــاب) وتـــابع ان (الـــد
تشعر بالفخر باستالم قيادة بعثة
الـنـاتـو في الـعــراق وتـتـطـلع الى
لـعب دور السـتـثـمــار ذلك لـتـعـزيـز
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اتــفق رئـــيس الــوزراء مـــصــطــفى
الــــكــــاظــــمي مـع رئــــيس احلــــزب
قراطي الـكردستـاني مسعود الد
ـشـترك البـارزاني عـلى الـتعـاون ا
في حــمــايــة احلــدود واســتــعــادة
االسـتـقـرار ومــنع اي تـدخل داخل
االراضي الــعــراقــيــة. وقــال بــيـان
تلقته (الزمـان) امس ان (الكاظمي
اجرى اتصاال هاتفيا بالبارزاني 
دان خالله الــهـــجــوم الــذي نــفــذه
عناصر حزب العـمال الكردستاني
التركي ضـد قوات الـبيشـمركة في
حافظة دهوك  قضاء العمادية 
اذ اتـفـق اجلـانــبــان عــلى أهــمــيـة
مواصـلة الـتعـاون والتـنسـيق ب
القـوات االحتـاديـة و الـبـيـشـمـركة
من أجل حماية احلدود واستعادة
االسـتـقـرار). واســتـشـهــد خـمـسـة
عـنــاصــر من قــوات الـبــيــشـمــركـة
وأصـيب خـمسـة آخـرون في جـبل
متـ بـقـضـاء الـعمـاديـة  بـكـم
حلـزب الــعــمـال.وفي وقـت سـابق
تحـدث باسم أكد يـحيى رسـول ا
ـسـلـحة  الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
فـتح حتــقـيــقـا في الــهـجــوم الـذي
تـــعــرضـت له الـــبـــيـــشــمـــركـــة في
الـــقــــضـــاء  وتــــوعــــد رســـول في
تصريح بـأن  (ينال كل مـعتد على

دمـاء الـعــراقـيـ وأمــنـهم اجلـزاء
الــعــادل) مــشــددا عـــلى (مــنع أي
خـــرق ســــواء أكــــان داخـــلــــيـــاً أم
). كـــمـــا دانت رئـــاســـة خـــارجـــيـــاً
الـــهـــجـــوم الـــذي اجلـــمـــهـــوريـــة 
تعـرضت له قـوة من البـيـشمـركة 
الــــذي راح ضـــــحــــيـــــتَهُ عـــــدد من
. وقـال بـيان ـصـابـ الـشـهـداء وا
تلـقـته (الزمـان) امس ان (الـوجود
الـعــسـكــري حلــزب الـعــمـال داخل
ـــــا فـي ذلـك إقـــــلـــــيم األراضي  
كردستان غير قانوني) داعيا الى
(وجـوب الـعــمل لـوضع حــدٍّ لـهـذه
الــتــجــاوزات اخملــلــة بــاســتــقــرار
واضاف العـراق وأمن مـواطـنيه) 
ان (الدستـور ال يسمح بـاستخدام
اراضي البالد منطلـقاً لتهديد أمن
اجلــــيـــــران). فـي غــــضـــــون ذلك 
اعـــربت حــــكـــومـــة االقــــلـــيم  عن
إدانـتـهـا الـشـديـدة لـلـهـجـوم الـذي
شــــــــنـه احلــــــــزب عــــــــلى قــــــــوات
الــبــيــشـمــركــة  مــؤكــدةً رفض أن
يــصــبح شـــعب االقــلــيـم ضــحــيــة
تحدث للسياسة اخلـاطئة. وقال ا
باسم احلـكومـة جـوتيـار عادل في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس انه
(لألسف الشديد استـشهد خمسة
من الـبـيـشـمـركة وأصـيـب آخرون
بـــكــمـــ لـــلـــحـــزب في مـــنـــطـــقــة
الـعـمـاديـة) وأضـاف أن (حـكـومـة

إقـــلــــيم  تــــدين بــــشـــدة هــــجـــوم
مسلحي احلزب  ولـن تسمح بعد
اآلن بــــأن تــــصــــبـح كــــردســــتــــان
وشـعــبــهـا ضــحــيـة لــسـيــاســتـهم
اخلـاطـئـة وأن يــتـسـبـبــوا بـتـكـبـد
إقلـيمـنا خـسائـرَ بشـرية ومـادية)
وتـابع انـه (في الـوقـت الـذي نــعـد
مــهــاجـــمــة قــوات الــبـــيــشــمــركــة
استهـدافاً لالقـليم فـإننـا نؤكد أن
الــبــيـــشــمـــركــة تــواصل حـــمــايــة
ـواطــنـ في كل شــبـر من أرض ا
كـردسـتـان وتـرى أن من واجـبـهـا
الـدفــاع عـنه) ومـضى الى الــقـول
(نـــقــــدم  الــــتـــعــــازي إلى عــــوائل
الـشــهـداء وان يــتــغـمــد الـشــهـداء
بــواسع رحـــمــته  كـــمــا نــتـــمــنى
الـــشـــفـــاء الـــعـــاجل لـــلـــجـــرحى).
واستنكرت السـفارة االمريكية في
بــغــداد الـــهــجــوم الـــذي وصــفــته
بالـوحشي الـذي شنه احلـزب ضد
الـبـيـشمـركـة. وقـالت الـسـفـارة في
بـــيـــان امـس (قـــلـــوبــــنـــا مع ذوي
اجلرحى والذين ازهقتْ ارواحهم
ونـقف مع اصــدقـائـنــا في االقـلـيم
وجنـدد الــتــأكـيــد عــلى الــتـزامــنـا
بـالـعمـل مـعـاً بغـيـة حتـقـيق االمن
استشهد نطـقة). في تطور   في ا
ثالثــة مـــدنــيــ وأصـــيب اثــنــان
بـــجــــروح إثـــر جتــــدد الــــقـــصف
الـتــركي عـلـى مـخــيم مـخــمـور في

اركي امس UI¡∫ الكاظمي خالل لقائه في بغداد بوزير اخلارجية الد

ـغلـقة بـحضور صور الـصحـفي الريـاضي قحـطان سلـيم امس ارواح عشـرات اخلالـدين في معـرض اقامه بـقاعـة الشعب ا dF÷∫ اسـتعـاد ا

بادرة سليم اخمللصة للذين بذلوا بية العراقية رعد حمـودي وسط اشادة  حشد من الريـاضي وعوائل الراحل منهم افتتحه رئيس الـلجنة االو
او قدموا اجنازات للرياضة العراقي. (تفاصيل ص6)
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الـــثــانـــيــة بـــقــوة  3.5درجــة) واضــاف انـه (لم يـــثــبت
ـنطـقة). ورجحت واطـن في ا الشـعور بـهمـا من قبل ا
الهـيئـة ان يـكون طـقس اليـوم االثـن صـحوا في جـميع

ناطق. ا
 وذكر الـبيان ان (طقس الـيوم االثن سـيكون صحوا 
ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة لــلـيـوم الـسـابق) مـؤكـدا ان
(طــقس يـوم غـد الــثالثـاء صــحـوا مـشــمـسـا  والتــغـيـر

بدرجات احلرارة). 
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ـراصـد الـزلـزالـيـة في الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء سـجـلت ا
هزت أرضـيت جديدت اجلويـة التابعة لـوزارة النقل 
قرب مـحافـظتي واسط وديـالى.وذكر بـيان لـلهـيئـة تلـقته
(الـزمــان) امس ان (هـزتـ أرضـيـتــ الحـقـتـ وقـعـتـا
بـــالــقـــرب من احلـــدود مـع ايــران وحتـــديـــدا في واسط
وديـالى) وتــابع ان (الـهـزتــ حـدثـتـا بــعـد االولى الـتي
وقـعت في قضاء مـندلي بقوة  1.5درجـة  في ما كانت

العراق وقال النائب رشاد جاللي
إن (طـائـرة تــركـيـة قــامت بـقـصف
حــديـــقـــة لألطـــفــال واقـــعـــة قــرب
مــدرســة فـي اخملــيم الـــذي يــضمّ
آالف الالجـئــ األكــراد الـقــادمـ
من تـركـيـا). بدوره  اكـد مـسؤول
أمـني أن (ضــربــة جــويـة أدت إلى

سقوط قتلى ومصاب في اخمليم
لــكــنه لم يـــقــدم تــفــاصــيل بــشــأن
االضرار الـتي خـلـفـتهـا الـضـربة).
وتــوعـــد الــرئـــيس الــتـــركي رجب
طــيب أردوغـــان مــطـــلع الـــشــهــر
اجلاري  بالتصعيد ضد احلزب 

 . مهدداً بقصف مخيم الالجئ

lOOAð∫ ذوو احد شهداء البيشمركة يشيعون فقيدهم امس
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فالح في تـــصــريح امس ان (الــصـــحــة وضــعت خــطــة
حـيث سـتتـضاغف من راكـز الصـحـية  لزيـادة أعـداد ا
ثالثـــة إلى خـــمــســـة أضـــعــاف لـــتـــقـــلــيـل الــزخـم عــلى
( ــواطــنـ ــســتــشــفــيــات وتــلــقــيح أكــبــر عــدد من ا ا
ســيـــســهل عــلى ــراكــز  واضــافت ان (زيــادة أعـــداد ا
ـواطـنـ عـمـليـة الـتـطـعـيم) واشـارت الى انه (في كل ا
أسبـوع سـتـصل دفعـة جـديـدة من اللـقـاحـات  لكن في
بدايـة الشهر الـسابع او بداية النـصف الثاني من العام
اجلــاري ســتــزداد الــكــمــيـــة إلى عــشــرة أضــعــاف من
الـتـجـهـيـز احلـالي). واعـلـنت الـشـركـة الـعـامـة لـتـسـويق
ـستلـزمات الطـبية في الـوزارة  وصول دفعة األدوية وا
جديـدة من لـقاح فـايـزر.وأكدت الـشـركة في بـيـان تلـقته
(الـزمان) امس انه ( تـوزيع دفعـة اللـقاح بـ اسطول
الـبــرادات اخملــصص لـنــقــلـهــا الى نــقــاط الـتــلــقـيح في

ا فيها اقليم كردستان).  احملافظات 
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ـنـافـذ وضـعت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة خــطـة لـزيـادة ا
ـضـادة الـتـلـقـيـحـيـة بـعـد تـوفـر كـمـيـات من الـلـقـاحـات ا
لــفــايــروس كــورونــا  فــيــمــا ســجــلت  3314اصــابــة
بـالــفــايــروس وشــفـاء  4398 حــالــة وبـواقع  20وفــاة
وقف الـوبائي اليومي  الـذي اطلعت جـديدة. واوضح ا
عــلـيه (الــزمـان) امس الى ان (عــدد الـفـحــوصـات الـتي
اجـرتـها الـوزارة لـعـينـات مـشتـبه اصـابتـهـا بالـفـايروس
بلغت  32الفا  اذ  تسجيل  3314اصابة في عموم
احملـافـظـات) مـؤكـدا ان (الـشـفـاء بـلغ  4398 وبـواقع
 20 وفـــاة جـــديـــدة) وتـــابع ان ( اكــــثـــر من  12الف
ضاد في مراكز الوزارة شخـص تلقى جرعات اللقاح ا
نـتشـرة بغـداد واحملافـظات مـنذ بـدء عمـليـات التطـعيم ا

في البالد). 
من جـانبها  قـالت عضو الفريق اإلعالمي للوزارة ربى
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ـهـجـرين في محـافـظـة ديالـى  ابتـهـال الـدايني  عن اعـلـنت  مـدير دائـرة الـهـجرة وا
سـاعـدات على الـعـوائل العـائدة فـي قضـاء اخلالص يـدانـية بـتـوزيع ا (قـيـام الفـرق ا
ناحـية العظيم  قرى البو شنـيف خان الغرفه شضيف خشم زرزور البو مراح ام
الـكـرامـي الـطـالـعه الـثـانـيه دور الــدواجن) مـشـيـرة الى انه ( شـمـول 500 عـائـلـة

ساعدات االنسانية). عائدة با
واشــــــــــارت الــــــــــدايــــــــــنـي  الـى ان
ــســـاعـــدات الـــتي  تـــوزيـــعـــهــا (ا
تــضـــمــنـت ســلـــة غــذائـــيــة  وســـلــة
صــحـيـة) مــؤكـدة  انه (ســيـســتـمـر
ـــســــاعــــدات عـــلـى االســـر تـــوزيـع ا
النـازحة والـعـائدة في عـموم مـناطق

احملافظة للتخفيف من معاناتهم).
ومن جــانب آخــر قــال مــديــر مــكــتب
مفـوضـية حـقـوق االنسـان في ديالى
صالح مـــهــدي لـ(الـــزمــان) أمس ان
(فــريق مــيـدانـي زار نـاحــيــة مــنـدلي
واطـلع عن كثـب على تـداعـيـات ازمة
اجلـفــاف الـقـاس الــتي بـدأت تـزحف
على قرى متناثرة الفتا الى ان وضع
بـــعــضــهـــا صــعب جـــدا خــاصــة مع
وصولهـا الى مرحـلة العـطش القاتل

كما في منطقة طحماية ) .
واضاف مـهـدي  ان  ( بـعض الـقرى
هـــددت بــالـــنــزوح الــقـــســري اذا مــا
استمرت مرحـلة العطش القاتل دون
ـناطق اي حلـول مؤكـدا بـان بعض ا
حــفــر ابــار إلنــقــاذ االهــالي وتــامـ
ـيـاه لــكن الـوضع احلـد االدنى مـن ا

ضــــرورة عـــقـــد لـــقـــاءات دوريـــة الن
مـوضـوع احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة في
ـوضـوعـات الـضـاغـطة الـوزارة من ا
ـهـمة لـكـونه يـهم فـئـة واسـعة من وا
ـتـضـررة بـسـبب االوضـاع الـفـئـات ا
االقــتـــصــاديـــة واالجـــتــمـــاعـــيــة في

البالد). ووجَّه الوزير (بضرورة بذل
جــهـــود اســـتـــثــنـــائـــيـــة في تـــقــد
سـتفيدة اخلدمات لـلفئـات الفقـيرة ا
من مــلـف احلــمـــايــة االجـــتــمـــاعــيــة
والــتـعــامل بــإنـســانـيــة مع احلـاالت
األشـد فـقـرا مـبـيـنـا ان وزارة العـمل

تؤدي مـهـاماً كـبيـرة رغم االمـكانـيات
البسيطة).

واكــد (ضــرورة اخــتــيــار الــعــنــاصـر
ـواقع الــكـفــوءة والـنــزيـهــة لـتــولي ا
االدارية في اقـسام احملـافظـات وعدم
الــــرضـــوخ ألي ضـــغــــوطـــات ســـوى

تـفـاقـم الن اغـلب االسـر تـعــتـمـد عـلى
ـيـاه ـكن تــامـ ا الـزراعــة الـتي ال 
لــهـا مـن خالل االبـار مــا يــجـعـل تـلك
العـوائل بـدون مـصـادر رزق). واشار
الى ان ( هـــــنــــاك تــــقـــــيــــيـم جتــــريه
ـفــوضـيـة حـالـيـا لــلـمـنـاطق االكـثـر ا
تـضــررا من ازمـة اجلـفــاف والـسـعي
الى بيان الكارثة احملـتملة لها اذا ما
اسـتمـرت االوضـاع عـلى حـالـها دون

اي حلول تلوح باألفق).
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كـمــا تــرأس وزيــر الـعــمل والـشـؤون
االجتـماعـيـة عادل الـركابي اجـتمـاعاً
سؤولي أقسام احلماية االجتماعية
في احملـافـظات بـحـضـور اعـضاء من
ـتقدم الك ا جلنة الـعمل الـنيابـية وا
فـي هــيــئــة احلــمــايــة االجــتــمــاعــيـة
ناقشة آليات تطبيق قانون احلماية
االجــتــمــاعــيــة. ونــقل بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) أمس عـن الـركـابي قـوله ان
(الـــوزارة أمــام مــســـؤولــيــة كـــبــيــرة
ومــضـــاعــفـــة جتـــاه فــئـــات كــثـــيــرة
مـتــضـررة في اجملــتـمع مــشـيـراً الى

هـنية لـيه الواجب وان تـكون ا ما
هـي االســـــــــاس فـي االداء واجنــــــــاز
العـمل الفـتا الى ان الـوزارة ستـوفر
مـتــطـلـبـات االقـسـام واحــتـيـاجـاتـهـا
ـرصودة في ضـمن التـخـصـيصـات ا

موازنة الوزارة).

dþUM…∫ جانب من مناظرة مرشحي الرئاسة في إيران

ــنـاهج الــدراسـيــة لـتالمــيـذ الــسـادس ان (ا
االبتدائي غير مكتـملة واعمارهم التتناسب
مع اعتـماد الـتعـليم االلـكتـروني االمر الذي
سيـؤدي الى ان تـكون الـعـملـية االمـتـحانـية
غـير مـجـدية لـهم في حتـقـيق نتـائج جـيدة).
وحددث الوزارة  13 حزيران اجلاري موعدا
المتحـانات الـسادس االبـتدائي والرابع من
ـتوسط و 27 ـرحـلـة الـثـالث ا قـبل  تـمـوز ا
من الــشــهــر نــفــسه امــتــحــانــات الــســادس

االعدادي.  
w½Ëd²J « rOKFð

وقال الـوكيل االداري لـلوزارة فالح الـقيسي
فـي تــصـــريـح امس ان (الـــوزارة اعـــتـــمــدت
الـــتــعـــلـــيم االلـــكــتـــروني لـــيــكـــون مـــرادفــا
لـلـحـضـوري خالل الـعـام الدراسـي اجلاري
تطبيقا للقرارات الصادرة من اللجنة العليا
لــلـصـحــة والـسالمــة الـوطــنـيــة ومـا افـرزته
ظــروف كـــورونــا) واضـــاف ان (الــتـــعـــلــيم
االلــكــتــروني واجه مــشـكــلــة ضــعف خــدمـة
االنــــتـــرنـت لـــكن الــــوزارة عـــاجلـت اخلـــلل
ـوجــهــة عن طـريق ـبــاشــرة وا بــالــدروس ا
التلـفزيون الـتربوي) مشيـرا الى (استمرار
دة الـتي تسبق التـعليم االلـكتـروني خالل ا
االمـتحـانـات واثنـائـها وهـنـاك استـعدادات
ــديـريـات الــعـامـة مــتـكـامــلـة من الـوزارة وا
لـلــتـربـيــة في بـغـداد واحملـافــظـات واجـهـزة
االشـراف الـتـربــوي واالخـتـصـاصي الجـراء
ــراحل االمــتـحــانــات الــنــهــائــيــة لــطــلــبـة ا

نتهية).  ا

واجلــهــات اخملــتــصــة بــالـتــريث فـي اجـراء
االمتحانات النهائية واالعتماد على درجات
الكـورس االول ونـصف السـنـة الن التـعـليم
االلـــكـــتـــروني في الـــبـالد لم يـــنـــجح وكـــان
بحـاجة الى مـقومـات عدة فـضال عن وجود
ـادة الــعـلـمـيـة لــلـتـلـمـيـذ خـلـل في ايـصـال ا
والطالب من خالل التـعليم عن بعد) مؤكدة
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طـالــبت مـفــوضـيـة حــقـوق االنـسـان  وزارة
الــتــربــيـــة الــتــريث بــإجـــراء االمــتــحــانــات
واالعـــتــمـــاد عــلى درجـــات الــكــورس االول
ونــصف الـــســنـــة النــهـــاء الــعـــام الــدراسي
ــفــوضــيــة فــاتن احلــالـي . وقــالت عــضــو ا
احلـلـفي في تـصـريح امس (نـطـالب الوزارة
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طـرق محفـوفة باخملـاطر يجـوبها صـيفًا وشـتاءً متـحدياً حـرارة الصيف الالهب كـجمر
الـقيظ وبـرد الشتـاء القـارس وثلـوجه ورغم انحـناء ظهـره الذي أتـعبه احلل والـترحال
ة وإصرار وحقيبـة الرسائل احململـة بالطرود البريـدية نراه يواصل مسـيره بكل عز
إنه سـاعي البـريد الشـخص الذي يـقوم بتـوزيع الرسـائل ونقل األخـبار إلى أصحـابها

بكل صبر وأمانة وإخالص وسرعة في اإلجناز.
هنة وأحيلت إلى التراث ومع التطور الـتكنولوجي الذي اجتاح العالم انـقرضت هذه ا
ـوظف الـذي يـنـقل الـكـتب اإلداريـة بـ ـنـدوب أو ا واقــتـصـرت الـتـسـمـيـة الـيـوم عـلى ا

الدوائر احلكومية والوزارات.
يـن حـتى  االسـتـغنـاء عـن خدمـاتـهم لـقـد عـانى سـعـاة الـبـريـد في قـد الـزمـان األمرّ
ـعانـاة واإلجنـازات التي ـا لن تعـرف األجـيال الـقـادمة عـنـهم شـيئـا وعن ا اليـوم ور
وظف الكسالى ضروبة من بعـض ا قدموها بـسبب النقد والكـلمات البالية واألمـثال ا
تذمرين غـير الفاعلـ الذين لم تفلح معهم كـافة احملاوالت التحـفيزية كيف ال? وقد وا
قـال الله تـبارك وتعــالى في سـورة الـرعـد: ((إِنَّ الـلَّهَ ال يُغَـيِّرُ مَا بِـقَوْمٍ حَـتَّى يُغَـيِّرُوا مَا
)) وألنـهم كــسـالى وضـمـيـرهم في سـبـات لم يـسـعـوا لـتـغـيـيـر أنـفـسـهم بل بِـأَنْـفُـسِـهِمْ
امتازوا بـضرب الشعارات واألمثـال وأبرزها: "سئمت من عـملي أشعر وكأني ساعي
هام ؤسسة" في إشارة واضحة وصريـحة إلى تذمره من الواجبات وا بريد في هـذه ا

التي تناط به!
ـوظف كم قدم سـاعي البريـد من خدمـات جليـلة للـمجـتمع كان حـريصًا ال يـعلم هذا ا
على حقيبته التي يحملها خالل عمله ملتصقة على ظهره كالطابع على ظرف الرسالة.
تـقاعس الكسول يـحفز نفـسه ويطور مهاراته وظف ا ليت -ونعلم بـأن ليت للتـمني- ا
ـا وإذا انـتـقـل من مـوضع إلى آخــر تـرك فـيه أثــرًا بـالـغًـا ويــجـعل من نـفــسه مـشــروعً
يـنه كي يـشكل قـيمـة ولـعله يـشغل نـفسه ـنـقل من يسـار العـدد إلى  كالـصفـر الذي يُ
بعـمله ويـكف عن سـاعي البـريد الـذي كـان يعـمل طوال وقـته حـ ال يعـمل هو فـعلـيًا

سوى بضع دقائق.
علـينا أن نـنظـر إلى مرتبـاتنا الـشهريـة ونقارنـها مع نـتاجاتـنا هل هي متـساوية أم ال?

ونحكم بضميرنا بعد صحوته هل هذا عدل?
تأمـل بضمـير وشعـور وطني وفـكّر ثم قـرّر بعدمـا تتذكـر أن راتبك يـشكل عـبئًا كـبيرًا
عـلى مـوازنـة الدولـة وأنت لم تـسـاهم بـتقـد أي مـردود اقـتصـادي أو تـنـموي مـنـتـظر

منك.
وظف الذي يحارب ويسـعى بكل قوته كي يقدم أفكارًا أقدر وأجل وأبجل وأحـترم ا
ومقـتـرحـات ويتـابـعـها حـتى تـتـنـفذ لـتـطـوير الـعـمل وأنت يـا من تـشبّه نـفـسك بـساعي
البريد هل قـدمت األفكار? هل كانت أفكارك واقعـية? جديدة أم مطروقة? قـابلة للتطبيق

أم خيالية ...? حتى تتذمر ألنك فقط تتلقى التوجيهات.
كـشوفـة والتـهرب من أمـا آن للـنـائمـ أن يسـتيـقظـوا ويتـخلـصوا مـن طرق حتـايلـهم ا

العمل مع التشبث بالوظيفة?
ـثل خـطـرًا عــلى اجملـتـمع أشـد من وأَيَّـانَ يـنـتـهــون من شـبح الـفـســاد اإلداري الـذي 
اإلرهاب فـالـتقـاعس عن أداء الـعمل واسـتـغالل الوظـيـفة لـتحـقـيق مكـاسب بـشكل أو

بآخر ما هو إال بطالة مقنعة تثقل كاهل الوطن.
وظف أن يـهتم بـتطويـر نفـسه وقدراته في مـجال عـمله ويـكون مـرن احلركة وال عـلى ا
يـكـتفي بـواقعـه الوظـيفي حـتى لـو كانت بـيـئة الـعـمل تشـجع عـلى الكـسل والالإنـتاجـية
ُ أي وضع ال يحتاج إلى لـقاة على عاتقه وحتـس همة ا ا يعفـيه من ا فهذا ليس مـبررً

ا إلى الشفافية والصراحة واجلد واالجتهاد. التبرير واللوم والتحجج إ
ومن الضروري أن تـتحمل اإلدارات والـقوان والـتشريـعات جزءا كـبيرا في الـتصدي
وظف الـكسول وحده أن يـصلح نفسه بل ثل هكـذا حاالت فال يسـتطيع ا واإلصالح 
على رئـيـسه حتفـيـزه واحملاولـة مـعه عبـر الـتدريـب والتـأهـيل ومن ثم العـمل وفق مـبدأ

وظف اجملتهد. ساواة بينه وب ا العدل وا
كـمـا يـجب وضع مـعـايـير واضـحـة لـلـكـفـاءة واحلوافـز فـالـتـرقـية تـمـثل حـافـزًا كـبـيرًا
ـستـحق أن خبـرته وعمـله محل تـقدير وظف ا وتـشكل حصـاد السـن حـيث يشـعر ا
ا للتطوير أما أن يطـالب الكسول بالترقية جملرد ليمنـحه ذلك دافعً
أنه قضى سـنوات طويلة في الـعمل من دون أن يتميز في أدائه

فهذا غير معقول.
ـثـابرة إن الـوظـيـفة حـلم كل عـاطل فـلـنشـكـر هـذه النـعـمـة با
والهـمـة الـعالـيـة والنـشـاط ولنـكن ذوي قـيـمة ونـفع ال حـجار

عثرة في طريق مؤسساتنا ومجتمعنا.

قـالت العرب: "الـسعـيد من إتعظ بـغيره والـشقي من إعـتبر بـنفسه" مـثل سمع أول مرة
من مرثـد بن سـعيـد وهو يـسـتسـقي لقـومه من مـكة مـعـلنـاً إسالمه عـلى يد الـرسول..

.. عليه السالم في واقعة الطف. صلى الله عليه وآله وأعاده االمام احلس
ـثل وأنـا أتـلـقى خـبـر وفـاة الـوكـيل الـسـابق لـوزارة الـداخـلـيـة عـدنان حـضـرني هـذا ا

االسدي مستغربا عدم ترحم أحدٍ عليه!
جـمعتـني به جلـسة الى جوار الـسيـد عمار احلـكيم في عـزاء حسيـني تفـقد أحوالي
فأخبـرته: "مو زين; جماعتك حـجبوا راتبي وجـردوني من احلماية وحـاولوا إغتيالي

متنكرين لفضلي.. احلمد لله سترت عليّ احملاماة.. بل أغنتني بفضل الرب".
كتب? أم تشرفني في الوزارة?". رد بأدب جم وإحترام فائق: "أجيء اليك في ا

ذهـبت اليه في الداخـليـة; فإحتـفى بإستـقبالي وأكـرم وفادتي مـبديا إسـتعداده لـتقد
كـل ما يـنـطـوي ضـمن صالحـيـاته: "ومـا ال أقـدر عـلـيه أتـوجه به الى أصـحـاب الـقرار"

ويقصد...
حـالـيـا هـو الرجـل الـثانـي في حـزب الـدعـوة ورئـيس كـتـلـة نـيابـيـة مـؤثـرة وله مـواقف
مـشهـودة خالل عـمله وكـيال أقدم في وزارة الـداخلـيـة والرجل األول فـيهـا.. مدة أربع
ـالكي.. الذي عمل وزيرا لـلداخلية سنوات.. هي الـوالية الثانيـة لرئيس الوزراء نوري ا

من موقع أدنى وترك األسدي يستوزر ميدانيا من دون تسمية صريحة.
ما حصيـلة هذه التجارب? ألم يتجـمع منها.. ب يديه.. ما يكـفي لنعيه والترحم عليه!?
بإسـتثنـاء مقال لـرجل مشـهور بالـنفاق واالنـتهازيـة كتبه "لـواكة" وإستـجداءً للـحصول

على "جم فلس".
لـست معـنيا بـنزاهته.. إن شـاء الله او فـساده.. ال سمح الـله فهـما من شأن الـقضاء
في الدنيـا والشـرع في اآلخرة وال أحـد يحق له أن يـنوب عن الـله او احملاكم لـكنني
أتــسـاءل: مــاذا حتــقق له من رصــيـد عــنـد اآلخــرين? وأين هي عـالقـاته وزيــرا ونـائــبـا

? وحزبيا? أليس له في ذاكرة أحد ما موقفاً
قبل أيـام رحل الـقاضي مـحـمد الـعـريبي.. بـفـايروس كـورونـا الذي طـال حيـاة الـنائب
عـدنـان االسـدي.. رحمـهـمـا الله فـضـجت مـواقع التـواصل االجـتـماعي بـالـتـرحم على
الـعـريـبي وإكـتظ مـجلـس عزاء الـبـو مـحـمـد بـقـارئي الـفـاحتة حـتى خـتم كالم الـله جل

وعال.. سبع مرات في سبعة أيام.
سؤولـية.. مثلـي.. مهمشا.. حـاول احلصول على القاضي العـريبي.. مات مبـعدا من ا
رارة الـتنـكر لفـضله.. تـماما كـما لقـيت أنا لـكن الفرق منـصب فأقـصي وظل يشـعر 

تقاضيه تقاعدا بعد حل احملكمة اجلنائية العليا بينما حجب تقاعدي...
ست تـعاطف الـشعب مع مـحمـد العـريبي.. مـا عدا البـعثـية طـبعـا; ألنه قسى عـليهم..
أمـا عامـة الـشـعب فحـزن كـثـيرون وأقـام له رئـيس اجملـلس االعـلى الـعراقي االسالمي
همـام حـمـودي مجـلس فـاحتة حـضـرته رجـاالت الدولـة.. من أصـاها الى أقـصـاها..

رغبا ورهبا.
واحلادثتان متـقاربتا التوقيت فلماذا لم يترحـموا على االسدي مثلما أحاطوا العريبي
دعاءً بالغفران.. وهو الذي مات وفي جيبه مائتان وخمسون ألف دينار بينما االسدي

ذو مال وثراء وجاه وعزوة حزب حاكم ينبض في قلب السلطة.. تشريعيا وتنفيذيا.
وهنـا نـصل الى بـيت الـقصـيـد ومربـط الفـرس إذ يـطيب لـي أن "أدك الفـاله عـند رأس
الكـطـان" متـوجهـا الى من هم في احلـكم اآلن.. تفـرضهـم قوة إقـليـميـة في مـناصـبهم:

. غفرة أمواتاً إكسبون الناس; كي تؤازركم أحياءً وتدعوا لكم با
تفـرطون بـصلـة الرحم وشاهـدنا قـائد شـيعي أخلـى سبيل غـريبـا ثبت عـليه إختالس
صريح ورفض الـتـدخل لـصـالح أحد أقـربـائه مـصرا عـلى الـتـشدد في حـبـسه عـشر

وقوف لدى قريبه القائد اجلعفري. سنوات برغم الوساطات التي تشفعت للقريب ا
ذهب بريء من قطع صلـة الرحم ووصل الغريب.. غريب يكاد من أين هذه الـقسوة ا
يـكـون بــدرجـة "عـدو إال شــويـة" ومـســتـعــد إلشـهـار الــعـداء في أيــة حلـظـة إذا تــطـلـبت
فحمة ـشهود واألدلة ا عاداة! ومع ذلك ينتشله من فـساد تلبسه باجلرم ا مصلحـته ا
في ح تـنصل من مـساعدة قـريبه ولم يـوجب من توافـدوا عليه

! متشفع
مـا حـصل لــعـدنـان االسـدي درس يـجب ان يــعـيه من هـو في
السلـطة االن فيـعمل عـلى كسب النـاس.. باحلق وأال يتـنكر
والـ له... إتعظوا كي تـكونوا سعداء وال لناسه ونـاخبيه وا

تشقوا باالعتبار بأنفسكم.

WÝ«—œ∫ صف دراسي في مدرسة إبتدائية
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الـفـلسـطيـنـية في مـواجـهتـهـا األخيـرة مع االحتالل
اإلسرائـيلي مـؤكداً أن هذا الـنصـر سيؤسس إلى
مرحـلة جديـدة ويعـيد قـضيـة فلـسطـ إلى واجهة
االهـتـمـام اإلقـلـيـمي والـدولي وسـيـنـعـكس كل ذلك
ــنــطـقــة وطـبــيـعــة تـراصــفـاتــهـا فـي جـيــوبـولــيـتك ا
وموازين الـقوى فيها. وتمخضت األمسية عن تبني
مشـروع تأسـيس (محـكمـة ضمـير دولـية) حملـاكمة
االحتالل اإلسـرائيلي عـلى جرائمه. بـ مركز دالة

ومركز آفاق العدالة.
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ضـــيـف مـــركــــز دالـــة لــــتــــحـــلــــيل الــــســـيــــاســـات
واالسـتــشـارات في بــغـداد وبــحـضــور نـخــبـة من
ــهــتــمــ بــالــقــضــيــة ــثــقــفـــ وا ــيــ وا االكــاد
ـفكر الـدكتور عـبد احلسـ شعبان الفلـسطيـنية ا
في أمـسـية ثـقـافيـة حتـدث فيـهـا شعـبـان عن ذكرى
نــــكـــبـــة  5 حـــزيـــران  1967 وتـــاريخ الــــقـــضـــيـــة
ــواقف والـقـرارات الــفـلـســطـيــنـيـة وتــطـوراتــهـا وا
ـقـاومـة الـدولــيـة ومـكــانـة الـنــصـر الـذي حــقـقـتـه ا

السـيـمـا رئــيس الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة
ابـــراهـــيم رئـــيـــسـي وأمـــ مـــجـــمع
تـشـخـيص مـصـلـحـة الـنـظـام محـسن
رضائي انـتـقادات حلـكومـة روحاني
ـرشح عبد ركزي ا صـرف ا وحاكم ا
الـنـاصـر هـمـتي عـلى خـلـفـيـة األزمـة
االقــتــصـاديــة واالجــتــمـاعــيــة.وسـأل
رضـائي "كـيـف تـريـدون إدارة الـبالد?
سـيـد هـمـتي إدارتـكم كـانت كـارثـيـة
وأنـتم جـالسـون هـنـا كـممـثل لـلـسـيد

روحاني".
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وبينما نفى همتي أن يكون استكماال
لــلــســيــاســة االقـتــصــاديــة حلــكــومـة
روحــــانـي انــــتـــــقــــد الـــــطــــروحــــات
االقتصادية للمرشح من احملافظ
ـــتــــشــــددين ال ســــيـــمــــا الــــوعـــود ا
سـاعدات مبـاشرة كـبيرة لـلطـبقات
ثـابة "وعود الفـقيـرة معـتبـرا أنهـا 
غـيـر قابـلـة لـلتـحـقـيق".كمـا اعـتـبر أن
ــواقف الــســيــاســيـة لــلــمــتــشـددين ا
ـقـاربـة مع الـغـرب احلـذرين حـيــال ا
أضـرت بـعالقـات إيـران الـدوليـة ولم
تـسـمح لـهـا بـاإلفادة بـشـكل كـامل من
ـــبـــرم حــــول الـــبـــرنـــامج االتـــفـــاق ا
ـنـاظــرة لم يـوجه الـنــووي. وخالل ا
رئـــيـــسي انـــتــقـــادات مـــبـــاشــرة الى
ـــرشــــحـــ اآلخــــرين خـــصــــوصـــا ا
اإلصالحـيــ لـكـنه اعـتــبـر اسـتـنـادا

{ طـــــــهـــــــران-(أ ف ب) - تـــــــبــــــادل
ـرشــحـون لالنـتــخـابـات الــرئـاسـيـة ا
ـتـشددين اإليـرانـية من احملـافـظـ ا
واإلصالحـــــيــــ تـــــبـــــادل حتــــمـــــيل
ــــســــؤولــــيـــــة عن الــــصــــعــــوبــــات ا
االقـتـصــاديـة الـتي تـشــهـدهـا الـبالد
ناظرة التلفزيونية األولى وذلك في ا
الـتي أقـيـمـت الـسـبت. وتـقـام الـدورة
األولى لالنتـخـابات في  18 حـزيران
ـعتدل حسن الختيار خـلف للرئيس ا
روحاني الذي اعـتمد سـياسة انـفتاح
نـسـبي كـان من أبـرز نـتـائـجـهـا ابرام
اتــفـاق مع الــقـوى الــدولـيــة الـكــبـرى
حول بـرنـامج طـهران الـنـووي.وأتاح
االتفاق رفع العديـد من العقوبات عن
إيـران في مــقـابل تـقـيـيــد أنـشـطـتـهـا
النووية. لـكن مفاعـيله جمّدت تـقريبا
مـنذ قـرار الـرئيس األمـيـركي الـسابق
دونـالــد تـرامـب سـحب بالده أحــاديـا
منه عام 2018  وإعادة فرض عقوبات
قـاسيـة عـلى اجلـمهـوريـة اإلسالمـية
انــعـــكـــست ســـلـــبــا عـــلى وضـــعـــهــا
االقتصـادي وقيمـة العمـلة. ويخوض
الـسـبـاق الـرئـاسي سـبـعـة مـرشـحـ
نــالــوا مــصـــادقــة مــجــلـس صــيــانــة
الـــدســــتـــور خـــمــــســـة بـــيــــنـــهم من
تشـددين بينـما يحسب احملافظـ ا
اثـنـان عـلى الـتـيـار االصالحي.ووجه
تشددين رشحـون من احملافظـ ا ا

انـتـخـابات  2017 الـتي انـتـهت بـفوز
روحـــاني بـــواليـــة ثـــانـــيــة.وال يـــحق
قـبلـة نظرا لألخيـر التـرشح للـدورة ا
التــمـامه واليــتـ مــتـتــالـيــتـ وهـو
ــتــاح به دسـتــوريـا. احلــد األقـصى ا
وبــعــد اســتــبــعــاد مــجــلـس صــيــانـة
ــرشــحــ الـــدســتــور الـــعــديــد مـن ا
الـــبــارزين أثـــارت صــحف إيـــرانــيــة
خشية من انخفـاض نسبة التصويت
ـقبلـة.وكانت عمـلية في االنتخـابات ا
االقــتــراع األخـيــرة الــتي أجــريت في
اجلــــمــــهـــــوريــــة اإلسالمـــــيــــة وهي
انـتــخـابـات مــجـلس الـشــورى مـطـلع
 2020شـهدت نـسـبة امـتـنـاع قيـاسـية
ئة بعد اسـتبعاد العديد بلغت  57 با
عتدل رشح غالبيتهم من ا من ا

. واالصالحي
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ـرشــد األعـلى لـلــجـمـهـوريـة وحض ا
اإلسالمــيــة آيــة الــله عــلي خــامــنــئي
شاركة في االقتراع اإليراني على ا
معتـبرا في خـطاب متـلفز اجلـمعة أن
االمــــتــــنـــــاع عن ذلك يـــــحــــقق "إرادة
األعـداء أعـداء إيران وأعـداء اإلسالم
ـوقراطـية الديـنية". ومن وأعداء الد
رشـحون الـسبـعة قـرر أن يشـارك ا ا
في مـــــنـــــاظـــــرتـــــ أخــــريـــــ قـــــبل
االنتـخـابـات وذلك الثالثـاء والـسبت

. قبل ا

الى "العـديد من اسـتطالعـات الرأي"
" ـــســـؤولـــ أن ســـوء أداء "بـــعض ا
يـــشــكـل "إحـــدى أبـــرز اهـــتـــمـــامــات
الشـعب". وأضاف "لألسف الـتضخم
ـــشـــكـالت الـــتي هــــو إحـــدى أبــــرز ا
واد يواجهها النـاس اليوم. أسعار ا

األسـاسـيـة ارتـفـعت بـشـكل مـلـحوظ".
ومن أصل نحو  600 شخص تقدموا
بــتــرشـيــحــهم لالنــتـخــابــات صـادق
مجـلس صيـانة الـدستـور على سـبعة
أســمـاء فــقط هي رئــيــسي ورضـائي
وهـــمـــتي إضـــافـــة الى احملـــافـــظــ

تشـددين سعيـد جليـلي وعلي رضا ا
زاكــاني وأمــيــر حــســ قــاضي زاده
هــاشـمي واإلصـالحي مـحــسن مــهـر
ــرشح عــلي زاده. ويـــبــدو رئــيــسي ا
األوفر حظـا للفـوز علمـا بأنه نال 38
ـــقــتــرعــ في ــئــة من أصــوات ا بـــا



محاصيل  إنتاجها باستخدام األسمدة
الــــكـــيـــمــــيـــائـــيــــة الســـيـــمــــا األســـمـــدة

النيتروجينية.
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ــغـريــة ألهــمــيـة ــنــافع ا وتــخــفي تــلك ا
ـبيـدات الكيـميائـية عدداً من األسمدة وا
ـرتـبـطــة بـالـقـيـمــة الـغـذائـيـة األخــطـار ا
ووجود مـواد مـضرة ومـؤثـرة سلـبـاً على

صحة البشر.
واد على وفضالً عن ذلك قـد تؤثر هـذه ا
الـتـوازن الـبـيولـوجي والـبـيـئـة احملـيـطة
ـــا تــتـــســبـب بــتـــلــويث بــاإلنـــســان ور

ياه. إمدادات ا
ـزروعـات التـي اعتـمـدت على وارتـبطت ا
ـبـيــدات بـتـعــرض اإلنـسـان األسـمــدة وا
إلصـابــات قـاتـلـة في الــسـنـوات األخـيـرة

لعل أبرزها السرطان.

ويــؤكــد تـقــريـر اجلــزيــرة الـوثــائـقــيـة أن
زارع الذين يتـعرضون لكمـيات عالية ا
ـبــيـدات مـعـرضـون أكــثـر لإلصـابـة من ا
بأنواع من الـسرطـان.ومن تلك األمراض
ــزارعــ أكــثــر من الــتـي تــهــدد أولــئك ا
األشخـاص العـاديـ األورام اللـمفـاوية

وسرطان اجللد والدماغ والبروستات.
زارع لرفع ويذكر التقرير أن حماس ا
كـمـيـات مـحـاصـيـلـهم جـعـلـهم يـفـرطون
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وتــؤكـد الــتـقــاريـر أنه يــتـعــ مـضــاعـفـة
اإلنـتاج الـزراعي فـي عام 2050 لـتـوفـير
الــغـذاء لـلــجـمــيع واالسـتـجــابـة لــلـطـلب

وضمان االستقرار في األسعار.
ـناخي حتدياً ويشكل الضـغط البيئي وا
ـوغـرافـيــا يـتـطـلب مـواجـهـة الـتـلـوث د
وارتفـاع درجـات احلـرارة وتراجع نـسـبة

زروعة. ساحات ا ا
ـبـيـدات واألسـمدة وانـعـكس اسـتـعـمـال ا
الـكــيـمـيـائـيـة بـشـكـل مـبـهـر عـلى اإلنـتـاج
الـفالحي وشـكــلت عـنـصـرا أسـاسـيـا في
حتـقيق الـنـهضـة الـزراعيـة علـى مسـتوى
الــعــالم.ويــعــتــمـد حــالــيــا نــصف ســكـان
األرض عـــــلى األقـل في غـــــذائـــــهـم عـــــلى
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كـشف مـسـتـشـار رئـيس الـوزراء
لــــشـــؤون االنـــتــــخـــابــــات عـــبـــد
احلس الـهنداوي عن مـشاركة
فــريـــقـــ دولــيـــ في مـــراقـــبــة
ــــبـــــكــــرة في االنــــتـــــخــــابـــــات ا
الـــعـــراق.وذكـــر الـــهـــنـــداوي في
تـــــصـــــريـح امس إن (الــــــفـــــريق
ـــراقــبـــة االنـــتـــخـــابــات ـي  األ
ســيـكــون مـشـكالً مـن نـوعـ من
ــــراقــــبــــ الــــدولــــيــــ األول ا
مـــــراقــــبـــــون تــــخـــــتــــارهم األ
تـحدة وهـو الفـريق األساسي ا
والفريق االخر يتشكل من الدول
الــتي تــرغب بــإرســال مــراقــبـ
دوليـ الى العـراق مثل االحتاد
األوربي أو اجلــامــعـة الــعــربــيـة
ــؤتــمــر اإلسالمي أو أي دول وا
أخرى ألن هناك منـظمات دولية
مـتـخـصـصـة بـاالنـتـخـابـات مـثل
شـــبــــكــــة كـــارتــــر) واضـــاف ان
(احلـــــكـــــومــــة بـــــصـــــدد إجــــراء
ــتـــحــدة مـــبــاحـــثـــات مع األ ا
بـشــأن حـجم الــفـريق ومــجـاالت
الـعـمل) مـبيـنـا ان (الـعـمل ليس
ـتحـدة التي جديـداً على األ ا

ــــــفــــــوضــــــيـــــــة عــــــلى أ إن (ا
االســتـعـداد واجلــهـوزيـة الجـراء
االنــــتــــخــــابــــات في مــــوعــــدهـــا
احملـــدد) واضــــافت (قــــطـــعــــنـــا
شـــــوطــــا كــــبــــيــــراً مـن الــــعــــمل
االنتـخابي وحالـيا نـعمل ضمن
مـــرحــلـــة االقــتــراع اســـتــعــداداً
الجــــــراء االنــــــتــــــخـــــــابــــــات في

موعدها). 
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وتــعــتـري الــعــديــد من اجلــهـات
الـسـيـاسيـة مـخـاوف من تـزوير
االنـــتــخــابـــات في ظل الـــنــفــوذ
ـسـلحـة على الـكـبيـر للـفـصائل ا
الـوضع الــسـيـاسي واألمـني في
ــتــحــدث بــاسم الــبالد. وحــذر ا
تيـار احلكـمة الـوطني نـوفل أبو
رغـــيف من انــهــيـــار الــتــجــربــة

قراطية في العراق.  الد
وقــال أبـــو رغـــيف في تـــصــريح
مــتــلـفــز ان (أولى االواليــات هـو
احلــــفـــــاظ  عـــــلى الـــــتــــجـــــربــــة
قـراطيـة الهـشة في الـعراق الـد
من اإلنــهــيــار ,النــهــا اذا ذهــبت
وأنـهـارت تــمـامـا لن تُــبـقي عـلى

نجى من ذلك). أحد وال أحد 

داعــيــا الى (احلــفــاظ عــلى هــذه
ــراجـعـة الـتــجـربــة بـالــعـودة وا
الــصــريــحـة وفــحص الــتــجــربـة
اضيـة وإمتالك شجـاعة القول ا
بــانــهــا جتــربــة لم تــكن مــوفــقـة
رافــقـتـهـا جــوانب عـديـدة ولـكن
ــقـابل اعــتـقــد ان قـصــة جـلـد بـا
الــذات بــطــريـقــة مــتــواصــلـة لن
تـهــدف الى شيء ولـيس أمـامـنـا
اال ان نـــــعـــــالـج ذلك االخـــــفـــــاق
وبـــخالفـه ســـنـــواجه اإلنـــهـــيــار
وأنــهــارا من الـــدم وســيــتــراجع
الــعــراق لــعــقــود) مـشــددا عــلى
(اهـميـة تقـد البـديل والتـغيـير
الــتـدريـجي أفـضـل من الـعـدمـيـة
ـطـلـقـة والـقـضـيـة الـسـوداويـة ا
ــــقــــابـل هــــنــــاك صــــحــــوة وبـــــا
ومــراجـعــة لـلــقـوى الــسـيــاسـيـة

ختلف نســـبها).
مــؤكــدا (ضــرورة احلــفــاظ عــلى
قـراطية وان إطار الـتجربـة الد
يــتم تـــقــد فـــيــهـــا اعــتـــرافــات
صريحة وواضـحة ونحن نتفق
مع الـفـكرة والـرؤيـة الـتي تذهب
الى ان الــقـــضــايـــا الــعـــقــيـــديــة
والقناعات ينبغي ان ال تنسحب
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ــبـيـدات واألسـمـدة يـبــدو أن اسـتـخـدام ا
الــكــيــمـيــائــيــة في مــجـال الــزراعــة بـات
سالحـاً ذا حـدين بـ الـضـرورة لـتـقـوية
اإلنتاج وتـوفير األمن الـغذائي واخملاطر

من اإلفراط أو سوء االستعمال.
واد? { ما أهمية تلك ا

ــبـيــدات واألســمـدة - تــتــجــلى أهـمــيــة ا
حـسـب الـتـقـريــر في الـزيـادة الـســكـانـيـة
سـتـمرة واحلـاجة إلى تـطـوير تـقنـيات ا

اإلنتاج من خالل التعديل اجليني.
ـكثف يـضـيف الـتـقريـر أن االسـتـعـمـال ا
لألسمدة يساعـد على تقوية الـتربة فيما
ــبــيـــدات عــلى الـــطــفــيـــلــيــات تــقــضـي ا
واحلــشــرات الــضــارة.ويــتــوقع أن يــصل
ي عــلى األسـمـدة إلى 247 الـطــلب الـعـا
مـلـيـون طن بـحـلـول الـعـام 2020 حسب
تـقـاريـر مــنـظـمـة األغـذيـة والـزراعـة لأل

تحدة “فاو.” ا
ـتـحدة كل ذلك يـشـير فـي منـظـور األ ا
إلى أن احلــصــول عــلى غــذاء كـافـي أمـراً
أساسـيـاً للـحفـاظ علـى احليـاة والتـمتع

بصحة جيدة.
ــبــدأ تــرتـفع نــســبــة الــطـلب ومن هــذا ا
ي عـلى اإلنـتــاج الـزراعي الـذي قـد الـعــا
يـزيـد بـنـسـبة %15 خالل الـعـقـد الـقادم

ية. حسب التقارير األ
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تــدريـجــيـاً في اســتـخــدام األسـمــدة الـتي
أصـبــحت تـدمـر الــتـربـة بـدال من جــعـلـهـا

أكثر خصوبة.
هندس حيدر  أضاف ا

ويـــعــاني بــعـض الــدول الــعـــربــيــة وفق
الـــتـــقــريـــر مـن ظـــاهــرة تـــفـــاقـم أضــرار
ــركـبـات الـكــيـمـيــائـيـة إذ يـلــجـأ بـعض ا
الــتــجــار لـــبــيع مــخــصـــبــات ومــبــيــدات

محظورة ومنتهية الصالحية.
وفـي مــصــر مــثال يــتــحــدث الــعــديــد من
الفالحـ عن تلف %60 من محـاصـيـلهم
ــنــاطق بـــســبب اســتــعــمــال فـي بــعض ا

مبيدات وأسمدة غير صاحلة للزراعة.
وفي اليمن أيضا ارتفعت عمليات تهريب
واد احملـظورة جـراء غيـاب الرقـابة من ا
ـعنية منـذ تصاعد احلرب قبل اجلهات ا

في مارس/آذار عام 2015.
بيدات واألسـمدة الكيميائية استعمال ا
في اجملال الـزراعي أصـبح اليـوم أمرا
مـألـوفـا بل ضـروريـا لـتـقـويـة اإلنـتاج
ـتزايد عـلى الغذاء في في ظل الطلب ا

العالم.
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فــتـزايــد عــدد سـكــان األرض والــضـغط
زروعة دفع ـساحـات ا تـواصل على ا ا
الـعـلمـاء إلى تـطـويـر عدد مـن التـقـنـيات
لـزيـادة اإلنـتـاج عــبـر الـتـعـديل اجلـيـني
ــكــثف لألســمـدة وأيــضــا االسـتــعــمـال ا
ــبــيــدات من أجل لـــتــقــويــة الــتــربـــة وا
الــقـضــاء عـلى الــطـفـيــلـيــات واحلـشـرات

الضارة.
ـي عـلى ويــتــوقع أن يــصل الــطــلب الــعـا
األسمـدة لوحدهـا بحـلول عام  2020 إلى
247 مليون طن محققاً فائضا في ميزان

العرض والطلب يفوق 23 مليون طن.
ـتــزايـد -إلى حـد لـكـن هـذا االسـتـعــمـال ا
ي اإلفراط أحيانا- أصـبح مصدر قلق عا
بـعــدمـا أكـدت أبـحـاث اســتـعـمـال أسـمـدة
مـــبــيــدات عــلى نـــطــاق واسع ال يــحــتــرم
ـــعــايــيـــر الــدولــيــة ووُجـــهت إلى هــذه ا
األســمـدة أصـابـع االتـهـام بــالـتــسـبب في
بـعض األمـراض اخلـطـيـرة وعـلى رأسـها
السـرطـان.فلـمـاذا تضـاعف االعـتمـاد على
ـبــيــدات واألســمــدة الــكــيــمــيــائـيــة في ا
السنوات األخيرة وما هي حقيقة تسبب

ــبــالغ من (هل ســتــســتــرد هــذه ا
اني اعضاء اجملالس ام ان البر
الـذين مـنــحـوهم الـتــمـديـد خالفـاً
لــلـدســتـور?)  مـؤكــدا ان (بـطالن
الــتـمــديــد هـو بــطالن مــا يــتـرتب
عـلـيه من الـرواتب واخملـصـصات
كـــون الــــتـي  دفــــعـــهــــا لــــهم   

بــــــــــــقــــــــــــاءهـم
واســتـــمــرارهم كـــان خالفــاً

للقانون). 
وكـــــانـت دعـــــوات حل هـــــذه
اجملــالس وإنــهــاء وجــودهــا
كــــــــــان أبــــــــــرز مــــــــــطــــــــــالب
االحـتجـاجات الـشعـبيـة التي
جـــرت في تــشــرين األول عــام
ان 2019  الذي جتـاوب البـر
في حــيــنــهــا وإصــداره قــراراً

بوقف عمل تـلك اجملالس وجميع
تـصلة بها التشكـيالت احمللية ا
ـنع أعــضـاءهـا غــيـر أن هــذا لم 
من تـقــد طـعن أمــام احملـكــمـة 
طـالبة بتـمديد عـملهـا كما هو وا
مـــنــصـــوص في الــتـــعــديل األول

لقانون مجالس احملافظات. 
…—Ëœ ¡UN «

واصــــــــدرت

احملـــكـــمـــة قـــبل يـــومـــ بـــيـــانــا
اوضــــحت فــــيه   ان عــــمل تــــلك
اجملــالس بــعــد انــتــهــاء دورتــهــا
االنـــتــــخـــابــــيـــة مــــخـــالف الرادة
الـــشـــعب  مـــؤكــدة انـه اليـــجــوز

الغاؤها.
وذكـــر بـــيـــان جملـــلس الـــقـــضـــاء
االعــــلى ان (احملـــكــــمـــة اصـــدرت
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دعا اخلـبير الـقانـون طارق حرب
الى استرداد تيريلونات الدنانير
الــتي تـقـاظـاهـا اعـضـاء مـجـالس
احملـــافــظـــات خالل مــدة تـــمــديــد
عـمـلـهم غـيـر الـدسـتـوري وفـق ما
جــاء بـقــرار احملــكـمــة االحتــاديـة
الـعــلـيـا   مــتـسـائال من يــتـحـمل
ــبــالغ الــتـي  صــرفــهــا اعــضـاء ا
اجملــالس احملــافـظــات واحملــلــيـة

بعد انتهاء مدة انتخابهم. 
وقـــال حـــرب فـي بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الـــــزمـــــان) امس ان (اكـــــثـــــر من
خمسـة ترليـون دينار تـقريباً هي
نـــــفــــقـــــات اعـــــضـــــاء مــــجـــــالس
احملـــافـــظــات  تـــشـــمل الـــرواتب
واخملصصات واخلدمات االخرى

من سيارات وحمـايات وسواها 
بـرغم مـن انـتـهـاء االربع سـنـوات
الــتي جــرى انــتــخــابــهم فــيــهـا)
مــــــضــــــيــــــفـــــــا (اذ ان الــــــرواتب
واخملـصـصـات الـتي صـرفت بـعد
مــضـي مـــدة انــتـــاخـــبـــهم يـــجب
اســـتــحــصــالــهـــا واعــادتــهــا الى
اخلـزيـنـة احلـكـومـية)  وتابع ان
(قـرار احملــكـمــة االحتـاديــة اثـبت
الـــبـــطـالن الـــدســـتـــوري لـــبـــقـــاء
االعــــــضــــــاء  ومـع ذلك فــــــهـم لم
يــــــتــــــركـــــوا اســــــتالم الــــــرواتب
واخملـــــصــــــصــــــات وغـــــيــــــرهـــــا
دة واسـتـمـروا عـلى اسـتـالمـهـا 
تـــــــصـل الـى عــــــامـــــــ خـالفــــــاً
للدستور)  مشيرا الى ان (قرار
بـطالن الــتــمـديــد يـعــني بـطالن
الــرواتب واخملــصــصــات الــتي
متسائال استلـموها)  

قـــــــــــرارهـــــــــــا فـي الـــــــــــدعـــــــــــوى
155/احتـــــــــــــــاديــــــــــــــة /2019 
ــتـــضــمن ان وجـــود اجملــالس وا
ــــكن حــــقــــيــــقـــة دســــتــــوريـــة ال
جتــاوزهــا   وبــالــتــالي اليــجــوز
للسلطة التشريعية تشريع قانون
يــتــضــمن الــغــاء تــلك اجملــالس 
لتعارض ذلك مع احـكام الدستور
وقـراطيـة والتداول ومبـاد الد
الــســلــمي لــلــســلــطــة  اال ان
اسـتمـرار عمـلـها سـواء كانت
مـجــالس وطـنــيـة او هــيـئـات
مـحـلـيـة بـعـد انـتـهـاء دورتـهـا
ـثل خرقا حلق االنتخـابية  
الـــــشـــــعـب فـي الـــــتـــــصـــــويت
واالنـــــتــــخـــــاب والــــتـــــرشــــيح
وجتـــــــاوز الرادة الــــــنـــــــاخب)
ـدة احملـددة لـعمل مـؤكـدا ان (ا
مـــجـــالـس احملـــافـــظـــات واجب
كن جتاوزها  التقييد بها وال
 الن ذلـك مـن حـق الــــــــــشــــــــــعـب
ـارس من قـبـله باالنـتـخـابات و
ـبـاشرة)  مشـيرا الى الـدورية ا
ان (مـا ورد في الـفـقـرة ثـالـثـا من
ـــــادة اوال من قـــــانـــــون رقم 27 ا
لــســنــة 2019 الــتــعــديل الــثــاني
لــــقــــانـــون انــــتـــخــــاب مــــجـــالس
احملـافــظــات واالقــضــيـة رقم 12 
لسنة 2018 ال يعني الغاء وجود
اجملالس كهـيئة مـحليـة دستورية
ـا وقف اسـتـمـرار عـمل تـلك  وا
دة احملددة اجملالس لـتجاوزهـا ا
ــثل ذلك الــعــودة الى لــهـا   اذ 

ارادة الـــــــشــــــعـب في جتـــــــديــــــد
انتخابها). 

وحتـــاول الـــكـــتل الـــســـيـــاســـيــة
ــان إيـجـاد ـثــلـوهـا في الــبـر و
ــلف احلــســاس مــخــرج لــهــذا ا
الـــذي يُــعـــد األســـاس لـــلـــنـــظــام
الالمـــركــــزي في الـــعــــراق مـــنـــذ

.  2003
والسـيـما أن الـعـقـبة األكـبـر التي
تبرز أمام هـذه الكتل هو الرفض
اجلـــمــــاهـــيـــري الــــواسع لـــهـــذه
اجملالس وشـخصـياتـها  بـسبب
الــفـســاد وحتــوّلـهــا إلى واجــهـة
لــتــمـــويل األحــزاب   وعــجــزهــا
الــواضح عن إيــجــاد تــغــيــيــرات

إيجابية في ملف اخلدمات.
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الى الشارع). 
في غـــضـــون ذلك  أعـــرب وزيـــر
اخلـارجــيـة الــقـطــري مـحــمـد بن
عبـد الرحـمن آل ثاني عن تـطلع
بالده النـــتــخــابــات وطـــنــيــة في

العراق. 
وقال آل ثاني خالل تـضييفه في
منتدى الـدوحة الذي أنطلق اول
امس (نأمل ان تكون االنتخابات
العراقيـة وطنية وليـست طائفية

 حتــقق إرادة وطـمــوح الـشـعب
ثليه). في اختيار 

مـــشـــيـــرا الى (االحـــتـــجـــاجـــات
الـشـعـبـيـة الـتي شـهـدتـهـا البالد
2019 فـي تـــــــــــــشــــــــــــريـن األول 
والتـعبـير عن مطـالب اجلمـاهير
فـــــــيـــــــهـــــــا يـــــــنـــــــبــــــــغي عـــــــدم
جتــاهــلـهــا).وأضــاف ان (رئـيس
الوزراء مصطفى الكاظمي يقود

جهودا إلجراء االنتخابات). 

بـيـدات في بعض األمـراض وكـيف يتم ا
عـايير بيـدات التي ال حتـترم ا تسويـق ا
الـدولــيـة خـصــوصـا في الـدول الــنـامـيـة
كن أن نـضمن قـوتنـا اليومي دون وهل 

مبيدات?
منافع قبل األضرار

كـمـا قـال الــسـيـد حـيـدر حـسن /مـهـنـدس
زراعة    

من أبـرز الوسـائل الـتي اعـتـمدهـا الـبـشر
مـن أجل رفع اإلنــــتــــاج الــــزراعي -بــــعـــد
ـبـيـدات الـتــعـديل اجلـيــني- اسـتـعـمــال ا

واألسمدة الكيميائية.
ــضــافــات" عـلى وبــدأ اســتـعــمــال هـذه "ا
الــتـــربــة أوال بـــاألســمـــدة الــطـــبــيـــعــيــة
وخـــصــوصــا الــســمــاد الــعــضــوي الــذي
يـــتــشــكـل أســاســا من روث احلـــيــوانــات
الـعاشـبـة (احليـوانـات الـتي تتـغـذى على
النباتات واألعشاب). ومع تطور األبحاث
تـوصل الـعلـمـاء إلى الـسـماد الـكـيـمـيائي
الـذي ينـقـسم أسـاسـا في اجملـال الزراعي
إلى نوعـ األول "نيـتروجـيني" والـثاني
ـضافات" على "فوسفاتي". وتـعمل هذه "ا
تــعـويـض األمالح الـنــاقــصـة فـي الـتــربـة

وجعلها أكثر خصوبة.
ـــبــــيـــدات وهي عــــبـــارة عن مـــواد أمـــا ا
كــــيـــمـــيــــائـــيــــة  تـــطــــويـــرهـــا لــــتالئم
خـصـوصــيـات كل مـنـطـقــة فـهي تـسـاعـد
عــلى الــقــضـاء عــلى احلــشــرات الــضـارة
والطفيليات التي تعوق النبات من إكمال

عملية النمو بشكل سليم.
ـبـيـدات واألسـمدة وانـعـكس اسـتـعـمـال ا
الـكــيـمـيـائـيـة بـشـكـل مـبـهـر عـلى اإلنـتـاج
الـفالحي وشـكــلت عـنـصـرا أسـاسـيـا في
حتـقيق الـنـهضـة الـزراعيـة علـى مسـتوى
ـتـخـصـصون أن 50% الـعـالم إذ يـؤكـد ا
من الـزيادة الـنـاجتة في اإلنـتـاج الزراعي
ـبيـدات واألسـمدة تـرجع إلى استـخـدام ا

الكيميائية.
لكـن اإلسراف الـشديـد في اسـتـعمـال هذه
ركبات الكيميائـية بشكل يفوق احتياج ا
الـنـبـاتــات والـتـربـة وأحـيـانـا في أوقـات
غـيـر مـنـاسـبـة لـنـمـو احملـصـول انـعـكس
سـلـبـا عـلى الـتـوازنـات الـطـبـيـعـيـة سواء
تعلقة بالنبـاتات أو التنوع البيولوجي ا

في التربة بشكل عام.
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التعجيل والتأجيل ضدان ال يجتمعان .

ومعـظم النـاس يـتعـجلـون مـا يعـود علـيـهم بالـنفع والـربح اآلني ويـؤجلـون ما يـعـود علـيهم
بـالـنـفع واخلـير اآلخـروي حِـيـنَـاً بـعـد حِـ حتى يـواجـهـوا يـوم الـرحـيل الـذي يـأتيـهم في

الغالب بشكل مفاجئ ويحول بينهم وب ما يريدون ..!!
-2-

إنّ جلوء الـكثيـرين الى (الوصيّـة) وكتابـة ما يرغـبون أنْ ينـجز بعـد موتهم من أعـمال البر
واخلـيــر واالحـسـان  ال يـخـرجُ فـي حـقـيـقــته عَنْ كَـوْنِهِ مـثــاالً بـارزاً لـلـتــأجـيل والـهـرب من

التعجيل ..!!
ؤمن علي بن ابي طالب (عليه السالم) : ومن الروائع في هذا الباب قول االمام امير ا

" يا ابن آدم 
كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ 

وقد دلت التجارب احلياتية على أنَّ الكثير من الوصايا تبقى معطّلة مِنْ دُونِ تنفيذ 
وال غرابة في ذلك  حيـث أنَّ الذي ال يسخو على نـفسه  وال يُقدّمُ في حيـاته ما ينفعه من
األعمال البّارة  ال ينبغي له أنْ يستغرب كثيراً اذا تَلَكأ في تنفيذها (الوارث) أو حال بَيْنَهُ

وبَيْنَ تنفيذها احلادث ..!!
حيث أنَّ األحوال واالوضاع العـامة كثيراً ما تتـغير وتتحول وَمَعَ تلكَ االنـعطافات الكبرى

راد البل قد يصبح بعيداً للغاية .. قد يتعذر الوصول الى ا
ـقبور بـتسـفير اآلالف من الـعراقيـ مِنْ وطنهم أَلَمْ يَصْـدُرْ القرارُ الـظالم مِنَ (الـطاغوت) ا
ـنقولـة ب عـشية وضـحاها  نـقولـة وغير ا ورميـهم خارج احلدود  ومـصادرة أمـوالهم ا

ن حتل عليهم الصَدَقَة بعد ان كانوا من كبار األثرياء ...? فأصبح الكثيرون منهم 
ومن هنا قيل :

" ال تأمن الدهرَ إنَّ الدهرَ ذُو غَيِرٍ "
وسيد احللول ما أشار اليه االمام الصادق جعفر بن محمد (عليه السالم) في قوله :

عروفُ االّ بثالث خصال : ال يتمُ ا
تعجِيلِه 

وتصغِيرهِ 
وسَتْرِهِ . 

ومتى ما تسرّب الـتراخي واإلبطاء الى أعمالنا فـانّ احملصلة النهائيـة للمبادرات االنسانية
النافعة ستكون محدودة ضئيلة  هذا أنْ حتقق لها وجود ..!!

-4-

ويعجبني هنا أنْ أُذّكر نفسي وأحبابي بقول الشاعر :
ليس في كل ساعةٍ وأَوانٍ 

تتهيّا صَنَائعُ االحسانِ 
واذا أَمْكَنَتْ فبادِرْ اليها 
حَذَراً مِنْ تعذرِ االمكانِ 

وفـقـنـا الله وايـاكم لالنـتـصار عـلى انُـفـسنـا  واالنـطالق نـحو
ــبـادرات االنـسـانــيـة الـنــافـعـة كلٌّ حَـسْـبَ وسـعه ومـقـدوره ا

بعيداً عن التسويف وهو حسبنا ونعم الوكيل .

.d  œuL  ÕUH

kmkinfo@gmail.com
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ن هم في سلم لم يكن احلوار في يـوم من االيام هو لـغة االقويـاء (القاده والـرؤساء) او 
نـاصب العـليا في مـؤسسات الـدوله او اي جتمع بـشري ينـطبق مع ذلك الـتعبـير وكذلك ا
) الذين هم دون ذلك في خط الـقوه  ولكنه رؤوس ثـابة لغة لـلضعفـاء (ا احلال لم يكن 
تحاوره مهما كان موقعه (رئيساً او مرؤوساً يعد لغة لـلعقالء اذا تمكن اي من االطراف ا

) من صياغة حجه منطقيه علميه ناقده مقبوله في مسوغاتها .
ـكـننـا الـقـول ان احلـوار هـو لغـة الـعـقالء ال سـيـما اذا حتـقق خالله وفي ضوء مـا تـقـدم 
ـتـحاورة او لـطـرفي عـرفـي والـثقـافـي والـعلـمـي والقـيـمـي لالطـراف ا الـتـوازن الـفـكـري وا
ا هم احلـوار وكذلـك احلال اذا اسـتـشـعرت االطـراف كـافه انـهم مهـتـمـون برضـا وقـبـول 

جاءوا الهداف من اجلها
ؤشـر يـعد غـايـة في االهمـيه لـتحـقـيق ما جـاء في عـنوان ولـكـننـا يـنبـغي ان نـتوقف قـلـيالً 

قال وهدفه بشكل فاعل . ا
فاذا كان احد االطـراف يتقدم في حديثه عن موضوع ما دون ان يستمع الى وجهة نظرك
او وجـهـات الـنــظـر االخـرى لـلـمـتـحـاورين او انـه ال يـسـمح الي من احلـريـات او ال يـفـسح
اجملـال لـلـمــشـاركـ من الـدخـول في احلـوار ((وهـذا يــعـني ان الـتـحـدث من طـرف واحـد
ـعلومات فـقط)) فانك سوف ال تـتذكر او تسـتدعي او حتى تـستفيـد او ال تكترث الي من ا
كنك حـتى استـرجاعـها في يـوم من االيام شـانها سـتوى الـسمـعي وال  التي كـانت في ا
كن ان يكـون صائباً رسل او متحـدث واحد فقط والـعكس  شـان احملاضرات الـتقليـديه 
تحاورين حينما يـكون احلوار في شكلٍ اخر مغاير يتضمن شرحاً وافياً الحد االطراف ا
فقـط عن حالة منـظورة محسـوسه تستشـعرونها بـينكم فـيمكن لصـاحب الرساله ان يصل
بـرسـالته الى مـتـلقـيـها ولـكـنهـا تـبقى فـي حيـز االحـساس والـتـذكر واالسـتـدعاء لـطرف او
اطراف احلـوار وينقـصهـا شيء اخر نحن بـحاجة الـيه لتـحقيق مـا جئنـا من اجله اال وهو
واقف االدارك واالنـتبـاه الذي يـسبق عـملـية الـفهم لـلعـناصـر التي يـنبغـي ان تتوافـر في ا
ـشاركـة الـفـاعـله لـطرفي او اطـراف احلـوار كـافه في الـرآي والـتـقبل احلواريه فـعـنـصـر ا
واالسـتـمـاع الى وجـهـات الـنـظـر االخرى مـهـمـا اخـتـلـفت هـو الـعـامل الـرئـيس في حتـقـيق

ـنــظــومـة االحــســاس والـتــذكــر واالسـتــدعـاء واالدراك الـسـالمه 
واالنــتـبــاه والــفـهـم والـتــحــدي االدراكي (نـوع ودرجــة اجلــهـد
والوقت) السـيما اذا اتخـذ اي طرف من اطراف احلوار على
ـمارسه لـلمـحاور في ـسؤولـيه ذاتهـا في التـطبـيق وا عاتـقه ا
ـثل اعـلـى درجه ومـسـتـوى لــلـعـطـاء ـقـدمـه وهـذا  رســالـته ا
االنسـاني بل هـو االبـداع والتـمـيز الـذي يـنبـغي ان يـكون في

حواراتنا .

اضي واحلرب مع ايران في أوجها وفي بلدتي الواقعة قرب في مطلع ثمـانينيات القرن ا
احلـدود الـسـوريـة في اقـصى الـشمـال الـغـربي من الـعـراق ولـلـتـغـطـيـة عـلى فـضائـع تلك
احلـرب العـبثـية وإشـغال الـرأي العـام بأعـداء مفـترضـ كانت الـسلـطات تـختـلق قصص
وروايـات لتـمـريـرها عـلى األهـالي حـيث قـتلت قـوات االمن اثـنـ من الـرعاة عـنـد احلدود
ـغـلـقة مع سـوريـا الـتي وقـفت الى جـانب ايران فـي تلك احلـرب وأدعت بـانـهـما الـدوليـة ا
مخرب قادم بـأوامر من النظام السوري للقيام بأعمال تخريبية في العراق حيث نقلت
وتى ـدينة الـرئيسي ليـبدء مهـرجان الرقص عـلى جثث ا اجلـثت الى سـاحة في سوق ا
ـدني بـاحتـفال كبـير حـضره قـائممـقام الـقضـاء ومسـؤول حزب السـلطـة وكل ادارييـها ا
والـعـسـكـريـ وجـمـهـور غـفـيـر من االهـالي أجـبـر عـلى احلـضـور في مـشـهـد مـقـرف من
الـشعارات والهـتافات مع تسـابق مقزز في ركل اجلثـت معلـن انتصـارهم على اخملرب
عـارض للـحزب والـثورة وسط هـتافات تـمجـد احلزب والـقائد وتـدعو الى حتـرير كامل ا
تـراب فـلـسـطـ من الــصـهـايـنـة وعـمالئـهم من امـثــال اصـحـاب هـاتـ اجلـثـتـ والـنـظـام

السوري الذي ارسلهما!?
وبعد عدة ايام ظـهرت حقيقة تلك اجلثث واصـحابها واكتشف االهالي بـانهما لشخص
من الرعـاة البـسطـاء الذين ال يـعرفـون اجلمعـة من اخلمـيس كـما يقـولون وال عالقـة لهم ال
ـعارضـة وال يفـقهـون شيـئا غـيـر مهـنتـهم في الرعي واصـوات اغنـامهم بـالسـياسـة وال با
ـرور سـيارة الـشـرطة حالـهم حـال اولـئك الهـاربـ من اخلـدمة االلـزامـية الـذين تـوهـموا 
التي كانت تـقل القـائممـقام بـالقرب من مـكان اختـبائـهم حيث ظنـوا انهم يـستقـصدونهم
فاطـلقـوا نيـران بنـدقيـتهم الـتي قتـلت القـائمـقام واصـابت شخـصا اخـر وفوجـئنـا جمـيعا
ببيان احلكومـة الذي اعتبرهم عمالء االمبريالـية والصهيونية الذين يـعرقلون مهمة العراق

! في حترير فلسط
تذكرت احلادثـت وانا اراقب (دقاقـ الثوم بعـكوسهم)× من الذين يـرقصون على مآسي
اآلخريـن ويتـاجـرون بـقـضـيـة شـعب تـسـبـبـوا هم وانـظـمـتـهم في ضـيـاعه وتـشـتت قـضيـته
وجتزئـة كـيـانه الى حـكـومـتـ مـتعـاديـتـ حـيث أقـامـوا مـهرجـانـات (االنـتـصـار الـعـظيم)
الـتـهـريجي عـلى الـكـيـان الـصـهيـوني في بـغـداد وصـنـعاء ودمـشق وطـهـران وبـيـروت على
خـرائب غزة وان الـثكالى من رجالـها ونسائـها واطفـالها الذين فـقدوا أكثر من 243 من
أحـبائـهم الذين قـتلـوا في القـصف اجلوي وإصـابة أكـثر من 1900 شـخص آخر نـاهيك
ـصانع عن نـزوح 75 الف مـواطن وتدمـيـر الـعديـد من ابـراج غـزة وبنـيـتهـا الـتـحتـيـة من ا

واخلدمات.
وهكـذا ومـنـذ مـأساة 1948 وفي نـهايـة كل حـرب مع اسرائـيل يـعلن جـنـراالت السـيـاسة
نابـر االنتصار الباهر على الـعدو الصهيوني بأقامـة مهرجانات وإعالن خسائر وخطباء ا
هلل والطبال من العدو التي هزت كيانه وزلزلت األرض حتت اقدامه وتنبري جوقات ا
مـجـامــيع الـدعـايـة وغـسـل الـدمـاغ بـايـهــام الـعـامـة بـالــنـصـر األلـهي عـلـى الـعـدو الـكـافـر
مسـتخـدم الـعقـائد الديـنيـة اسوء اسـتخـدام لتـوظيـفهـا في تكـريس كذبـتهم وفـضيـحتهم

الـتي شـهـدنـا تــفـاصـيـلـهـا مـنــذ حـرب حـزيـران اخملـزيـة ومـرورا بــحـرب اكـتـوبـر الـتي 
تـصـويـرهـا بـالـنـصـر الـسـاحق وصـوال الى حـرب حـزب الـله الـتي أشـاعت فـيـهـا اجـهـزة
دعايته بأن االئمـة شاركوا جميـعا بتلك احلرب الـتي دمرت لبنان وبـيروت ولم تنهض حلد
الـيوم وأخـيرا فـي مسـلسل الـهزائم واالكـاذيب واالستـثمـار القـذر لقـضيـة شعب اوهـموه
بـانه سيـحـررون وطنه حـتى وان  تدمـيـره بالـكـامل طالـب مـنـهم الصـمـود واالستـمرار
بالـبقاء في اخملـيمات ودول اللـجوء حتى تـبقى كراسـيهم مؤمنـة وحكمـهم مستـمر ورايتهم

خفاقة!
انها مسـارح التهريج التي يرقص على حـبالها جتار الشعارات
الـذين حولـوا واحدة من اكـثر قـضـايا الـشعـوب مأسـاوية الى
مـهرجانـات استعـراضية دعـائية تـتلذذ بعـذابات ضحـايا تلك
احلروب التي يـدفع ثمنها شعب  تـمزيقه  وتوزيعه على كل

انظمة واحزاب الشعارات والتهريج االعالمي!
{ مـثل من الــدارج احملـلي يـضـرب عـلى الـفـضـولـيـ الـذين

رفق ايديهم! يهرسون الثوم 

طارق حرب

عبد احلس الهنداوي

لديها التزام بهذا اجملال وهناك
قواعد يفترض أن يـتم تفعيلها)
مــــؤكــــدا ان (كـل األمــــور جتـــري
بــاجتـاه إجــراء االنـتــخـابـات في
ــــقـــرر) الفـــتـــا الى مـــوعـــدهـــا ا
(وجود مـشاكل كثـيرة يـنبغي أن
ـــال الـــســيـــاسي تـــعـــالج مـــثل ا
ــنـــفــلـت) وتــابع ان والــسـالح ا
(احلــكـومــة شــكـلت جلــنــة عـلــيـا
لالنـــتــخــابـــات تــضم الــوزارات
ـالـيـة ذات الـعالقـة والــهـيـئــات ا
واجلهـات االستـخبـارية إضـافة
ــفـوضـيـة) مـشـيـرا الى ان الى ا
(هــذه الــلــجــنـة جتــري مــتــابــعـة
بـــشــــكل مــــتـــواصـل لـــبــــحث كل
الــقـضــايـا الــتي تــخص حـمــايـة
الـنــاخــبـ و مــراكـز االقــتـراع و
ـــرشـــحـــ وهي ـــوظـــفـــ وا ا
جميعها مسؤوليات احلكومة). 
فوضيـة العليا بدورها  اكـدت ا
ــــســــتــــقــــلــــة لالنــــتــــخــــابـــات ا
اسـتـعدادهـا إلجـراء االستـحـقاق
ــقـرر فـي الـعــاشـر في مـوعــده ا

قبل. من شهر تشرين األول ا
ـفوضية تـحدثة باسم ا وقالت ا
 جـمـانة غـالي في تصـريح امس

عملة ورقية عرقية

نوفل أبو رغيف
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رقم (٢١) لسنة (٢٠١٣) استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايـدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مـقر بلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما بلدية الـعمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
تبدأ من اليوم التالي لنشـر االعالن مستصحب معهم التأمينات القانونية الـبالغة (١٠٠ %) من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة
دة اعاله من تاريخ النشـر وعلى قاعة بلدية العمارة واذا صادف في الساعة الـعاشرة والنصف صباحا في اليوم الـتالي النتهاء ا
ترتبة صـاريف ا زايدة اجور النـشر وكافة ا ـزايدة عطلة رسـمية يكون مـوعدها اليوم الـذي يليه ويتـحمل من ترسو علـيه ا يوم ا
دنـية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مـديرية بلدية العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من على ذلك مع جلب هوية االحوال ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. تاريخ ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية 

العمارات اجلديدة سوق رقم ١ حانوت رقم ١٧
سنة واحدة١٤ م٥٨٥٤/١٦٢ ابو رمانة ائة وخمسون الف دينار ٨٥٠٠٠٠ ثما

∫ dOłQð ◊Ëdý

طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

العمارات اجلديدة سوق رقم ١ حانوت رقم ٢١٢
سنة واحدة١٤ م٥٨٥٤/١٦٢ ابو رمانة

العمارات اجلديدة سوق رقم ٢ حانوت رقم ٣٩
سنة واحدة١٤ م٥٨٩٠/١٦٢ ابو رمانة

شارع بغداد عمارة النصرحانوت رقم ٤١
سنة واحدة١٤ م١/٢٢٧٢ السراي ١٣٠٠٠٠٠ مليون وثالثمائة الف دينار

شارع بغداد عمارة النصرحانوت رقم ٥٥
سنة واحدة١٤ م١/٢٢٧٢ السراي

شارع بغداد عمارة النصرحانوت رقم ٦٧
سنة واحدة١٤ م١/٢٢٧٢ السراي

شارع بغداد عمارة النصرحانوت رقم ٧٨
سنة واحدة١٤ م١/٢٢٧٢ السراي

ائة وخمسون الف دينار ٨٥٠٠٠٠ ثما

١٣٠٠٠٠٠ مليون وثالثمائة الف دينار

ائة وخمسون الف دينار ٨٥٠٠٠٠ ثما

١٣٠٠٠٠٠ مليون وثالثمائة الف دينار

١٣٠٠٠٠٠ مليون وثالثمائة الف دينار
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رقم (٢١) لسنة (٢٠١٣) استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايـدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مـقر بلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما بلدية الـعمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
تـبدأ من الـيوم الـتالي لـنشر االعـالن مستـصحـب مـعهم التـأميـنات الـقانـونية الـبالـغة (١٠٠ %) من الـقيـمة التـقديـرية (لـكامل مدة
دة اعاله من تاريخ النشر وعلى قاعة التـأجير) وينادى للمزايدة في الـساعة العاشرة والنصف صـباحا في اليوم التالي النتهـاء ا
زايدة اجور النشر زايدة عـطلة رسمية يكون موعدهـا اليوم الذي يليه ويتحمل من تـرسو عليه ا بلـدية العمارة واذا صادف يوم ا
دنية وبطاقة السكن ويـكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل ترتبـة على ذلك مع جلب هوية االحوال ا صاريف ا وكافة ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية 
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طـالـبـة بالـتـعويض او الـلـجـوء الى احملاكم ـلك الى الـبـلديـة عـند احلـاجـة الـيه وخالل فتـرة الـتـأجيـر او عـند انـتـهـاء العـقـد دون ا يسـلم ا
اخملتصة.
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سنة واحدة١٦ م٢سوق العروبة ٥٠/٤ ماجديةحانوت رقم ١٢ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم ٢٣ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم ١١ ٣ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم ٤١٣ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم ٥٤٢ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم  ٦٥١ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سوق العروبة ٥٠/٤ ماجدية

سوق العروبة ٥٠/٤ ماجدية

سوق العروبة ٥٠/٤ ماجدية

سوق العروبة ٥٠/٤ ماجدية

سوق العروبة ٥٠/٤ ماجدية

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم  ٧١٦ ١٢٠٠٠٠٠ مليون ومائتان الف دينار سوق حي احلس العصري
٣٨٨١/٥٢ حي احلس

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم  ٨١٧ ١٢٠٠٠٠٠ مليون ومائتان الف دينار سوق حي احلس العصري
٣٨٨١/٥٢ حي احلس

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم  ٩١٨ ١٢٠٠٠٠٠ مليون ومائتان الف دينار سوق حي احلس العصري
٣٨٨١/٥٢ حي احلس

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم  ١٠٢٤ ١٢٠٠٠٠٠ مليون ومائتان الف دينار سوق حي احلس العصري
٣٨٨١/٥٢ حي احلس
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فوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل. دير ا راجع ا ناقصة اعاله على ان يكون ا كاتب لالشتراك في ا ١- يسر شركة مصافي اجلنوب / شركة عامة بدعوة اصحاب الشركات وا
قـاول نافذة شتريـات ودفع قيمـة البيع  للـوثائق القـياسية لـلمنـاقصة البـالغة (١٥٠٫٠٠٠ دينـار) مائة وخـمسون الف دينـار عراقي فقط مع صـورة من هوية تـصنيف ا ٢- تقـد طلب حتريـري معنون الى قـسم العقـود وا

فعول وشهادة تأسيس الشركة. ا
٣- الكلفة التخمينية تبلغ (١١٠٫٤٠٠٫٠٠٠) فقط مائة وعشرة مليون واربعمائة الف دينار عراقي.

طلوبة (٢٫٢٠٠٫٠٠٠ دينار) فقط اثنان مليون ومائتان الف دينار عراقي صادرة من مصرف معتمد لدى شركة مصافي اجلنوب ونافذ لغية ٢٨ يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري. ٤- التأمينات االولية ا
con- ـكـنـكم مـراســلـتـنـا عـلى الـبـريــد االلـكـتـروني الـتـالي ـوقع االلـكـتـروني لـلـشـركـة www.src.gov.iq ولـالسـتـفـسـار عن ايـة مـعــلـومـات  ــقـدمي الـعـطـاء الـراغـبـ في احلــصـول عـلى مـعـلـومـات اضـافـيـة زيــارة ا  -٥

. tracts@src.gov.iq
صادف ٢٠٢١/٧/١٢ وفي حالة مصادفة ٦- يتم تسـليم العطاءات في مقر شركـة مصافي اجلنوب - شركة عامـة / غرفة جلنة فتح العطـاءات احمللية واخر موعد الستالم الـعطاءات الساعة الثانـية عشر ظهرا ليوم الـغلق ا

تأخرة. ناقصة وسيتم رفض العطاءات ا يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة اخر يوم لغلق ا
ناقصة الساعة العاشرة صباحا يوم ٢٠٢١/٧/٥ في مقر الشركة الكائن في محافظة البصرة / الشعيبة . شارك في ا ؤتمر لالجابة على استفسارات ا ٧- سيكون انعقاد ا

ناقصة. ناقص وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق ا وقعي من قبل ا ٨- اجراء الكشف ا
واصفات سعرة (ضـمن اجلزء الرابع حصرا) وحسب ما موضح في الـوثيقة وتقد اجلزء اخلامس لـلتأكيد على ا طلوبـة وجداول الكميات ا واصفـات الفنية ا ٩- يتم تقـد اجلزء الرابع من الوثيقة القـياسية بعد ملئ ا
(CD) ناقصة مع تزويدنا بقرص فوض ورقم واسم ا دير ا طلوبة على ان تكون موقعة ومختومة على جميع اوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل ا ا

طلوبة والتأمينات االولية. ستمسكات ا للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن ا
. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها المالء اجلزء الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه   ١٠- في حال عدم التزام مقدمي العطاءات 

قاول النافذة الـهوية الضريبية واستخدام الرقم الضريبي تأييد سكن مصدق خاص بعنوان : شهادة تأسـيس الشركة احملضر االول للتأسيس قرار التأسيس  هوية تصنيف ا طلوبة عند التقد ستمسكات ا  ١١- ا
نـاقصات مـعنـون الى شركة مـصافي اجلـنوب براءة ذمـة من دائرة الـضمان انـعة من الـهيـأة العامـة للـضرائب لالشتـراك في ا كـتب كتـاب عدم  فوض لـلشـركة او ا ديـر ا الشـركة تـأييد حـجب البـطاقة الـتمـوينيـة عن ا

االجتماعي.
طلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.  ١٢ - يجب مراعاة تقد السيولة النقدية ا

ناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.  ١٣- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا
ـثليـهم الراغبـ باحلضـور الى مقر شـركة مصـافي اجلنوب - شـركة عامـة / غرفة جلـنة فتح الـعطاءات احملـلية في نـفس اليوم الـساعة الـواحدة ظهـرا او اليوم  ١٤- سـيتم فـتح العطـاءات بحضـور مقدمي الـعطاءات او 

التالي في الساعة التاسعة صباحا.
 ١٥- ضرورة حصول منتسبي الشركات على شهادة خاصة باجتيازهم لدورات الـ HSE (السالمة والصحة والبيئة) قبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.

 ١٦- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
بلغ (١٠٫٠٠٠) عـشرة االف دينار ورسم طابع بنسبة (٠٫٠٠٣) من قيمة العقـد ورسم هندسي بنسبة (٠٫٠٠٠٥) من  قيمة العقد قبل نـاقصة اجور اخر اعالن باالضافة الى تسديد رسم عدلي   ١٧- يتحمل من ترسو عليه ا

توقيع العقد.
 ١٨- سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومــية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ .

ناقصة في اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء على اسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاء.  ١٩- جلهة التعاقد احلق في الغاء ا
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ـادة / ٣٢ / من ق . ع . د ــا انك مـتــهم وفق ا
ـسدس ـعدل الخـتالسك ا رقم ١٤ لـسنـة ٢٠٠٨ ا
ـرقم (HNF 688) نــوع كــلـوك مع احلــكـومـي ا
مـخزن عـدد (٣) ثالثـة و(٥) خمـسـة اطالقات من
نــوعه وعــلــبــة مــســدس عـدد (١) واحــد وغالف
مــســدس عـــدد (١) واحــد عــام ٢٠٠٩ ولم تــقــوم
بدفع مبلغ الـتضم واعـادة ما بذمتك حلد االن
وجملهولية اقامتك اقـتضى تبليغك بهذا االعالن
على ان حتضر امام محكمة قوى االمن الداخلي
ـنـطـقة اخلـامـسـة البـصـرة خالل مدة االولى / ا
ثالثـون يـوما من تـاريخ تـعـلـيق هذا االعالن في
مـحل اقـامـتك ومـقـر عـمـلك وجتـيب عن الـتـهـمـة
وجه ضـدك وعنـد عدم حـضورك سـوف جتري ا
واد (٦٥ و مـحاكمـتك غيـابيـا استـنادا الحـكام ا
٦٨ و٦٩) من قانون اصـول احملاكمـات اجلزائية

لقوى االمن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ .
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ـهـووس بثـقـافة إلـغاء مـا الـذي يجـري في دهـاليـز الـسيـاسة وأقـبـية اإلعالم ا
اآلخـر والــتـحــريض عــلـيــهم? ال أدرى إن كــان الـكُــرد في الـعــراق من قــبـائل
ـرء يـنــدهش عـنـدمـا يـرى هـذا " اإلسـهـال" ـريخ? فـا الـهـماليـا أو من ســكـنـة ا
اإلعالمي ضـد إخـوتنـا الكُـرد والـتحـريض عـليـهم بـطريـقة عـنـصريـة مـخجـلة.
حتى صـرت شخـصيـا أخاف أن يـتحـول هذا الـتحـريض إلى منـهج اجتـماعي

وسياسي يالزمنا إلى يوم الدين. 
ـشـتـرك ولــهم حق احلـيـاة "الــكُـرد" لـهم قــضـيـتـهـم ومـطـالـبــهم في الـعـيـش ا
والوجـود وهم يناضـلون وفق الـدستور والـكثـير منـهم يريـد أن يكون مـواطنا
عراقـيا صاحلا يشارك في بـناء الوطن. وقد قالـها كاكا "مسـعود" و"نيجرفان"
ـسـألة الـكـورديـة يجب ـانـا عـمـيقـا بـان ا أل "نـحن نؤمن إ و" مـسـرور" عـلى ا
ريـضة حلـها في إطـار العـراق". فمـا الـذي يجـعل أبواق األحـزاب العـراقيـة ا
وأجهـزة اإلعالم التابعة لهـا تأزم األزمات أثناء اشتـدادها وتخلق من " احلبة
كـبة  ?“وتقـتات على اغـتيال الـكُردي الـطيب وحتطـيمه وإثارة األحـقاد ضده

وإشعال الف بطريقة انتقامية مقيتة.
ـصـيـر واإلخـوة واإلنـسـانـيـة فال أشـعـر بـقـوة لـست كُـرديـا لـكـنـني كُـردي بـا
مـواطـنـيـتي إال عـنـدمـا أتــقـاسم احلب والـسـعـادة واألزمـات مـعـا فـنـحن "كـرد
كن وضع نطق “نـيجرفـان" رئيس إقلـيم كردسـتان ال " وعـرب فد حـزام". و
شاكل العـراق ابدأ إذا لم نتخـلص من القناعـة البائسـة التي تتصور احللـول 
بـانه إذا كـانت بـغــداد قـويـة هـذا يـعـني ضـعف أربـيل  أو بـالـعـكس إذا كـانت
أربيل قـوية فهذا يعني ضعف بغداد نحن نكمل اآلخر بغداد وأربيل الكورد
والعرب هم مـواطنو هـذا البلـد عليـنا جمـيعا أن نـحاول معـا: إن نقوي مـفهوم
واطنـة لدى الـفرد العـراقي في هذا البـلد وأن نبـني شراكة حـقيقـية لنـتمكن ا

ستقبل معا أن نتشارك". في ا
وإذا كان هـذا هو مـنطق الكُـورد بالـوضوح والصـراحة فـإن من واجب الدولة
االحتاديـة أن تبث روح األمل بالـشراكة وتـأسس بيئـة إيجابـية لهـذا اخلطاب
وتـهيئ لـطـاوالت تفـاوضيـة مـنقـوشة بـالود والـتـفاهم بـروح الدسـتـور وبعـقلـية
ـتـحـضـر الـذي يـريـد لـلـجـمـيع االنـتـصـار بـاحلـقـوق والـواجـبـات. ال أن تـقوم ا
ـضي في خـلق األزمـات مـعـهم والـتـنكـيل بـهم بـتـجـويـعـهم وقـطع أرزاقـهم وا
ـصـابـة بـداء احلـقد واحملـرضـة عـلى الـكـره والـتـحريض بـالـدعـايـة السـوداء ا

القومي.
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ـريض ألن مـعظم ـشـهـد السـوداوي ا ـثل هذا ا شـخـصيـا لـست مـسـتغـربـا 
األحـزاب الـعـراقـيـة السـيـمـا الـدينـيـة مـنـهـا تـعـاني مـن أمراض مـزمـنـة بـحب
الــسـلـطــة واجلـاه واالسـتــبـداد وهي ولــيـدة فـكــر مـريض ومـرتــبـطـة بــالـقـرار
اخلــارجي هـدفــهـا االسـتــبـداد بـالــسـلـطــة واالسـتـيـالء عـلى مـصــادر الـقـوة
واستـخدامها في تشويه العالقة ب الـشعب العربي والكُردي وقطع أواصر
الـقـربى بـيـنـهـمـا وبــنـاء جـدارا من احلـقـد األعـمى لـكـي تـنـشـأ عـلـيه األجـيـال

اجلديدة بهدف إفناء اآلخر ونفيه من الوجود.
مارسـات من الطرف سأكـون صريحا هـناك أخطاء تـاريخية في الـعالقة وا

وهو ما يـعترف به كاكا "نيجـرفان" في آخر لقاء له بالشرقـية ولكن هناك بيئة
ـســتـوى يـقـوم به أعالم األحـزاب الـديــنـيـة وتـربـيـة إعالمـيـة حتـريض عـالـيـة ا
خـطـيـرة عـلى تـشـويه سـمعـة الـكـورد وثـقـافـة حتـريض وكـره ضـدهم وحـمـلة
نهـجة خلداع اجلـمهور الـعراقي وتـضليـله وزرع الكراهـية ضدهم إعالميـة 

والهدف هو اإلقصاء والنفي واإلبعاد واالجتثاث. 
عليـنا أن نـعتـرف أيضا من بـاب الفـضيلـة ان السـياسـة العراقـية قـد أفسدت
الـنـاس على مـر الـتاريخ لـكنـهـا في السـنـوات األخيـرة أصبـحت وبـاال علـيهم
ومرضا مـزمنا. فـالناس اليـوم يتقـاتلون على الـقومية والـدين والطائـفة لصالح
األنـظـمـة واألحـزاب. فـالـعـربي يـنـظـر إلى الـكـوردي بـأنه انـفـصـالي وصـاحب
ـتنع مشـروع خطـير والـكوردي يـنظـر للـعربي بـأنه شـوفيـني وعنـصري ألنه 
عن إعطـاء حقوقه. و" الشيعـي" ينظر إلى " السني " بـاعتباره من "النواصب"
ستمرة حيث يتف واألخيـر ينظر لألول "رافضي". الكل في دوامة األزمات ا
الـسـياسي الـعـراقي بإشـعـال نار الـفـتنـة ويـزيدهـا حـطبـا أثنـاء األزمـات لكي
يـتــفـرج عـلـيــهـا ويـحــقق مـصـاحلـه الـضـيـقــة في إطـار الـتــسـقـيط الــسـيـاسي

واالنتخابي.
ومع ذلك هناك مـشاهد ينبغي تسجـيلها للتاريخ فأكـراد السياسة ينتصرون
ــركـز فــقـد تــسـامــحـوا مع في شــيم الـتــسـامـح والـتــحـضــر عـلى ســيـاسي ا
"الـبــيـشــمـركـه" الـذين حــاربـوا مع الــنـظــام الـســابق ضـدهم تــسـامــحـا يــلـيق
بإنسـانيتـهم بينـما األحزاب الـسياسـية قادت حـمالت منـظمة وبـحقد سادي
على رجـال النظـام السابق بـالقتل والـتعذيب اجلـسدي والتـهجيـر واالجتثاث

تلكاتهم. وقطع األرزاق وسرقة بيوتهم و
من جانب آخـر أصبح أقليم كردستـان وبالذات أربيل موطن النـخب العلمية
هجرة ضطهدة مثـلما أصبحت مالذا آمنـا للعوائل ا والثقـافية والسياسـية ا
اليـ مـن الـعـراقـيــ بـأطـيــافـهم وديـانــتـهم وقـومــيـاتـهم نــسـيـجـا فـشــكـلت ا
دن اجـتـماعـيـا مـلـونـا باحملـبـة والـتـآلف. فـتـرى أربيل تـمـوج بـالـبـشر مـن كل ا
الـعراقـيـة بـفسـيـفـسـاء وموزايـيك بـألق جـمـيل حيث حتـمـيـهم خـيمـة الـتـسامح
واحملـبـة والـعـدالـة واحلـكـمـة الـكُـردية مـن عـواصف احلـقـد والـطـائـفيـة والـظـلم

والقتل.
بـاخملتـصـر الشـديد هـنـاك تهـيـيج مسـتمـر ضـد إخوتـنـا الكـورد وبيـئـة ملـوثة
بالـتحـريض والكـراهـية ضـدهم وهي تـأتي في سيـاق تهـد الـدولة الـعراقـية
وتمـزيق النسيج اجملتمعي العراقي. وجعل الكل ضد الكل في أتون نار متّقدة

ال تتوقف. ولن تتوقف في ظل شوفينية تهد البشر واحلجر!      
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اإلمارات

شهق الناس
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مــيــاه نـهــر الــفـرات فــتــبـلـغ كـمــيـة
األمالح الــــذائــــبــــة عــــنــــد احلـــدود
الـعـراقـيـة-الــسـوريـة فـيـهـا بـحـدود
600 مـــلــغم/لــتـــر وتــزداد جــنــوبًــا
لـــــــتــــــصـل إلـى أكــــــثـــــــر من 1300
مــلـغم/لــتــر عـنــد الـســمـاوة. وعــنـد
مالحـظـة نـوعـية مـيـاه الـشـرب جند
أنـــهــا ال تــتــطــابـق مع مــواصــفــات
ــيـاه ــيــة  مـنــظــمــة الـصــحــة الــعـا

الشرب.
د- التـصحـر: أدى تقـلص تصاريف
األنــهــار وتــردي نــوعــيــة مــيــاهــهـا
وزيـادة مـلــوحـة الـتــربـة إلى حتـول
مــسـاحـات كــبـيـرة من األراضي إلى
مـنـاطق قـاحـلـة الـتربـة ويـعـتـقد أن
حــوالي %45 من أراضـي الـــعــراق
تـأثـرت بالـتـصحـر وأدى هـذا األمر
إلـى زيــادة الـــعــواصف الـــتــرابـــيــة
وتـقلص األراضي الـزراعـية بـحدود
ا أجـبـر ما يـقارب 20 ألف  40%
شــخص عـلـى تـرك أراضــيـهم خالل
الفـتـرة من عام 2007 وحتى الـعام
2009 وتشـير اإلحصـائيات إلى أن
فـي عـــــــام 2009 أصــــــــبح %4 من
ــلــوحــة ــرويــة شــديــد ا األراضي ا
ـلــوحـة و%50 مــنـهــا مـتــوسـطــة ا

لوحة. و%20 منها قليلة ا
ه- إعادة تـأهـيل األهوار: إن جـفاف
مـنــطـقــة األهـوار أدى إلى تــغـيـرات

ـوسـمــيـة قـرب احلـدود الــعـراقـيـة ا
حلجز مياههـا لتضمن عدم عبورها

إلى األراضي العراقية.
- بــنـــاء ســـدود عـــلى نـــهـــر كـــرخه

لتحويل مياهه.
- إنـشـاء مـشـاريع عـلـى نـهـر كارون

وحتويل مياهه إلى داخل إيران.
ـــائـــيــة ـــوارد ا وكـــشف ان وزراة ا
قامت بوضع خطة مـعينة لتعويض
ـياه من خالل ـتـوقع من ا الـنقص ا
وضع ســـيـــاســـة مـــائـــيـــة خـــاصـــة
بــاعــتــمـاد أنــظــمــة الـري احلــديــثـة

فاقيد. لتقليل ا
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هناك العديد من األسباب التي أدت
ياه وهي: إلى تفاقم أزمة ا

ــيـاه: أ- الــتـزويــد والــطــلب عــلى ا
ائي هنـاك فرق كـبير بـ التـزويد ا
ــطـلـوبـة لـلـمـيـاه لـسـد والـكـمـيـات ا
ـــــدنـــــيـــــة احلـــــاجـــــة لألغـــــراض ا
والــزراعـيـة والـصـنـاعـيـة هي 66.8
بـلــيـون مـتـر مـكـعب أو 77 بـلـيـون
ــتــاح عـام مــتــر مــكــعب . بــيـنــمــا ا
2015 هـو 43 بــلـيــون مـتــر مـكـعب
إضـافــة إلى مـا تــقـدم فــإن نـوعــيـة
مـيـاه األنــهـار تـتـردى بـشــكل كـبـيـر
كـلـما اجتـهـنا جـنـوبًا لـتصـل كمـية
األمـالح الـــذائـــبـــة إلى 2000 جــزء

ليون عند البصرة. با

ويـضــيف ان انـخــفـاض مـنــاسـيب
ياه يعود الى عدة أسباب منها : ا
 أثَّـــر بــنـــاء الـــســـدود في تـــركـــيــا
وسوريـا بشـكل كبيـر على تـقليص
تـصـاريف نــهـري دجـلــة والـفـرات.
وهـــنــا البـــد أن نــذكـــر دور إيــران
أيــضًــا; حــيث إنــهــا قــامت بــبــنـاء

سدود على فروع نهر دجلة.
منها :

- بـنـاء ســد عـلى نـهــر الـونـد عـام
ـيـاه عن مـديـنـة ـا قــطع ا  1962
خـانـقـ ثم اسـتـمـرت بـبـنـاء ثالثة

سدود حتويلية على نفس النهر.
- حتويل مـياه نـهر سـيوان والذي

هو أحد فروع نهر ديالى.
- بــــنــــاء ســــدود عــــلى الــــوديــــان

أســبـاب األزمــة البـد أن نـطــلع عـلى
تفاصيلها كاآلتي: 
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ـتحـدث الرسمي وحسب تـصريح ا
هندس ائية ا وارد ا بأسم وزارة ا
عــلي راضي ان احــد أهم االســبـاب
الـتي ادت الى انخـفاض نـهر دجـلة
هي قـلـة األمـطـار بــشـكل مـلـحـوظ 
وكــثــرة الـــســدود عــلى الــنــهــرين 
ــيــاه فـي نــهــايــة فــصل وتـــبــخــر ا

الشتاء وبداية فصل الصيف .
واضــاف ان نــهـــر دجــلــة يـــعــتــمــد
بــنــســبـة %40 عــلى مــيــاه األمــطـار
و%60 مـصدرهـا الـسدود من تـركـيا
وايــران وامــا ان تــكــون الــنــظــريــة

عكسية.

نـهـرا دجـلـة والـفـرات احـد األنـهـار
الــتي تـــوجــد في أراضـي الــعــراق
وتـنـبع من مرتـفـعات جـنـوب شرق
هـــضــبــة األنـــاضــول في تـــركــيــا .
ـيـاه ويـعـتـمـد الـعـراق في تـأمـ ا
بــشـكل أسـاسي عــلى نـهـري دجـلـة
والـفــرات وروافـدهـمــا الـتي تــنـبع
جــمــعـيــهــا من تــركــيــا وإيـران في
الــســـابق كـــان له دور في تـــوفــيــر
يـاه الالزمة للـري وتوليـد الطاقة ا
الـكــهـربـائـيــة وتـزويـد الــعـديـد من
ـيــاه الــعـذبــة امـا اآلن األقــالـيم بــا
فــأنه يــتــعــرض  النــخــفــاض غــيـر
ـر ــا قــد  مــســبــوق في تــدفــقه 
الـــعــراق بـــأزمــة مـــائــيـــة حــادة لم
يـسـبق لـهـا مـثيـل ولـلـتعـرف عـلى

ـــــيــــاه ب- شـــــبـــــكــــات تـــــوزيع ا
والـــصــرف الـــصـــحـي: شـــبـــكــات
تـوزيع مـيــاه الـشـرب رديــئـة جـدًّا
حـــيث إن كــفـــاءتــهــا ال تـــزيــد عن
ـيــاه يــبـلغ %32 والـطــلب عــلى ا
11 مــلــيـون مــتــر مـكــعب يــومــيًّـا
ائي الـفعلي يبلغ بينمـا التزويد ا
نـصف هذه الـكـميـة .أما بـالـنسـبة
لــشـبـكـات الـصـرف الـصـحي فـإن
14 مدينة من مجموع 252 مدينة
لـــهــــا خــــدمــــات صـــرف صــــحي
ــعـاجلــة تـخـدم ــيـاه ا وكـمــيـات ا
%8 فـقط مـن الـسـكـان عـلـمًـا بأن
شبـكات الصرف الـصحي مـهترئة
وحتـــتـــاج إلـى صـــيـــانـــة وإعــادة
تـأهــيل حــيث يــتــسـرب  %70من
مــيـاه هــذه الـشــبــكـة إلى األنــهـار
بـدون تـنـقـيـة. وقـد تـسـببت رداءة
شـــبــكـــات تــوزيـع مــيـــاه الــشــرب
وشـــبـــكـــات الــــصـــرف الـــصـــحي
بـاخـتالط مـيـاه الـصـرف الـصحي
مع مــــيــــاه الــــشـــرب وانــــتــــشـــار

األمراض.
ـيـاه: تـعـتــبـر كـمـيـة ج- نـوعـيــة ا
األمالح الـــذائــبــة في مـــيــاه نــهــر
دجــلــة عــنـد احلــدود الــعــراقــيـة-
الــتــركـيــة مــقــبـولــة بــحـدود 280
مـلـغم/لــتـر إال أنـهــا تـزداد بـشـكل
كـبـيـر كـلـمـا اجتـهـنـا جـنـوبًـا أمـا
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وانعدام الـوعي بقيمـة احلزبية في
ـرحـلـة من حـياتـنـا شـريـطة هـذه ا
برنامج البناء والـنزاهة والشفافية
يــعــمل عـــلى تــنــفــيـــذه نــخــبــة من
شهـود لهـم بالـنزاهة ـسؤولـ ا ا
ن  لم يـــعـــرف عـــنــهم أو بـــاألقل 
ـغــريـات الــسـلــطـة ومـا الــتـلــوث 

تأتيه من "منافع" حتت الطاولة.
عانت كل أطـياف الـشعب الـعراقي
بــعــربه وكــرده وتــركــمــانه وبــقــيـة
الـعـراقـيـ من قـبـضـة الـشـمـولـية
وهـي تــعـــانـي الــيـــوم من قـــبـــضــة
الــفــسـاد وعــدم الــكــفـاءة احملــمــيـة
ــنــفــلت وال مــخـرج إال بــالـسالح ا
ـبـادرة سيـاسيـة مـسؤولـة تـشكل
قـوة ضـغط عـظـيـمة تـلـجـم مطـلـقي
الــــشـــــعــــارات الــــفــــارغــــة تــــوعي
" الـذين ـتــحـمــســ ــسـلــحــ "ا ا
يــظــنــون أن حــمــلــهم الــسـالح هـو
ــطـلــوب في ضـمــانــة الــتــغــيــيــر ا
طـلوب ـسـار ا حتـقـيق العـدالـة با
إلنــصـافــهم ضـمن عــمـلــيـة ضــمـان
حـــقــوق مــواطــنــة كـل الــعــراقــيــ
ولـــيس الــتــخــنـــدق ضــد أخــوتــهم
ـا يؤدي ـنـتـفـضـ السـلـمـيـ  ا
لعزل من يريدون تدمير هذا الوطن
ـال األجـنبي ـصـلـحـة قـوى رأس ا
ـي في زمن اإلقـــــلـــــيـــــمي والـــــعـــــا
ــة... فـــيــمـــا هــنـــاك ظــروف الــعـــو
ـكن جتـيـيـرهـا إقـلـيـمـيـة ودولـيـة 
ـــصــلـــحــة مـــشــروعـــنــا الـــوطــني
ــطــلـوب تــوفــيــر ظـروف اجلــامع.ا
طبيعـية لتوظيف ريع الـنفط وبقية
ـــوارد إلعــادة الــبــنـــاء في بــقــيــة ا
الـــزمن مـن الـــفــرصـــة الـــتي بـــاتت
ـســتـمـر تـضــيع في ظل الـتــأز ا
لـوضـعـنـا الـداخلي لـيـسـتـمـر نهب
مـــواردنــا من قـــبل إطـــراف دولــيــة
ومحلية فاسـتمرار احلالة الراهنة
مـن الـــتـــأز يـــعـــني تـــرك الـــوطن
خـرابـاً بال مـوارد فـي حـقـبـة الحـقة
قــصـيــرة وهي اخلــيــانـة الــكــبـرى
ألبـنـائنـا وأحـفادنـا...إنـها اخلـيـانة

العظمى.

من دول اجلــــوار لــــتـــصــــريـــفــــهـــا
"برأس" العراقي ومنع استرجاع
قـــدرات الـــعـــراق إلنـــتـــاج الـــســـلع
االســتـهالكــيـة والــوسـيــطـة خــدمـة
لتـصريف منـتجـات اجلوار التـالفة
وغـير الـتـالفـة واسـتيـراد اخملدرات
ــنـــكــرات" هي بـــحــجـــة حتـــر "ا
الــعــوامل الـــكــامــنــة فـي تــســخــ
انـتـفـاضـة الـعـراقـيـ بـدءاً من عام
2011 وحــتى انــتــفــاضــة تـشــرين
2019  وهـي حـــالــة لـن يـــوقـــفـــهــا
اغـتـيـال النـاشـطـ كون أسـبـابـها
قائمـة واالغتياالت قـد تؤخر حسم
ــوقف لـكــنـهــا لن حتـول دونه في ا
األخير تماماً كما كان أسلوب قمع
ـواطن النـظام الشـمولي لـتطلع ا
إلى الـتـغـيـير سـبـبـاً ليـس فقط في
تـوفيـر مـبررات الـتـدخل اخلارجي
ــا فـي خــلــعه "بــســهــولــة" غــيــر إ
مـتـوقـعـة دون أيـة مقـاومـة شـعـبـية
واســعـة إلى أن بــدأت الــطـائــفــيـة
ـنع مـقـاومة وفق مـخـطط أمـيـركي 
اسـتمـرار االحـتالل االحـتالل الذي
رحوم احـمد اجللبي أول من كان ا
طالب بإنـهائه فكـان موضع سخط
اإلدارة األمـيركـيـة كونه في األصل
ظن "حـسـاباتـه" إمكـانـية انـسـحاب
"احملــررين" بـعـد "الـتـحـريـر" إلقـامـة
سـلـطـة وطـنــيـة عـراقـيـة خـالـصـة 
بــــــرغم انـه عـــــالـم احلــــــســـــابـــــات
الريـاضيـة لكن الوقـائع بيـنت أننا

صرنا دولة محتلة وليس محررة.
إن حــكـومــة الــســادة بـرهـم صـالح
ومجلس الـوزراء برئاسـة مصطفى
ــتــراكم من الـكــاظــمي تــواجه كل ا
إخـفــاقـات مــا بـعــد نـيــسـان 2013
وهــو تــراكم صــار حــالــة نــوعــيــة:
الـفـسـاد بـات ظـاهـرة احملـسـوبـيـة
واطنة معيار وليس الـكفاءة قيم ا
مذكورة في الدستور فقط للتباهي
والعـدالة تـواجه تهديـدات مسـلحة
لن يـستـطيع مـعهـا القـضاء حـماية
نـــفـــسه ومـــا جــرى مـن تــظـــاهــرة
مــسـلــحـة أخــيـرا مــجـرد عــيـنــة.مـا

ـا أن الـسالح موجه إلى داعش طا
ا أن عـقل حـاملي وأخـواتهـا وطـا
ـانه الـسالح يــعي أن وطـنـيـته وإ
ـبـاد آل الــبـيت تـعــني احـتـرام
شــــريــــعــــة الــــدولــــة الــــدســــتـــور
واطن وتطبـيقاته القـانون حيث ا
ومــصـــلــحــة الــوطن هي الــعــلــيــا
وكفـالة حريـة تعبـير العـراقي عن
رأيــهم وتـظــاهـرهم الــسـلـمي وأي
تـــصــــرف بـــالــــسالح خــــارج هـــذا
ـنـظـور من قـبل أي طـرف مـسلح ا
بغض الـنظـر عن كل شعـاراته هو
ــشــروع داعش والــقــوى حتــقــيق 
ـتربـصـة بـالـعراق حتت األخـرى ا
ؤامرة مسـميـات مبتـكرة لـتمريـر ا
ــــســـتـــهـــدفــــة لـــلـــعـــراق ذاتـــهـــا ا
. بـاألخص عـنـدمـا يتم والـعـراقـيـ
اخـتـزال خالفــاتـنـا إلى شــخـصـنـة
تـنـحـصـر في قـضـيـة الـسـيـد قاسم
مصـلح مع كامل التـقدير لـلحرص
عـــلـى قــانـــونـــيـــة أي إجــراء لـــكن
يــنـبــغي عـدم تــغـلــيب اجلــزء عـلى
ــــــوضـــــوع في الــــــكل وحــــــشـــــر ا
التفاصـيل بعيداً عن قـضية سيادة
الـــــقــــانــــون فـي ضــــمـــــان سالمــــة
ــواطـنــ ضــمــنـهم احملــتــجـون ا
الـسلـمـيون. إن مـشـاكل سوء إدارة
الــثـروة الــوطــنـيــة عـوائــد الــنـفط
والــكــمــارك والـســيــاحــة الـديــنــيـة
والـــــــضــــــرائـب وتــــــمـــــــلك األرض
والعـقارات وتهريـب السلع الـتالفة

ـــســــلــــحـــ عــــلى اســــتــــحــــواذ ا
مـصـائـرهـا بـعـد 2018 وقـد تـكـون
ـوذجـ الـبــصـرة والـنــاصـريــة إ

. صارخ
نـعم احلشـد الـشعـبي قـوة وطنـية
شــــاركـت في حلــــظــــة حـــرجــــة في
الــدفــاع عن تـراب الــعــراق ودولـته
ـدنـيـة وقـدمـوا الـشـهـداء بـجـانب ا
ـــســـلـــحـــة والـــشـــرطــة الـــقـــوات ا
االحتـاديــة الـبـطــلـة ومــا زال كـثـر
مــنـــهم في الـــســواتـــر ووجــودهم
دن الـذي ينـبغي أن يـكون خـارج ا
حصـراً جزء من مـستـلزمات األمن
الــــداخـــلـي الســــتـــئــــصــــال داعش

وأخواتها.
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ووجود الشرطـة احمللية في أرجاء
مــدنـــنـــا مــســـنــودة مـن الــشـــرطــة
االحتادية ومـؤطرة بقـدرات قواتنا
ــســلـــحــة وأجــهــزتـــنــا األمــنــيــة ا
والــظـهــيـر احلــشـد الــشـعــبي هـو
مـنــظـومــة تـضــمن األمن الــداخـلي

والوطني على حد سواء
ـضــحـ ـطــلـوب إنــصــاف كل ا ا

ـــطــلـــوب جتـــنب اســـتـــســـهــال وا
االتــهـامــات فــكل عــمل كـبــيــر فـيه
أخـــطــاء وحتـــدث جتـــاوزات لــكن
الصورة الرئيـسة هي اإليجابيات
الـتي ال يـجـوز طـمـسـهـا بـتـضـخيم
ــا هـنــاك الــتـزام الــســلــبـيــات طــا
ـسـلـحـة بــضـوابط عـمل الـقـوات ا

كـان الـبــيـان الـصـادر عــشـيـة خـلع
النظام الشمولي من جمع كبير من
الـشـخصـيـات السـيـاسيـة الـعراقي
مشروعاً وطـنياً لبـناء دولة العراق
ــقـراطـيـة االحتـاديـة ـدنـيـة الـد ا
وقــعـته قــوى سـيــاســيـة إسالمــيـة
شـيـعـية وسـنـية ومـدنـيـة محـافـظة
ــــقـــراطـــيــــة وثـــالـــثـــة وأخـــرى د
يـساريـة لكن اجلـميع اتـفقـوا على
صــيــاغــة مـــشــروع وطــني عــراقي

واطنة. يؤكد قيم ا
هذا البيان الذي اصطلحت جريدة
الـنـهــار الـلـبـنـانـيــة عـلى تـسـمـيـته
بـ"الـبـيـان الـشيـعي" بـعث األمل في
نفـوس مضـطهـدي الداخل بـوجود
رؤيـــا "مــــؤتــــمـــر وطــــني" يــــوحي
بالـتماسك إلنـقاذ العراق مـن حقبة
قبـضة كـان فيـها "اخملـبر" "الـعلني"
يـقـود إلى درب "الـصـد مـا رد" عـبـر
مـحـكـمـة "الثـورة" قـاطـعـة الرؤوس

مثل محاكم روبسبير.
اليوم نحن أمام تراكم خطير ألزمة
انــعـدام الـعـدالــة في تـوزيع مـوارد
الـدولـة انـعـدام الـعـدالـة في تـقد
اخلـــدمــات لــلــمــواطــنــ انــعــدام
الـــعـــدالــة فـي مـــعـــاجلــة مـــشـــاكل
مـحـافـظـات تـرزح حتت خـط الـفـقر
فـي غالـبـيـة سـكـانهـا ومـحـافـظات
تـقدم غـالبـيـة موارد الـعراق لـكنـها
مهمـلة أو باألقل لم تعـد كما كانت
قــبل عــام 1980 وعـــاشت مــأســاة

ـعـنـية الـعـمـل?  إن جـمـيع الـقـوى ا
بـاحلـفـاظ عـلى الـعـراق دولـة قادرة
على تـخطي الفـشل ومطالـبة اليوم
بضـرورة تشـخيص حـقيـقة أساس
وهـي أن مـفـتــاح مـســيـرة اإلصالح

: هو احد حل
- تـعـطـيل الـدسـتـور وتـعـليـق عمل
ـراسيم مـجلس الـنـواب والعـمل 
يــصـدرهــا مــجـلس "ســيــادة" يـضم
ـدة ســنـة حلـ الــرئـاســات األربع 
إزاحــــة كل عــــراقــــيل الــــبــــرنــــامج
احلــكــومي ثم إجــراء انــتــخــابـات

عامة.
W UE  «u

ــا أن هــنــاك وهــذا حل صــعـب طــا
قوى لديـها اذرع مسـلحة تـعتقد أن
شـروع يـسـتهـدفـها في مـثل هـذا ا
ـسلـحـ يقـاربون ظل حـقـيقـة ان ا
ـسلـحة الـنظـامية تـعداد الـقوات ا
وما لم تكن الفكرة تعريض العراق
حلـمــام دم غـيـر ضـروري فـأن هـذا
احلل مـسـتـبـعـد لـعـدم الـقـدرة عـلى
ضـــمــان تـــطــبـــيـــقه عــلـى طــريـــقــة
الـسـيـسـي سـواء أكـان "سـيـسـيـنا"
عــســـكــريــاً أم مــدنــيــاً بــجــانب أن
تـوفـيـر فـرص اإلصالح والــتـغـيـيـر
ا الـسلـمـي تـلغي هـذا اخلـيار طـا

انه مازال باإلمكان. 
- صــيــاغــة حتـــالف فــاعل مــتــخط
لـلطـائفـيـة يتـبنى مـشروع خـطوات
عمليـة لتطبيق الـبرنامج احلكومي
ــشـتــركـة من حــكـومـات بـفــقـراته ا
ــهـدي الــســادة الــعــبــادي وعــبــد ا
والكاظمي يوثق في مذكرة موقعة
من قادتـه يوضع في عـهدة الـسادة
رؤوســـاء اجلــمـــهــوريــة ومـــجــلس
الــــوزراء والـــــنــــواب واحملــــكــــمــــة
االحتــاديـــة ويــعــلن فـي اجــتــمــاع
شــعــبي حــاشــد يــتــصــدره زعــمـاء
ـعـنـيـة بـبـناء الـقـوى الـسـيـاسـيـة ا
ـقــراطـي احتـادي عــراق مــدنـي د
تـــكــون إرادة شــبــاب االنـــتــفــاضــة
وبــقــيـــة الــعـــراقــيــ رقـــيب لــدعم
زايدات مسيرة تنفـيذه بعيداً عن ا
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ساحية التي يتواجد فيها . ا

11- التصـويت للبـرامج االنتـخابية
 ال لـلـمـؤثـرات الـقومـيـة والـطـائـفـية
والـــعـــشــائـــريـــة  ويـــلــحـظ ان هــذا
االجتاه يبقى هـو االقل تأثير واالقل
عــددا ألنه مـرتـبـط بـثـقـافــة الـنـاخب
لـذلـك ظـهـرت بــعض االصـوات الـتي
تــنـادي بــضــرورة أن يــؤخــذ بــنــظـر
االعـــتــــبـــار الـــفــــارق في الـــقــــيـــمـــة
الـتـصـويـتـيـة لـكل نـاخب  فـمـثال أن
يكـون صـوت النـاخب احلـاصل على
الــشــهــادة اإلعــداديــة ضـعـف صـوت
الـناخـب األمي  وكذلك قـيـمـة صوت
الــــنـــاخب احلــــاصل عـــلـى شـــهـــادة
اجـستيـر والدكـتوراه ضعف قـيمة ا
صـــوت احلــــاصل عـــلـى الـــشـــهـــادة
اإلعــــداديـــة وهــــكــــذا بــــالـــنــــســــبـــة
لـلـمـسـتـويـات االخـرى وهـذا االجتاه
القى معارضة كبـيرة النه يتنافى مع
ــســاواة.كــشــفت مــبــدأ الــعــدالــة وا
نــتـائج االنــتــخــابـات الــســابــقـة عن
ضعف وهشاشـة األحزاب العلـمانية
ــا في وسط الـــعـــراق وجـــنــوبـه  
يــدلـل عــلى صـــعــــــــــوبـــة اخــتــراق
ناطق القـوائم الديـنية السـيمـا في ا
الــريـفــيــة  عــلى حــ  تــذلــلت هـذه
الـصـعـوبات أمـام األحـزاب الـقـومـية
الـكــرديـة في اإلقـلـيـم اجلـبـلي وشـبه
اجلـبــلي  امـا االنـتـخـابـات الـقـادمـة
فـيــبـدو ان هـــــــــــنـاك فــرصـة لــهـذه
االحــزاب بـسـبـب الـفـشل الــسـيـاسي
الـذي صـاحـب الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية
خالل الـسنـوات السـابـقة الن الـقوى
الـســيـاســيــة الـعــــــــــراقـيــة مـازالت
تــفــتــقــر إلى الــنــضــوج الــســيــاسي
ـــــبــــــني عـــــلـى أسس الـــــفــــــكـــــري ا
ـقــراطـيـة  لــعـدم وجــود تـقــالـيـد د
قـراطي في الـعراق نـتيـجة وارث د
التركة الثقيلـة التي خلفتها األنظمة

االستبدادية . 

رشح بل اصحاب هذا االجتاه الى ا
يــقـــتــصــر نــظــرهم عـــلى الــتــوجــيه

العقائدي.
ــتـبــادلـة : إذ يـتــعـهـد ـنــفـعـة ا 6- ا
ــنـاطـق الـتي ـرشــحــون لــسـكــان ا ا
ـثـلـونـهـا بـأن يـلـقـوا رعـاية أفـضل
وخـدمـات أوفـر من جـانب احلـكـومـة
مـــقـــابـل االقـــتـــراع لـــصـــاحلـــهم في
االنتخابات  لكن تلك الوعود تذهب
ـــــجـــــرد وصــــول ادارج الـــــريـــــاح 

الناخب . 
ـــــســـــتـــــوى 7- يـــــؤدي ارتـــــفـــــاع ا
االقـــتــصـــادي إلى فـــتح آفــاق أوسع
ـا ينـتج عـنه تـفهم وفق لـلنـاخب  
ـــغــزى الــعـــمــلــيــة قــنــاعـــات اكــبــر 
االنــتـخـابــيـة  بــيـنــمـا يــقـود الــفـقـر
واحلــرمـان عـادة إلـى تـرك الـعــمـلـيـة
ـشـاركة الـسـيـاسيـة واالحـجـام عن ا
ـا يـنـتج عـنه سـلوك الـسـيـاسـيـة  
جـمـعي تتـبـناه اجملـتـمعـات الـفقـيرة
يــعـمل عــلى حتـجـيـم دور الـعـقل في
ـنــطـقي جتـاه الــقـضـايـا الـتـفــكـيـر ا
ـطـروحـة في الـسـاحة الـسـيـاسـية ا
وهـذا يــولــد بـيــئــة صـاحلــة لــغـرس
االصـطـفافـات الـطائـفــــيـة والعـرقـية
ــا يـــفــتح اجملـــال لألحـــزاب الــتي
بـنـيت عـلى أسـاس طـائفـي أو عرقي
عـــــلـى احلـــــصـــــول عـــــلى اصـــــوات
الناخبـ في هكذا مجـتمعات وهذا
يــتــضح جــلــيــا خالل االنــتــخــابــات
الـسـابـقة فـي العـراق ومـاجنم عـنـها
من خـريـطة اثـنـيـة وقومـيـة واضـحة

عالم. ا
ــــســــتــــوى الـــــثــــقــــافي 8- ســــهـم ا
والـتعـليـمي الذي يـتـمتع به الـناخب
في فـــهم اوسـع وأعــمـق لــفـــلـــســـفــة
الــعـمـلــيـة االنــتـخــابـيـة واهــمـيــتـهـا
وأهــدافـــهــا  ومـن شــأنه أيـــضــا أن
شاركة وعلى يؤدي الى رفع نسبة ا
العـكس من ذلك فـان عـزوف قسم من

االثـنـوغـرافيـة لـلـفئـات واجلـمـاعات
الـتي تـشـكل سـكان الـعـراق يـسـاعد
عـلى فهم طـبـيعـة اجملتـمع الـعراقي
فــهـمــا صـحـيــحـا من حــيث أصـوله
الـعــرقـيـة والــلـغــويـة واحلــضـاريـة
ــصــادر ـــا لــهــذه ا والــثـــقــافــيــة  
االثــنـوغـرافـيـة من تــأثـيـر فـعـال في
تشـكيل الـقوى السـياسـية العـراقية
لـذا فـقد رسـمت نـتـائج االنتـخـابات
الـعــراقـيـة خــارطـة أثـنــيـة لــلـشـعب
ـا هـي خــارطـة الــعـراقـي  أكــثــر 
انتخـابات سيـاسية وهـذا مايتضح
مـن نـتـائج االنــتـخـابـات الــسـابـقـة.
4- الدعـاية االنـتخابـية ومـا حتققه
من تـوجهـات بـعيـنهـا لـدى جمـهور
الـنـاخـبـ ويـتـوقف هـذا عـلى نـوع
الدعاية وحجمها  وبطبيعة احلال
تـخـتلـف احلمالت الـدعـائـيـة حسب
تاحـة لكل حزب أو مرشح وارد ا ا
الحظ ان هــذا الـعــامل مـا عـاد  وا
كـــســــابق عـــهـــده فـــهـــنـــاك عـــوامل
جــغــرافــيــة تـــوجه الــبــاحث اقــوى

واشد حده من العامل الدعائي.
5- العامل الـعقائـدي: هناك احزاب
وتـيـارات وحركـات تـرتبـط عقـائـديا
ـكن زحـزحـة بـعـقـيـدة مـعـيـنـة  ال 
اصـوات نــاخـبـيـهـا  لـذلك ال يـنـظـر

ـقــال عن مـدى ونــتـســاءل في هــذا ا
الـتـغـيـر في الـوعي االنـتـخـابـي لدى
الـنـاخـب الـعـراقي في ظل الـتـجـارب
الـفـاشـلـة الـتي شـهـدهـا الـبلـد خالل
الــسـنـوات الـسـابـقـة والـنـاجـمـة عن
ـــــالي ســـــوء االدارة والـــــفـــــســـــاد ا

واالداري.
WI U  »—U&

اليـــخــــفى لــــلـــمــــتــــتـــبـع ومن خالل
الـتــجــارب الـســابـقــة ان جــغـرافــيـة
الـتـصـويت والـتأثـيـرات اجلـغـرافـية
في الـــتـــصـــويـت تــأثـــرت بـــعـــوامل
اســهــمت فـي دفع الــنــاخب بــاجتـاه
مع بشكل مباشر او غير مباشر:
ــرشح ــصــلــحــة ا 1- الــتــصــويـت 
بــحــكم الـــقــرابــة او  الــصــداقــة  أو
اجلــيــرة   وقــد اتــضـح ذلك جــلــيــا
خالل االنـتخـابات الـسابـقة والـدليل
ــرشح يـحــرز اعـلى نــسـبـة من ان  ا
االصوات في مـحل سـكنه او مـسقط

رأسه.
صلحة  وقد 2- التصويت بحـكم ا
ـرشحـ فقـاموا انتـبه لـذلك اغلب ا
بأعطاء الـوعود الكثيـرة للمواطن
غا سواء في الـتعـي او تـوزيع ا

كاالراضي واالموال ووالخ . 
3- إن الـــوقــوف عـــلى الـــتـــركــيـــبــة

تقوم االنتخابات اليوم مقام الثورة
في الزمن القد ألنـها مسؤولة عن
تغييـر الواقع السيـاسي وما يتبعه
مـن واقع اقــتــصــادي واجــتــمــاعي
فـاالنتـخـاب عبـارة عن ثـورة مقـنـعة
تستـعمل بها أوراق الـتصويت بدال
من رصــاص الــبـنــادق ومــا أحـوج
الــــعـــراق إلـى ذلك لـــكـي تـــتــــحـــقق
الــعـدالـة ويــتـوقف مـســلـسل الـدم 
وتتحقق التنمية بكافة مجاالتها.
بحـكم تعـاقب األنظمـة االستـبدادية
في الــعــراق واالفــتـــقــار إلى تــراكم
معـرفي يخص الـعمـلية االنـتخـابية
ــرشح فــان ومــعــايــيـــر اخــتــيــار ا
الـــواقع احلـــالي يـــفـــرض عــلـــيـــنــا
بوصفنـا نخب مثقفـة  إشاعة ثقافة
االنـــتـــخـــاب عــــلى أوسع مـــدى الن
االنتخابات القـادمة منعطف رئيس
ـسـؤولـية في مـسـتـقـبل العـراق وا
الـشـرعـيـة والـقـانـونـيـة واالخالقـيـة
حتـــتم عـــلــيـــنــا اخـــتــيـــار االصــلح
ـعـايـيـر التـي كانت واالبـتـعـاد عن ا

تتحكم بالناخب في السابق  .
قالـة للتـعرف على لذا جاءت هـذه ا
الـــــدوافـع الـــــتي تـــــدفع الـــــنـــــاخب
الـعـراقي وهـذا مـا شاهـدنـاه جـلـياً
خـالل االنـــتـــخـــابــــات الـــســـابـــقـــة

سـاهمـة في العمـلية السـكان عن ا
االنـتــخـابــيــة قـد يــعــود الى عـامل
الـتــراجع الـثــقـافي والــتـعـلــيـمي 
فـضال عن عـامل الـيـاس من نـتائج
االنتخابات ولم يـتوقف األمر عند
سـتوى الـثقافي هذا احلـد بل إن ا
يـؤثر عـلى نـوعيـة االخـتيـار وهذا
يـنعـكس ذلك عـلى نوعـيـة السـلوك
االنـتـخابي لـلـشـخص ويـلحظ من
ـراكز االنتخابية خالل عملنا في ا
ان هـنــاك احـيـاء ســكـنــيـة تــتـمـتع
ـسـتـوى ثـقافي وتـعـلـيـمي مـع
. اجتهت لقائمة او مرشح مع

ــواصالت: إن 9- طــرق الـــنــقل وا
ــاط اجلــهـــات الــتي حــرمت من أ
الـنقل عـلى اختـالف أنواعـها تـكاد
تــعـيش حــالـة من الـعــزلـة أو شـبه
العزلة  وبالتالي تؤثر على عملية
ـــــراكــــز انــــتـــــقــــالـــــهم مـن والى ا
ـــا يـــســـهم في االنـــتـــخـــابـــيــة  
انـخـفـاض تـفـاعـلــهـا مع الـعـمـلـيـة

االنتخابية .
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10- الــــعــــامل الــــعــــشــــائـــري: أن
للمـرجعية الـعشائـرية اثر بالغ في
ـا الـسـلــوك احلـيـاتي لألفـراد  و
ـدن الـعــراقـيـة يــغـلب عـلــيـهـا أن ا
الــطــابع الــريــفي  وان الــظــاهــرة
احلزبـية هي ظـاهرة مـدنيه  الجتد
لــهــا اثــرا لــدى ِ ســاكــني الــريف 
لــذلك أخــذت الــظــاهــرة احلــزبــيــة
تـواجه صــعـوبـة في هـذا االجتـاه
ـــا يــــؤيـــد اهــــمـــيــــة الــــطـــابع و
العـشائري وقـوة تاثيـره هو سعي
األحـــزاب إلى مـــد تـــأثـــيــرهـــا إلى
شـــيـــوخ الـــعـــشـــائـــر وأبـــنـــائـــهم
وأقـــاربـــهم بـــالـــنـــظــر إلـى الــدور
ارسه هم الـذي مازال  الكـبيـر وا
شـيخ العـشـيـرة في مجـمل احلـياة
االجــــتـــمـــاعـــيــــة ضـــمن الـــوحـــدة
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ذي قار

ــا أدى إلى لـــتــشـــغــيـل الــســـدود 
ــيـــاه في هــذه انـــخــفــاض خـــزين ا
الـــســـدود إلـى أدنى مـــســـتـــويـــاته
وإضافة إلى ما تقدم قامت الوزارة
ا بـغـمـر أراض ضـحـلـة كـاألهـوار 
ـــلـــوحــة فـي هــذه أدى إلى زيـــادة ا

ناطق. ا
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ـائـيــة لـيس بـاألمـر جتــاوز األزمـة ا
الـسـهل ويـحـتاج إلى جـهـود كـبـيرة
ـــوارد من قـــبـل مـــخـــتــــصـــ في ا

ائية. من خالل : ا
- اسـتـخـدام الـطـرق احلـديـثـة الـتي

ائية. تقلل من الضائعات ا
- ضـــرورة تـــأمـــ ايـــرادات مـــيــاه
الـــشـــرب وتـــوفـــيــر مـــيـــاه كـــافـــيــة

لالحتياجات الزراعية
- ضرورة صـيانـة وتطـوير شـبكات
ـــيـــاه ومـــحـــاولــة الـــري وتـــوزيع ا
ـغـلفـة لتـقـليل اسـتـخدام الـقـنوات ا

ائية. الضائعات ا
ؤسـسات - البـد من إعادة تـأهـيل ا
ـيـاه وحتـديـث مـحـطات ـعـنـيـة با ا
الــتـنــقـيــة وشـبــكـات الــري وتـوزيع

ياه. ا
- وضـع خـطـة تــعـاون واضــحـة مع

الوزارات األخرى ذات العالقة.
- وضع بـرنامج تـوعيـة جمـاهيـرية

الستخدام طرق الري احلديثة.

                                      
                                      
                                      

        

بـيئـية ونـتـيجـة الستـغالل أجزاء
ـــنـــطــقـــة لـــعــمـــلـــيــات من هـــذه ا
استـثمـار النـفط جزئـيًّا وزراعـتها
ــواطـــنــ فــإنه من قــبـل بــعض ا
ـمكن إعـادة إعمار صار من غـير ا
ـكن إعادة ـنـطـقـة كـلـيًّـا; حـيث  ا
ـا إعــمــار حـوالي %70 مــنــهــا 
يتـطلب تـوفيـر حوالي 13 ملـيون

ياه. متر مكعب من ا
ـــائــيـــة: بـــعــد ـــوارد ا و- إدارة ا
العام 2003 تولى مسؤولون غير
عنية مؤهل مـؤسسات الدولـة ا
ــا أدى ــائــيــة  ــوارد ا بــإدارة ا
ـــائــيــة وقــد إلى تـــفــاقم األزمــة ا
تـسـبب غـيـاب األهـليـة بـعـدم قـيام
ـائــيــة الـعــراقــيـة ــوارد ا وزارة ا
بــبــذل أي مــجــهــود حملـاورة دول
اجلــوار لــتــأمــ حــصــة الــعــراق

ائية إطالقًا.  ا
أمـا عـلى الـصـعـيـد الـداخـلي فـقد
تـركت الــوزارة عـمـلــيـات صــيـانـة
مـشـاريع الـري والـبـزل وحـالـيًّـا ال
يــعـــمـل أكــثـــر من %15 من هــذه
نح شاريع. كما قامت الوزارة  ا
حـــصـص مـــائـــيـــة ألراض خـــارج
مـنـاطق اإلرواء وحتـويـر شـبـكـات
الــــري مـن أجل ذلـك خالفًـــــا لــــكل
الـتــعـلـيـمــات ولـتـحـقــيق مـصـالح
شــخـــصــيـــة وغــابـت أيــة خـــطــة



االجتـمـاع التـطـرق للـمـوضوع األهم
ــــتــــعـــــلق في آلـــــيــــة االعــــتــــراف وا
بــالـشــهـادات الــتـدريــبـيــة اآلسـيــويـة
Aودخــول الـــعــراق الـى دورات فــئــة
اآلســيـويــة وتـقــيـيم الــعــمل من قـبل
جلنة تقـييم القـسم الفني في االحتاد
اآلسـيـوي وتـواصـلـهم مع الـقـائـمـ
عـــلى الــدورات الــتــدريـــبــيــة وكــذلك
بـــرنــامج تـــطــويــر احملـــاضــرين
لـلـمـستـويـات الـعـلـيـا والتي
قــدمـهــا بـشــكل وافٍ مــديـر
قـــسم تــعـــلــيم وتـــطــويــر
. وحــــــضـــــر ـــــدربــــــ ا
االجــــتـــمـــاع مـن جـــانب
االحتاد اآلسيوي كل من
اإليـــــــرانـي مـــــــرتـــــــضى
محسسي واألردني نهاد

صوقار.

ÊU e « ≠œ«bGÐ

نصب نائب رئيس االحتاد اآلسيوي للعبة وذلك فاز رئيس االحتاد العراقي للجوجستو والسامبو والكوراش مخلص حسن 
في االنتـخـابات الـتي جـرت على هـامش مـنافـسـات بطـولـة اسيـا في الـعاصـمـة االوزبكـيـة طشـقـند. وفي سـيـاق ذي صلـة أحرز
مـنتخب الـعراق بـاجلوجيـستـو والسامـبو والـكوراش الوسـام النـحاسي في مـنافسـات بطـولة آسيـا التي تـتواصل فعـاليـاتها في
طشـقند. وحـقق هذا االجنـاز البطل مـجتـبى أحمد حـقق في منـافسات وزن 88 كغم لـفعـالية الـسامـبو القـتالي في بـطولـة آسيا

تواصلة منافساتها في العاصمة األوزبكية طشقند. ا
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ــنـــتــخب { مـــدريــد- وكـــاالت: حــقـق ا
الـبرازيلي فوزًا صعبًا على اإلكوادو -2
ـونـديال  0 ـؤهـلة  ضـمن الـتصـفـيات ا
قــطــر 2022  لــتـــحــافظ عــلى ســجــلــهــا
ــثـالي وتــبـقى في صــدارة مـجــمـوعـة ا
ـؤهلة لكأس العالم. أمـريكا اجلنوبية ا
سـجل مـهاجم إيـفـرتون ريـشـارليـسون
نـتخب السامبـا في الدقيقة 65 الـتقدم 
بــتــسـديــدة قــويـة لـم يـتــمــكن احلـارس
ألـكسـندر دومـينـجيـز من التـصدي لـها.
وتـمكن نـيمـار من تـأكيـد الفـوز بعد أن
سـجل ركـلـة جـزاء في الـوقت احملـتسب
بـــدل الـــضـــائع بـــعـــد إســـقــاط زمـــيـــله
جـابريـيل جيـسوس وأشـار احلكم إلى
عـالمــة اجلــزاء بـــعــد اســتـــشــارة حــكم
ـساعـد.  ورغم إخفـاق نيـمار الـفيـديو ا
فـي مـحـاولـته األولى الـتي تـصـدى لـهـا
حــارس اإلكــوادور دومــيـنــجــيـز إال أن
احلـكم أمـر بـإعادة الـركـلـة بسـبب تـقدم
ــــــرمى حلــــــظــــــة احلــــــارس عـن خـط ا
الـــتـــســــديـــد.  بـــهـــذا الـــفـــوز واصـــلت
الـبرازيل تربـعها على عـرش اجملموعة

بـالـعالمـة الـكامـلـة وبـرصـيد 15 
نـقـطة من  5 مـبـاريات مـتقـدمة
ركز عـلى األرجنت صاحبة ا
الــــثـــاني بـــفـــارق  4نـــقـــاط
ركز وبقيت اإلكوادور في ا
الـثـالـث بـرصـيد  9 نـقـاط
ـــنـــتـــخب عـــلـــمـــا بـــأن ا
اإلكــــوادوري فـــاز في 3 
مـن مــــبــــاريـــــاته األربع
الــــــــســــــــابــــــــقــــــــة في
الــــــتـــــــصــــــفــــــيــــــات.
وســـتـــتـــأهل الـــفــرق
األربــــــــــعــــــــــة األولى
مـــــــــبــــــــاشـــــــــرة إلى
مـــونــديــال إلى قــطــر
ويـــــــــــــــــــذهـب  2022
ــــــــركـــــــز صــــــــاحـب ا
ـلـحق. اخلــامس إلى ا

ديـل بـــوســــكي جنح فـي اســـتــــكـــمـــال
مــسـيــرة الـنــجـاح الـتـي قـدمـهــا لـويس
ــاتــادور اإلســبــاني أراجــونـــيس مع ا
ي وقــاد الروخــا لـلــفــوز بـالــلــقب الــعـا
األول فـي تــاريــخه والــوحـــيــد له حــتى
اآلن. ولـكن الـدفـاع عن الـلـقب األوروبي
كـان هـدفا مـهـما لـديل بوسـكي وفـريقه
فـي ظل تــوافـــر الــعـــديـــد من عــنـــاصــر
الـنجاح وأهمها اخلبرة التي اكتسبها
الــعـديـد من العــبي الـفـريق بــعـد الـفـوز
بـبـطـولـتـ كـبـيـرتـ هـمـا يـورو 2008
ومـونديال 2010. وسـاهم في ذلك أيضا
الـتألق الـهائل لـبرشـلونـة على الـساحة
ــا األوروبـــيـــة في نــفـس الــتـــوقـــيت 
يـضـمه الفـريق من عدد كـبيـر من العبي
ـــاتـــادور اإلســـبـــانـي. ولم يـــجـــر ديل ا

بـوسـكي تـغـييـرات جـذريـة على أداء أو
ــنــتــخب اإلســبــاني بــعــد تــشــكــيـــلــة ا
ا واصل االعتماد على أراجونيس وإ
الـعـديـد من عـنـاصر الـفـريق من نـاحـية
وعـلى أسلوب تـيكي تـاكا الشـهير الذي
فـــاز به الـــفـــريق بـــلـــقــبـي يــورو 2008
ومـــونـــديــال 2010.  كـــمـــا تــوفـــر لــدى
عـنوي في ظل قدرة الـفريق الـعنصـر ا
دل بـوسكي نفسه على الـتعامل بأفضل
ــكن مع الـــنــجــوم مــا ســاعــده شــكـل 
والفريق على حتقيق العديد من األرقام
القياسية في السنوات األربع األولى له
مـع الـفـريق. وعـلى عـكس مـا كـان عـلـيه
نتخب احلال قبل يورو 2008  خـاض ا
اإلســـبـــاني يــورو  2012 وهـــو مـــرشح
بـــقــوة لــلـــدفــاع عن الـــلــقب. واســـتــهل

الـفريق رحلة الـدفاع عن لقبه األوروبي
نتخب اإليطالي قبل بتعادل ثم مع ا
حتـقـيق الـفوز عـلى نـظـيريه األيـرلـندي
 لــيـتـأهل بـجـدارة 0-1والــكـرواتي  4-0
إلى دور الــــثـــمــــانـــيــــة بـــعــــد تـــصـــدر
مــجــمـوعــته. وتــخــطى الــفـريق عــقــبـة
صـعـبـة في دور الـثـمانـيـة بـالـفـوز على
فـرنـسـا بـثـنـائـيـة تـشـابي ألـونـسـو ثم
ـربع الذهبي عن أطـاح بالبـرتغال من ا
طـــــريق ركـالت الـــــتــــرجـــــيح قـــــبل أن
ـنـتـخب اإليـطـالي اآلزوري يـصـطـدم بـا
ــبـاراة الـنـهـائــيـة. وفي الـنـهـائي في ا
واجهة على عكس ما كانت ب كانت ا
الــفــريــقــ في الـدور األول لــلــبــطــولـة
نتخب اإلسباني نـفسها حيث تغـلب ا
عـلى اآلزوري بـرباعـيـة نظـيـفة لـيـكتب

سـطرا جديدا في إجنـازات هذه احلقبة
قابل الـذهبيـة للكـرة اإلسبانـية. وفي ا
ـــــاني ـــــنـــــتـــــخب األ لـم يــــســـــتـــــطع ا
(مـانشافت) الذي حقق العالمة الكاملة
فـي دور اجملــمــوعــات بـ 3انـــتــصــارات
مــتـتــالــيـة أن يــواصل مـســيــرته حـتى
الـنـهـاية في هـذه الـنسـخـة حـيث سقط
ـــــربـع الـــــذهـــــبي. أمـــــام اآلزوري فـي ا
وأقـــيــمت فـــعــالـــيــات هـــذه الــنـــســخــة
ــشـــتــرك بـــ بــولـــنــدا بـــالــتـــنــظـــيم ا
وأوكـرانيا لتكون النسخة الثانية على
الـتوالي من أ أوروبا الـتي تقام بهذا
النظام حيث سبقتها نسخة  2008 في

سويسرا والنمسا. 
b¹u « dOC%

واخـتـتم مـنتـخب الـسـويد اسـتـعداداته
لـبـطـولـة كأس األ األوروبـيـة بـالـفوز
عــلى ضــيـفه أرمــيــنـيــا وديــا بـثالثــيـة
ـــــبــــاراة الـــــتي مـــــقــــابـل هـــــدف في ا
جـمـعتـهمـا على مـلـعب (فريـندز أريـنا).
وافـتتح أصـحاب األرض الـتسـجيل عن
ــــيل فـــــورســــبــــيــــرج العب طــــريـق إ
اليـبزيج في الـدقيقة 16.  وفـي الدقيقة
دافع ماركـوس دانيلسون 34  أضـاف ا
الـهـدف الـثـاني لـلـسويـد بـيـنـمـا أضاع
سـيــبـاسـتـيـان الرسـون فـرصـة تـوسـيع
الــــفــــارق حــــيـث أهــــدر ركــــلــــة جـــزاء
لـلمنتخب اإلسكـندنافي في الدقيقة 38.
 أحــرز العب الـوسط 64وفـي الـدقـيـقـة  
فــاهـان بــيـشــاخـشــيـان هــدف تـقــلـيص
الـــفــارق لــلــضـــيــوف قــبـل أن يــســجل
مـاركوس بـيرج الـهدف الـثالث لـلسـويد
ـنــتـخب ق85. وبــهـذا الــفـوز اخــتــتم ا
الــــســـويــــدي الـــذي يــــتـــواجــــد ضـــمن
اجملــمــوعــة اخلـامــســة بـجــوار كل من
إســـبــانـــيــا وبـــولــنـــدا وســلـــوفــاكـــيــا
اســــتــــعــــداداتـه لـــــيـــورو 2020  الــــتي
ســتـكــون أولى مـواجــهـاتـه فـيــهـا أمـام
14 مــــــــنـــــــــتــــــــخـب ال روخــــــــا يــــــــوم 

يونيو/حزيران اجلاري.
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بـاراة كمبـوديا في قـاعة سـتاد احملرق
بــحــضـور مــدرب مــنــتــخــبــنــا الــوطــني
ســتـريــشـكــو كـاتــانـيــتش ويـرافــقه أحـد
ـباراة . وأثـبتت الالعبـ لـلحـديث عن ا
الــفــحـــوصــات الــطـــبــيـــة إصــابــة العب
مـنـتـخـبنـا الـوطـني عـلي فـائـز بـفـيروس
كورونا ليـتأكد بذلك غـيابه عن مباريات
الـتـصـفيـات اآلسـيـويـة بـسـبب خـضوعه
لــلـحــجــر الـصــحي في الــبــحـرين. ورغم
ـنـتـخب انـخـراط الالعب فـي تـدريـبـات ا
في الـبحـرين في أول يـومـ بعـد ظـهور
ــســحـة ســلـبــيـة جلــمــيع أعـضــاء وفـد ا
ــنـتــخب إال أن الـصــحـة الــبـحــريـنــيـة ا
ـنتخب عن ايجابـية مسحة أبلغت وفد ا
كـورونـا لالعب عـلي فـائـز لـيـغـيب أمس
ـنـتـخب بـعد عـزله اجلـمـعـة عن تـدريب ا
بـفـنــدق آخـر في احلـجــر الـصـحي عـلى
الــــرغـم من أن الالعـب ال يــــشــــعــــر بـــأي
أعــــراض لـــكــــوفـــيـــد  .19وأجـــرى وفـــد
ـنــتـخب اتــصـاالت عـديــدة مع اجلـانب ا
ـســحـة لالعب عـلي الـبـحــريـني إلعـادة ا
فــائــز والـتــأكــد من إصــابـته بــفــيـروس
كــــورونـــا لـــيــــتم خـــضــــوع الالعب إلى
مسحة ثانية مساء أمس اجلمعة والتي
ظهـرت نتـائجهـا اليـوم السـبت وتأكدت
إصابـة الالعب والذي سـيخـضع للـحجر
دة عـشرة أيـام وهو مـا يعني الصـحي 
غيـابه بشـكل رسمي عن جـميع مـباريات
ــنـــتــخـب الــوطـــني في الـــتـــصــفـــيــات ا
ـزدوجــة أمــام مــنـتــخــبـات اآلســيــويــة ا

كمبوديا وهونغ كونغ وإيران.

بغداد- الزمان
أنــهى مـنــتـخــبـنــا الـوطــني لـكــرة الـقـدم
حصـته التـدريبـية مـا قبل األخـيرة امس
االحــد عـــلى مـــلـــعب مـــديــنـــة حـــمــد في
ـنــامـة وذلك الــعـاصــمــة الـبــحـريــنـيــة ا
واجـهة مـنتـخب كمـبوديا في حتضـيراً 
باراة  الـتي ستـقام اليـوم  االثن  في ا
مـلعب احملـرق بـتـمام الـسـاعة اخلـامـسة
والـــنــــصف مــــســـاءً ضــــمن مـــبــــاريـــات
اجملـمـوعة الـثـالـثـة في الـدور الثـاني من
ـؤهــلـة لـكـأس الــتـصـفــيـات اآلسـيــويـة ا
الــعــالم  2022 في قــطـــر وكــأس آســيــا

. وشهدت احلصة 2023  في الص
ـنـتــخـبــنـا الــوطـني دخـول الــتـدريــبـيــة 
الالعب إبــراهـيـم بـايش في الــتـدريــبـات
اجلماعيـة مع زمالئه الالعب وذلك من
أجل الـتـأهـيل األخـيـر من اإلصـابة الـتي
حلقت به مؤخـراً بينمـا سيغيب الالعب
ــبـاريـات الـثالث عـلي فــائـز عن جـمـيع ا
لـلـتـصـفيـات اآلسـيـويـة وذلك بـعـد تـأكد
إصـابـته بفـيـروس كـورونـا. وركـزَ مدرب
مـــنـــتـــخــبـــنـــا الـــوطـــني لـــكـــرة الـــقــدم
الـسلـوفـيني سـتـريشـكـو كاتـانـيتش في
احلصـة التـدريـبيـة ما قـبل األخيـرة على
بـعض اجلــوانب الـفـنـيــة لـرسم أسـلـوب
الــلــعب الــذي ســيــدخـل به مــنــتــخــبــنــا
الوطـني أمام منـتخب كـمبوديـا وكيـفية
حتـقــيق الـنـقـاط الـكـامــلـة الـتي سـتـعـيـد
منتـخبنـا الوطني إلى صـدارة اجملموعة
مـن جــديـــدٍ قــبـل مــبـــاراتي هــونـغ كــونغ
ـــؤتــمــر الـــصــحــفي وإيـــران. واقــيم   ا
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سبق لـلعـراق ان تواجـد مرة واحـدة في نهـائيات
ـكسيك عام  1986 كأس العـالم التي جرت في ا
وتـــواجــد مـــرات عـــديــدة في االدوار (الـــثــانـــيــة)
واالقصائية من تصفـيات كأس العالم حتى تيقن
الـشعب الـعـراقي ولـيس اجلمـهـور الـرياضي في
الـعـراق فـحـسـب ان الـصـعـود الى الـدور الـثـاني
ـونـديـالـيـة لـيس بـإجنـاز بـالـنـسـبـة لـلـتـصـفــيـات ا
للـمـنتـخب الـعراقي  بل بالـعـكس عـدم التـأهـلفي
الــتـصــفـيــات االولـيـة  لــلـدور الــثـاني مــنـهــا يـعـد
انتـكاسـة للـكرة الـعراقـية  لذلك اقـول ان العـبور
ـؤهــلـة الى الى الــدور الـثــاني من الــتـصــفـيــات ا
كــاس الـعــالم في الـعــاصـمــة  الـقــطـريــة الـدوحـة
ـــــقــــبل   2022واجب عـــلـى الالعـــبـــ الـــــعــــام ا
واليـتـطلب حتـشـيـد الـناس من الـنـسـاء واالمـهات
ـساء ألجل في الـوقوف امـام (بـاب الدار) عـنـد ا
الــدعــاء كي (يــعــبــر)  مــنــتــخـب الــعــراق (اسـود
الرافدين) بـطل اسيا مـنتخـبات مثل  كـمبوديا أو
هــونك كـونك الى الــدور الـثــاني من الــتـصــفـيـات
ـزدوجة !!كـثـيرون تـوجـسوا وأعـلـنوا االسـيويـة ا
تــخـــوفــهـم بــعـــد فــوز ايـــران عـــلى هــونـك كــونك
والـبــحـرين عـلى كــمـبـوديـا عــلى اسـاس وحـسب
مـخـاوف الـبـعض ان مـتـخـبـنـا اصـبح في (عـنق)
ؤهـلة لكاس الزجاجـة في التصـقيات االسيـوية ا
ـا حـكــمـوا عـلـيه بـانه اصـبح يـتـلـمس الـعـالم ور

الطريق للقبول بأحسن (الثوان)!
لألسف هكذا طـروحات غير واقـعية وال مـهنية ..
ماذا تتوقعون من منتخب ايران امام هونغ كونغ
(غـيـر الـفوز) واالمـر يـنـطـبق عـلى الـبـحـرين امام

كمبوديا
نـتخب الـعراقي لديه اقول عـلينـا ان نعـتقد بـان ا
االمكانية بـاالنتقال (مشـيا) الى الدور الثاني من
الـــتـــصـــفــيـــات ألنه مـن واجب اســـود الــرافـــدين
االنتقـال للـدور الثاني ومـقابلـة كبار اسـيا اذا ما
اراد فـــعال الــصـــعــود بــالـــطــائــرة الـــذاهــبــة الى
الـعـاصمـة الـقـطريـة الـدوحـة حـيث يقـام مـونـديال

كاس العالم
اما اخلوف من (عدم) القدرة على عبور كمبوديا
وهونغ كونغ فهنا انا كعراقي اليشرفي الصعود
بــطـريـقــة احلظ والـصــدفـة والـدعــاء طـيــلـة دقـائق
ـباراة ونـحن لـديـنا خـزين من الالعـبـ واموال ا
النعـرف طـريقـة استـثمـارهـا بالـشكل الـذي يؤمن
(لعلم) العـراق ان يرتفع في سمـاء كاس العالم 
واذا لم يسـتـطع الصـعـود الى الدور الـثـاني فانه
أسـوف عليـهم وان يغادر سيصـبح من (غيـر)  ا

نتخب  ويستقيل االحتاد ! يدان ويحل ا ا
نعم علينا دعم اسود الرافـدين ونقف لتشجيعهم
ـنــتـخــبــنـا ال أن نــطـرح امــامـهم ونــضع امــلـنــا 
االفكار التي ليس لها فـائدة عندما تواجه الواقع
.. في الــصـعــود كــأول اجملـمــوعـة
بعيـدا عن كمبـوديا وهونك كونك
وايـــران والــبـــحــرين بـــرغم كل

الظروف .. الستم معي..?
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تـواصل األمــانـة الـعـامـة فـي الـهـيـئـة
الــتــطــبـــيــعــيــة اســتـــقــبــال طــلــبــات
ــرشــحــ النــتــخــابــات االحتــادات ا

قرر إقامتها من األول حتى الفرعية ا
ــقــبل. وقــالَ الــعـــاشــر من الــشــهــر ا
األمــ الـعـام لــلـهــيـأة الـتــطـبـيــعـيـة
محمد فـرحان: إن التطبـيعية تواصل

ـرشـح يـومـيـا اسـتـقـبـال طـلـبـات ا
ــقـبـلـة خلـوض غــمـار االنـتــخـابـات ا
لالحتــادات الـفــرعـيــة حــتى في أيـام
العطل الـرسميـة .وأضافَ: ان عمـلية
الترشح تسـير بانسـابية عالـية وفقا
لــآللـــيــة الــتـي  االتــفـــاق عــلـــيــهــا
والــشـروط الـتـي أعـلــنت سـابــقـا مـا
أسهم بتذليل جميع الصعوبات التي
رشح عنـد التقدم لـلمشاركة تواجه ا
ـقــبـلـة لالحتـادات في االنـتــخـابـات ا
الـفـرعـيـة. وفي سـيـاق مـنـفـصل عـقـد
ـثــلـيـة ـثــلـو االحتـاد اآلســيـوي  
قــسم جلــنــة تــقــيــيم الــقـسـم الـفــني
اجـتــمـاعـاً مع الـهـيـئــة الـتـطـبـيـعـيـة
بـــحـــضـــور نــــائب رئـــيـس الـــهـــيـــأة
الـتــطـبـيـعــيـة الـدكـتــور شـامل كـامل
واألم الـعام مـحمـد فرحـان إضافة
الى مــدراء األقـســام كل من الـدكــتـور

وسام جنيب وكر فـرحان والدكتور
نـــاجي كـــاظم بـــحـــضــور احملـــاضــر
ـــشـــرف عـــلـى الــدورات اآلســـيـــوي ا
الـتـدريـبـيـة اآلسـيـويـة فـئـة    Aفـجر
إبــراهـيم. وتــنـاولَ االجــتـمــاع عـرض
االستراتـيجـية اخلاصـة باالحتاد من
قبل الدكـتور شـامل كامل و عرض
شــرحٍ مــفــصل عن الــشــؤون اإلداريـة
والـفـنـيـة لالحتـاد والـسـبل الـكـفـيـلـة
بـــإجنــاح جـــمــيع احملـــافل الـــدولــيــة
واآلســـيــويــة الـــذي قــدمــهـــا بــشــكل
مفصل األم العام للتطبيعية محمد
فرحان ناهيك عن عرض بسيط قدمه
مدير تطـوير الشباب عن آلـية تطوير
الــشـبـاب ودوري الــفـئــات الـعــمـريـة
ـتـبـعـة في تـطـويـر كـذلك اخلـطـوات ا
اجلذور وأهميتها والتي قدمها مدير
قــــسم تـــــطــــويـــــر اجلــــذور. و في
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صـور الريـاضي البـارز قحـطان سلـيم امس االحد مـعرض لـلصور اقام ا
ـغـلـقـة حتت عـنـوان خالـدون في عـلى قـاعـة الشـعب لـاللعـاب الـريـاضـيـة ا
فضاء الرياضـة تزامنا مع الذكـرى الثانية عـشر لوفاة السـفر اخلالد عمو
ـتوفـ لـنـجوم الـريـاضة بابـا لـبى جـانب استـذكـار جلـمع من الشـهـداء وا
ـبـيـة الوطـنـيـة الـعـراقـيـة رعـد حـمودي الـعـراقيـة .وقـال رئـيس الـلـجـنـة االو
بدع وثقة حزمـة طيبة من احبتنا الرياضي ا نستذكر اليوم بالصورة ا
وقـد رحـلـو عـنـا لـبـارئـهم بـعـد مـشـاهـد ابـداع تـنـوعت بـ الـلـعب واالدارة
والتـدريب واالعالم ومـا بذلـوه في سـنـوات اعمـارهم حـتى تربـعت سـيرهم
في انصع رفـوف الذاكـرة وانبل مـشاهـد االحتـرام. واضاف حـمودي لـقد
صدم وسطنا الريـاضي برحيل مبدعيه وتـابعنا جميـعا سخاء الدمع الذي
ذرفنـاه مـعا لـفـقدهم واذا كـانت صـورهم امام اعـيـننـا الـيوم فـان الـصورة
االسمى كانت جتـسدت في مراسم تـشييـعهم ومجـالس عزاءاتهم ذلك الن
مـحـبـة الـنـاس انـتـقـلت من مـيــادين الـتـنـافس الـريـاضي الى دمـوع بـاذخـة
كـتب التـنفـيذي ذوي الـشهداء عنى. وكـرم حمـودي واعضـاء ا الصـدق وا
ـعــرض واجـراء جــولـة من قــبل اجلــمـيع لـالطالع عـلى ـتــوفـ خـالل ا وا

. اللقطات الرائعة التي مثلها جنوم الرياضة العراقية الراحل
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وسـتكـون مباراة الـبرازيل القـادمة ضد
بـــاراجـــواي في أســـونــســـيـــون يــوم 8
يـونـيـو/حزيـران احلـالي بـينـمـا تـلعب
اإلكــوادور عـلى أرضــهـا ضــد بـيـرو في

نفس اليوم.
UO½U³Ý« W³O¼

ـنـتـخب اإلسـبـاني بـلـقـبي مع تــتـويج ا
كــأس أ أوروبــا يــورو  2008 وكــأس
الــعــالم  2010بــجــنـوب أفــريــقـيــا كـان
الــفــريق أمـام حتــدٍ من نــوع خـاص في
يورو  2012 وهـو محاولـة احلفاظ على

لـقب أوروبـا من نـاحـية
وتـأكـيـد سـطوته
عـــــــــــــــــــــــــــلــى
الـــســاحـــتــ
الــــــقــــــاريـــــة
واألوروبــيـة.
ـدرب وكـان ا
فــــيـــســـنـــتي

u“∫ السويد حتقق الفوز في اخر مبارياتها التحضيرية

×wH∫ كاتانيتش يجري مؤتمراً صحفياً قبل لقاء كمبوديا  dLðR

علي فائز

ديل بوسكي

رحوم عمو بابا في معرض فوتوغرافي dJð.∫ رعد حمودي يكرم ذوي ا
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هو السـبب الذي جعـلها تـقدم على
هــذه اخلــطــوة. وكــان آخــر ظــهـور
لـلــيـدي غــاغـا في حــلـقــة مـســلـسل
(فرندز رينيون) والتي عرضت في
اضي حـيث حـلّت عـليه  27 أيـار ا
ـشاهدين كضـيفـة شرف وفـاجأت ا
بــــغــــنــــاء أغــــنــــيـــة (ســــمــــيــــلــــلي
ـمـثـلـة ـشـاركـة ا كـات)الـشـهـيـرة 

ليزا كودرو. 
إلى دلك وبـعـد شـهـور من تـسـجـيل
جنـمه تـوم كـروز وهـو يـوبخ أفـراد
الـطــاقم النــتـهــاكــهم بـروتــوكـوالت
الــتــبـاعــد االجــتــمــاعي  إيــقـاف
ـسـتحـيـلة (7 ـهـمة ا إنـتـاج فيـلم (ا
بـسـبب اخـتـبار إيـجـابي لـفـايروس
كـــــورونـــــا.ولم تـــــكـــــشف شـــــركــــة

{ لــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
ـية ليـدي غاغا قررت الـنجمـة العا
ـوســيـقــيـة (ذا تــأجـيل جــولـتــهــا ا
ــقـبل وفــقـاً جــرومـاتــكـا( لــلـعــام ا
لــــتـــقــــريــــر نـــشــــرتـه صـــحــــيــــفـــة
فــاريـــتي.وكــانت غــاغـــا قــد كــتــبت
رسالة لتأجـيل جولتها في أوروبا
قائلـة فيها: (بـينمـا يقوم جانب من
الــعــالم بــاإلنــفــتــاح بــســرعــة فـإن
اجلــانب اآلخـر لــيس جـاهــزاً بـعـد.
لـذا حـتى نـتـمـكن من تـأكـيـد جـميع
ــيـة يـتـعـ عـلـيـنـا ـواعـيـد الـعـا ا
تـأجــيل عـروض ذا جـرومـاتـكـا إلى
صــــــيف عــــــام 2022 . وكــــــشــــــفت
الـصــحــيـفــة عن تــخـوف غــاغـا من
اإلصـابـة بـفـايـروس كـورونـا وهذا
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ياء حس محطات من مسيرتها اإلبداعية dO… ∫ احملرر يتابع مع 

صـــــحــــــيــــــفـــــة (ذا
صـن)الـبــريــطـانــيـة
عــــــــــلـى شــــــــــرائط
صـوتـية ونـشـرتـها
يُـزعم أنـهـا تـعرض
كـروز لتـوبـيخ اثـن

من أفــراد الـطــاقم يـقـال
إنـه كـان عــلى بـعــد سـتــة أقـدام من
ــعـيـار بـعــضـهـمــا الـبــعض(نـحن ا
ـكن سـمـاع كـروز وهـو الـذهـبي) 
يقـول في التسـجيل الـصوتي الذي
ذكرت الصحيفة أنه هو (لقد عادوا
إلى هـنـاك في هـولـيوود يـصـنـعون
أفالمًا اآلن بـسببـنا! ألنهم يـؤمنون
ـقـرر بـنـا ومـا نــفـعـله). وكــان من ا

عرض الفيلم في أيار 2022.

باراماونت الـتي تنتج أحـدث فيلم
في امـــتـــيـــاز كـــروز عن من كـــانت
نتيـجته إيجـابية في قـطاع اإلنتاج
في البـيان الذي أرسـلته إلى شـبكة
سي ان ان. وجـاء في الـبـيـان: (لـقد
ـهـمـة أوقـفـنـا اإلنـتـاج مـؤقـتًـا في ا
حـزيـران ــسـتــحـيــلـة  7حـتى  14 ا
بــسـبب نــتــائج اخــتـبــار فــايـروس
كـورونـا اإليجـابـيـة أثنـاء االخـتـبار
الــروتـــيـــني. نـــحن نـــتــبـع جــمـــيع
بـروتـوكـوالت الـسالمـة وسـنواصل

مــــراقـــبــــة الـــوضـع). وكـــان قـــد 
تــعــلــيق الــتــصــويــر في إيــطــالــيـا
بــسـبب مــبــدئـيًــا في شــبـاط 2020  
الــوبــاء ثـم اســتــؤنف فـي تــشــرين
األول. وفي كــانــون األول حــصـلت

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــخ ?
ـزج - أحــيــانــا أبــدع بـالــطــبخ واتــفــ 

التوابل كما احلال مع مزج األلوان.
ــيــاء الـرسم { اي االوقــات من الــيـوم تــفــضل 

والتخطيط ?
- اكـيد وقت سـكون الـليل ووقت الـسحر..
هـــذا الـــوقت الــذي يـــحـــمل األســـرار فــكل
مــاحـولــنـا ســاكن وفي صـمت عــدا حـديث

األلوان وحوارها الصاخب.
اذا ? ن تاثرتي من اساتذتك و  }

- مــنـذ بـدايــاتي كـنت عــلى اطالع ألعـمـال
الـفـنـان وبـصـمـتهـم ومخـتـلف مـدارسهم
واسـاليـبهم.. ومن خـالل جتاربي الـعديدة
اكـتشـفت اسلـوبي اخلاص وتـقنـيتي التي
جـعلت منـها هويـتي وبصمـتي.. فلم اتأثر
بـفـنان مـع او اسـتاذ مـحدد لي اسـلوبي

اخلاص.
ياء بااللم واحلزن? { متى تشعر 

- دومــا.. حــ يـطــغي الــظــلم فـوق احلق
حــ يــهــمش اإلنــســان احلــقــيـقـي.. حـ
تــســود احملـســوبـيــات.. الخ واحــزن حـ

يحزن بلدي.
{ ومـاذا تـعني لك الـطـفولـة وهل انعـكـست على

اعمالك ?

- اول خـطوة كانت قبل دراستي في معهد
الـفـنـون اجلـمـيـلـة فـقـد شاركـت وألول مرة
فـي قـــاعــــة عـــ عــــلى مــــااذكــــر كـــان ذلك
ـعـهـد بـالـتـســعـيـنـيـات وقـبل الـتـحـاقي بـا

شاركات. وتوالت أ
{ في حـيـاة كل فـنان هـنـالك تـاريخ لن يـنـساه 

ماذا عنك? ?
ــعـهـد الـفـنـون - هــو أول يـوم الـتـحـاقي 
اجلـميـلة في عام  1993 إنـه تاريخ مـحفور
كــان بــدايــة دراســتي في هــذا بــالـــذاكــرة 

الصرح الفني.
{ عنوان اللوحة التي تعتزين بها ?

-( عـاصفـة الذات)هو عـنوان اللـوحة التي
شـاركت بهـا ضمن مـعرض اقامـته جمـعية
الـتــشـكـيـلـيـ الــعـراقـيـ وكـان من ضـمن
ـعـرض كــبـار الــفـنــانـ الــذين حـضــروا ا
فــنـانـنـا الـكــبـيـر رحـمه الــله اسـتـاذ نـوري
الـــراوي. وحـــ اقـــتـــرب من عـــمـــلـي قــال
ـياء واقـعـيـة كـألوان بـاحلـرف (الـوانك يـا 
األرض . بــعـيــدة عن الـوان الــفـانــتـازيـا)..
والن تـلك الـكـلـمـات صادرة من فـنـان كـبـير
كــالــراوي رحــمه الــله فــأكــيـد لـم أزل اذكـر

كالم.
{ بـعــيــدا عن الــرسم والــشــعـر كــيف انـت بـفن

- الـطـفـولـة محـفـورة في اذهـانـنا جـمـيـعا
فـلكـل إنسـان طفـولته الـتي تعـني له الشئ
الــكـثــيـر بــكل أشـكــالـهـا.. أمــا لي فـتــعـني
ـجريـات احلياة ـرح.. النفـكر  الـبراءة.. ا
واقـــنــعـــتــهـــا .الــطـــفـــولــة هي االحـــتــواء
الــعــائـــلي..هي الــرســومــات عــلى جــدران

نزل. ا
ن كانت ? { اول هدية تلقيتها و

- اكــيــد اول هـدايــا كــانت من األهل انــهـا
كـثـيـرة مـنـذ الـطـفـولـة.. وعـلى مـااذكر اول
هـديـة كانت مـن أمي. قارورة عـطـر. اعتـقد

كانت.
شهد التشكيلي العراقي بكلمات? { صفي ا
ـشهـد التشـكيلي الـعراقي .. انه جذور - ا
ـميـز لـلـفـنان الـفن وتـأريـخه.. إنه الـلـون ا

العراقي.
{ اي من االمــاكن الـبــغـداديــة يـشـعــرك بـاالمن

واالمان ?
- اكـيـد في الـكـرادة مـسـقط رأسي ومـلعب
الـطـفولـة فهـنـاك احسـاس عـجيب بـاألمان
سافة على والـطمأنيـنة حيث كنت اقـطع ا
دراجـتي الـهـوائيـة عـلى طـول نهـر دجـلة..

اماني وامني الكرادة.
اذا ? { اي من فصول السنة تفضل وا

- حـ يـحل الربـيع ترتـدي األرض ثوبـها
ـلون كأنـها (بالـيت األلوان) وعبق ازهار ا
الـــلــيـــمــون وأنــواع الـــزهــور.. تـــعــود بي
ذكـريــاتي حـ يـحـضـر والـدي رحـمه الـله
انـواعا مـختـلفـة من الورد لـينـشرهـا حول
حـديقة دارنا.. انه الربيع افضله مثل رداء

ملون.
? { اي من وسائل االعالم تتابع وتفضل

ــرئــيـة طــبــعـا.. - اتــابع وســائل اإلعالم ا
والصحف الورقية أيضا.

{ ماذا عن آخر كتاب تصفحتيه ?
- اخــر كــتـاب تــصـفــحــته بـعــنــوان (الـفن
ـــؤلـــفه اآلن بـــاونــيس األوربـي احلــديث) 

ومراجعة جبرا ابراهيم جبرا.
{ وايــــضـــا بـــعـــيـــدا عن الــــفن هل تـــمـــارســـ

الرياضة واي نوع منها ?
- كــنـت أمـارس ريــاضــة الــتــنـس وركـوب
الــدراجــة الـهــوائـيــة.. ولم تــزل الـريــاضـة

فضلة عندي هي الدراجة الهوائية. ا
{ هل تمارس الرسم احلر اين ومتى ?

- لـي العـديـد من مـشاركـات الـرسم احلر..
مـن خالل مايقـام من سومبـوزيوم مع عدد
كـبـيـر من الـتـشـكـيـلـيـ مـن دول مـخـتـلـفة

ية. وضمن نطاق مشاركات دولية وعا
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الـكـاتـب الـعـراقي صـدرت له عن دار امل اجلـديـدة روايـة
(خــلــخـال الــعــشق) وتــقع في  488 صــفــحــة من الــقـطع

الكبير.
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الطـبيب العراقـي استاذ اجلراحة
العـامة نـعـته وزارة الصـحة  بـعد
ــــــوت اجلــــــمــــــعـــــة ان غــــــيــــــبه ا
اثرمـضـاعفـات فـايروس كـورونا
مـــشــيـــرة الى انه عـــلم من اعالم

الطب في العراق.
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ـلـتـقى الـتـشـكـيــلي الـعـراقي الـراحل اسـتـذكـره الـسـبت ا
الـعـراقي لـلـثـقـافـة والـفنـون في بـيت الـثـقـافـة والـفـنون في
ناسبة اربعينيته. العاصـمة االردنية عمان بندوة اقيـمت 
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رئـيس جمـعيـة ملـتقى الـفن الـتشـكيـلي في فلـسطـ اعلن
دائن) عـرض الفني اإللـكتروني الـدولي (زهرة ا افتـتاح ا
افــتـراضــيـا في مــديـنــة اخلـلــيل الــذي تـنــظـمه اجلــمـعــيـة

ويشارك فيه  70فنانا من  14 دولة عربية وإسالمية.
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الصـحفي العراقي صدر له عن مؤسـسة  ثائر العصامي
لـلـطـبـاعـة والـنــشـر والـتـوزيع كـتـاب بـعـنـوان (عـلى مـائـدة

لوك) يقع في  272 صفحة من القطع الكبير. ا
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طرب السوري اطلق أغنيته اجلديدة (ياه ع الزمن) عبر ا
اليـوتيـوب مؤكـداً بـأن األغنـية من وحي هـذه األيام .وهي

الكي أحلان مصطفي شكري. من كلمات أحمد ا
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هـندس العراقـية اعلن ان اجلمـعية تقيم رئيس جمـعية ا
ــدة يــومــ نــدوة ومــعـرض في  15 حــزيــوان اجلــاري و
ريـادة االعـمــال واالبـتـكــار بـالـتــعـاون مع جــمـعـيــة مـنـابع

علومات. ا
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قـائـد كـورال أرجـوان الـسـوري اعـلن ان الـكـورال حـصل
ي الـذي أقـيم ـركـز األول في مـهــرجـان الـفن الـعـا عـلى ا
الـكـتــرونـيـا في الــعـاصـمــة الـبـلــغـاريـة صــوفـيـا وذلك عن

أغنيتي عالروزنا وعل ترعك عيتو.
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مـرة جديـدة عن غـضـبه إثـر إنـتشـار شـائـعة
وفـاته عبر مواقع التـواصل اإلجتماعي.وكتب
زيـــدان في صــفـــحــته اخلـــاصــة عـــلى مــوقع
الــتــواصل اإلجــتــمـاعي: (والــله الــعــظــيم انـا
وت السـخيفة والتي بـخير.... تباً الشـاعات ا
ال أفـهم سـبب تـرويــجـهـا). وأثـارت شـائـعـات
ـرّة إسـتهـجانه إذ ردّ مـوت زيدان مـرّة تـلو ا
عـلـيهـا في وقت سـابق قـائالً: (ال أدري ماذا
يــســـتــفـــيــد الـــصـــغــار مـــروجــو اإلشـــاعــات
الـسخيفـة. أقل ما يقـال إنه شيء معيب وفأل

سيء. أنا بخير).
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تعـود الـفـنـانـة شريـهـان لـلـمسـرح بـعـد غـياب
ســنــوات في حــدث بـرعــايــة هــيـئــة الــتــرفـيه
ستـشار تـركي آل الشيخ الـسعوديـة.ونشـر ا
وقع إنستغرام برومو عبر حسابه الرسمي 
مـعــلـقــا: (تـرقـبــوا.. عـودة الــنـجـمــة الـكــبـيـرة
شـريهان لألضـواء بعـد غياب سـن في عمل
ــيـز ).من جــانـبـهـا عــلـقت شــريـهـان حـول
عـودتهـا لـلعـمل الـفني مـرة أخـرى بعـد غـياب
سـنـوات وأعـادت نـشـر الـبـرومـو وكتـبـت عـبر
حـسـابهـا في تـويـتـر (عـمل شـاق.. أتـمنى أن
يـنال إعـجاب جـمهور شـاهد وام بي سي في
جـميع أنحاء العالم وجمهوري احلبيب.. ألف
مـبروك). وكـانت شـريـهان قـد عـادت للـظـهور
ـــاضي بـــإعالن ــوسـم الــرمـــضـــاني ا فـي ا
إلحـــدى شـــركــــات االتـــصـــاالت حـــيث القى
اإلعـالن اســتــحــســان اجلــمــهــور في الــوطن
الـعربي الذي اشـتاق لفـنانته احملـبوبة والتي
كـانت ضـيــفـة عـلى كـل بـيت عـربـي لـسـنـوات
عــدة من خالل (فــوازيــر رمــضــان) قــبل أن

تنقطع عن عالم الفن لسنوات طويلة.
إلى ذلك وبـعـد أن الحــقـته مـرات عـديـدة في
ن زيدان الـسـنوات األخـيـرة عـبّـر الـفـنـان أ
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جمهوره الـواسع الذي يفوق باقي
انواع الترجمة حيث تدخل ترجمة
االفالم الـى كل بـــــيت فـي حــــ ان
التراجم االخرى تنال اهتمام فئات
مـعـيـنة من اجملـتـمع). وتـابع (إنـنا
نـهدف الى تـهيـئة كـادر متـخصص
متمـكن من هذا النوع من الـترجمة
حـيث ان لـديـنـا خــطه مـسـتـقـبـلـيـة
لـلـتـعـاون مع دوائـر ثـقـافـيـة خارج
الـــدار ومــــنـــهــــا شـــبــــكـــة االعالم
الـعــراقي لــغـرض تــرجــمـة األفالم
الفــــتًــــا الى ان اخلــــاصــــة بـــهــــا) 
شـارك بـهذه الـدورة حالـيا هم (ا
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أمـون للـترجـمة اخـتتـمت في دار ا
والـــنـــشـــر دورة (تـــرجـــمـــة األفالم
الــســـيــنــمـــائــيــة والــوثـــائــقــيــة –
ـدة الـسـبــتـايـتل) الـتـي اسـتـمـرت 
أســبــوع. وقــال احملــاضــر مــحــمـد
شارك في هذه كاظم مجيـد ان (ا
الـــدورة هم مـــتـــرجـــمـــو الـــلـــغــات
ــانـيـة واإلنـكـلـيـزيـة) الـتـركـيـة واأل
مـشـيرا الـى (عزم الـدار عـلى اقـامة
دورة اخـــرى مـــشـــابـــهـــة خـــاصـــة
ــتــرجــمي الــلــغــات االســبــانــيــة
والفرنسية والـروسية بعد اسابيع

قليلة). 
واضاف مجيد وفقا لصفحة وزارة
الــثـقـافـة في (فـيـسـبـوك) ان (هـدف
الـدورة هـو تـدريب كـافـة مـتـرجمي
الدار عـلى تقـنيـات وضع التـرجمة
عــــلـى األفالم فــــضـال عن مــــبــــاد
وأسس هـذا الــنــوع من الــتـرجــمـة
ونـــظــرة تــأريــخــيـــة عن تــطــورهــا
واألخطاء الـتي قد يقع بـها مترجم
مـوضـحًـا ان (أهـمـيـة هـذا األفالم )
الـــنــوع مـن الــتــرجـــمــة يـــكــمن في

فقـط من داخل الدار ولـكنـنا نـطمح
ترجم الى تنظيم دورات اخـرى 
من دوائـر أخـرى لغـرض نـشـر هذا
الــنــوع من الــتـرجــمــة الــذي يــكـاد
ــســتـوى يــكــون هــامــشــيــا عــلـى ا
احملــلي عــلى الــرغم مـن انــتــشـاره

يا ). الواسع عا
وخـلص  كـاظم الى الـقـول ان (هذا
الــنــوع من الــتــرجــمــة يــعــاني من
اهـمـال شديـد وعـزوف الـكثـيـر عنه
أمـون في تسليط لذلك ترغب دار ا
الضوء عليه لـتكون سباقة في هذا

يدان). ا

تفقـد وضعك الصحي لدى الطـبيب. نفذ قدر اإلمكان
اإلرشادات الغذائية.
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حـاول ان تــكـون اكــثـر تـعــاونـا مع زمـالء عـمـلك و ان
تقدم لهم اخلدمات التى يحتاجونها.
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ال تـقدم الـيوم عـلى مغامـرات عاطـفيـة جديدة بل أنت
مدعو إلى التأني .
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ن حتب و تـدخل في مـرحـلة من قـد تـفـشل عالقـتك 
االكتئاب .رقم احلظ .2
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حـاول ان تــتـعــامل مع من حتب بــطـريــقـة هــادئـة و ال
داعي للعصبية في حل االمور.
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سـتـجـد من يـشـاركك احلب عن قـريب فـال حتـزن.يوم
السعد الثالثاء.
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سؤولية .يوم حاول ان تكـون اكثر قدرة على حتـمل ا
السعد االربعاء.
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حاول ان تكـون اكثر تنـظيما لـتنجـز اعمالك و حتسن
من طريقة سير العمل.
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تـصـرفاتك تـعـطي انطـبـاعا جـيـدا سيـسـاعدك لـلـتاهل
الى منصب مهم. 
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رحلة في نـهاية االسبـوع قد جتمعك مع شـخص يثير
اهتمامك.رقم احلظ.4

Ë«b «

حاول ان جتـد اشياء مشتركة جتمعك مع من حتب و
ان تقوما بها معا..
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ــشـــاكل الــتى حتــدث بــ حـــاول ان ال تــتــدخل في ا
زمالء العمل.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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اعــتـدنــا عـنــد مـحــاورتـنـا ألي
مبدع ان يدور احلوار في إطار
عـــمـــله اإلبـــداعي أال أنـــنـــا في
ســــلـــســـلــــة من احلـــوارات مع
فـــنــانـــ ابــتـــعــدنـــا عن الــفن
مـقتربـ من الوجه اآلخر لهم
واليوم ضيفتنا فنانة وشاعرة
لــهــا مــشــاركــات فـي مــعـارض
جـمعية التشكـيلي العراقي
الـــشــخــصـــيــة واجلــمـــاعــيــة
ضـــيــفــتــنـــا الــيــوم الـــفــنــانــة
ــيــاء حــســ الــتــشــكــيــلــيــة 

سالناها:
{ الـهــوايـة الــتي تـتــمـيــزين فـيــهـا
بعيدا عن الفن التشكيلي والشعر?
- الـفن التـشكـيلي لـيس هواية
بـالنـسبة لي. انه طـريق مشوار
ســــلـــكــــته. أمـــا اهــــتـــمــــامـــاتي
و أكـيـد سـيـكـون الـشـعر األخـرى
ــشـاركــات فـي هـذا ولـي بـعـض أ
هرجـانات شعـرية و أكتب اجملـال 

مااقوم برسمه.
{ خطوتك االولى ..من اين بدات?
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ــعــروف (ســيــنــمـا مــوقــعـهــا في وسـط سـوق بــعــقــوبــة واســمــهـا ا
ا نسكن نحن وخصوصا اننا لم النصر)وهذه تعتبر مسافة طويلة 
نعهد الـذهاب الى بعقـوبة وحدنا واكـيد حتتاج الى مـغامرة تغـطيها
السـريـة لكي ال يـفشـي امرنـا احد  لـذا قـررنا انـا و عـماد الـذهاب
عروض سواء ثاني يوم الـعيد الى سيـنما الـنصر ال يـهمنـا الفيـلم ا
ن تـعـود حملمـد حـسن الـزيدي ام كان عـربي ام أجـنـبي وال يـهمـنـا 

الى احلسك. 
استقـليـنا (الـرف) وهي وسيـلة الـنقل احلـديثة فـي ذلك الوقت وكان
قعد االخيـر طبعا وكل واحـد منا اخذ مـقعده بجانب جلوسنا فـي ا
فـتوحة وهـذه تعتبـر من األمنـيات لنا وقـد حتققت النافـذة الكبـيرة ا

اآلن .
بـعـد نــزولـنـا بـخـطــوات وصـلـنـا الـى جتـمـعـات غــريـبـة عـلــيـنـا ألنـنـا
شاهدناها ألول مرة اذ هـناك طاوالت كثيرة أللـعاب (اللگو) واخرى
للـفوق حتـته ومـنضـدة لبـيع العـصـائر ذات الـلون االحـمر واالصـفر
واالسود ويـجب تذوقـهـا اول االمر فـأخذ كل مـنـا لون شـربت وكان
عبـارة عن شي بـارد ومـحلى ولـكن طـعـمه لم نتـعـرف عـليه ولـو بـعد
.واخـرى لـبيع لـفـات ورائحـة العـنـبة تـكـاد تخـتـرق حاسـة الشم ح
معلـنة احـتاللهـا بالكـامل واخرى لـبيع الـكرزات بـأنواعهـا وبكـميات
مـختـلـفـة وبـقـرب بـاب الـسيـنـمـا هـنـاك (طـشت) كـبـير لـم يشـابه في
حـجـمه مـا مـوجـود فـي بـيـوتـنـا فـيه قـنــاني بـيـبـسي كـوال والـكـراش

وسناالكو. 
اول مرة تخط اقدامنا صالة السينما واذا ببوسترات دعاية لألفالم
وشاهدنـا الول مرة صـورة بهـذا احلجم لـلفـنانـة سعد حـسني وهي
ترتدي قميص وذراعها كله يظـهر واخرى لنجالء فتحي مع محمود
ياسـ وبعض الـصور لـنـجوم أجـانب لم نتـعـرف علـيهم اال بـعد ان
مضت بـنـا السـنـ فيـمـا بعـد.قـطعـنـا بطـاقتـ وقـبل الدخـول لـعالم
غــريب يــســـوده الــظالم اشــد من طـالم الــلــيل في بـــســاتــ بــهــرز
اشتريـنا كراش وكـرزات بربع دينـار وبسريـة تامة اشـترينـا باكيت

ناصفة بيني وب عماد . روثمان وشخاطة با
ـضـلم نـسـبـيـا الن انـواره خـافـتـة اذ لم يـبـدأ الـفيـلم دخـلـنا الـشي ا
لتعلـن عن بدء الفيـلم واتخذنـا مجلـسا على مـصاطب خشـبية اشبه
مـا ان اعلن بـدء الـفـيـلم وبدا الـصـفـير بالـتي مـوجـودة في احلـدائق
يتعالى ويقاطعها ب حـ واخر ( زياجة) طويلة النفس وانواع من

ن ال نعلم  الشتائم والسب كان كله يصب حتت احلزام 
ساعة ونـصف او تقـترب الى سـاعت انـتهى الـفيـلم وعادت االنوار
داخل السيـنما والـعرق يتصـبب من اجسـامنا النه كـان يوم صيفي
بـامـتـيـاز ولـكن بـاكـيت الـروثـمــان تـبـقى فـيه اربع چـكـايـر ولـكن اين
سيـكـون مصـيـرهن اذ تخـلـفا عـن صحـبـة من كان يـرقـد بجـانـبهن
ـقـعـد الـذي كـنـا جنـلـس عـلـيـهـا مع عـلـبـة قـرر عـمـاد تـركـهن عــلى ا

الكبريت.

محمد كاظم مجيد يلقي محاضرته
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صرية أميـنة خليل عن أعـمالها التي مثلـة ا حتـدثت ا
صـدرت مؤخراً خالل حديث إذاعي.فقد كشفت أن
) خيّب توقعاتها وأنه لم يحقق رة أتن مسلسل (
تـوقع له. كمـا عبـرت عن عدم إعـجابـها الـنجـاح ا
ـمكن أن بـبـعض احللـقات مـشـيرة أنه كـان من ا
يـتـم إخـراجه بـشــكل أفـضل.وأوضــحت خـلـيل أن
ـسـلـسل هي الـفـكرة (مـا جـذبـهـا للـمـشـاركـة في ا
ـشـاركــ فـيه) وأكـدت أن هـنـاك ـمــثـلـ ا وعـدد ا
عـنصـر مفـقـود يحـتاج لـلـتفـكيـر لـكي تصل إلـيه.أما
سلسل الـرمضاني (خلي بالك من عن مـشاركتها بـا
زيزي) فـأعربت عن سـعـادتهـا بنـجاحه وردود الـفعل
سلسل. فـقد اختارت هذا الـتي تلقتـها بعد عـرض ا
الـدور بــسـبب الــقـصـة الــتي تـنــاقش أهـمــيـة الـطب
الـنفـسي مشـيرة إلى (انـها حـاولت ألكثـر من مرة
إســتــشــارة الــطــبــيب الــنــفــسي). وأوضــحت أن
ساعدة ـنح احللول بل ا (الـطبيب النفسي ال 
الــتي تـؤدي إلى احلل). ويــطـرح مــسـلـسل
(خــلي بــالك من زيـزي) فــكــرة عن مـرض
اضــــطــــراب فــــرط احلــــركــــة  وشـــارك
ـدوح علي الـبطـولة مـع خلـيل محـمد 

قاسم وغيرهم.
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والـــذي تـــراجـــعت قـــوته بـــصــورة
كــبـيــرة خالل الــسـنــوات األخـيـرة
عــبـر مــنع إعالنــات الـكـحــول عـلى
اإلنـــتــرنت وفـي األمــاكن الـــعــامــة
وزيـــــادة األســــعـــــار.كـــــذلك أوصى
هــؤالء بـــتــقــلــيص درجــة تــوافـر
الـــكـــحـــول (من خالل احلـــد من
ـتـاجر سـاعـات الـبـيع وعـدد ا
أو الـتراخـيص) وبـالتـذكير
بــــمـــعـــايـــيـــر االســتـــهالك
الــضـعـيف اخملـاطـر (أقل
مـن كــأسـ فـي الــنــهـار
بــوتـيــرة غـيــر يـومــيـة)
وبـــأن الـــنـــســـاء أكـــثــر
عـــرضــة من الـــنــاحــيــة
الـبـيـولـوجـيـة لـتـبـعـات
الــكــحــول.وذكّــر مــعــدو
الـــتــقـــريـــر بــأن تـــنــاول
الـكحول مـسؤول بصورة
مـباشرة أو غير مباشرة عن
حـوالى سـتـ مشـكـلة صـحـية

بــيــنـهــا أمــراض ســرطـانــيــة مـثل
ســرطــان الـثــدي وأمــراض قـلــبــيـة

وعائية. 
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ـة ــثل احلـاكم في كـل أدوار احلـضـارة اإلنــسـانـيــة الـقـد
رمـزاً سـيـادياً يـجب احلـفـاظ عـليه والـدفـاع عـنه من الـشرور
ـتـوقـعـة كـاألمـراض ـتـوقــعـة كـاحلـروب والـنـزاعـات وغـيـر ا ا
والـكوارث وفي العـراق القد كـان رأس السلـطة السـياسية

مهاباً ومطاعاً بال حدود.
ومن أوجـه احملافظـة علـيه وعلى هـيبـته التي هي هـيبـة الدولة
ـفـهوم أوجـد الـرافـدينـيـون مفـهـوم (الـبديل) الـذي هـو تـطور 
وغل في الـقدم والذي رافق االنسان االول في (االضـحية) ا
بـواكـيــر حـيـاته عـلى هـذه االرض   فـاألضـحـيـة وسـيـلـة من
ـتـوقع وســائل الـتـطــهـيـر ومـحــاولـة حلـرف بــوصـلـة الــشـر ا
بـأجتـاه كائـن اخر ..وهـكـذا هو(الـبـديل) الذي تـكـمن فلـسـفة
كـدره بدالً من احلاكم صـائر ا إيـجاده بأن عـليه ان يتـلقى ا
ــنـطق األسـطـوري . فــهـو كـمـفــهـوم يـقــوم عـلى اسـاس من ا
الــقـاضي بـأن الـشـبــيه يـنـتج الـشــبـيه ولـهـذا فــتـوجـيه الـنـذر

شؤومة  الى البديل تنقذ حياة وسعادة األصيل . ا
لـقد كـان من ب اهـتمـامات العـراقيـ القـدماء قـراءة الطالع
عـنـيون(مـستـشارو الـقصـر) ما ـستـقبل فـأن رأى ا ـعـرفة ا
يــوحي الى وجــود خــطـر مــا عــلى احلــاكم فــأنـهم يــتــخـذون
نـاسبـة ألختـيار بـديالً مضـحيـاً الى احلد الذي االجـراءات ا
كن ان يـسـلم نـفـسه لـلـقـتل بـدالً عـنه   وفي حـاالت نـادره 
ـوت احلاكم في فترة تولي البديل مهامه  وحينذاك يستمر
الـبديل بـأدارة الدولة كـضربة حظ غـير مـتوقعـة وأقدم حادثه
من هـذا الـنـوع تلك الـتي حـدثت في الـعصـر الـبابـلي الـقد
ـيالد في الوقت عـنـدما مـات ملك (إيـسن ) عام  1860 قـبل ا
الـذي كان قد عيّن بديالً مؤقـتاً عنه فبقي هـذا البديل متربعاً

على العرش بصوره اصيلة.
ـكتشفـة في اعمال التـنقيبات ـسمارية ا وتـنبئنـا النصوص ا
االثــاريــة ان بــعض مــلــوك الــعـراق الــقــد كــانــوا شــديـدي
االهـتمام بالتنـجيم والعرافه خوفاً عـلى حياتهم ولعل ابرزهم
ـيالد والـذي ــلك االشـوري (آسـرحـدون )  669-680 قــبل ا ا

لك البديل اربع مرات في سني حكمه. جلأ الى فكرة ا
ــارســة وطـنــيـة ان صح ــا ان مـفــهـوم(الــبــديل) كـان  وطــا
الـتعـبيـر غايـتهـا احلفـاظ على الـبالد ورمزهـا السـيادي امام
سـتشاريه ومـنجمـيه كانوا نـذر الشؤم الـقادمة فـأن البالط 
وت حال انتهاء مهمته ال يـتوانون من إنهاء حياة (البديل) با
ـدة مائة يوم ولكنهم يكرموه بأن تـلك والتي غالباً ما تستمر 

راسيم دفن الئقه وإعالن حالة احلداد. يحضى 
ـعـبـد كــان الـبـديل يـذعـن لـتـقـمص هــذا الـدور حتت تـأثــيـر ا
ؤكد في حـ ينعم احلاكم والـقصر مـعاً وهو ينـتظر حتـفه ا
وعـائلـته بعزله اخـتياريه عـن كل اخملاطر الـتي في األفق غير
صير البديل الذي ارتضى راغباً او مرغم بهذه النيابة آبه 

القاتلة .
حـكام العراق اجلديد إن كـانوا على رأس سلطة او حزب او
تــيــار (عـدا اســتــثـنــاءات مـعــدوده)  تــقـمــصــوا دور احلـاكم
الـرافديـني القد الـذي رأى الشرور الـقادمـة ولكنـهم غيروا
الـطقس االسطوري بأن اختاروا البديل ليس شخصاً بعينه
بـل وقع اخـتــيـارهم عــلى رعــيـتــهم (جـمــهـور
السلطة ) وأنه ألمر شديد الغرابة ان يقبل
هـذا اجلمهـور لعب هذا الدور رغم اجنالء
الـغـبـرة ووضـوح الـصـورة الـتي اصـبـحت

بااللوان وثالثية األبعاد.
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غنية األمريكية { لوس اجنلوس  –وكاالت - تشارك ا
ــمــثل اإلنـكــلــيـزي تـايــلــور ســويـفت بــطــولـة فــيــلم مع ا
كـريـسـتـيـان بـيل إلى جـانب األسـتـرالـيـة مـارغـو روبي
وروبرت دي نيـرو. وتعـود سويفـت للظـهور في هـوليوود
بفـيلـم للـمخـرج ديـفيـد أو.راسـيل الذي لم يـتـحدد بـعد
موعد تصـوير التـصوير بعـدما طرحت فـيلماً وثـائقياً
عنها وطرحت فـيه فيديو كلـيب أغنية (الرجل).
الى ذلك أطـــلـــقت الــنـــجـــمــة
الـشــهــيـرة بــيــلي إيــلـيش
كليب أغنيتها اجلديدة
(لوست كوز) األربعاء
على يوتيـوب. األغنية
ســتــكــون من ضــمن
rـــقـــبل ألـــبـــومــهـــا ا
ــتـــوقع طـــرحه في ا
األســـواق الـــشـــهــر
ــــــــقــــــــبـل. وقــــــــد ا
شــــاركت إيـــــلــــيش
مـــتــــابـــعـــيــــهـــا في
صفحتهـا الرسمية
عــــــــــــلــى مــــــــــــوقـع
لــــــــــلــــــــــتــــــــــواصل
االجــــــــتــــــــمــــــــاعي
مقـطعـي فيـديو من
األغنيـة وأرفقتـهما
بتـعـلـيق عـبـرت فيه
ـرح الذي عن مدى ا
شـــــــــعـــــــــرت بـه خالل
تـــصـــويـــر األغـــنـــيـــة مع
الفتـيات اللـواتي شاركـنها
الكـلـيب وكتـبت )لـقـد قضـيـنا
أجــــمل وقت فـي عــــمــــرنــــا وكــــنـــا
مـثـيــرات خالل الـتــصـويــر اسـتـمــتـعـوا).
وظـــهــــرت ايــــلـــيـش وهي تــــرقص وتــــهـــز
مـؤخــرتـهــا وقـد ارتــدت هي والـعــارضـات
مالبـس داخــــلــــيــــة من مــــجــــمــــوعــــة كــــيم
كـارداشـيــان و الـتـصــويـر كــله في غـرفـة
الــنـــوم وقـــد عـــبــرت كـــيم عـن ســعـــادتـــهــا
الخــتـيــاربــيــلي إيــلــيش من مــجــمــوعــتــهـا
ـراهقة احملبوبة وشاركت لقطة لـلفنانة ا
عــبـر خــاصــيــة الــقــصــة من الــكـلــيب
وأعـادت إيـلـيش نـشـر الـصـورة مع
عالمة قلب مـوجهـة لكـارداشيان.
ونـال كــلـيب األغــنـيــة مـا يــفـوق
الـ 13 مليون مـشاهدة في أقل
من  24 سـاعــة وتــصـدرت به

بيلي الترند.
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شهـدت حـدائق ابو نـؤاس عـصر
امس االول الـــســـبت فـــعــالـــيــات
الـــدورة الــرابـــعــة من مـــهــرجــان
بـــغـــداد لـــلـــطـــائـــرات الـــورقـــيــة
ـــشـــاركـــة واســـعـــة حـــيث ضم

ـهـرجـان هـذا الـعـام الـعديـد من ا
الـفــعـالـيـات الــفـنـيـة والــغـنـائـيـة
وسـيـقـية اضـافـة الى عروض وا
مـــســـرحـــيـــة ومـــعـــارض فـــنــون
تـشـكيـلـيـة اال ان احلـصـة االكـبر
للطائـرات الورقية حـيث مارسها

الـصــغـار والـكــبـار مـســتـخـدمـ
طائرات ورقية بـعضها حمل علم
الـعـراق وأخـرى بـألـوان زاهـيـة.
ـــهــرجــان رفع وقــبـــيل انــطالق ا
مـدونــون عـلـى مـواقع الــتـواصل
االجـــــــتــــــمـــــــاعي هـــــــاشــــــتــــــاغ

وعـــرض ازيـــاء تــراثـــيـــة وكــانت
احلصة االكـبر للطـفولة الـعراقية
)مـشـيـرا الى ( تـوفـيـر الـكـمـامات
عـقمات ومـياه الـشرب مـجانا وا

.( شارك لكل ا
ــتــطــوعــ حــدثــنـا ومن فــريق ا
صـــادق ســـلــيـم قــائـال( تــوزيع
شارك الطائرات الورقية على ا
مـــجــانــا حــيث  صـــنــعــهــا من
الــورق وجــريـــد الــنــخــيل ضــمن
ورشـــــــــة اقـــــــــيــــــــمـت لـــــــــهــــــــذا
الــــغــــرض).مــــوضـــــحــــا(بــــعض
الطائرات تـزينت بالـعلم العراقي

واخرى بااللوان الزاهية).
ــــهــــرجـــان قــــالت ومـن اجـــواء ا
رة الطـفلـة ليـنا من بـغداد(هـذه ا
الـثانـيـة الـتي اشـارك فيـهـا بـهذا
هـرجـان وانا احـتـفظ بطـائرتي ا
ـــاضي) الــــورقـــيـــة من الــــعـــام ا
وقـالت الـسـيـدة امل (اصـطحـبت
ــهـرجـان ابــني الـصــغـيـر لــهـذا ا
وجــاء تــزامـنــا مع عــيــد مـيالده
فتم االحتفـاء بعدميالده على
حـــــــــدائـق ابـــــــــو نـــــــــؤاس
وبحـضـور الـعائـلـة).وقالت
اخـــرى( اتــمـــنى ان تـــكــون
ـهرجان هنـاك فسـحة في ا
شاركة ذوي االحتياجات
اخلاصة الدخال الـبهجة
والسرور الى حياتهم).
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(#رح_نطـيـرها) جلـذب اكبـر عدد
. شارك من ا

ـــديــر ــهـــرجـــان حتـــدث ا وعـن ا
الـــتـــنـــفـــيـــذي عــــبـــد الـــله نـــافع
ــهـرجـان لـ(الـزمــان) قـائـال(هـذا ا
يــقـام ســنـويــا ردا عـلى الــبـعض
الذي  وصف بـغـداد بانـهـا اسوء
بل اثــبت هـذا عــاصـمــة لــلـعــيش
ـــهـــرجـــان بـــان بـــغـــداد اجـــمل ا
عـــاصــمــة لـــلــعــيش فـي الــعــالم)
مــؤكـدا(لــديــنـا طــاقـات شــبـابــيـة
اثـبــتت ان بـغـداد افــضل واجـمل

عاصمة للعيش في العالم).
ـــهــرجــان حتــدث الــشــاب وعن ا
ـشـرف عـلى حـسـ نـزار احـد ا
ـهـرجـان قـائال(شـهـد فـعـالـيــات ا
هــذا الــعــام اقــبــاال شــديـدا عــلى
ــهـــرجــان مـن قــبل فـــعـــالــيـــات ا
العـوائل البغـدادية كـون هناك
اجنـــذاب كـــبـــيــر لـــلـــحـــيــاة

واحملــــــــبــــــــة والــــــــسالم)
هرجان واضاف(شهـد ا
مواهب شبابية مهمة
ــــــــــــــســـــــــــــرح فـي ا
ـــــــوســـــــيــــــــقى وا
والـغــنـاء اضــافـة
الـى مــــــعـــــارض
تـــشـــكـــيــلـــبـــيــة
وبـازار العــمـال
يـدويـة وعـرض

{ بـــومــــبــــاي (أ ف ب) - يــــســــاعـــد
ـتــطـوع أشـوك الـعــامل االجـتــمـاعـي ا
كـورمي عددا كـبـيـرا من االوالد الذين
يعـيشون في أحياء فـقيرة في مومباي
في مــــحـــــاربــــة فــــايـــــروس كــــورونــــا
باسـتخدام اكسـسوار غير عادي: زي
ـهـرج. وبـزي مـهـرج بـالـلـون األحـمـر ا
ــــســــاحـــيق الـــزاهـي ووجه مـــطــــلي 
جتـمـيل وشـعر مـسـتـعار بـألـوان قوس
ــديـر الــتـنــفـيـذي ــضي هـذا ا قـزح 
الــبـــالغ مـن الــعـــمــر  37 عـــامـــا أيــام
إجـازته فـي تـطــهـيــر األمــاكن الـعــامـة
وتــوزيع كــمـــامــات والــتــوعـــيــة بــوبــاء
كــوفــيــد-19. وقــال كـــورمي لـــوكــالــة
فــرانـس بـــرس ان (عــمـــال الـــبـــلـــديــة
يـرتـدون مـعـدات الـوقـايـة الـشـخـصـيـة
الـتي تـخـيف سـكـان االحـيـاء الـفـقـيـرة
خـــــصــــوصــــا االطـــــفــــال). وأضــــاف
كـنـني (بـاسـتـخـدام أزيـاء مـخـتـلـفـة 
نـشــر الـوعي دون إخـافــة الـنـاس. أنـا
قادر عـلى مـسـاعدتـهم قـليال). وخالل
ـاضي ارتـدى مالبس سـانـتا الـعام ا
ـــون كـــلــــوز ومـــيــــكي مــــاوس ودورا
وسبـايدرمان. لـكنه قال إن (شـخصية
هرج هي األكثر شعبية حتى اآلن).  ا
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لــكـــتـب مـــتـــنــوعـــة ونـــظـم هــذا
ــــهـــــرجــــان مـن قــــبـل شــــبــــاب ا
متطـوع حيث اسـتغرق االعداد
هـرجان ستـة اشهر ونحن لهذا ا
سعداء بوجود الـعوائل العراقية

في هذه الفعالية).
ــشـــرفــة هــاجـــر حــسن وقـــالت ا
ـــهــــرجـــان والول مـــرة (شــــهـــد ا
فعـاليـات فنيـة ومسـرحيـة وغناء
بـالـلـغــات الـعـربـيـة واالنـكـلـيـزيـة
والـــتــركـــيــة من خـالل الــكـــيــتــار
هرجـان يحمل رسالة والعود .وا
مـــــحـــــبـــــة وسالم الـى الـــــعـــــالم
ــــــــشـــــــرف عــــــــلي ).واضـــــــاف ا
هرجـان العديد من ناصر(شهـد ا
الـفـعـالـيـات الـبـغـداديـة من خالل
الـــتـــراث الـــشــعـــبي الـــبـــغــدادي

{ بـاريس (أ ف ب) - خلص تقرير
لـلمعهـد الفرنسي للـصحة والبحث
الـــطـــبـي إلى أن شـــرب الـــكـــحـــول
يـنـعـكس سلـبـا علـى الصـحـة حتى
بــكـــمــيــات صــغـــيــرة.وقــال مــعــدو
عـهد بعنوان الـتقرير الـذي نشره ا
خـبـرة جـمـاعـيـة عن سـبل تـقـلـيص
تأتـية من الكـحول الذي األضـرار ا
يـــســتـــهــلـــكه حــوالى  43مـــلــيــون
شـــــــخص فـي فــــــرنـــــــســــــا إن أي
اسـتهالك ولـو بكمـيات صـغيرة له
أثــر ســلــبي عــلى الــصــحـة. ولــفت
الـبـاحـثـون في الـتـقـرير الـواقع في
ــرفق بــســلــســلـة 700 صــفــحــة وا
تـوصيات إلى أن مستويات تناول
الـكحـول ال تزال مرتـفعة خـصوصا
لـــدى الــشــبــاب في فـــرنــســا حــيث
رتبـطة بالكحول شكالت ا تـودي ا
بـ 41ألـف شـخص سـنـويـا (بـيـنـهم
ألف امـرأة) بـكـلـفـة اجـتـمـاعـية 11
مـقـدرة بـ 118مـلـيـار يورو.وأوصى
مـعدو التقرير بتشديد قانون إيفان
الـصادر سنة  1991 بـشأن مكافحة
اإلدمــان عـلى الـتـدخـ والـكـحـول

اإلنـــقــاذ  96 جـــثـــة بــعـــد أيــام من
الـبحث قبل إلغاء الـعملية.وحظرت
ـائـية الـهـيئـة الـوطنـيـة للـمـمرات ا
الـداخـلـية اإلبـحـار لـيال في األنـهار
لـــلـــحـــد مـن احلـــوادث وتـــقــول إن
حتــمـيل الــسـفن بـعــدد من الـركـاب
ـة لـكن يــفـوق طـاقـتــهـا يـعــد جـر
الـقبطـان وأطقم السـفن يتـجاهلون

القانون.

واألحـــــوال اجلــــويــــة ووانــــعــــدام
الـــصــيــانــة إلـى حــوادث مــتــكــررة
ــمــرات لــلـــقــوارب الــنــهــريــة في ا
ـائـية الـنـيجـيـرية.وغـرق عـشرات ا
الـتجار عندمـا شطر قاربهم احملمّل
وغــرق في نـهــر الـنـيــجـر في واليـة
ـاضي. كـيـبي اجملـاورة األسـبـوع ا
وكـان القـارب ينقل  180 راكـبا جنا
عـشرون مـنهم فـقط. وانتـشل رجال

{ كــانـــو (نــيــجــيــريــا) (أ ف ب) -
أعــلن مــسـؤولـون أن  13 شــخـصـا
لــقـوا حـتــفـهم في واليــة سـوكـوتـو
بـشمال غرب نيجيريا عندما انقلب
قــارب يــقل مــدعــوين حلــفل زفـاف
بعد أسبوع من فقدان  150شخصا
فـي حـــادث آخــر مـن هـــذا الـــنــوع.
وكـــان الــقــارب يــقل  18 شـــخــصــا
عـائـدين من حـفل زفـاف في منـطـقة
شــاغــاري عــنــدمــا انــقــلب الــقـارب

اجلمعة. 
ـتـحـدث باسم وقـال مـحـمـد بيـلـو ا
حــكــومــة واليــة ســوكــوتــو إن 13 
شـخصا كانـوا مسافرين من دوروا
إلى قـرية جينغا لقوا مصرعهم في
حــادث الــقـارب).من جــهــته صـرح
الـنـائب احملـلـي مـايداوا كـاجـيـجي
إن (جـــمــيع الــركـــاب كــانــوا أفــراد
عــــائــــلــــة واحـــــدة وعــــائــــدين إلى
مــــنـــازلـــهـم بـــعـــد حــــضـــور حـــفل
الـــزفــاف). وقـــال كــاجــيـــجي (كــان
زورقـا صغـيرا مـحمال بـ  18 راكـبا
لـــكن لـم يــنـج ســوى خـــمـــســة و
إنــــــقــــــاذهـم). ويــــــؤدي االزدحـــــام

ـسـلـسل { لـنـدن (أ ف ب) - حـاز ا
الـتـلـفـزيـوني الـبـريـطـاني (أي ماي
ديـسـتروي يـو) الذي يـصـور تأثـير
اعـتـداء جـنسي عـلى شـابـة إشادة
نـاجـ وناجـيات مـن عنف جـنسي
فـي احلـــيـــاة الـــواقـــعـــيـــة.ويــروي
رشّح للعديد من جوائز سلسل ا ا
ية البريطانيـة التلفزيونية األكـاد
(بــافــتــا) الــتي وزّعت امـس األحـد
قـصة مدونة وروائـية شابة سوداء

نـاجــحـة جتـمع تـفـاصـيل االعـتـداء
الــذي تـعــرضت له أثـنــاء وجـودهـا
فـي حــانــة فـي لــنــدن مـع أصــدقــاء
لــهــا.وقــال كــاران تــريــبـاثـي وهـو
شــاب هــنــدي يـبــلغ من الــعــمـر 25
عـامـا تـعرض لـتـحـرش جـنسي في
سـلـسل غيّـر حـياتي). الـعـمل إن(ا
وأضــاف (أنه فــقط بــعـد مــشــاهـدة
الـــعـــرض أدرك أنـه كـــان ضـــحـــيــة
ــسـلـسل اعــتـداء جـنــسي). وهـذا ا

الـــذي بث عـــلى بـي بي سي وإتش
بـي أو عام 2020  كـتبـته وأخرجته
مــيــكـايــيال كــويل الــتي تـؤدي دور
بـطلته أرابيال. وهـو يرتكز إلى حد
كـبير عـلى جتارب احليـاة اخلاصة
بـــكــويل.في  12 حـــلــقــة تـــتــضــمن
مـشاهد قـوية صوّرت كـويل بشكل
صـريـح دون االكـتـراث بـاحملـرمات
مـواجهات عادية لكن عنيفة. ويثير
وافقة سلسل أسئلة حول فكرة ا ا
اجلـنـسـيـة خـصـوصـا في مـجـتمع
ـــثـــلـــيـــ ويـــضـــرب عـــلـى وتــر ا
حـــســـاس مع نـــاجــ مـن الــعـــنف
اجلــنـسي.وأشـار تــريـبـاثي إلى أن
(الـعرض سـاعده في إدراك أنه كان
ضـحــيـة بـعـدمـا حتـرش به رئـيـسه
فـي الــعــمل وطــلب مــنه خــدمــات).
وروى تــريـبـاثي وهــو مـثـلي (كـنت
أتـــســـاءل عــمـــا إذا كــان ذلـك فــعال
اعــتــداء جــنــســيــا ألنــني في تــلك
الــلـحـظـة كـنت أجتــمـد. لم أسـتـطع
بـــبــســاطــة الــقـــيــام بــأي شيء. لم

ــــقــــاومــــة). وأضــــاف أســــتـــــطع ا
ــســلــسل في اإلجــابـة (ســاعــدني ا
عـلى هـذا الـسـؤال) الفـتـا إلى (عدم
وجـود اعـتـراف قـانـوني فـي الـهـند
ـــكن أن يـــتـــعـــرض بـــأن الـــرجـل 
لـــلـــتــحـــرش اجلـــنـــسي). وقــال إن
ــســـلــسل مــنــحـــني الــشــجــاعــة (ا
لـلـتـحـدث عن أمـور كـانت جتـعـلني
عـرضـة للـخطـر) مـضيـفـا (أعطـتني
صــوتـا وأعـطـتـني لــغـة وأعـطـتـني
تـــعــابــيـــر ألحتــدث عن الـــتــحــرش
اجلـــــنــــسـي). وعـــــلم تـــــريــــبـــــاثي
ـسـلـسل من خالل مـناقـشـة عـبر بـا
وســـائـل الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
بـعـدمـا فشل في احلـصـول على أي
تــرشـــيح جلــوائــز غــولــدن غــلــوب
األمـيـركـيـة في آذار  رغم الـدعوات
ــزيـد من الـتــنـوع. ومع ذلك رشّح
ــسـلـسـل لـست فـئــات في جـوائـز ا
بـــافــتــا. ورشـــحت كــويـل عن فــئــة
ــثــلــة فــيـــمــا رشّح بــابــا أفــضـل 
ــثل إســـيـــيــدو عن فـــئـــة أفــضـل 

لـتـأديتـه دور صديق مـثـلي ألرابيال
والـذي تـعـرض هـو أيـضـا العـتـداء
جــنـسي خالل مـواعــدة رتّـبت عـبـر
تـطبيق غرينـدر. وقالت ماري ألبير
وهي صــحـافـيـة ونـاشـطـة نـسـويـة
فـــرنــــســـيـــة تـــبـــلغ  26 عـــامـــا إن
ـسلسل نال اإلشادة عن جدارة). (ا
وأوضـحت (ال أتذكـر أننـي شاهدت
قدار من قبل) عـرضا ملـهما بهـذا ا
مــضـيـفـة (أنه جـعـلــهـا تـشـعـر بـأن
ـطـالـبـة بـالـعـدالة هـنـاك مـا يـبـرر ا
بـشـأن االعـتـداءات اجلـنـسـيـة التي
تــعـرضت لــهـا).ولــفـتت ألــبـيـر إلى
(أنـــهــا بــعـــد مــشــاهـــدة الــعــرض
اسـتـجـمـعت الـشـجاعـة لإلبالغ عن
اعـتداءات تـعرضت لـها فـي شباط)
مـدركـة (أنـهـا لن تسـتـطـيع الـعودة
إلى حـياتها كما كانت قبل التحدث
عـن ذلك).وأبلـغت ألـبـيـر عن حاالت
عـــنف مـــنــزلـي واعــتـــداء جـــنــسي

وحترش في العمل.
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