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عـصابة تقوم ببيع الفتيات القاصرات
الـى اخلـارج حــيث  تـشــكــيل فـريق
ـتـهمـ وبـعد الـتـحري ـراقـبة ا عـمل 
ــعـــلـــومـــات اتـــضـح تــورط وجـــمـع ا
زيفة الـعصابة بعـمليات بيع العـملة ا
وتــرويـجـهـا في االسـواق) وتـابع انه
( نـصب كـمـ محـكم والـقـبض على
ــشـهــود وضـبط ــتـهــمـ بــاجلـرم ا ا
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بـحــوزتـهم مـبـلغ قـدره مـئـة ألف دوالر
مـزورة). وأعلنت خـلية االعالم االمني
اعـتقـال منـفذي تفـجيـر عجلـة مفـخخة
ــــحـــــافـــــظــــة فـي حي الـــــتــــأمـــــيـم 
نـينـوى.وقالت اخلـليـة في بيـان تلـقته
(الـــــــــزمـــــــــان) امـس ان (وكـــــــــالـــــــــة
االسـتخبـارات والتحـقيقـات االحتادية
تـــمـــكـــنت من الـــقـــاء الــقـــبض عـــلى
مـجموعة إرهـابية نفـذت تفجيـر عجلة
مـفخخـة في حي التاميم بـنينوى راح
واطن االبرياء) ضـحيتها عـدد من ا
مـؤكدا انه ( الـقبـض على اجملـموعة
ـنفـذة للـعمـليـة االجرامـية االرهـابيـة ا
ـكــونـة من ثالثـة مـتـهـمـ مع ضـبط ا
وكـرهم الـذي  فـيـة تـفخـيخ الـعـجـلة
ــســـتــخــدمـــة بــعــمـــلــيــة ـــواد ا مع ا
الــتــفــخــيخ). ونــفــذت قــوات احلــشــد
الـشعـبي و اجليش  عـملـية أمـنية في
زور نـهــر الـونـد بـإطـراف خـانـقـ في
ديرية مـحافظة ديالى. واضوح  بيان 
إعـالم احلشد امس ان (العـملية شارك
فــيــهـا قــيــادة قــاطع عـمــلــيــات ديـالى
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تـوقـعت الـهـئـيـة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة والـرصـد الزلـزالي
الـتـابعـة لـوزارة الـنقل  ان يـكـون طقس الـيـوم الـثالثاء في
نـاطق كافـة صحـوا وارتفـاع  فيـدرجات احلـرارة. وقالت ا
بيـان للـهيـئة تلـقته (الـزمان) امس ان (طـقس اليـوم الثالثاء
ـنـطـقـتـ الـشـمـالـيـة واجلـنـوبـيـة مع سـيـكـون صـحـوا في ا
ـنـطقـة الـوسطى يـكون ارتفـاع في درجـات احلرارة وفي ا
وال تغـيـير في درجـات احلرارة عن الطـقس غـائمـا جـزئيـا 
الــيــوم الــســابق) واضـــاف ان (طــقس يــوم غــد االربــعــاء
نطقت الوسـطى واجلنوبية صحوا ودرجات سيـكون في ا
ــنـطــقـة احلـرارة تــرتــفع قـلــيال عن الــيـوم الــســابق وفي ا
الشـمالـيـة يكـون الطـقس صـحوا مع بـعض الغـيوم) وتـابع
ناطق صحوا ان (طقس يـوم اخلميس سيكون في جـميع ا

مشمسا  وال تغير بدرجات احلرارة). 
وقـتـلت الـفـيـضـانـات واالنـهـيـارات الـطـيـنـيـة في سـريالنـكـا
ثالثة أشـخاص وفقـدان اثنان فـيما نـزح أكثر من خـمسة
ــيـاه الــطـرق االف شـخص عـن مـنــاطـقــهم.فــيـمــا غــمـرت ا
ــبـــاني بـــعــد أن واألنـــفـــاق وأحلــقت األضـــرار بـــبــعـض ا
ــــنـــــاطق في اجــــتـــــاحت األمـــــطــــار الـــــغــــزيـــــرة بــــعـض ا
ــانــيـــا.وأظــهــرت لــقــطـــات من مــديــنــة هـــيــنف في راين- أ

دينة. ويستفاليا الفيضانات التي اجتاحت ا

برتبة عقيد يشغل منصب معاون مدير
ـراقـبـة في اخملـابـرات  وذلك شــعـبـة ا
بـاطالق النار عليه في منطقة البلديات
ـــا ادى الســتـــشــهـــاده في احلــال  
ووفـقـا لـبـيان اصـدرته خـلـيـة اخلـبراء
الــتـكـتـيــكـيـة ان (مــجـهـولــ اغـتـالـوا
الـعقـيد ابـو علي نـبراس الـذي يعد من
كـبـار ضـباط اجلـهـاز ويـشغل مـنـصـبا
حـساسـا ويعد اسـتهـدافه خرقا امـنيا
يــطـال اهم جـهــاز اسـتـخـبــاري لـلـمـرة
قدم محمود ليث الـثانية بعد اغتـيال ا
من قـسم مـكـافحـة الـتجـسس في شـهر
ـــاضي). والــقـت قــوة امـــنــيــة  اذار ا
الـقـبض على عـصابـة لإلجتار بـالبـشر
ضــــبط بـــحــــوزتـــهم مــــئـــة ألف دوالر
مــزورة.وذكــر بــيــان امس أن (قــوة من
مـديـريـة مـكـافـحـة اجـرام بـغداد/ قـسم
االجتـار بالـبشر في الـكرخ تـمكنت من
الــقــاء الــقـبـض عـلى ثـالثـة مــتــهــمـ
لـقيـامهم االجتار بـالبشـر وبيع العـملة
زيفة) واشـار الى ان (عملية القبض ا
تـمت بـعـد تـوفـر مـعـلـومـات عـن وجود
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لــلــحـشــد  و الــلـواء 23 و الــلـواء 28
والـــــلـــــواء 110 وقـــــوة مـن اجلـــــيش
لـتطهيـر مناطق الزور) مـشيرا إلى ان
نطقة (الـعملية ستستمر حتى تأم ا
بـالكـامل). والقت مـفارز االستـخبارات
الــعـسـكــريـة الــقـبض عـلـى اثـنـ من
اإلرهــابــ حــاوال الـدخــول حملــافــظـة
كــركــوك لــلـتــواصل مع خـاليـا داعش.
واشـار بـيـان امس الـى ان (مـعـلـومات
دقــيـقـة  تــزويـدهـا من قــبل مـديـريـة
االســتـخـبـارات الـعــسـكـريـة في وزارة
الـدفاع الى مفاصلهـا االستخبارية في
شـتـركة في تـقـدم للـعـملـيـات ا ـقـر ا ا
اكــدت مـــحــاولـــة اثــنــ من كـــركــوك 
اإلرهـابـي دخـول احملـافظـة لالتـصال
بـــخاليـــا داعش هـــنــاك) واضـــاف ان
(مـفارز شعبة االستخبارات العسكرية
في الـفرقة الثامنة قامت بنصب كمائن
لــهــمـــا في ســيــطــرة الــتــون كــوبــري
وسـيـطـرة تركالن  وتـمـكـنت من الـقاء
وجب مذكرة قبض القبض عليهما  

ادة 4 إرهاب).  وفق أحكام ا
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اجلــاري مـقـلـقـا وبـعـدهـا  رصـد
مـــســـتـــويــات قـــيـــاســـيــة فـي عــدد
االصــابــات خالل شــهـري نــيــسـان
ـاضـيـ جتـاوزت ثـمـانـيـة وايـار ا
االف إصـــــــابــــــة يـــــــومــــــيـــــــا وفق
الـــفــحـــوصــات اخملــتـــبــريـــة الــتي
جتــريـهـا الـوزارة) مــشـيـرا الى ان
ـوقف الوبائي فـي حتسن واكثر (ا
ـاضـيـة اســتـقـرارا من االسـابـيع ا
بــــعـــــد ان ســــجل نـــــصف مــــعــــدل
االصــابــات الـتي كــانت تــرصـد في
مـنـتـصف نـيسـان وايـار إذ جتاوز
مــــعـــدل االصــــابـــات اربــــعـــة االف
إصـــابـــة يـــومــيـــا لـــكـــنـــنــا بـــرغم
انــخـفــاضـهـا ال نــزال نـرى تــأثـيـر
ظـــهـــور مـــتــغـــيـــرات الـــفـــايــروس
وتــخـفــيف االجـراءات الـتــقـيــيـديـة
وضـــعف االقـــبــال عـــلى الــلـــقــاح)
مــسـتــدركـا (لــو كـان هــنـاك الــتـزام
بـالــتـدابـيـرالـوقـائـيـة واالحـتـرازيـة
ـوقف ـمــكن ان يـكـون ا لــكـان من ا
ـا هـوعـلـيه االن الــوبـائي افـضل 
بكثير إذ نرى االن زيادة في حركة
والت وعدم االسـواق التجـارية وا
ارتداء الكمامات وعودة التجمعات
وضـعف االلتزام بتعليمات التباعد
االجــتـمـاعي). فـيـمــا اعـلـنت هـيـئـة
ـال الــنـزاهــة الــعـامــة  عن هـدرٍ بــا
الـعـام في مـعـامالت الـصـرف ألزمة
كـــــــورونــــــــا في مــــــــحـــــــافـــــــظـــــــة
الـديوانيـة.وقال بيان لـلهيئـة تلقته
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ـــواد عــــاودت اســــعــــار الــــســــلـع وا
الـغذائيـة االرتفاع مـجددا نتـيجة عدم
الـسـيـطـرة  على سـعـر صـرف الدوالر
الـذي يشهد تذبذبـا برغم حتديد سعر
ـركزي  فـيـما الـبـيع من قـبل الـبـنك ا
ـان  من استمـرار ما وصفه حـذر البر
ـارسه بــالــدوالر الـتــخـريــبي الــذي 
مـزاد العملة واستحواذ مجموعة من
بـيعات لـتحقيق الـتجار عـلى حصة ا
أرباح ومكاسب على حساب الشعب .
وقـالت النائبة عالـية نصيف في بيان
امـس ان (ارتفاع أسعـار الدوالر برغم
ــبـيـعــات الـعــالـيـة لــلـمــزاد  سـبـبه ا
ــبــيــعــات مـن قــبل ثالثــة احــتـــكــار ا
تـلكون مصـارف معروفة أشـخاص 
وهـؤالء يحصلون على احلصة األكبر
ــبــيـعــات بـالــتـواطــؤ مع بـعض من ا
الفاسدين) على حد تعبيرها  مشيرة
الى (اسـتـحـواذ الـتـجـار الـثالثـة على
بـيعـات إذ حصل األول مـعظم هـذه ا
تلك ثالثـة مصارف على 850 الـذي 
مــلــيــون دوالر الـتـي بـاعــهــا الــبـنك 
والـثاني على 264  مـليـون دوالر اما
الــثـالث فـكــانت حـصـته 200 مــلـيـون
دوالر). مـــؤكـــدة ان (هـــؤالء فـــرضــوا

ـزاد خالل الـشـهـور سـطــوتـهم عـلى ا
ـاضي الــثالثــة األخــيـرة من الــعــام ا
ألنهم الـتي سـبقت رفع سـعر الـدوالر 
كــانـــوا عــلى درايــة بــأنـه ســيــرتــفع
وبــالـتــالي حــصـلت مــصـارفــهم عـلى
مـلياري دوالر تقـريباً ليـقوموا بإعادة
بـيعه بعد رفع سـعره من قبل الدولة).
وتـسبب سـعر الـصرف من جـديد الى
ـواد الغـذائـية مـوجـة غالء بـاسعـار ا
ـفرد. وسـجلت فـي اسواق اجلمـلة وا
ـركزي بـورصة الـكفـاح واحلارثـية ا
 149ألـفا و 600 ديـنار مقـابل كل مئة
دوالر  بـيـنمـا استـقرت اسـعار الـبيع
في مـحال الصيرفة باألسواق احمللية
 عـــنــد  150 ألـف ديــنـــار واســـعــار
الــشـراء عــنـد  149 ألـف ديـنــار.وقـال
لـفـيف مـن جتار اجلـمـلـة في تـصـريح
ــــــواد امـس إن (اغــــــلب اســــــعــــــار ا
الـغذائـية تـتأثـر طرديـا بارتـفاع سـعر
ـــواد تــاتي عن الـــدوالر  كــون تــلك ا
وبـالـتـالي فأن دفع طـريق االسـتـيراد 
فـواتـيـرهـا يـكـون بـالـدوالر). وال يـعـد
ارتـفـاع الـدوالر االول من نـوعه لـكـنه
اضيـة وتكاد ـدة ا االعـلى مقـارنة با
راكز الـتجاريـة تخلو من األسـواق وا
ــــتــــبــــضــــعــــ بـــســــبـب اإلربـــاك ا
االقـتـصـادي من االرتـفـاع اجلـديـد في

ــــــواد الــــــغــــــذائــــــيــــــة أســــــعــــــار ا
ـواطـنـون بـشـكل وغـيــرهـا.ويـشـكـو ا
ـواد مــتـواصل من ارتــفـاع اســعـار ا
فـي ظل ضعف الرقـابة على االسواق.
وأصـــــدر الـــــبـــــنك  قـــــراراً يـــــتـــــيح
للمواطن فرصة شراء الدوالر. وذكر
بـيـان للـبنك تـلـقته (الـزمان) امس انه
(لــغـرض تـســهـيل إجــراءات حـصـول
ـــواطـــنـــ عـــلى الـــدوالر ألغــراض ا
الـسفر والدراسة والعالج في اخلارج
يـعلن البنك عن تلبية طلباتهم لشراء
الـــــدوالر لـألغـــــراض أعاله مـن خالل
تــغـذيـة بـطـاقـات الــدفع االلـكـتـرونـيـة
ـاستر كارد والفيزا كارد) مؤكدا ان ا
(الـبيع عبر البطاقات سيكون بالسعر
الـرســمي احملـدد في نـافـذة الـعـمـلـة).
أوضـــحت وزارة الــزراعــة بـــدورهــا 
أسـبـاب أرتـفاع الـبـيض والـدجاج في

األسواق احمللية. 
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة حـمـيد وقـال ا
الـنـايف في تصـريح تابـعته (الـزمان)
امـس ان (الـــوزارة دعت لـــتــــســـهـــيل
حــركــة نــقل الــدجــاج والــبــيـض بـ
احملــافــظـات مع اســتــمـرار الــلــجـان
الـبـيـطـريـة بـعـمـلـيـة االعـدام والـطـمر
صابة بـانفلونزا بـالنسبة لـلدواجن ا

الطيور).
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نــــعى جـــهــــاز اخملـــابـــرات الــــوطـــني
الـعراقي العـقيد نبـراس فرمان الذي 
اغـتــيل بـنـيـران مـسـلــحـ يـسـتـقـلـون
عـــجــلـــتـــ احــداهـــمـــا في مـــنــطـــقــة
الـبلـديات.وقـال اجلهاز في بـيان تـلقته
(الـزمـان) امس ان (الـشـهيـد كـان مـدير
مــخـابــرات الــرصـافــة ويـشــغل قــبـيل
ـة اغـتـيالـه منـصب مـعـاون مـدير جـر
ــــراقــــبــــة في اجلــــهـــاز) وتــــابع ان ا
ــســلــحـة (الــراحل قــاوم اجملــمــوعــة ا
وتـــبـــادل مــعـــهم اطالق الـــنــار اال ان
مـسـلـحـا في عـجـلـة نـوع بـيـكب يـحمل
بـندقية  سدد عليه اطالقات عدة اردته
شــــهــــيـــداً فـي احلـــال). ونــــفت وزارة
الـداخلية اغـتيال مدير قـسم الشائعات
فـي الـوزارة.وقــالـت الـوزارة فـي بــيـان
امـس ان (نــنـــفي مــا تـــداولــتـه بــعض
الــوسـائل بــشـان اغــتـيــال مـديــر قـسم
مـحــاربـة الـشـائـعـات الـعـمـيـد نـبـراس
مـحمد علي). واغتال مسلحون ضابطا

ـلـيـار وجـود هــدرٍ مـلـيـار ونـصف ا
ديــــــنــــــارٍ) وتـــــــابع ان (نـــــــتــــــائج
ــكــتب ولــدى ومـــخــرجــات عــمـل ا
عـــرضــهــا عـــلى احملــكــمـــة مــعــززة
برزات في محضر ضبط بـاألدلة وا
أصـولي قادت إلـى إصدار احملـكمة
أمـر استـقدام بحق رئـيس وأعضاء
ادة ُـشتـريات وفق أحـكام ا جلـنة ا

340 مـن قـانــون الـعــقـوبــات). كـمـا
ـفـارز االمـنـيـة اكـثـر من ضــبـطت ا
ثالثـة ماليـ عـلـبـة دوائـيـة مـهـربة
ومــنـتــهـيـة الــصالحـيــة في بـغـداد.
وذكــر بـيـان امس ان (مـفـارز جـهـاز
األمـن الـــوطـــني وبـــاالشـــتـــراك مع
مـفـارز وزارة الـصـحة  تـمـكـنت من
ضـبط اكـثـر من ثالثـة ماليـ عـلـبة

(الـزمـان) امس ان (مالكـات الـهـيـئة
تـمكنت بعد انتقـالها إلى مستشفى
الــــديــــوانـــيــــة الـــعــــام من ضــــبط
األولـيـات ومعـامالت الصـرف ألزمة
كورونا البالغة قيمتها نحو خمسة
مـليارات دينارٍ وذلـك لوجود شبهة
هـدرٍ لـلمـال الـعام فـيـها) مـبـيـنا ان
(الــتــحــقــيــقــات األولــيـة قــادت إلى

دوائـية مهـربة ومنـتهيـة الصالحية
نصور) نطـقة ا ذاخر  في احـد ا
وتـابع ان (عملية الـضبط تمت بناءً
عـلى مـعلـومـات استـخبـاريـة دقيـقة
ـــوافـــقــات وبـــعـــد اســتـــحـــصــال ا
الــقـضـائـيـة) مــشـيـرا الى (تـسـلـيم
ـضبوطات الى اجلـهات اخملتصة ا

 .( لغرض اتالفها اصولياً
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{ عـمان- ( اف ب): أعلن مصدر أمني أردني
لــوكـالــة فــرانس بــرس مـســاء األحــد "عـودة
الـهدوء" إلى منطـقة ناعور" جنـوب عمان بعد
وقـوع "أعمال شغب" و"إطالق نار في الهواء"
و"حـرق اطـارات" احتـجـاجا عـلى فـصل نائب
ـنطـقة.ولكن من مـجلس الـنواب يـتبع لـهذه ا
ـنـطـقـة قـوات الــدرك مـا زالت عـنـد مــداخل ا
ـــنع أي حـــيث وضـــعت نـــقــــاط تـــفـــتـــيش 
جتـاوزات.وكان مـصدر أمـني أردني أعلن في
وقت سـابق األحـد جتـدد "أعمـال الـشغب" في
مـنطقة ناعور بعد ساعات من فصل نائب من
مـجـلس النـواب وبـعد يـوم من إصـابة أربـعة
عـنـاصـر أمن في أحـداث نـسـبـهـا شـهود إلى
ـملكة" الرسمية أنـصار النائب.ونقلت قناة "ا
بـدورها عن مـصدر أمني قـوله: "يتم الـتعامل
مـساء األحد مع أعـمال شغب وإطالق نار من
مـجموعة من األشـخاص في (منطـقة) ناعور"
بجنوب عمان.وأعلنت مديرية األمن العام في
بـيـان فجـر األحد أن أربـعـة من عنـاصر األمن
جـرحوا مـسـاء السـبت في "أعمـال شغب" في
مـنطـقـة ناعـور جنـوب عـمان قـام بهـا حسب
شـهود عيان أنصـار النائب أسامـة العجارمة
الـذي كـانت قد جـمـدت عضـويـته من اجمللس
ـدة عـام بسـبب "تـطاوله عـلى هـيبـة مـجلس
الـنـواب".وصوت مـجـلس النـواب األحـد على
فـصل الــعـجـارمـة من مـجــلس الـنـواب حـيث
صوت  108 نـواب مؤيدين من مـجموع 119
حـضــروا جـلـســة اجملـلس.ونـقل الــبـيـان عن
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تـجاوزيـن في بلـدية اخلـاص بـتمـليـك ا
الـناصـريـة حيـدر جبـار يـوسف وتعـي
وائل عـزران غـزاي بـدال عـنه) واضـافت
ان (امــر الــتــغــيـيــر شــمل مــديــر امالك
الـبلدية حازم موحـان خلي وتعي علي
عـبد الـرحمن بـدال عنه). واطـلع احملافظ
عــلى مــشــروع تـأهــيل شــوارع مــديــنـة
الــنـاصــريــة.وقـال اخلــفــاجي في بــيـان
تـلقته (الزمان) امس ان (ادارة احملافظة
ــيـداني تـعــمل عــلى تـطــبـيق الــعـمل ا
ـســتـمــرة والـتــقـو الداء ـتــابـعــة ا وا
ـنــاط بـهـا تـنـفـيـذ مـشـاريع الـشـركـات ا
خـدمية). وفي بغداد نظم موظفو وزارة
الـثــقـافــة والـسـيــاحـة واآلثـار  وقــفـات
احـتجـاجية غـاضبـة أمام مـبنى الوزارة
للمطـالبة بإقالة الوزير في شـارع حيفا 
حـسـن نـاظم ومـسـتـشـاريه  بــسـبب مـا
ـشاكل وصـفوف اخـفاقـهم في معـاجلة ا
ابـــــرزهـــــا  زيـــــادة الـــــرواتـب واطالق
الــعالوات وتـثــبـيت اصــحـاب الــعـقـود.
وقـــال شـــهــود عـــيـــان امس (مـــوظـــفي
الـوزارة نـظـمـوا تـظـاهـرة حـاشـدة امـام
مــبــنى الــوزارة فـي مــنــطــقــة الــعالوي
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اغــلـق مــتـــظــاهـــرون جـــســري قـــضــاء
ـحافظة ذي قار لليوم الثامن اإلصالح 
وكـذلك الدوائر احلـكومية عـلى التوالي 
لـلمـطالـبة بـتحـس واقع اخلـدمات في
الـقـضاء.وقـال شهـود عـيان في تـصريح
امس ان (احملـتـجـ أغـلـقـوا اجلـسـرين
بـاإلطـارات احملتـرقـة وتـنظـيم مـسـيرات
وسط الــقـضــاء لــلــمـطــالــبــة بـتــغــيــيـر
ـشاريع ـسـؤول وشـمـول القـضاء بـا ا
اخلـدمية بعيـدا عن احملسوبية) مـشيرا
ــتـظـاهـرين هــددوا بـخـطـوات إلى ان (ا
تـصـعـيـدية لـلـضـغط عـلى احلـكـومة من
أجل االسـتجـابة إلى مـطالـبهم). واصدر
احملــافظ احــمــد غــني اخلــفــاجي امــرا
اداريــا بــتــغــيــيــر مــديــر امالك بــلــديــة
الـنـاصـرية ومـسـؤول قرار  25 اخلـاص
ـتـجاوز عـليـها بـتمـلـيك قطع االراضي ا
في بـلـديـة الـناصـريـة.وجـاء في  وثـيـقة
صــادرة عن ديـوان احملــافـظـة  اطــلـعت
عــلــيـهــا (الــزمــان) امس ان (اخلــفـاجي
اصـدر امـرا بـتـغـيـيـر مـسـؤول قـرار 25
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أعــلـنـت هـيـئـة الــبـحث والـتـطـويـر
الـــصـــنــاعـي الــتـــابـــعــة إلى وزارة
ــعــادن عن حــصـول الــصــنــاعـة وا
مــركــز بـحــوث ابن الــبـيــطــار عـلى
بــــراءة إخـــــتــــراع من اجلـــــــــهــــاز
ــركــزي لـلــتــقــيـيـس والـســيــطـرة ا
الـنوعية موسومة ( حتضير مُطهر
نــــبــــاتي صــــديـق لــــلـــبــــيــــئــــة من
ـائي ألوراق نــبـات ُــسـتــخــلص ا ا
ُـــســـتــزرع ـــيـــنــا الـــشـــجـــيــري ا ا

بالعراق ) .
وتـهـدف إلى حتضير مُطهر ومُعقم
ائي ذات األصل ُسـتـخـلص ا مـن ا

ـــيـــنــا الـــنـــبـــاتـي ألوراق نـــبـــات ا
ُـطـهـر ومُـعـقم الــشـجـيـري مُـشـابـه 
ُــضــادة الــديــتـــول في فــعــالــيــته ا
ُـمـرضـة حيث لألحـيـاء اجملـهـريـة ا
ُطـهر أظـهرت الـنتـائج أن فعـاليـة ا
ينـا الشـجيري جـيدة جداً لـنبـات ا
ُــقـــارنــة لــفـــعــالـــيــة الـــديــتــول بـــا
كـلوروزايـليـنول عـند مُـقارنـتها مع
ُـــطــــهــــر الــــنــــبــــاتي ــــاذج مـن ا
ـائي وبـتـركـيـز 2 لــلـمُـسـتـخـلـص ا
ـــئــــة من حــــيث الــــفــــعـــالــــيـــة بــــا
الــبــايـولــوجــيــــة مع الــديــتـول ذو
ـادة الـفـعـالـة (الـكـلـورزايـلـيـنـول) ا
ئة على سـطح مكتبي بـتركيز 2 بـا

مُلـوث .

ُــطــهـر الــنــبـاتي َ تــقـيــيم ا وقـــد 
بــدائـــرة الــبــيــطــرة وأثــبتَ انه ذو
فـعالـية جـيدة وأفـضل من الـديتول
ادة الفعالة (الكلوروزلينول) ذي ا
ــركـز كــمــا بـيــنت نــتـائج تــقــيـيم ا
الـــوطـــني لـــلـــرقـــابـــة والـــبـــحـــوث
الـــدوائــيـــة في وزارة الـــصــحــة أن
ـيـنـا ـائي لــنـبـات ا ُــسـتـخـلص ا ا
الــشــجــيــري فــعــال جــداً ومُـطــابق
لـلـمُـواصـفـات الـدستـوريـة كـمُـطـهر
َ إجــراء ومُـــعـــقم نـــبـــاتي حـــيـث 
ايكروبـي للمادة الـفعالة الـتقيـيم ا
ووجــد أن أعـلى تـخـفـيف يـعـمل به
 1.10  وهـي نسـبة تـفوق الـديتول

ادة الفعالة. ذو ا
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ؤمل  ان يـصل الـيوم الـثالثاء مـن ا
الـى بــــغــــداد وزيـــــر اخلــــارجــــيــــة
الــبـريــطـاني دومــنـيك راب  لــبـحث
حـمـايـة الـبـعثـات الـدبـلـومـاسـية في
الـعـراق من الـهـجـمـات الـصـاروخـية
ـــتــحــدث بــاسم ـــتــكــررة . وقــال ا ا
اخلـارجية أحمد الصحاف في بيان
مــقـتــضب تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(راب سـيـلـتـقي خالل زيـارتـه رؤساء
اجلــمـهـوريـة بـرهم صـالح والـوزراء
مـــصـــطـــفى الـــكـــاظــمـي و مــجـــلس
الـنواب مـحمد احلـلبـوسي والوزير
) مــؤكــدا ان (الــزيــارة فــؤاد حـسـ
تــسـتـغـرق يـومــاً واحـداً). وبـحـسب
مـراقب  فـان الـوزيـر سـيـناقش مع
ــســؤولــ في بــغــداد الــهــجــمـات ا
الـصاروخية التي تستهدف البعثات

الدبلوماسية 
وكـذلك تنسيـق التعاون في اجملاالت
االخـرى  والســيـمـا تــدريب الـقـوات
احملـلية وتقد االستشارة للحكومة
فـي مــا يـــخـص الــدعـم ضــمـن اطــار

ـكــافـحــة بـقــايـا الــتـحــالف الــدولي 
داعـش. وكـــــان راب قــــــد اعـــــلـن أنه
حتـدث هــاتـفـيـاً مع الـكـاظـمي وذلك
ـقـررة الى بـغـداد.وقال قـبل زيـارته ا
راب فـي تغريدة على تويتر (حتدثت
مـع رئيس الوزراء بـشأن التـهديدات
نطقة) واضاف ان الـتي تستهدف ا
(هــذه الــهــجــمــات تــقــوض ســيــادة
الـقـانـون ورغبـة الـشـعب في حتـقيق

السالم واالستقرار). 
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دومنيك راب

نبراس فرمان

الــوزاريــة كــافــة وفي مــقــدمــتــهــا أمـر
( ـوظف الـهيـكليـة اجلائـر واستبـعاد ا
مــشــددا عــلـى (ضــرورة تــعــديل رواتب
ـوظــفـ و مــنح مـخــصـصـات جـمــيع ا
ـة ألسـرنـا الـتي تـضــمن احلـيـاة الـكــر
تــعـاني شــظف الـعــيش في ظل ارتــفـاع
اســعـار صــرف الـعــمـلــيـة) مــطـالــبـا بـ
(تــخـــصـــيص قـــطع أراضي ســـكــنـــيــة
ـــنـــتـــســبـي الـــوزارة أســـوة بــوزارات
ومــؤسـســات ودوائــر الـدولــة االخـرى 
دنـية االحتادي واقـرار قانـون اخلدمـة ا
بـعد تـعـديله وإعـداد سُلم رواتب جـديد
يـتـمـاشى مع وضع الـعراق االقـتـصادي
وكـــذلك الـــعــمل عـــلى اطـالق الــعالوات
والـتـرفـيـعـات وبـأثـر رجـعي واحـتـساب
وظف الـشهـادات الـتي حصل عـلـيهـا ا
ن يـروم إكــمـال ــمـانــعــة  ومــنح عـدم ا
دراسـته) داعـيـا احلكـومة الـى ( تثـبيت
ن مضى ـتعاقدين وإضافة خدمتهم  ا
عـلـى تـعـاقـدهم أكــثـر من ثالث سـنـوات
واثــبت الــكــفــاءة  وفي حــال تــســويف
ـطالب سيـكون لنا خـطوات تصـعيدية ا

شروعة).  ال نتزاع احلقوق ا

يـتوسطهم الوكـيل األقدم جابر اجلابري
وعــددا من رؤسـاء األقــسـام والــشـعب 
للمطالبة بأقالة الوزير ومستشاريه بعد
ــشــاكل الـتي اخــفـاقــهم في مــعــاجلـة ا
ـتمـثلـة بزيادة وظـفون ا يـعاني مـنهـا ا
ـــتـــدنـــيـــة وعـــدم اطالقـــات الـــرواتب ا
الـــعالوات والـــتـــرفـــيـــعـــات فـــضال عن
تــهـمــيش مــطـالب اصــحــاب الـعــقـود)
مـؤكـدين ان (الــوقـفـة طـالـبت احلـكـومـة
بـــــرفع الـــــظـــــلم واجلـــــور الـــــذي حلق
ــوظـفـ وبــعـد أن كـلَت أيــديـنـا من بـا
طـرق أبــواب مـسـؤولي الــدولـة ومـنـهم
الـوزراء والـنـواب ودون نتـيـجـة  سوى
مـخـاطبـات شـكـلـية ووعـود ال تـتـحقق).
واصـدرت تنسـيقيـات تظاهـرات موظفي
الـثـقـافـة بيـانـا تـخـاطب فـيه الـرئـاسات
ـــا وصــفــته الــثالث النـــقــاذ الــوزارة 
بالنــهـــيــار). وقــال الـــبــيـــان ( نــطــالب
بـاستِقالة الوزير مع مستشاريه لفشلهم
فـي إدارة الــوزارة  وتـــمـــشـــيـــة امـــور
الـوزارة من قبل جلـنة الـثقـافة الـنيـابية
حلـ ترشيـح شخصـيات كفـوءة تتولى
ــنــصب  اضــافــة الى إلــغــاء األوامــر ا

—cM  wB  ≠ œ«bG

ية عن اعـربت منظمة الصـحة العا
وقف الوبائي قـلقها العميق ازاء ا
لــكــورونـا في الــعـراق  مــؤكـدة أن
انـتـهـاء اجلـائـحـة مـرهـون بـالـتزام
ــواطــنــ بـالــتــدابــيـرالــوقــائــيـة ا
وزيــادة الــتـطــعـيم فــيــمـا ســجـلت
وزارة الـــصــحــة والـــبــيــئــة 4129
اصـابـة بـالفـايـروس وشـفاء 4652
حـالـة وبـواقع  28 وفـاة فـي عـموم
ـــوقف الـــوبـــائي الـــبـالد. واشـــارا
الــــذي اطـــلـــعـت عـــلـــيه الــــيـــومي 
(الــــــــزمـــــــان) امـس الى ان (عـــــــدد
الـفـحوصـات التي اجـرتهـا الوزارة
لـــعـــيـــنــات مـــشـــتـــبه اصـــابـــتـــهــا

بـالفـايروس بـلغت  40 الـفا  اذ 
رصـــد  4129 اصـــابـــة في عـــمــوم
احملـافـظـات) واضـاف ان (الـشـفـاء
بــــــلغ  4652 وبــــــواقع  28 وفـــــاة
جــديـدة) وتــابع ان ( اكــثـر من 17
الـف شخص تـلـقى جـرعات الـلـقاح
نتشرة ـضاد في منافذ التـلقيح ا ا
فـي بـغـداد واحملــافـظـات). بـدوره 
نظمة في العراق احمد ثل ا قال 
زويـــــــ فـي تـــــــصـــــــريـح امس إن
ـر ــوقف الـوبـائـي في الـعـراق  (ا
ــــراحل عــــديــــدة إذ كـــان نــــسق
الــزيــادة الــتي  تــسـجــيــلــهـا في
اإلصــــابــــات والــــوفــــيــــات في اول
اســـبــوع من شــهـــر شــبــاط الــعــام
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ــديـــريــة عـــامــر الــنـــاطق اإلعالمـي بــاسـم ا
الـســرطـاوي قــوله إن "قـوة أمـنــيـة تــعـامـلت
مــســاء الـســبت مع أعــمــال شــغب وإحـراق
مركبات وإطالق عيارات نارية في الهواء قام
بــهــا مـــجــمـــوعــة أشــخـــاص في مــنـــطــقــة
نــاعـور".وأوضح إنـه "نـتج عـن تـلك األعــمـال
إصـابـة أربـعـة من رجـال األمن الـعـام وجـرى
ـــســـتـــشـــفـى وهم قـــيـــد إســـعـــافـــهم إلـى ا
الـعالج".وصوت مجـلس النواب األردني على
فـصل الـنـائب اسـامة الـعـجـارمـة من مـجلس
الـنواب في جلـسة خصـصت لبحث تـداعيات
أحـداث السبت.وطالب رئـيس مجلس النواب
نـعم الـعـودات من النـواب الـتـصويت عـبـد ا
وقــوفـا حــيث وقف وصـوت  108 نــائـبـا من
مـجـموع  119نـائـبـا حضـروا اجلـلـسـة على
فـصل العجـارمة. وقـال العودات في كـلمة في
بـدايــة اجلــلـســة إن انــعـقــاد هــذه اجلـلــسـة
الــطـارئــة يــأتي بــنـاء عــلى "طــلب مــقـدم من
ـوقع ـذكـرة ا ـوجب ا االغـلـبـيـة الــنـيـابـيـة 
عـليهـا نواب لـلنظـر في التداعـيات واألحداث
األخــيــرة".واضــاف "مــا شــهــدته ســاحــتــنـا
الـوطنيـة من مظاهـر مؤسفـة على مدى األيام
ـانا بضرورة ـا يزيدنا ا اضية إ الـقليلـة ا
فـرض سيـادة القانـون للـحفـاظ على وحـدتنا
ومـكـتــسـبـاتـنــا الـوطـنـيــة والـدفـاع عن أمن
واســتـــقــرار بـــلــدنـــا في جـــمــيع الـــظــروف
واألحـوال".وبحـسب الدستـور يفـصل النائب
من عضوية مجلس النواب بقرار من اجمللس

الـذي هو منتسب اليه وبأكثرية ثلثي أعضاء
اجملــلس الـذي يــتـألف من  130نــائـبـا.وذكـر
شــهـود عـيــان أن الـذين وقــفـوا وراء أحـداث
"الــشــغب" الــتـي وقــعت مــســاء أمس هم من
أنـصار النائب أسامة الـعجارمة الذي جمدت
ـدة عـام بـعد ـاضي  عـضـويته في  27 أيـارا
إتـهامه ب"التطاول على هيبة وسمعة مجلس
الـنواب" ما حدا بالنـائب الى تقد استقالته
اضي. ووقـعت مشادة كالمـية ب األربـعاء ا

الـنـائـب اسـامـة الـعـجــارمـة ورئـيس مـجـلس
ـــنــــعم الـــعـــودات في 24 الـــنـــواب عـــبـــد ا
أيـار/مايـو بسبب إنـقطـاع التيـار الكـهربائي
قـبـل ثالثـة أيـام فـي الـعـديــد من مـحــافـظـات
ــمــلـكــة.وأصــر الــنــائب عــلى ان إنــقــطـاع ا
الــكـهــربــاء كـان الــهــدف مـنه وقـف مـســيـرة
حـاشدة لـلعشـائر األردنـية الى عـمان لـنصرة
الـقضـية الـفـلسـطيـنـية حـيث لم يـستـطيـعوا
الـتزود بـالوقود في احملـطات بـسبب انـقطاع

ــاذا دب  الــرعب في الــكــهــربــاء. وتـســاءل "
قـلـوب الـعـمالء?".وقـالت وزارة الـداخـلـية في
بـيان األحـد إن "أي جتاوز عـلى القـانون وأي
اعـتداء على مرتـبات جهاز األمن الـعام سيتم
الـتـعـامل مـعه بـحـسم وحـزم وفـقـا لـلـقـانـون
ــــواطــــنــــ ـــــا يــــحــــفـظ أمن وأمـــــان ا و
ــمـتــلـكــات الـعــامـة وأمن ـتــلـكــاتـهم وا و
وسالمـة مرتبـات األمن العام الـذين يسهرون

على إنفاذ القانون وحفظ األمن والنظام".

االمن االردني
في حالة تأهب
عقب اعمال
شغب في
منطقة ناعور 
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ـنــتـخب الــوطـني بــكـرة الــقـدم أمس حــقق ا
االثنـ الفـوز على مـنتـخب كمـبوديـا باربـعة
ـباراة الـتي جرت اهـداف مقـابل هدف في ا
ــنـــامــة عـــلى مـــلــعـب احملــرك فـي مــديـــنـــة ا
بـــالــــبــــحـــريـن وذلك ضــــمن مــــنـــافــــســـات
ـؤهـلة الى ا اسـيا ـزدوجة ا الـتصـفيـات ا

وكأس العالم 2022.
وسـجل اهـداف الـلــقـاء من اسـود الـرافـدين
الالعــبــون مـهــنــد عـلي فـي الـدقــيــقـة االولى
وبـشار رسن في الـدقيـقة  23 وعـلي عـدنان
من ضـربـة جــزاء في الـدقـيـقـة  27 وصـفـاء
هـادي في الــدقـيـقـة 90 + 4 بـيــنـمـا سـجل
هـدف كمـبوديـا الوحـيـد الالعب سوم نـيازل

بالدقيقة 56.
وتــصـدر الـعـراق مــؤقـتـاً تـرتــيب اجملـمـوعـة 
بـرصيد  14 نـقطة من ست مبـاريات مقابل
من خـمس مباريات 9 نـقطة لـلبحرين و 12

إليران و 5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.
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أعـــلــن رئـــيس هـــيـــئـــة رعـــايــة ذوي
االعـاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة في
وزارة العـمل والشؤون االجـتمـاعية
عصام عـبداللـطيف التـميمي اطالق
ــعـ الــدفـعــة اخلـامــسـة من راتب ا
تفرغ في بغـداد واحملافظات. وقال ا
الـتـمـيـمـي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (الــهــيـــئــة اكـــمــلت جـــمــيع
تـعـلـقـة بـاطالق الراتب االجـراءات ا
للمستـلم سابقا ولـلشمول اجلديد
لــعــام 2019 الـــذين لم يـــتــســـلــمــوا
رواتب االشهـر االربعـة االولى ضمن
ـستـفيدين ـاضية) ,داعيا ا الدفـعة ا
ـنـافـذ الصـرف لـتـسلم الى (الـتوجه 
ــالــيــة). وتــســعـد مــســتـحــقــاتــهـم ا
ركزي الوزارة بـالتعـاون مع البـنك ا
ـالي لدعم الطالق مـبادرة الـشـمـول ا
الية لهم الشباب وتوفير اخلدمات ا
. وقـــال مـــديــــر دائـــرة الـــتــــشـــغـــيل
والــتــدريب في الــوزارة رائــد جــبــار
باهض في تـصـريح امس ان (اتفـاقا
ابـرم مع الـيـونـيـسـيف لـلـتـعـاون في
مـجال دعم الـشـبـاب واطالق مـبادرة
ـالي بالـتنـسيق مع الـبنك الشـمول ا
ـضيفة ركزي لـتزويد اجملتـمعات ا ا
من الـــنــســاء والــرجــال والــشــركــات
ـالـيـة الـتي الـصــغـيـرة بـاخلـدمــات ا
تـــشــــتـــد احلـــاجــــة الـــيـــهــــا والـــتي
ســـتــســاعـــدهم عــلى بـــدء وتــطــويــر
اعـــمـــالـــهم اخلـــاصـــة) ,واضــاف ان
(هـناك مـكـاتب وهمـيـة لـلتـشـغيل في

ـــادة  23من عــــمــــوم الــــبالد ,وان ا
قانون العـمل النافـذ اتاحت للوزارة
ـكــاتب الــتــشــغـيل مــنح تــراخــيص 
ــكـــاتب لـــديـــهــا اخلـــاصـــة وهـــذه ا
صالحيات تشغيل الـشباب والعمالة
االجـنـبـية) ,مـشـيرا الـى ان (الوزارة
لم تــــــمـــــنـح حـــــتـى االن ســـــوى 40
ــكـاتـب في بــغـداد تــرخــيــصــا فــقط 
واحملافظات) ,وتابع ان (هنـاك جلنة
وزاريـة بــرئـاسـة الــوزارة وعـضـويـة
جــهــاز اخملــابــرات الــوطــني ووزارة
الــداخــلــيــة واالمن الــوطـنـي ودائـرة
ـــكـــاتب االقـــامــة ,تـــقــــوم بـــزيـــارة ا
الــوهـــمــيــة بــشــكل مــفــاجئ وتــلــقي
الـقبض عـلى اصـحـابـهـا  فضال عن
الـلــجـان الـتــفـتـيـشــيـة االخـرى الـتي
تقـوم بـإحالـة اخملـالفـ الى مـحكـمة
العـمل التـخـاذ االجراءات الـقـانونـية
بــحـقــهم) ,الفــتـا الـى ان (اجـتــمــاعـا
ثل عن الداخلية موسعا عقد مع 
ـناقشة غلق مكاتب ومديرية االقامة 
الـتـشـغـيـل الـوهـمـيـة الـتي انـتـشـرت
بــصـورة الفــتـة لــلـنــظـر االمــر الـذي
اســـتــدعـى تــدخال صـــارمــا مـن قــبل
ــسـؤولــة لــلـحــد من هـذه اجلــهـات ا
الـــظـــاهـــرة اخملـــالـــفـــة لـــلـــقـــوانـــ
واكـد والــتــعــلــيــمــات احلــكــومــيـة) ,
باهض ان (هنـاك ملـيونا و 600ألف
عاطل عن الـعمل ,هم مسـجلـون فقط
في قــاعـدة بــيـانــات الـوزارة وهــنـاك
الــكـثــيـر غـيــرهم لم يــسـجـلــوا حـتى

االن). 
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ــتــواصل اضــافــة الى جــهــد الــوزيـــرا
ـطـار مالكــات الـشــركـة الــعـامــلـة فـي ا
اسهم في حتقيق نتائج ايجابية في,
قــطـاع الــنـقل) ,الفــتـا الى ان (الــشـركـة
ومـن خالل مــــا تــــقــــدمه مـن خــــدمـــات
مـتـمـيزة ,قـطـعت شـوطا فـي تهـيـئة كل
الـعــوامل اخلـاصـة بـاالرتـقـاء بـعـمـلـيـة
ـطار والسـعي نحو تـطوير الـنقل في ا
مـــســـتـــوى اخلـــدمــات بـــشـــكل يـــلـــيق

سافر والوافدين الى البالد). با
 وتــــرأس الــــوكــــيل االداري لــــلـــوزارة
سـلـمـان الـبـهادلي بـحـضـور مـديـر عام

مـع نـــظـــام آمــــان وسالمـــة عــــالـــيـــة),
مـوضحـا ان (هذا الـرصيف  تـنفـيذُه
من قـبل شـركة مـتـسوبـيشي الـيـابانـية
ومقاولها الثانوي شركة جالك التركية
وهـــو ,مـن ضـــمن مـــشــــاريع الـــقـــرض
مول من الوكـالة اليابانية الـياباني وا

للتعاون الدولي جايكا).
WODH½  «—œU

ــــشـــروع الفــــتــــا الى ان (الــــعــــملَ بــــا
مــــتـــواصل بـــشــــكلٍ يـــومي ,واجنـــازه
سـيحـقق قفـزة في الـصادرات الـنفـطية
ـيـنـاء). كـمـا جه الـشـبـلي مـوانئ من ا
الـعراق بـااللتـزام بنـظام الـسالمة وفق
ـنــظـمــة الـبـحــريـة الــدولـيـة مــقـررات ا
.وقـال الوزيـر خالل جولة في مـيناء ام
قـصـر الشـمـالي (وجـهنـا بـاتبـاع نـظام
الــــسالمــــة واالطــــفــــاء وفق مــــقـــررات
ـنـظمـة البـحريـة الدولـية ,وان جتـري ا

وانئ كافة).  االنظمة احلديثة في ا
من جـــانــبه اكـــد مــديــر عـــام الــشــركــة
فـــرحـــان مـــحـــيـــسن الـــفـــرطـــوسي ان
(شـركته سـتمـضي في تـطبيـق مشروع
وانئ, االتـمتة االلكتـرونية في جميع ا
عـبـر تطـبـيق نظـام كامـل بادارة الـعمل
ـعـلـومات) ,وتـابع ان ( مـيـنـاء خور وا
الــزبــيـر ســجل ارتــفـاعــاً في االيـرادات
ــاضـيــة بـعــد تـطــبـيق خالل االشــهـر ا
ــــيـــــنــــاء عــــدد من االجــــراءات ادارة ا
االداريـــة و الـــفـــنـــيـــة الـــتي اســـهـــمت
بـتحقيق االرتفـاع النوعي بااليرادات).
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العالم أجمع) ,مشيـراً إلى (ضرورة
االهـتــمــام بـاحــتـيــاجـات األســاتـذة
شاكل والطلـبة وتذلـيل العقـبات وا
أمـامـهم واالسـتـفـادة من الـكـفـاءات
ــتـفــوقـ وفــتح أبـواب لـلــطـلــبـة ا
التـعـاون والتـنـسيق مع اجلـامـعات

ية). العا
 من جــانــبه ثــمّن عــبــد الـصــاحب
ــلف الـتــعـلـيم (اهـتــمـام الــرئـيس 
العالي وتوجيهاته في هذا الشأن)
مــســتـعــرضــاً (ســيــر عـمـل الـوزارة
ـسـتقـبـليـة والـتحـديات وخطـطـها ا
الــتي تـــواجه قــطــاع الــتـــعــلــيم في
الــبالد). ودعــا عـــبــد الــصــاحب في
وقت سـابق  ,الى أهــمـيــة االرتــقـاء
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الـشـركـة الـعـامـة لـسـكك حـديـد الـعراق
طــالب جــواد احلــســيــني ومــديــر عـام
دائرة العقود والتراخيص مؤيد حسن
ـتابع ومـديـر عـام دائرة الـتـخطـيط و ا
ناقشة عبد العظيم البدران  ,اجتماعاً 
ــــقـــــدمــــة من الــــشــــركــــة الــــدراســــة ا
االستشارية ,في ما يخص قطار بغداد
شاريع اخلدمية ـعلق الذي يعد من ا ا

همة . احليوية والستراتيجية ا
ŸËdA  Ÿ«—œ«

وقـال الــبـهـادلي انه (االجـتـمـاع نـاقش
ــــقـــــدمــــة من الــــشــــركــــة الــــدراســــة ا
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قراطي حذر التـيار االجـتماعي الـد
من محاوالت اضعاف الدولة ودفع ,
االوضــاع نــحــو الــفـوضـى والـعــنف
لـتقـويض االرادة الـشـعـبـية  ,مـؤكدا
دعـم كل خـــطــوة صـــحــيـــحــة تـــعــزز
الـسيـادة الـوطـنيـة وتـخـدم تطـلـعات
الــشــعـب وأهــدافه في بــنــاء الــدولــة
ـقراطـية الـعصـرية وجتـنيب ما الد
ــنـــاهـــضــة تــســـعى الـــيه الـــقـــوى ا

للمشروع الوطني.
œ«bGÐ À«bŠ«

 وقال الـتـيار في رسـالـة وجهـها الى
رئيس احلـكومـة مـصطـفى الكـاظمي
تلقت نســـــــخـة منها (الزمان) امس
ان (ما شهدته بـغداد من احداث يوم
ــاضي 26 مــا هي اال حــلــقـة ,ايـار ا
ــتــرديــة الـتي مــتــوقــعـة لألوضــاع ا
تــعـــيــشــهــا الــبالد مــنــذ عــام 2003
وحــــتى االن  ,الـــــتي تــــمــــثـــــلت في
خـــروقــات عــدة لــلــدســـتــور عــرقــلت
حتـــقـــيق الــعـــدالـــة وهــددت الـــســلم

اجملتمعي).
ــنــفــلـت لـدى مــضــيــفــا (فــالــسالح ا
اجلــمــاعـات اخلــارجــة عن الــقــانـون
والــعــشــائــر وحــتى عــلـى مــســتـوى
االفـــــراد اخـــــذ طـــــابـع الـــــتـــــمـــــادي
ــواطـــنــ واالســـتـــهــانـــة بـــأرواح ا
ووصل الى مــرحــلـة تــهــديـد الــدولـة

ـقراطـية لكل دعمـنا كـقوى مدنـية د
خــطــوة صـحــيــحـة تــعــزز الـســيـادة
الـوطـنـيـة وتـخـدم تـطـلـعـات شـعـبـنـا
وأهــــــــدافه فـي بـــــــنــــــــاء الـــــــدولـــــــة
ــقـراطـيــة الـعـصـريــة وجتـنـيب الـد
بالدنــــا مـــا تــــســـعـى الـــيه الــــقـــوى
ـناهـضـة لـهـذه التـطـلـعـات التي لم ا
تأل جهداً وال إمـكانيـة وال توجهاً اال
ووضعت الـعصي في عـجلـة سعـيكم
إلنفـاذ ما وعد به لـلحـد من اشهار
ا هدد السالح واسـتعـراض القـوة 
ويهدد بتـقويض سلـطة الدولة ودفع
الــــبـالد الى الـــــفــــوضـى والــــعـــــنف
مستغل تراخيها وصراعات,
اضـــدادهــا وافـــتــقــار رؤوســـهــا الى
اإلرادة واحلزم والـشـجـاعة وتـغـليب
واطن على كل مصلحة). مصلحة ا
ومضى الـبيان الـى القول (ال شك ان
احلكومـة تواجه مـصاعب كـبيرة في
شـــــتى اجملـــــاالت االقـــــتـــــصـــــاديـــــة
واالجتماعية والسياسية وقد أشرنا
في أكـثـر من مـرة الى أهـمـيـة جتاوز
عـقـبـة احملاصـصـة الـسـيـاسـيـة التي
ـواقع أدت الى تــقـاسم الــســلـطــة وا
اإلدارية في الـدولة وجعـلتـها غنـيمة
وانـتـجت نظـامـاً بـيـروقراطـيـاً بـلـيداً
شاكل ينخره الفساد حتى حتولت ا
الــصـــغــيــرة الى مــعــضالت كــبــيــرة
وأصبح حديث الال دولة هـو السائد

تـكثـر لـدى العـراقـيـ اثنـاء احملن واالزمـات الـتعـلـيقـات وصـيـاغة احلـكـايات
عـاناة وبـهـدف التـعبـير عن مـا تتـركه هذه احملن والـطرائف   ,مـنهـا بسـبب ا
واالزمـات من اثـار مـؤذيـة   ,ومـا ا كـثـرهـا لدى الـعـراقـيـ عـنـد اسـتـعراض
تـاريـخهم  عـلى اقل تـقديـر في الـعصـر احلديث   ,فـهم  مـضت عـليـهم فـترة
تـزيد علـى اربع عـاما حـروب وحصار واحـتالل وحكـومات الهم لـها سوى
مـا يدخل في جيـوبها وجيـوب مر يدوهـا ومؤيدوها  ,ومن يـعزز وجودها في
ـال العام   ,وعـلى هدى روايـة الروائي ـكنـها من الـهيـمنـة على ا الـسلـطة و
الـكولومبي غابرييل غـارسيا ماركيز احلب في زمن الكـوليرا اطلق العراقي
دعـوة لرواية بعنوان القهر والضيم في زمن كورونا. مع الفرق ب الروايت
 ,االولى في احلب والـثـانـيـة في الـقـهـر والـضـيم الـنـاجت عن حـرارة الصـيف
ـيـاه الالهب والـكـهـربــاء ومـلـيـاراتـهـا الـهـائـلـة  ,وهي في تــراجع مـسـتـمـر وا
الـصاحلة للشرب في تراجع واالمن في تراجع والتعليم والصحة في تراجع
اليـة وداعمـيهـا من الكتـل في رفع سعر  والـعيش في ظل سـياسـات وزارة ا
واد صـرف الدوالر وخفض الـعملـة الوطـنية من اجل ارتـفاع االسعـار لكل ا
ـتداول في السوق  ,فـاين النقد الـغذائية واالسـتهالكية  ,المـتصاص الـنقد ا
وعند من  ,انه  عـندهم لذلك  وقع اجلور على الـفقراء  من الطـبقات الكادحة
مع مـحـددات حـركـة الـنـاس الـنـاجت عـن جـائـحـة كـورونـا الـتي فـتـكت وتـفـتك
بـالـنـاس بـاسـتـمـرار واثـرت بشـكـل واضح عـلى ارزاق الـنـاس الـذين تـعـتـمد
مـعيـشتـهم على مـحصـول  عمـلهم   الـيومي  ,فـأي ضـيم وقهـر مع اجلائـحة
فـحـقـا نـحـن  بـحـاجـة الى روايـة بــعـنـوان( الـقـهـر والــضـيم في زمن كـورونـا
)وابـطال  هذه الرواية ابـطال معروفـون و  وجادون في ما لعبـوه ويلعبوه من
ـنــتـظـر لـنـهـري دجـلـة ادوار فـيـهـا  ,لـكـنـهم في صــمت مـريب عن اجلـفـاف ا
شاريـع االستثـمارية والـفرات والفـروع القـادمة من دول اجلوار  وتـعطـيل  ا
والـزحف على شط العـرب واحلدود العـراقية وجتـاوزات دول اجلوار جمـيعا
ـســيـر يــا عـراق  ,فــهل لـهـذه دون اســتـثــنـاء ,فــالي اين ا
الـرواية ان تـرى النور  ,وهل يـشهـد العراق  ,وطـنيون
بـناة  وحلـقوق الـعراق مع االخـر دعاة  ,ام سـيسـتمر

القهر والضيم  في ظل جائحة كورونا وبدونها .

(أهـمـيــة االنـفـتــاح الـدولي وإشـراك
بـاحـثي الـعـالم بـنـشـر الـبـحـوث في
مجالت اجلامـعات العـراقية وإدامة
ـعـرفي والـتواصل صور الـتـعاون ا
ـي واإلفــــادة من عــــلــــمــــاء األكــــاد
الــعــراق في اخلـــارج في مــراجــعــة
وتـطـويـر آلـيـات االرتـقـاء بـالتـعـلـيم

والسمعة الدولية) . 
فــيـــمـــا أكــد الـــنــائـب األول حملــافظ
الــــنــــجف هــــاشم الــــكــــرعـــاوي ,أن
درجات احلذف واالسـتحـداث تكون
حـسب االولـويـة واالسـبـقـيـة  وقال
جموعة من الكرعاوي خالل لقائة 
الـشــبـاب احملــاضــرين اجملـانــيـ 
بحضـور مديـر عام تربـية احملـافظة
مـــــردان األمـــــارة ان (احملـــــافـــــظـــــة
بالغ الية برصد ا سنطالب وزارة ا
ـــالـــيــة اخلـــاصـــة بـــاحملــاضـــرين ا
اجملـانـيـ  ألنـهـا احملافـظـة األولى
ــعـلــومـات الـتـي بـادرت بــتـســلـيم ا
داعــيــا اخلــاصـــة بـــاحملـــاضــرين) ,
مــديــريــة الـــتــربــيــة الى ان (يــكــون
اسـتـقــطـاع الـرسم اخلــاص بـعـقـود
احملاضرين  خـالل تسلم اول راتب
اضـافة ولـيس عـنـد تــوقـيع الـعـقـد ,
الى تشـكيل جلـنـة حتقـيقـية خـاصة
بـاألسـمــاء الـتي سـقــطت سـهـواً من
ــــرسـل إلى الــــوزارة ), الــــقــــرص ا
وتـابع (نـسـعى إلى تـقـد احلـقوق
لـهـذه الــشـريـحـة الـشــابـة من أبـنـاء

احملافظة).

وتطـويـر اجملالت الـعلـمـية وتـعـزيز
ـــيـــة الــدولـــيــة الـــســمـــعـــة األكــاد
ؤسسـات التـعلـيم العـالي والبحث
الـعـلــمي في الـعــراق .وحث الـوزيـر
في رسالـته وجـهـها الى اجلـامـعات
عـلى (زيـادة عـدد اجملالت الـعـراقـية
ـيـة وتـأكـيـد ـسـتـوعـبـات الـعـا في ا
نـشـر بحـوث الـهـيـئـات الـتـدريـسـية
وطـــلـــبــة الـــدراســـات الـــعـــلــيـــا في
اجملالت الـــعــــلـــمـــيـــة ذات مـــعـــامل
التأثير وتشكيل فرق بحثية رصينة
من اجلامعـات والكلـيات احلكـومية
واألهـلـيــة لـزيـادة وحتـقــيق الـنـشـر
الـعــلــمي بـاسم أكــثــر من مـؤســسـة
وحسب االختـصاص وضـمن مسار
عرفي) ,داعيا اجلـامعات التكـامل ا
والـكــلـيــات األهـلــيـة الـى (تـعــضـيـد
التوجه الى البحث والـنشر العلمي
واســـتــحـــداث اجملالت الـــعـــلــمـــيــة

تخصصة). ا
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مؤكدا أن (جهاز اإلشراف والتقو
الــعــلـــمي يــتــولى عـــمــلــيــة تــقــو
ـــــؤســــســـــات عــــلـى وفق حتـــــقق ا
ــتـطــلـبــات الــعـلــمــيـة ومــؤشـرات ا
رصــانــة اخملــرجــات) ,وشــدد عــبــد
ــواقع الـــصــاحـب عــلـى (تــعـــزيـــز ا
اإللـكـتـرونــيـة لـلـجـامــعـات وتـمـكـ
الـــبــاحـــثــ والـــطـــلــبـــة من روابط
اجملالت الـعـلمـيـة احملـلـيـة الـداخـلة
وتابع ـيـة) , ـسـتـوعـبـات الـعـا في ا »U³I²Ý‰∫ رئيس اجلمهورية برهم صالح خالل استقباله وزير التعليم العالي
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اعـلن  وزيـر الـنـقل نـاصر حـسـ بـندر
الشبلي  ,استمرار العمل في مشروعي
مـيناء الفـاو الكبير والـرصيف النفطي

في خور الزبير. 
وقــال بــيـان لــلـوزارة تــلــقـته (الــزمـان)
امـس ان (الشبـلي تفـقد  ضـمن زيارته
ـيدانية الى مـحافظة الـبصرة مراحلَ ا
ـشــاريع في اجنــاز الــعــمل وتـنــفــيــذ ا

مــيـنــاء الـفـاو) ,واكــد الـشــبـلي انه (
االطـالعُ عــلى آلـــيــة ســـيــر الـــعــمل في
ـغـمــور الـذي سـيـربط أنــشـاء الـنــفق ا
ـــيــنــاء بــالـــطــريق الــدولـي الــســريع ا
ـتـحــقـقـة فـيه الـذي ومــراحل االجنـاز ا
يـبلغ طوله ٢٫٥ كيلومترا) ,مـشيرا الى
ــرحـلـة االولـى من مـراحل اجنـاز ان (ا
الـنـفق هي ,عـمـلـيـة صب اجـزاء الـنفق
الـذي يـعد أول نـفق مغـمور في الـشرق
االوسط) ,مـبينا ان (الـعمل يجري وفق
الـتعاقـدات والسقـوف الزمنـية احملددة
وان شـركة دايـو الكوريـة وجهت دعوة
ـيناء ,كـما الى 200 خـبيـر للـعمل في ا
تـعـاقدت لـشـراء مـعامل لـلـتحـضـير في
ـيـنـاء ـشـاريع اخلـمــسـة في ا اجنــاز ا

.( بشكل رص
وتـابع الـشـلـبي انه (االنـتـهاءَ من صبِ
قطع األخير الطولِ رصيفٍ نفطي في ا
مـيناء خور الزبير  ,اذ يبلغ طوله 340
ــواصـــفــات مـــتــرا وبـــأحـــدث وأرقى ا
ـية لـيـلبي الـسـرعـة في التـحـميل الـعـا
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ــؤســسـة ومــؤســســاتــهــا وإظــهــار ا
الــعــسـكــريــة بـالــضــعف امــام الـرأي
الـعـام بذرائـع مخـتـلـفـة غيـر مـقـبـولة
قـــانــونــاً كـــمــا حــاولـت بــعض هــذه
اجلــهــات الــتــســتــر خــلف واجــهــات
ومؤسـسـات قانـونـية ,ونأسف لـعدم
كــشـف احلــكــومــة عـن نــتــائج جلــان
الـتـحـقـيق في حـوادث قـتل واغـتـيـال
وخطف ناشطي احلـراك اجلماهيري
في انــتــفـاضــة تـشــرين ومــا بـعــدهـا

والفشل في معاقبة اجلناة).
مـــشــيـــرا الى ان (احلــكـــومــة جــاءت
بــتـــفـــويـض شـــعــبـي عـــبـــر احلــراك
اجلــمـاهـيــري الـذي أطــاح بـحــكـومـة
ـــهـــدي وألــزم الـــقــوى عـــادل عـــبــد ا
الــسـيــاسـيـة عــلى تـمــريـر احلــكـومـة
ووضـــعت عــلى عـــاتــقـــكم اجنــاز مــا
تـعـهـد به في الـبـرنـامج احلـكـومي
الذي اقره مجلس النواب في مقدمته
مـحـاسـبة الـقـتـلـة ومـكافـحـة الـفـساد
وتـعـزيـز الـسـيـادة الـوطـنـيـة واجراء
انتـخابـات مبـكرة حـرة ونزيـهة ,وان
االمل مــــــا زال قـــــائـم إلجنـــــاز هـــــذه
التعهـدات مع كل ما شاب اجراءاتكم
ــنـــصــرمـــة من تــردد ـــدة ا طــيـــلــة ا
وحتـسب نتـفـهم أسـبـابه ومالبـساته
وقـــد يـــكـــون لــكـم الــعـــذر في بـــعض

واقف). ا
وتـابع (لقـد اكـدنا فـي رسائل سـابـقة
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موسكو

ــشــروع االســتــشــاريــة وآلــيــة ادراج ا
وازنة ضـمن اسلوب القـروض ضمن ا
الحظات الـفنية الـعامة واستـعراض ا
ــشـروع الـذي ــالـيــة الـتي تــخص ا وا
سيتم تنفيذه من قبل شركتي اليستوم
الـفرنـسيـة وهونـداي الكـورية) ,مـوكداً
ان (الـــــوزارة عــــــازمـــــة عـــــلى اجنـــــاز
ا فيه من اهمية كبيرة ,حيث شروع  ا
ـــــشـــــاريـع احلـــــيـــــويـــــة يـــــعـــــد مـن ا
الـســتـراتـيـجـيـة خلــدمـة سـكـان بـغـداد
وكــذلك تــوفــيــر فـرص عــمل لــلــشــبـاب

العاطل عن العمل). 

UMO¡∫ استمرار العمل في ميناء الفاو الكبير

اعـتادت أ العالم على أن تسعى للرفع من شأنها وتعمل على تطوير ذاتها
ـسؤولـياتهـا جتاه أبـنائـها واأل األخـرى وتسـتمر وإمـكانيـاتهـا والنـهوض 
في صـناعة رجالها ونسائها ليـكونوا قادة لها في أي وقت حتتاج إليهم فيه
فـنجد جمـيع األ ( إال امة العرب طـبعا ) لديـها خزين من الرجـال والنساء
هم الـتي ينـتمون إلـيهـا وبهذا ال ن لـديهم الـقدرة الفـائقـة إلدارة شؤون أُ
حتـتار هذه األ في اختيار قادتها أو ربابنة سـفنها عند غياب حكامها ألي
سـبب كـان إال الـقـليل مـن األ والتـي هي غالـبـا مـا تـكـون من بـلـدان الـعالم
اإلسالمي وفي مـقدمتها األمة العربية فعـند غياب احد قادتها فان التعويض
عـنه قد يـحتاج إلـى سيل جارف مـن انهار الـدماء لـكي يصـعد األقـوى ليحل
مـحل احلـاكم أو الـزعـيم الـغـائب والـذي ال يـغـيب إال عـنـد وفـاته أو االنـقالب

عليه .
توفرة في خزين   ذات اإلمكانـيات القياديـة العاليـة ا مع أن اغـلب هذه األ
شـعوبها  ال تمتلك مـا تمتلكه امة العرب  مـن مقومات القيادة واإلدارة التي
نـسـجهـا لـهم نـبي هـذه األمة مـحـمـد صـلى الله عـلـيه وسـلم فـالـغريب إن من
ال يـستلم زمـام القيـادة في أية دولـة إسالمية ال يـكون هدفه سـوى اجلاه وا
وكـيف يـســتـفـيـد هــو وأقـاربه من كـرســيه الـذي قـد يــزول في أيـة حلـظـة إذا
غـضب عليه من سـهل له الوصـول إليه ( الى الكـرسي) بيـنما كـان ما علـمنا
إيـاه رسولنا الكر محـمود بن عبدالله صلى الـله عليه وسلم  أن يكون أول
مـا يفـكر فـيه احلاكم أو الـقائـد هو مـصـلحـة النـاس والرعـية والـذي يجـعلـنا
نـستغرب أكثـر هو أن باقي حكام  الـدنيا من غيـر امتنا العـربية واإلسالمية
سؤولـية في بلدانهم يجعلون مـصلحة دولهم ومواطنيهم أول حـينما يتولون ا
هـدف يسـعـون لـتحـقـيقه مـن خالل ذلك الكـرسي الـذي أوصـلتـهم  إلـيه هذه

شعوبهم 
إذن هـنـا قـد تـبـرز لـنـا أهم أسـبـاب هـذا االخـتالف بـ هـذا احلـاكم في امـة
ـسـلمـ وذاك احلـاكم من األ األخرى وهي أن اغـلب حـكامـنا ( الـعرب وا
ـا جاءوا ) إن لم نـقل جـمـيعـهم لم تـأتي بـهم شـعوبـهم وإ ـسـلـم الـعرب وا
ي سـيطـرون على الوضـع العا بـهذه الـطريقـة أو تلك وبـشرط رضـا وقبـول ا
ال وخـدمة ا جـعلـهم ال يفـكـرون إال في الطـمع  وا سـياسـيا واقـتصـاديـا 
ـن بـارك لـهم مـقـعــدهم عـلى كـرسي احلـكم ـصـالح األجـنــبـيـة خـصـوصـا  ا
واحملـافـظـة عـلى هـذه الـكـراسـي ومـا تـدره عـلـيـهم وعـلى أقـاربـهم من أمـوال
ومـكـاسـب بـيـنـمــا نـرى حـكــام األ األخـرى الـذيـن جـاءت بـهم شــعـوبـهم ال
يـفـكـرون إال في خـدمـة شــعـوبـهم واحلـفـاظ عـلى مــصـاحلـهـا وأمـنـهـا ولـهـذا
نالحظ كال الـصــنـفـ يـفــكـرون في خـدمــة من جـاء بـهم إلى ســدة الـزعـامـة
والـقيـادة فاألولى بـكل حـاكم أن يحـاول خدمـة وحـمايـة مصـالح من جاء به 
وشـتـان مابـ من جـاء بـطـرق غـيـر شرعـيـة و من جـاء عن طـريق شـعـبه وما

ابعد هذه اخلدمة عن تلك من هؤالء احلكام عن أولئك  
ـسلمـ لم يتحـكموا في بـناء دولتهم   ومن خالل مـا تقدم نـرى ان العرب ا
والـسيطـرة على مصـاحلهم إال إذا كانـوا حملـة رسالة ووحي ودين  فـعندما
كـان فـيـهم نـبي الـرحـمـة مـحمـد صـلى الـله عـلـيه وعـلى الـه وأصحـابه وسـلم
تـمكـنوا مـن بنـاء دولة وقـفت في وجه اعـتي اإلمبـراطـوريات  آنـذاك واستـمر
ذلك عـندهم حـتى بدؤا يـتخـلون عن رسـالتـهم منـذ ان ظهـر الوهن والـضعف
في خالفـتـهم اإلسالمـيـة أواخـر اخلالفـة الـعـباسـيـة نـتـيـجـة لـتـنـافـسهـم على
ـا أدى إلى انـهيـار  دولـتهم الـسلـطـة واجلاه وتـعـلقـهم بـالدنـيـا ومـغريـاتـها 
رويـدا رويدا فـسلـموا الـسيـادة إلى العـثمـانيـ بعـد غزو هـوالكو  لـهم حيث
ـدة نافت عـلى األربعـة قرون عـلى مقـاليد سـيطرة الـدولة الـعثـمانـية الـتركـية 

الدولة اإلسالمية
وهـذا يؤكد لنا أن خير سبيل لقيام دولتنا وفرض سيادتنا على أراضينا هو
الـعودة إلى دينـنا اإلسالمي احلنـيف والتمـسك بكل تعـاليمه فـهو الضـمانة 
احلـقيـقيـة  الستـمرار وجـود الدولـة اإلسالمـية  وتـقويـتهـا وفرض إرادتـها 
واسـتعـادة حقـوقـها ولـكن كان لـتـغلـيبـهم لـقومـيتـهم رغم حـقهم في االعـتزاز
بـقوميـتهم وانتمـائهم العـربي كونهـم حملة الـرسالة الـتي أوكل الله عز و جل
الـيهـم مهـمـة إيصـالـها إلى الـنـاس كـافة  إال أن هـذا احلق ال يـجب أن يؤدي
إلى تـنـاسيـهم النـتـمائـهم الـديـني والـروحي ويـدفعـخم إلى الـتـرفع عـلى باقي
ا أدى إلى مـطـالبـة هذه الـقومـيات تـعـايشـة معـهم  ـتواجـدة وا الـقومـيات ا
غيـر العربية بقـوميتهم ولغتـهم وثقافتهم وراحوا يـستغيثون بـغير العرب لنيل
ـتـطـرفي الـيـهـود والـنـصـارى وغيـرهم تـلك احلـقـوق وهـنا سـنـحت الـفـرصـة 
ـتـربـصـ دائـمـا السـتـعـادة سـيـادتـهـم عـلى إمـبـراطـوريـاتـهم الـتي أنـهـاهـا ا
سـلمون عندما كانوا متمسك برسالتهم السماوية فراحوا يحاربون فكرة ا
ــسـلـمــ إلى ديـنـهـم بـكل الـوســائل الـعـســكـريـة والــفـكـريـة عــودة الـعـرب وا
واإلعـالمـيــة واألخالقـــــــــــيــة واالجــتــمـاعــيــة واالقــتــصـاديــة لــغــرض إبــقـاء
ـسـاحـاتـهـا ونـفـوسـها سـيـطـرتـهم وسـطـــــــوتـهم عـلى هـذه األمـة الـكـبـيـرة 
والـغنية بـثرواتها ومـوقعها والتـي اضعفت قوتـها وقدرتها
بـتـخــلـيـهــا عن مـحـرك هــذه الـقـــــوة أال وهـو الــتـمـسك
بـدينـها وتـعالـيمه الـقرآنـيـة والنـبويـة الشـريفـة وجريـها
خـلف مــلـذات وأطــمــاع الـدنــيـا ومــكـاسب كــراسـيــهـا

وعروشها 

ــريع في فـرض ــقـابل الــتـراجع ا بـا
سلطة القانون على اجلميع).

الفــتـــا الى ان (اســتـــمــرار قــوى الال
نفلتة وحكومات دولة والعصابات ا
العشائر التي باتت تفرض سطوتها
عــلى حـــيــاة الـــنــاس مـــســتـــهــيـــنــة
بـالـقـوانـ وفـارضـة شـروط مـا قـبل
ـــشـــهـــد اجملـــتـــمع احلـــديـث عـــلى ا
الــسـيـاسـي واحلـيــاة الـعـامــة تـدفع
بــقــطـاعــات واســعــة من الــنـاس الى
الـبـحث عن حـلـول قـد ال تنـسـجم مع
الـواقع لـنـظــام يـدعي الـسـعي جلـعل
الـيات الـتـغـييـر تـخـرج من صـناديق
االقتراع وذلك ما يجعل أبناء شعبنا
شاركة في االنتخابات يعزفون عن ا
قبلة التي اريد لها ان تكون محطة ا
لــلــتــغـيــيــر ال تـكــرار مــا حــدث عـقب

انتخابات عام 2018).
dŠ ‚UI×²Ý«

ـقــراطــيـة واضــاف ان (الـقــوى الــد
والوطنية بكل تالويـنها ومعها قوى
تـشريـن لم تتح لـهـا فـرصـة حقـيـقـية
لالنـدمـاج في مـشـروع االنـتـخـابـات,

فــفي أجــواء من الـتــهــديـد
لـلـمـرشـحـ واسـتـمرار
االغـــتــيـــاالت وتــشـــريــد
الــــنـــاشـــطــــ يـــصـــبح

احلــديث عن اجــراء اسـتــحـقــاق حـر
ونزيـه مجـافيـاً لـلحـقيـقـة وحسـابات

ــنــطـق حــتى لــلــقــوى الــتي تــرغب ا
فأننا ـتواضعة , شاركـة الرمزية ا با
ـا عــواقب ال حتــمــد إذا مـا نــحــذر 
جرت االنـتخـابات وفق هـذه الشروط
واألجـواء) ,واشــار الى ان (الـــتــيــار
يـــدعم اجــراءات احلــكـــومــة بــفــرض
القانون عـلى اجلميع وتهـيئة السبل
الـــكـــفـــيـــلـــة إلجنـــاح االنـــتـــخـــابــات
ـشاكل واستـعادة ثـقل الـدولة وحل ا
ا مع الـقـوى السـيـاسـيـة جمـيـعـاً و
يـــعــزز من ســـلــطــة الـــدولــة وعــدالــة
إجـــراءاتــهـــا والــضـــرب بــقـــوة عــلى
اخلـارجـ عن الــقـانـون والـفـاسـدين

ــتــنـمــرين الــذين وا
وجـــــــــــــــــــدوا فـي
ضــــعف الــــدولـــة

فـرصــة لـتـقـويـض كل األهـداف الـتي
ينتظرها) ,داعيا الى (تعـزيز النظام
ـقراطـي واليـات تداول الـسلـطة الد
وااللتزام بالـدستور وتعـزيز الوحدة
الوطـنيـة والنـظام الـفيـدرالي وانهاء
مــظــاهـر الــفـســاد والــبـيــروقـراطــيـة
ـنـفـلـتة والـقـضاء عـلى الـعـصـابات ا
والــتــصـرفــات الــعـشــائــريــة الـتي ال
تـنـتــمي لـلــقـيم الــنـبــيـلـة لــلـعــشـائـر
ـة فـضال عن ضـمـان ان تـكون الـكـر
االنـتــخـابـات شــفـافـة وعــادلـة وعـدم
حـصـول الـتــزويـر واسـتـتـبـاب االمن
ـرشح ـا يجـعل ا وفـرض الـقـانـون 
والـنــاخب عـلى حــد سـواء في مـأمن
كــــامل وعــــنـــــد ذلك فــــقـط تــــصــــبح
ـشـاركـة في االنـتـخـابـات عـاكـسة ا

حلقيقة تطلعات شعبنا). 
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شـــدد رئــيـس اجلــمـــهـــوريـــة بــرهم
ـسـتـوى صـالح عـلى اهـمــيـة رفع ا
العلمي للـجامعات وتذلـيل العقبات

امام األساتذة والطلبة.
وقال بـيان تـلـقته (الـزمان) امس ان
(صـالح اكــد خالل اسـتـقــبـاله وزيـر
الـتـعـلـيم الـعــالي والـبـحث الـعـلـمي
أهـمـيـة نـبـيل كـاظم عــبـد الـصـاحب
ي االرتـــقـــاء بـــالـــتــــعـــلـــيم األكـــاد
وضمان حماية االستقاللية العلمية
لـلـجـامــعـات ومـواكـبــة الـتـحـديـات
الـتي فـرضتـهـا جـائـحـة كـورونا مع
ـسـتوى الـعـلمي ضمـان عـدم تأثـر ا
سـلـبـاً بـهــذه الـظـروف الـتي تـواجه

كــمــا اجـرى الــشــبـلي جــولــة تـفــقــديـة
لـالطالع عــلى جــهــد الــنــقل في اروقــة

مطار بغداد الدولي.  
واشـاد الــشـبـلي خالل لـقـائه بـعـدد من
ـطـار مالكــات الـشــركـة الــعـامــلـة فـي ا
سـتوى الـعالي لـلتـنظـيم واجلهود (بـا
مـيزة التي تـقدمهـا الشركة واخلـدمة ا
ـسـافرين واطـنـ وا اخلـاصـة بـنـقل ا
مـن والى مــطـار بــغــداد عــبــر بــاصـات

وسيارات الشركة). 
مـن جهـته  ,اوضـح مـديـر عـام الـشـركة
كـــــــــر كــــــــاظـم حـــــــــســـــــــ ان (دعم

bIHð∫ وزير النقل خالل تفقده مراحل العمل في ميناد الفاو الكبير



ـاضـية بـشكل واضح كـثر تـداول مـفردة االحـتبـاس احلـراري خالل العـقـود الثالث ا
ناخـية الـتي حتدث نتـيجـة ارتفاع فـردة بالتـغيـرات ا وملـفت للـنظـر  وارتبطت هـذه ا
نشئـات الصنـاعية والسـيارات ومحـطات توليـد الطاقة مـعدالت انبـعاث الغازات مـن ا

الكهربائية التي تستخدم مصادر الوقود التقليدية من فحم ونفط وغاز .. 
ـشكـلة وتـعمل ؤسـسات الـتي تخـصصت في دراسـة هذه ا الـيوم هـناك الـعديـد من ا
عـلى اجراء بـحوث تـهدف الى ايـجاد حـلول لـهذه االزمـة التي تـهدد احليـاة على وجه
ـعـاجلـة االرض وقـد جنح الـبـعض مـنـهــا بـالـتـوصل الى تـوصـيـات مــهـمـة واسـالـيب 
شكلـة من خالل ابتكار مصادر بديلة للطاقة تساعد على خفض معدالت االحتباس ا

احلراري وبالتالي جتنب التلوث البيئي الذي يتهدد احلياة . 
ـكن اطـالقهـا عـلى جـانب اخـر مـهم يـتـعـلق بـاحلـياة يـبـدو لي ان مـفـردة االحـتـباس 

ايضاً  وهو اجلانب الفكري !! 
حـيث ان مـوضــوعـة االنـغالق الـفـكـري والـتـعـصب ورفض قـبـول االسـتـمـاع الى رأي
مـخالف أو مخـتلف هـو حالة من االحـتباس الـعقلـي !! والتي يتـولد عنـها تلـوث فكري
كن تسمـيته علمـيا بفايـروس التعصب !!  وهـذا النوع من االحتـباس هو من أخطر

ما يواجه احلياة على كوكب االرض  
وعـلى الــرغم من وجـود مـؤســسـات تـعـمل عــلى هـذا األمـر من خـالل قـنـوات خـاصـة

ـنـظومـة العالقـات الـدوليـة يبـقى دورنـا كأفـراد على مـرتبـطة 
جانب كبير من األهمية والتأثير .

ان اخلـروج من قـوقعـة االحـتبـاس الـفكـري واعـتمـاد مـبدأ
قبول اآلخـر حتت مظلة االنسانيـة سوف يسهم بفتح افاق
احلـيـاة الى مـديـات أوسع ولـيس غـلـقـهـا كمـا فـعـل تقـلـيل
مــعــدالت االحــتــبــاس احلــراري حــ جنح في غــلق ثــقب

األوزون !! 
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بغداد

-1-
ا قال الشاعر : قد

ليس الغبيُّ بسيّدٍ قَوْمِهِ 
تغابي  لكنَّ سيّدَ قَوْمِه ا

وقال آخر :
وعوراء الكالم صَمَمَتُ عنها 
ولو أَنَى أشاءُ بها سميعُ

ليست احلياةُ االّ كُومة أحداثٍ وأقوال وأعمال اختلط فيها احلابل بالنابل..!!
انّـهـا لـيــست صـافـيـةً مِنَ  الـشـوائـب واالخـتـراقـات الـصـريـحــة لـلـخـطـوط احلـمـراء
عـائب ليـست االّ االستـثنـاء الذي ال يـقاس ثـالب وا نـزهة عـن ا والـصفـوة الطـيّبـة ا

عليه .
ولو أراد االنـسان أنْ يرّد على كلمةٍ ال تروق له  وأنْ يشتبك مَعَ كُلّ مَنْ يسيء اليه

ألصبحت الدنيا غابةً مُرعبةً ال تطاق ..!!
-2-

هناك نـهج اسماه االمام الشـهيد السيد مـحمد باقر الصدر  –رضـوان الله عليه –
ـسيـئ ـضاعـفات  وهي تـعني الـسمـاحة والـترفع عن مـقابـلة ا بـسيـاسة تـفادي ا

اثلةٍ أو باساءة أكبر منها  وفي هذا النهج تكمن السالمة والراحة . باساءة 
-3-

يجرى الشيطان مِنْ ابنِ أدمَ مَجرى الدمِ في العروق .
والشيـطان ال يـكف عن التحـريض والتشـجيع عـلى االنتصـار للذات بـكل الوسائل
مـهـمـا كــانت طـبـيـعـتُـهـا ســواء كـانت مـشـروعـة او لم تـكـن كـذلك فـهـو يـدعـوك الى
االرتباب والـشك في أقرب النـاس اليك فضالً عن األبعـدين ليوقع بيـنكما الـبغضاء

والعداوة . 
وّدة واحملبة قال لك الشيطان : اذا أبدى لك الصديق ا

انه يـريـد أنْ يـخدعـك وهو لـيس لك بِـمُـحّبٍ  وهـو يرجـو بـذلك الـوصـول الى غرض
معُيّن في نفسه فال تُصَدقه ..!!

انك أعلمُ الناس بنفسك وحقيقَتها ...
تزلفون وقالوا لك : ادحون وا فاذا كثُر ا

انّك مِنْ اعظمِ الـعباد الصاحلـ فهل تكون بذلك الـصالح األمثل األم اذا لم تكن
صاحبَ سِيرةٍ طاهرةٍ واستقامةٍ حقيقية في مساراتك احلياتية كلها?

وإنْ تَفنَـنُوا بتجميع الـتُهم الكاذبة فهل يُخـرجك ذلك مِنْ دائرة الصالح واالستقامة
إنْ كنتَ مُتَمِسكا بأهدابهما ?

حديث الناس ال ينقطع وال يسلم من ألسنتهم أحد ...
ومن أجمل الوصايا في هذا الباب :

" أقلع الشر مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بانْ تقلعه مِنْ صَدْرِك "
قصة رهيبة 

لـقد بـلـغت الـوقـاحة بـأحـدهم أنه هـجـا عَلَـمـاً بـارزا مِنْ أعالم الـشريـعـة وقُـطْـبَاً من
أقطابها مُعَرّضَاً به أشد التعريض مقابل منافسه 

فقال مخاطبا مُنافِسَه :
انّ األُلى ناووكَ ليس لهم 

في الدِينِ مِنْ قَدَمٍ وال قِدَمِ 
بالنارِ هُمْ أَوْلَى وَمعْبِدِها 
وألنتَ بالبطحاءِ واحلَرَمِ 

ثم تــنـاهى الى ســمع هـذا الــوضـيع الــدنيء بـعـد مّــدة من الـزمـن انّ حـوالـة مــالـيّـة
وَصلتْ الى الـقطب الكبيـر الذي هجاه فأرسل لـه رسوالً يطلب منه أنْ يـعطيه مبلغ

احلوالة بالكامل ...
يقول الراوي :

بلغ احملوّل اليه بالكامل  ولكنه لم يتمالك نفسه فوافق العـالم الكبير على إعطائه ا
حيث بكى وهو يسلّم احلوالة الى الوسيط مرددا قول الشاعر الهجّاء  :

بالنار هم أولى ومعبدها ..!!
واخلالصة :

ـسيئـ  والتغـافل عما إنّ السـماحة  والـتغاضي عن ا
يحـيط بك من أحداث وأمـور  حافلـة بالـكثيـر الكـثير من
فـارقات  هـو أسهل الـطرق وأجنـعهـا وأكثـرها تـأميـناً ا

للراحة النفسيّة  وتثبيتا للمناقبية األخالقيّة ...
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بغداد

قـالـهـا عبـد احلـلـيم مـرة في احدى اغـانـيه:الـرفـاق حائـرون يـفـكـرون يتـسـاءلـون وهذا
حالنا لكن في صورة اقسى واكثر وجعا.

نحـن نعـاني من كل شيء  ونـشعـر بأنـنـا ننـتـظر مـا هو اسـوأ.وفي جتـارب الشـعوب
على مـر التـاريخ حـكايـات كثـيرة تـثبت ان شـعـبا بـأكمـله قد يـتـحول الى طـفل صغـير
ساء.  لـسنا في وضع جـيد لسـبب بسيط هـو ان السيـاسة ليست يخاف من حـلول ا
جيـدة.وبعـد كل هـذه اخلبـرة االنسـانيـة في تنـظيم اجملـتـمعـات وبنـاء الدول نـتعـثر في
اصالح وضع الــبــلــد الــذي انــتــهى الى هــذا احلــال الــبــائس.  الــكـل يــعــرف دوامـة
االخـتالفـات الـتي نـدور حتت غبـارهـا.اخـر هـذه االخـتالفـات احلـديث الـذي يدور عن
اللقـاحات وهل هي مضرة ام هي مـفيدة.وح جتاوز الـبعض هذه النـقطة قفزوا الى

منطقة خالف جديدة.ايهما افضل اللقاح االمريكي ام اللقاح الصيني.?
وانـا اتـرجم هـذا الـكالم بـلــغـة اخـرى هي:هل يـأخـذ االنـسـان الـلـقـاح الـراسـمـالي ام

اللقاح الصيني.
.وال اعـرف ان كـان للـهوى االشـتراكي او ثم يـبـدا احلديث عن امـان كل من الـلقـاح

الراسمالي اثر في تفضيل هذا اللقاح على االخر. 
تـعـة ان خالـفـنا انـا احتـدث عن حقـيـقـة واقعـة.انـنا نـخـتلـف في كل شيء ونشـعـر بـا
قرارات تـصـدر من هـذه اجلـهـة او تلك.وال اجـد شـيـئـا من الـغرابـة حـ يـقل االقـبال
عـلى اخـذ اي من اللـقـاحـات مع عـدم الـتزام واضح نـراه في الـشـوارع.مـا مـعنى كل
ـــواطـن احملـــروم عــــلى نــــظـــام ســــيــــاسي اتــــصف بــــاالنـــانــــيـــة هـــذا?انـه انـــقـالب ا
الـواضحـة.سيجـيبك اي شـخص تسأله عن سـبب رفضه الخـذ اللقـاح كأنه خـبير في
علم الـوبـائيـات قائال:قـد يكـون الـلقـاح غيـر آمن او منـتهـي الصالحـية وغـير ذلك من
ـليء بالـغـضب واالنـفعـال.هـذه هـواجس ليـست واقـعـيـة لكـنـها حـجج رجل الـشـارع ا

طريقة في اثبات االنسان لذاته وسط فوضى السياسة اليومية.
ــهم ان يـكــون االقـبـال كــبـيـرا  وال بـأس ان يــفـضل الــبـعض لــقـاح فـايــزر او غـيـره ا

للخالص من هذه اجلائحة اخلطيرة.  
اذن نحن نـختـلف في قضـايا الـسيـاسة كـلهـا وقضـايا الـدين والعـملـية الـسيـاسية
والـقضـايا الـطـبيـة ايضـا.نـلغي حـقيـقـة العـلم الننـا نـتصـرف كبـشـر تعـرضوا لـضغط

فظيع قلل من فعالية العقل وجعله عرضة للشك.
ان الـعـراقيـ يـشـكـون في كل شيء.انـهم يـؤمنـون بـقـضـية

واحدة هي ان الفساد موجود وان اجلميع فاسدون.
وان من يــقــتـرب مـن اي مـســؤول فــهـو فــاســد ايــضـا.انه

جحيم الشك والرفض.
كن ان نـخرج من هذه الـدوامة قبل ان تتـغير االمور وال 

بحيث يحس االنسان بانه يقف في مكانه الصحيح. 
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لـيــست ادارة الـبـالد او أدارة نـظــام احلـكم ومــاافـرزته هــذه الـقــيـادة او
فهومهـا الرومانسي ....إبتكاراً االدارة من زعامات سياسية أو وطـنية 
ـاً قِدم (االجتمـاع البشري) كـونه كان ساحة حديثاً لألنـسان بل أنه قد
ألزمات اجملـتـمـعـات البـشـريـة مـنـذ قِد الـزمـان وحـتى األن ...وقـدكانت
فـهوم الـقيـادة  أو االدارة او الزعـامة تـتأرجح بـ  مرحـلت من تتـأثر 

احلركة واالستقرار .
ـرجعـياتـها ومنـذُ ان أستـدل الفـرد عـلى طبـيعـة اجلمـاعة احلـاكـمة وفـقاً 
الثيتوقراطـية (اجلماعة الـدينية)الرئيـسية او االوتوقراطـية او االولغاركية
ـلكية والـتي كانت قد انتجت لـنا خمسـة انواع من احلكومات وانتهاءاً با
كما يقول (افالطـون) احلكومة الـثيتوقراطـية  او احلكومـات األولغاركية
ـقـراطـية  ـستـبـدين  او احلـكـومـة الـد (الـعوائـلـيـة او حـكـومـة األفـراد ا
وأخرها احلـكومة الـفاسـدة اوالفاشـلة) وقد أسـتنـتج كل من (جون لوك)
و(جـان جـاك روسـو) أن احلـكـومــة الـفـاشـلـة لـيــست قـاعـدة في الـتـاريخ

ا هي أستثناءاً سياسياً وتاريخياً. عاصر أ السياسي ا
وقد استنتج اخملتصون في الفلسفة السياسية ان احلكومة الثيتوقراطية
ـسـؤولـية تـنـتج حـكومـة (جـمـاعـة وأفـراد) وتـبـعـيـة دينـيـة وغـيـاب مـنـهج ا

الوطنية . 
وألنـنا نـبـحث في الـعالقـة أو مـشـروعـية الـدمج بـ الـدين والـدولـة فـأنـنا
ـعنى معرفة الله وحتقيق العدل كما ذهب نذكر  أن التبعية هنا ليست 
الـفيـلـسـوف (أبن رشـد ) ....بل رأى (فـيـوربـاخ) أن احلـكم الـثـيـوقراطي
الديني ...هو الذي يعتقد بهِ بعض الـزعماء من ان الدين مصدره التبعية

وهي مصدر الدين وأساسه .
هذا األمر يفـسره الكـثيرين من الالهـوتي مـسلمـ وغير مـسلم  من
أن الـتـدين عـنـدهم اسـاسـاً يـبـدأ  بـالـشـعـور بـالـتـبـعـيـة (دون ان يـتـصف
ــسـؤولــيـة إن هــذهِ الــطـروحــات تـســتـلــزم حــضـور ا ـانــهم بــالـوعي)  إ
االخالقية ...والتي وان تتشـارك فيها التبـعية عند الكثـيرين من الباحث
سؤولية لكنهـا تفترض وجـود قاعدة االنتـماء  وماب الـتبعيـة الدينيـة وا
ـان الـديني الـواعي او مـا يُـعرف بـالـتدين الديـنـية مـسـاحـة يشـكـلهـا اال
الفاعل  ان الدين او التدين الواعِ الذي يعـرفه الفيلسوف (الكندي) إن
علم الوحدانية الدينـية هو علم الفضيـلة وحتى انهُ علم كل نافع والسبيل
رسالة (الكندي) ضـار وضرورة االحتراس منهـا  إليه االبتعاد عن كل ا
ان مقـولـة الـله احلق الـله العـدل  تـتـماهى بـالـتـأكيـد مع فـرضـية ان دين
ـسـاواة  في كـنـهـهـا الـدينـي تفـتـرض ان االنـسـان مـؤمـناً الـعدل ودين ا
ـعنى يتماهى ويتفق مع رأي الفالسفة اناً فطرياً بالله الواحد ..هذا ا إ
الذي يؤكد  أن الدين الواعي هو ذلك الدين الذي تتجلى  فيه ذات وقيم
ـرجعـيـات الـروحـية االنسـان الـسـلـمـية  فـيـصـبح الـدين اوالـتـدين وفق ا
اني الفطري  ب االنسان والفلسفية والسياسية ...  هو ذلك العقد اال
وربه ... الذي ينتج عنه البعـد الطبيعي في الدين التـوحيدي والذي تتحد

فيه مسؤولية االنسان وحقوقه وواجباته اجتاه الله واألخر  
ـسؤولية االخالقية إن البعد الكبـير في التجربـة الدينية يراد بـها تأكيد ا
لألنـسـان اجتـاه الـله والـواحـد واالنـسـان (اجملـمـوع) والـعـالم (الـكـون) 
ـعادلـة ونقـصدُ تـدين الـواعي طرفـاً في ا وأريد بـها ان يـكـون االنسـان ا
فـهوم بهـا حضـور الديـن كوجـهاً من وجـوه العـمل  ... وقـد كرسَ هـذا ا
حديث النبي محمد (عليه افضل الصالة والسالم ) حينما إختزل عبادة

طلق فقال:(الدين معاملة) . ا
ـفهـوم يصـبح الدين الـواعي يفـرض حضـور الطـبيـعة الـسوية وفق هذا ا

ان خالص . رهون بإ سؤولة عن فعلها ووجودها ا ا
اما التدين التبعي : فهو تدين ناقص او كما سماه علماء االجتماع (غير
واعٍ) يعمل على سلب ارادة االنسان الـواعي وفرض الوصاية على عقله
ط سلوكه وفي كل االحوال أنه يشترط تـبعيه غير سوية  ألنه وروحه و
تـسامح اصالً  ؤمن في الـتعـبـير عن ضـميـره االنسـاني ا يسـلب حق ا
سك بـغايـة التـدين التي تـفتـرض الطـاعة والوالء وتأسـيس وعياً مـركبـاً 
طاً لتحل مـحلهـا طاعة الـتبعـية واالنـقياد غـير الواعي والـذي ينتج عـنه 

اط الوصاية على الفرد  واجملتمع  والعالم   من ا
هذا النوع من التبعـية في التدين قد يصطـدم في غايته في التجاوز على
ساواة  الى جوهر الـدين الذي يفـترض العـدل والتسـامح والتعـايش وا
وجود خـطـابـاً يـسـمح لنـفـسه أن يـتـجـاوز علـى نامـوس الـدين ووحـدانـية
وفضـائـله واخالقيـاته فـالتـدين بـاالتبـاع او التـبـعيـة الـدينـية غـيـر الواعـية

تمارس ثالثة أشكال من التسطيح في الوعي 
ـطلق (الله سبحانه وتـعالى ورسله وانبيائه ان با األول : أنها حتول اال

ان الصنمي الشخصاني . واوليائه) الى األ
ــارس شـكالً من والـثــاني : أن الـتــدين بـاألتــبـاع وهــو تـدين غــيـر واعٍ 
ـقـدس وتـراث آل بـيــته وصـحـابـته) الى أشـكـال إزاحـة الـنص (األلــهي ا
ـارس شــكالً من ــان الــواعي الــذي  ـاذج طــقــوســيـة خــالــيـة من اال

اشكال تسطيح الوعي . 
اني والثـالث: أن التـدين بـاإلتبـاع يكـون بـديالً منـفراً لـنـسيج الـوعي األ
تجرد ويصبحُ متناشزاً مع نـسيج وعيه اجملتمعي او قد يصل الى حد ا
ا يـقترب من صنع شكالً من اشـكال الـتمرد عـلى النـاموس الديـني  ر
فــوضى األحلــاد الالواعي . فــيــتــركُ بــسـبـب الـعــوامـل الـثـالث (الـتــدين
بـاألتـبـاع) أثـاره عـلى نـوامـيس الـديــانـات الـتـوحـيـديـة والـتي اقـتـربت من
ورفـض الظـلم  وتوكـيد ـان بالـعدل  بعـضهـا الـبعض حـينـما ربـطت اإل
التوحيـد  فيصبح (دين اإلتـباع ) يدعوا الى شـريعة منـافية لروح الدين
وجوهره الذي نقصد بهِ (الـعدل) الذي يتمظهـر -سلوك - ليصبح الدين
ان (دين معاملة) خوفاً من ان تتـشوه منظومته الروحية واالخالقية باإل

واالنسانية الى فعل مغاير لفطرة االنسان فيصبح السائد :
ال تقتل / أقتل

والتسرق/ أسرق 
والتزني /إزني 
والتكره /أكره 
والتظلم / أظلم

والتفتري / إفتري
ـقدمة يشـير أن التدين وليس الـدين ونقصد به الـتبعية ان ماسقناه في ا
بالتدين غير الواعي  قد أحدثت ثقباً في وعي و ضمير وسلوك اجملتمع
العراقي والـعربي واألسالمي ...وكـرست مفـهوم الـكراهيـة وعدم الـقبول
ـان بــالـدين  ...فـصـار الـدين بـاألخـر فـصـار الـديـن بـاإلتـبـاع ولـيس اإل
ستعار باإلتباع فريه او قل فتنة جرت مجتمعاتنا الى حروب وخالفات ا
ـوذجـاً إجـتــمـاعـيـاً كـرسه ـدعـون بـالـدين فـي خـلق  جنح فـيـهــا ا وفـ 
ؤمن وفتيلة قد مفهوم التبعية بـالتدين ... والذي كان عثرة الكثـير من ا
ـاننـا عن جـادة الله تشـعل احلـريق في الديـن السـمح  او قـد تُحـرف إ
تديـنون بـالتـبعـية بؤر تـخلف أو قـطيـعاً من الـتابـع الذين ... ليؤسـس ا
يدفـعهم اتـباعـهم غيـر الواعـي الى مراكـز  سلـطة وسـطوة تـعبث في أمن
اجملـتـمع وسـلـمه األهـلي وتـسـيء لـلـدين الـعـدل  الـدين الـرحـمـة  الـدين

ساواة . احملبة  الدين ا
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ـرأة وألن ا بـالـعــمـلــيـة األنـتــخـابــيـة
صــارت نـــدّا لــلــرجـل في الــعــمـــلــيــة
الـسـيـاسيـة فـأن الـغـاءهـا يسـهم في

ثلون الشعب. مجيء مرشح 
«“UO «Ë V «Ë—

تتعدد (الروايات) في مقادير رواتب
ــان الــعـراقـي.فــوفــقـا اعــضــاء الــبــر
لـلـنــائب الـسـابق مـشـعـان اجلـبـوري
ـان يـصل الى فـان راتب عـضـو الـبـر
45 مليون دينارا في الشهر فيما رد
ـان بــقــوله ان الـراتـب االسـمي الــبــر
لـلنـائب هـو اربـعة ماليـ ديـنارا مع
مـليـوني دينـارا مـخصـصات مـنصب
ومــخـصـصــات شـهـادة تــتـراوح بـ
ـئة حلـملـة شهـادة الدكـتوراه 100با
من الــراتب االســمي وصــوال الى 25
ـــئـــة لـــلـــحـــاصـل عـــلى شـــهـــادة بــــا
االعـداديـة الـذي يـعـادل راتـبه رواتب
عـــشــريـن مــوظـــفـــا يــحـــمل شـــهــادة

البكالريوس.
ــؤكـدة ان رواتب نـواب واحلـقــيـقـة ا
ـــان الـــعـــراقي تـــفـــوق رواتب الـــبـــر
اقــرانـهم في كــثـيــر من بـلــدان الـعـلم
تحدة االمريكية ن فيها الواليات ا
وبــريـطــانــيــا ودول اوربــيــة.فــوفــقـا
جلــريــدة الــصــبــاح الــرســمــيــة فــان
ان هو 32 مجمـوع راتب عضو الـبر
مـــلــيـــون ديـــنــارا بـــ راتب اســـمي
ومــخــصــصــات احلــمــايــة والــســكن
وغـيـرهــا فـضال عن سـلـفـة تـبـلغ 90

مليون دينارا ال ترد.
وبـاعــتــبــار عـضــو مــجــلس الــنـواب
بــدرجـة وزيـر فــانه يـتـقــاضى ايـضـا
600 دوالرا في الـــــيــــوم فـي حــــالــــة
السفـر..ما يعـني انك اذا جمعت عدد
السفرات خالل السنة الواحدة فانها
تـشـكل عامـال اضافـيـا لـزيـادة العبء
على موازنـة الدولـة فضال عن زيادة
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ـان او مجـلس النواب او يعـني البر
مـجـلـس الـشـعب: هــيـئــة تـشــريـعـيه
تـــــمـــــثل الـــــســـــلـــــطـــــة األعـــــلـى في
ــوجب دسـتــورهـا اخملــول  الــدولـة
باصدار تشريعات وقوان تعبر عن
ارادة الـــشــعب واولــيــاته وتــمــثــيل
الـشعب امـام حـكومـة نـيابـيـة يراقب
أداءهـــــا بـــــتـــــأيـــــدهـــــا ان اصـــــابت
ومـحـاسـبـتـهـا ان اخـطـات. ويـتـكـون
افـراده من اشــخـاص يـشـتـرط فـيـهم
حسن الـسيـرة والسـمعـة يأتون عن
طــريق االقـــتــراع الــعــام بـــاســالــيب
ـــقـــراطـــيـــة تـــضـــمن ســـرّيـــتـــهــا د

ونزاهتها.
w «dF « ÊU*d «

بــعـــد الــتـــصــويت عـــلى الـــدســتــور
الــــعــــراقـي الــــدائم في 2005  في
السـنـة ذاتهـا  اختـيار 275 عضوا
ـــان الــعــراقـي لــيـــقــومــوا في الـــبــر
دة بتشكيل حـكومة تتولـى السلطة 
اربع سنوات بنسبة مشاركة 79%..
ـان فـيــمـا اصـبح عــدد نـواب  الـبـر
احلــــالي  329عـــــضــــوا جــــاءوا في
انـــتــخـــابــات  2018بـــأدنى نــســـبــة

عـــدد اعــــضـــائه الى 329 عـــضـــوا
كلفت الدولة اكثر من ملياري دوالرا

. بحسب خبراء اقتصادي
تقاعد ..غير مسبوق!

مــنح قــانــون مـجــلس الــنـواب (13
ـنطق لسـنة 2018) حقـوقـا خارج ا
الــقـانـوني بــأن جـعل خــدمـة عـضـو
مجلس النواب  خـمس عشرة سنة
لـيـمـنـحه تـقـاعـدا يـخـالف الـدسـتور
ـادة بـشـكل سـافـر الـذي يـنص في ا
(14) نه بـأن الـعـراقـيـ مـتـسـاوون
أمـام القـانـون دون تـميـيـز حيث أن
ـوحد يـحـدد احلد قـانون الـتـقاعـد ا
األدنى لـلـخـدمـة بـ ( 15 سـنة ) وال
ن كانت خـدمته تقل تضـاف خدمـة 
فـيما مـنح النائب حق دة عن هذه ا
التـقاعـد حـتى لو كـانت خدمـته تقل

عن اربع سنوات!
انـيون ان ما ويتفق قـانونيـون وبر
يتقـاضاه عضـو مجلس الـنواب هو
مـكافـاة ولـيس راتبـا ومن الـناحـية
القانونية  فانه ال يستحق تقاعدا
وهي حــــــالــــــة مــــــا حـــــصــــــلـت في
ــيــة ويــصــفــهــا ــانـــات الــعــا الــبــر
ــانـيــون بــانــهــا غـيــر مــعــقــولـة بــر

وخيالية.  
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ان الـغاء امـتـيـازات اعضـاء مـجلس
النواب سيحقق نتائج ايجابية في
جـــــــــــــــمــــــــــــــــيــع مـــــــــــــــنــــــــــــــــاحـي

اقتصادية احلياة:سياسية
اجـــتــمــاعــيــة ثــقــافــيــة اخالقــيــة 
ومعنويـة.فعلى الصعـيد السياسي
ســــيـــســــهم الـــغــــاؤهـــا فـي مـــجيء
مـــرشـــحـــ يـــهـــدفــون الـى خـــدمــة
الشـعب ويـحد مـن مجيء اشـخاص

نصب. طامع بالثروة وا
واقــتــصــاديــا ســيــحـقـق الــغــاؤهـا
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عــــنه بـــشــــكل واضح وصــــريح أمـــام

الرأي العام .
إذن اخلـلل في الـنـظام ذاتـه وإال كيف
وصل الـوضع الـعراقي الـى قريب من
الــــتــــصــــادم بــــ اجلــــيش وبــــعض
الفـصائل في احلـشد الـشعـبي  فلوال
حـــكــمـــة الــبـــعض وحـــرص االخــرين
حلـدث مـالـم يـقـبـله الــشـعب الـعـراقي

قطعيا . 
احلــشــد فــصــيل وطــني تــشــكل بــعـد
ــرجـعــيـة لــلـجــهــاد الـكــفـائي دعــوة ا
وانخرط به كل قطعات الشعب للدفاع
عـن الـــعـــراق واجملـــتـــمع من اخـــطـــر
هــجـوم إرهــابي تـتــعــرض له بالد مـا
ب الـنهـرين  وكلـنا مـعه ألنه ضحى
بـخـيـرة مـقـاتـلـيه دفـاعـا عن الـعـراق 
رجـع الديـني الـكبـير وكانـت رسالـة ا
السـيـد علي الـسـيسـتـاني من إن هذه
ـقاتـلة هي جزء من القوى الـشعـبية ا
سلحة وليس فوقها الدولة وقواتها ا

خير دليل على طريقة عمل احلشد .
ـقــاومـات الــوطـنــيـة في الــظـروف فــا
الصعبة واخلطيرة التي تتعرض لها
األوطـــان  هي حـــركــات بـــاســـلــة  ال
كن لها أن تكون تخويفية أو خارج
سـياقـات الـدفـاع عن الـوطن  وإذا ما
اتــخــذت ســلــوك نــقــيض ذلـك فــإنــهـا

مــكــونــاته . هــذا الـوضـع الـعــراقي ال
يـــســــر أحـــد من اخملــــلـــصــــ لـــبالد
الـرافـدين  لـكــنه مـوجـود غـصـبـاً عن
اجلمـيع ويـريده الب من اجلـميع  أو
الــكل من الــكل  فــالـذي يــســكت عـلى
نظـام فـاشل بامـتيـاز طـيلـة السـنوات
اضـيـة  فأنه يـقـينـا يـقبل الـطويـلـة ا
بـكل مـخـرجـات هـذا الـنـظـام من فـشل
اقــتـــصــادي وبــنـــيــوي وخــدمي وفي
الـــعالقـــات الــعـــامـــة ونــهـب لألمــوال
العامـة  حيث بات الـفساد له إدارات
وكيـانات واشـخاص لـهم في السـلطة
ـا يـتـمكن مـثـلـما لـهم خـارجـهـا  دو
أحد من وقف هذا التدهور او اإلعالن

ـــكـن ابـــداً بــنـــاء نـــظـــام دولـــة من
مــنـــطـــلق الـــتـــنــاقـض عــلـى أســاس

دن .  ناطق وا ا
فالعراق منذ تكوينه قبل 6 االف عام
يــعـــيش ويـــتـــعــايـش ســكـــانه عـــلى
اخــــتالف اجـــــنــــاســـــهم فـي أمــــاكن
مــشـــتــركــة  إال في هــذا الــعــهــد مــا
ــــقــــراطــــيــــة يــــســــمـى بــــعــــد الــــد
والـدسـتـوريـة  أو في حـقـيـقـة االمـر
عهد مخـرجات السياسـة االمريكية 
حــيث اصـبـح الـتــنـازع والــتــخـاصم
ــــا الـــتــــقـــاتـل عـــلى واالنــــفالت ور
ـا أراضي هي لـيـست مـلـكـاً لـهم وإ
ـــخــتـــلف مــلـك الــعـــراق وشـــعـــبه 

كل الـدول احملـيـطـة بـالـعـراق  هـنـاك
قــوانـ حتــكـمــهـا  وســيـاقــات عـمل
صـادر عملـها اإلداريـة واالقتـصادية
واجملتمـعية  لم نـسمع في ايران وال
الـدول األخــرى احملـيـطـة بــجـغـرافـيـة
العراق  هناك تخـطي مقصود لنظام
الدولـة إذ كان هـذا الـنظـام مقـبوال أو
مذمـومـاً  إال في الـعراق وبـالـتحـديد
بــعـد الــغـزو األمــريــكي  لـســنـا هــنـا
بصدد إدانة أحد  حيث النظام مدان
بـرمـته  فـلــيس من الـسـهل بـتـاتـا أن
يقاس الـعراق ضـمن مقاسـات الدولة
ــــا قـــيــــاســـاتـه  الـــطــــائـــفــــيـــة  وإ
واحملاصـصة  هـذا لك وهذا لي  وال

بـالـضـرورة تـخـسـر شـعـبـتـهـا  وإي
مـقاومـة بـدون حـاضنـتـهـا الشـعـبـية

تصبح مرفوضة وغير مقبولة .
من يتابع احلـالة العـراقية الـراهنة 
ـواطن وصل الى حيث الفـقر ب ا
نــســبـة %31  وان الــتــقــاريـر الــتي
ـية نقال تتـحدث بهـا الصـحافة الـعا
ـؤسـسـات الـدولـيـة مـثل مـجـلـة عن ا
غلـوبال فايـنانس بـان العـراق يحتل
ـــرتــــبـــة 80 في الــــفـــقــــر من اصل ا
ـرتـبـة 7 194دولـة في حـالــة فـقـر وا
بــ الـدول الــعـربــيـة الــفـقــيـرة  هل
يجوز ذلك في الوقت الذي تنهب فيه
ـنـهوب مـوارد الـبالد ووصل الـرقم ا
ـــعــلـن فــقط حـــسب ارقـــام رئــاســة ا
اجلمهورية الى 150مليار دوالر منذ
عام 2004 واألمر مـستـمر حتى االن
 وهل يـجوز الـقـبول بـهـذا الوضع 
فـي الــوقـت الـــذي تــكـــبـــر الـــكــروش
جملــــمـــــوعــــات مـن االنــــتـــــهــــازيــــ
ـــعــــتـــاشــــ داخل الــــكـــيــــانـــات وا

السياسية واألحزاب وفي ظلها .
ــكــان أن يــكــون إن من الـــضــرورة 
ا التـمرد لـيس من اجل شـخص وإ
ــال الــعــام وحق من اجل الـــوطن وا
الـشـعب في الـعـيش بـكـرامـة . إن كل
ــواجـهــة مع اخلــارجـ مــحـاوالت ا

مـــشــــاركـــة بــــعـــد  2003بــــحـــسب
مفوضية األنتخابات.

ـــان الـــعــــراقي..لم اعـــضــــاء الـــبــــر
ينتخبهم الشعب.

يحدد النص الدستوري العراقي ان
يــكـون لــكل مـئــة الف مــواطن نـائب
ثال للشعب ان  واحد ليكون البر
ان الـعراقي ويشـير واقع حـال البـر

انه لم يحقق هذا النص.  
فــفي انــتــخــابـات 2010 حـصل 15
نـائبـا فـقط عـلى القـاسم االنـتـخابي
مـا يـعـني ان والـعــتـبـة االنـتـخـابـيـة
(310) نائبا لم ينتخبهم الشعب بل
ـا تصـدقت عـلـيـهم اصوات فـازوا 
كـيـانـاتــهم  بـيـنـهم من حـصل عـلى
ــــــوجـب هـــــذه (78) صــــــوتـــــا!. و
احلــقـائق الــواقـعــيـة والـدســتـوريـة
الـتي كــشـفت عن ان ثـقـة الـنـاخـبـ

الــعــراقـيــ اســتـقــطــبت فـقط (15)
شــخــصـيــة من بــ اكـثــر من ســتـة
ــــان فــــان الــــبــــر آالف مـــــرشــــحــــا 
الــعـــراقي  احلـــالي وســـابــقـــيه لم

ينتخبه الشعب.
أن الــكـوتــا الـنـســائـيـة وخــلل آخـر 
كـشـفت عن ان 60 عـضـوة من اصل

ـسـتـوى كـفـايـة وفـاعـلـيـة 81 لـسن 
مـرشــحــ ســلـ حــقــهم (وبــيــنـهن
حاالت مـخجـلة ال يـعرفن حـكم اجلار

واجملرور!). 
واذا كــانت الــكـوتــا حــالــة مــقــبــولـة
اجتمـاعيا وسيـاسيا عام 2005 يوم
نــظّم قـانـون ادارة الـدولـة لــلـمـرحـلـة
االنتقالـية نظام الـكوتا النـسائية في
ادة (30 الفقرة اجلمعية الوطنية با
ج ) ونـصــهــا :(تــنـتــخب اجلــمــعــيـة
الوطنيـة نسبة تـمثيل للـنساء ال تقل
عن الـــربع مـن اعــضـــاء اجلـــمـــعـــيــة
الوطنية) فانها تعدّ في  2021حالة
معـيبـة اعتـباريـا وسيـاسيـا ونفـسيا
بـــعــــد ان حـــصـــلت مــــرشـــحـــات في
انتـخابات 2014 على اصوات اعلى
من اصـوات مرشـحـ رجال بـيـنهن
مرشحة من ذي قـار حصلت على 14
ـــراة الف صــــوتـــا مـــا يــــعـــني ان ا
اجلـــديـــرة بـــان تــــكـــون عـــضـــوا في
ـان ما عـادت بـها حـاجة الى ان البـر
يــــتـــــصــــدق عــــلــــيـــــهــــا الــــقــــانــــون
االنتخـابي  بكـوتا بيـنهن من اخذن

العضوية فيه (سرقفليه!).
وألن الــكـوتــا أحلــقـت ضــررا بــالــغـا

اكـتـفــاءا مـاديــا بـتـوفــيـره مــلـيـارات
الـدوالرات لــتـسـتـثــمـر في اخلـدمـات

العامة وبناء الوطن.
سيسهم الغاؤها في اعادة واخالقيا
ـنـظـومـة الـقـيـمـيـة لـلـنـاس واحـياء ا
الـضــمـيـر األخـالقي الـذي ضـعف او

تهرأ عند كثيرين.
واجـتـماعـيـا سـيـعمل الـغـاؤهـا على
تـوسطـة وتقـليص احيـاء الطـبقـة ا
الــهـوة الـتي احــدثـتـهـا بــ خـلـقـهـا
طــبـقـة سـيـاسـيــة مـرفـهـة اسـتـفـردت
بالثروة وب 13 ملـيون فـقير حتت
مـستـوى خط الـفـقر بـاعـتراف وزارة
التخطيط  وبه سـتقضي على الغ

الفاحش الذي احلقته بالناس.
ستسـهم في اشاعـة الثـقافة وثقـافيـا
الـتي تقـول احلـقيـقـة وتشـيع حـرية
الـصـحافـة الـتي احـتل فيـهـا الـعراق

يا. مرتبة متأخرة عا
ومــعـنــويــا ســيــعـيــد الــغــاؤهـا (رد
األعتبار) لـلعراق الذي اعـتبر واحدا

من افسد ثالث دول في العالم.
انــنــا بـــوصــفــنـــا أصــحــاب رأي من
ــيــ ومـــثــقــفــ مــفـــكــرين وأكـــاد
..نكون بطلبنا هذا قد ادينا وفناني
واجـبـنـا نـحـو شـعـبـنـا الـذي نـدعوه
الى الــضـغـط عـلى اصــحـاب الِــشـأن
ألتــخـاذ الــقــرار بــالــغــاء امــتــيـازات
اعـــــــضـــــــاء مـــــــجــــــلـس الـــــــنــــــواب
الــعـراقي..وبـدونــهـا سـتــكـون األيـام
ـا ال يـسـر حـتى الـطـامـعـ حـبـلى 
بـبــقـائـهـا.سـتـنـشـر هـذه احلـمـلـة في
الـــــصـــــحـف ووســـــائل الـــــتـــــواصل
ـواقع األلــكـتــرونـيـة االجــتـمــاعي وا
وستـوحد للـتوقـيع عـليـهـا الـعراقـيـة
ـوقعـ وترسل الى مـكاتب اسمـاء ا
ـثــلــيـة األ الــرئــاســات الـثـالث و

تحدة واالحتاد األوربي. ا
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ــواطــنـ في عن الــقــانــون وقـتــلــة ا
ـكن أن تـشــرين وكـانــون الـثــاني ال 
تــؤتي بـثــمـارهــا دون مـعــاجلـة اصل
شكلـة وهي تركيبة الـنظام اخلطأ  ا
الذي أؤسس على الطائفية والعرقية
ــذهــبـيــة  وهــذا األمـر يــســتـدعي وا
مـــعـــاجلـــة بــعض اإلشـــكـــالـــيــات في
ان  الدستور  وهذه من واجب البر
لكن كيف يكون ذلك واعداد كبيره من
ــانــيــ لم يــحــضــروا جــلــسـة الــبــر
واحـدة اللـهم سـوى اجلـلـسة األولى
ولم تـتـخـذ بـحـقـهم إجـراءات قـسـرية
كـأن تكـون الـغـاء عضـويـتـهم أو على
األقـل قـــطع رواتـــبـــهم وحتـــويـــلـــهـــا
تعففة  وليس قطع مليون للعوائل ا
تـغـيب  فـنجـزم إن هؤالء دوالر عن ا
يـــعـــرفــون مـــقـــاهي وشـــوارع وازقــة
الـدول التي يـعـيـشـون فيـهـا أكـثر من
معـرفـتهـم لشـوارع واحـياء بـغداد أو

مدنهم .
إذن تـــــــبــــــقـى االزمــــــات قـــــــائــــــمــــــة
ـشـكل  إذا لم واالنـتـخـابــات الحتل ا
يجري التـفكير جديـاً بضرورة إيجاد
صــيـغــة لـنــظـام وطــني قـوي ومــلـبي
إلرادة اجملتـمع  وهـذه مسـؤولـية كل
اخملـلـصـ لـلـعـراق لـلـقـوى احلـاكـمة

وخارجها .  
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في إطار استـعداداتهمـا للمـنافسات
قبلة. الدولية ا

نـتـخب الـهـولـندي وسـجل أهـداف ا
فيس ديبـاي في الدقيقـة العاشرة
من ركـلـة جــزاء وفـوتـر فـيـجـورست
في الدقيقة 55 وريان جرافينبيرش
في الـدقـيـقـة 76.ويـسـتـعـد مـنـتـخب
هـولـنـدا لــلـمـشـاركـة في بـطـولـة أ
أوروبـا "يورو 2020 الـتي تـقـام في
وقت الحـق من هــذا الــشـــهــر حــيث
يــلــعب فـي اجملــمــوعـة الــثــالــثــة مع
أوكــرانــيــا والــنــمـــســا ومــقــدونــيــا

الشمالية.
بـيـنـمـا يـسـتـعـد مـنـتـخب جـورجـيـا
السـتـكـمال مـشـواره في الـتـصـفـيات
ــؤهـلــة لــكــأس الــعـالم األوروبــيــة ا

2022 بقطر.
ـنـتخب الـهولـنـدي سيـطرته فرض ا
عــلـى مــجــريــات الــلــقــاء بــحــثــا عن
ـقـابل تـســجـيل هــدف الـتـقــدم في ا
اعــتــمـــد مــنــتـــخب جــورجـــيــا عــلى

التسجيل في الدقيقة 38 بعدما مرر
ديـنـايـير كـرة بـالـرأس داخل مـنـطـقة
اجلـــزاء أخـــطـــأ بـــروزوفـــيـــتش في
إبعـادها لـتتمـهد أمـام لوكـاكو الذي
ســدد بـدوره مــبــاشـرة فـي الـشــبـاك
لينـتهي الشـوط األول بتقـدم بلجـيكا

.1-0
وشـكــلت كـرواتــيـا اخلــطـورة األولى
في الشوط الثـاني وذلك عبر رأسية
من بــيــتـكــوفـيــتش في الــدقـيــقـة 51
أمـــسـك بــــهــــا كـــورتــــوا.وأتـى الـــرد
الـبـلجـيـكي بـعـدهـا مبـاشـرة بـعـدما
اســتـقــبل كــاراسـكــو عـرضــيـة داخل
مـنـطـقة اجلـزاء مـسـددًا بـعـدهـا كرة
قــــويــــة مــــرت بــــقــــلـــــيل إلى جــــوار
الــقــائـم.وكــادت بــلــجــيــكــا أن تــعـزز
تقـدمهـا في الـدقيـقة 58 بعـدما تابع
لـوكـاكـو عـرضـيـة داخل مـنـطـقـة الـ6
يـاردات مــسـددًا رأســيـة اصــطـدمت
ــدافع جــفــارديــول فـي الــلــحــظـة بــا

األخيرة وخرجت إلى ركلة ركنية.
ـبـاراة بـصـورة انـخـفض مـسـتـوى ا
ملـحـوظة في الـدقائق الـتـاليـة حتى
عادت كرواتيا لـتشكيل اخلطورة من
جـديـد بــتـسـديـدة مـن فالسـيـتش من
خارج منطقـة اجلزاء في الدقيقة 78

أمسك بها كورتوا.
وحاول بروزوفيـتش مباغـتة كورتوا
في الدقـيـقة 85 بتـسـديـدة من خارج
مــنـطــقـة اجلــزاء إال أن كــرته ذهـبت

رمى. بعيدًة عن ا
وارتقى لوكاكو لعـرضية في الدقيقة
88 مسددًا رأسيـة قوية تألق حارس

كرواتيا في التصدي لها.
وكــادت كــرواتـــيــا أن تــســجل هــدف
الـــتـــعــادل في الـــدقـــيــقـــة األولى من
الــوقت بــدل الـضــائع بــعــدمــا تـابع
بـــيــركــالــو عــرضـــيــة أرضــيــة داخل
مـنــطـقـة اجلــزاء مـسـددًا كــرة قـويـة
تـــألق كــورتـــوا في الــتــصـــدي لــهــا
ليـنتـهي الـلقـاء بفـوز بلـجيـكا بـهدف

دون رد.
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ـنتـخب الـهـولـندي لـكـرة الـقدم فـاز ا
عــلـى نــظــيـــره اجلــورجي -3صــفــر
باراة الودية التي جـمعتهما خالل ا

نـــفــذهــا هــنــدرســـون وتــصــدى لــهــا
احلارس نيتا في الدقيقة 78.

وعـــاد احلــارس الـــرومــاني لـــيــوقف
رأسـيـة خـطـيـرة من كـالـفـيـرت لـوين
في الــدقــيــقـة 81 ثم ردت الــعــارضـة
رأسيـة بيـليـنجـهام بـعد عـرضية من
الـبــديل أولي واتـكــيـنـز في الــدقـيـقـة
83. وأهدر واتـكيـنز فـرصة هدف في
الدقيقة 85 عقب متابعة قريبة للكرة
ـــرمى قــبل أن يـــتــصــدى بـــجــانب ا
جـونـسـتـون حملـاولـتـ رومـانـيـتـ

باراة بفوز إجنلترا (1-0). لتنتهي ا
خسارة كرواتيا

اخــتــتـمت بــلــجـيــكـا اســتــعـداداتــهـا
لــلـــمــشـــاركــة في يــورو 2020 الــتي
ـقبل بالـفوز وديًا تنطـلق األسبوع ا
ـلك عـلى كـرواتـيا 0-1 عـلى مـلـعب ا
بـــودوان.وســجـل هـــدف بـــلـــجـــيـــكــا
ـهاجم رومـيلـو لوكـاكو في الوحـيد ا

الدقيقة (38).
ــــبـــاراة أتـت احملـــاولــــة األولى في ا
لــصــالح بــلـجــيــكـا فـي الـدقــيــقـة 11
بعدمـا أخطأ دفـاع كرواتيـا في إبعاد
الكـرة لتـتمـهد أمـام ناصـر الشاذلي
الـذي سدد كـرة قـويـة من عـلى حدود

رمى. نطقة ذهبت بعيدًا عن ا ا
ـبـاراة في الـدقـائق الـتـالـيـة هـدأت ا
مع اسـتحـواذ واضح لـبـلجـيـكـا لكن

رمى. دون خطورة تذكر على ا
وأهــدرت بــلـجــيــكـا فــرصــة مـحــقــقـة
الفـتـتـاح الـتـسـجـيل في الـدقـيـقـة 31
بـعــدمـا سـدد لــوكـاكـو كــرة قـويـة من
على حدود مـنطقـة اجلزاء اصطدمت
بــالـعــارضـة لــتـتــمـهــد بـعــدهـا أمـام
كـــاراســكــو داخـل مــنــطـــقــة اجلــزاء
فـتـابعـهـا األخـير بـرأسـيـة اصـطدمت

بالعارضة مرة أخرى.
وعـاد لوكـاكـو لـلظـهـور من جـديد في
الدقيقة 33 بتسديدة أرضية ضعيفة
من داخل منـطـقة اجلـزاء أمسك بـها

بسهولة احلارس ليفاكوفيتش.
وتـبـعه كـاراسـكـو بـتـسـديـدة أرضـيـة
ضـــعــيــفــة من عــلـى حــدود مــنــطــقــة
اجلـزاء تصـدى لـهـا بـسهـولـة أيـضًا

حارس كرواتيا.
وترجمت بلـجيكا سـيطرتهـا بافتتاح

كـالـفـيـرت لــيـوين بـرأسـيـة قـويـة في
العارضة.

وعــاد اإلجنــلــيــز بــهـجــمــة خــطــيـرة
جـــديـــدة حـــيـث ارتـــدت تـــســـديـــدة
سـانـشـو الــقـويـة من الـعـارضـة إثـر
لــعــبــة مــشــتــركـة مـع جـريــلــيش في

الدقيقة 38.
وقبل نـهايـة الشـوط األول بلـحظات
نتخب الروماني من افتتاح اقترب ا
التـسجـيل لكن احلـارس جونـستون
تصـدى بـاقتـدار حملاولـة سـوريسـكو

القريبة.
ودخل جوران هندرسون في تشكيلة
إجنـلـتـرا مـكـان فـيـلـيـبس مع بـدايـة
الـشــوط الـثــاني وتــصـدى احلـارس
الـرومـانـي نـيـتـا حملـاولــة قـريـبـة من
كـالفـيـرت لوين إثـر عـرضيـة جـديدة

من وارد بروس في الدقيقة 47.
وانطـلق راشفـورد بالـكرة في هـجمة
مرتدة سريعة ليتخلص من مطارده
ــرمى في قــبل أن يــســدد بــجــانب ا

الدقيقة 62.
ــنــتــخب اإلجنــلــيــزي إلى وانــتــقل ا
طــريــقــة الـلــعب (3-3-4) مع دخـول
جـودي بـيـلـيـنـجـهـام وديـكالن رايس

مكان وارد بروس وسانشو.
وانـــطــلق جــريـــلــيش من الـــنــاحــيــة
الـــيـــســرى لـــيــراوغ العـــبـــا قــبل أن
يـتعـرض لـلعـرقـلـة فاحـتـسب احلكم
ركلـة جزاء نـفذهـا راشفـورد بنـجاح

في الدقيقة 68.
وقـام جــونـسـتـون بــتـصـد مـذهل في
الـدقـيـقة 74 عـنـدمـا ارتـدت مـحـاولة
رومـــانــيـــة من الـــدفــاع لـــتــصل إلى
إيـفــان الـذي ســددهـا مـبــاشـرة لـكن
احلــارس اإلجنـلــيــزي أتى بــرد فـعل

سريع وأنقذ مرماه.
ودخل جـيـسي لــيـنـجـارد وكـيـران
تـــريــبــيــر مـــكــان راشــفــورد
ـنــتـخب وشـاو وأهــدر ا
اإلجنـــلـــيـــزي فـــرصـــة
تعزيز تقدمه عندما
احـتــسب احلـكم
له ركلة جزاء
ثــــانــــيـــة
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حققـت العداءة الـعراقـية دانة حـس رقـماً قـياسيـاً عراقـياً جـديداً في بطـولة تـركيا
فتوحة. اللعاب القوى ا

وانهت حـس سـباق 200 م بعـد ان  سـافـرت وحـدهـا بال مدربـهـا الى تـركـيـا وقد
فاتها سباق 100متر بسبب تأخـرها.وسجلت حسـ رقماً عالياً اهـلها الى طوكيو 

بواقع  22,97 ثانية وهي اول عراقية تكسرحاجز ال 23 ثانية في ال 200.
اضي بياد طوكيو الـصيف احلالي بعد تأجيلها العام ا فترض ان تنطلق او ومن ا

بسبب كورونا.
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ـدير الـفـني السـابق لالحتاد فـجر ا
اإلفــريـقي لــكــرة الـقــدم الــسـوداني

ــنـــعم شــطــة مـــفــاجــأة من عــبــد ا
الـعـيـار الــثـقـيل بــإعالنه أن مـصـر
مـرشـحـة السـتـضـافـة بـطـولـة كأس

أ إفـــــريــــــقـــــيـــــا 2021 بــــــدال من
الكاميرون

وأعلن االحتاد اإلفريقي لكرة القدم

الـكــاف في بـيــان رسـمي  تــأجـيل
قـرعـة أ إفـريـقـيـا 2021 ألسـباب
تتعـلق بفيروس كـورونا بناء على
ـنــظـمـة لــلـبــطـولـة طــلب الـلــجـنــة ا

القارية في الكاميرون.
ـسـؤول الـبـارز السـابق في ولـكن ا
ــنــعم شــطـة أرجع الــكـاف عــبــد ا
العب الــسـبب إلى عـدم جــاهـزيـة ا
الــكــامــيـرونــيــة وذلك في مــقــابــلـة
تــلــفــزيــونــيـة عــبــر قــنــاة أون تـا
صـريـة مؤكـدا بـشكل ال سـبـورت ا
لـبس فــيه بــحـكم عـالقـاته ونــفـوذه
ـــســـؤولــ في داخل الـــكــاف أن ا
االحتـاد الـقـاري يشـعـرون بـالـندم
لتجـديد ثقـتهم في الكامـيرون بعد
فــشـل احلــكــومــة فـي االنــتــهــاء من
الــتـجــهـيــزات الالزمـة الســتـضــافـة
الـبطـولة وذلك لـلمـرة الثـانيـة على

ـسـؤول كـذلك  تـخـفـيـض عـدد ا
شاركـ في الوفود الـقادمة إلى وا
طــوكـيــو من اخلــارج الـى الـنــصف
تـقريـبا لـيصل الـعدد الى 78 ألفا

زيد من التخفيض. مع دعوات 

ويــــحـــــذر بــــاحــــثــــون في مــــجــــال
االقــتـــصــاد من أن إلـــغــاء األلــعــاب
ـبـيـة سـيـكـلف الـيـابـان حـوالي األو
1.8 تـــريــلـــيــون ين (16.6 مـــلــيــار

دوالر) وفق ما ذكرت.
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ؤقتة التي تقود نادي وجـهت الهيئة ا
الـطـلبـة الريـاضي الـدعوة الى الـهيـئة
ُسـجـلة في الـسـجل الـرسمي الـعـامـة ا
لــلـحـضـور في تــمـام الـسـاعــة الـثـالـثـة
ظـهراً يوم اخلميس القادم العاشر من
شــهـر حــزيـران يــونـيــو احلـالي لــعـقـد
اجـتماع هـام  واتخاذ بـعض القرارات
ـفصلية لالرتقاء بعمل النادي االنيق ا
ــا يـنــسـجم مع طــمـوحــات الـنـادي و
. وتسـعى الهـيئة وجـماهـيره مـستقـبالً
ـؤقـتـة الدارة نادي الـطـلبـة الـرياضي ا
لـلخروج بنتائج ايجابية تخدم مسيرة
الـــنــادي الـــذي تــأسس في 17 كـــانــون

بية في اليابان مبنى االو

نــعم انه عــدنـان درجــال الــعـراقي االصــيل الــذي صـال
وجال فـي مالعب الكـرة فـكـان خيـر سـفيـر لـبالده وها
هو يـتبؤا منصب وزيـر الشباب والرياضـة مؤكدا مكانته
وشخـصـيتـه الفـذة امـام االشقـاء واالصـدقاء فـشـهادت
بحق االخ الـعـزيـز ابو حـيـدر جاءت من هـنـا وهنـاك بـعد
ان انـتـزع بـاصـرار اقـامـة بـطـولـة اخلـلـيج الـعـربي بـكـرة
الـقـدم بـنـسـخـتـها الـ 25في بالد الـرافـدين وعـلى ارض
البـصـرة العـزيزة عـلى قـلوبـنـا وكان مـصـرا على اقـامة
احلدث الـكـروي في وطـنه وحتـديـدا البـصـرة الـتي تـلقى
ابـنـائهـا خـبر اقـامـة البـطـولة عـلى ارضـها الـطـيبـة بـفرح

غامر وسعادة.
اتــصـلـت بــالـوزيــر عــدنــان درجــال الــذي كـان لـه الـدور
ـرتـقب عـبـر رسـالة الـكـبـيـر في احـتـضـان هـذا احلـدث ا
صــوتـيـة ومــا هي إال دقـائق حـتـى اتـصل بي وتــبـادلـنـا
اطـراف احلـديث حـيث اشــدت وبـاركت جـهـوده وجـهـود
كـل من ســعى وراء اقــامــة خــلــيــجي 25 في الــبــصــرة
ـديـنة بصـرة الـكـرم والـضـيافـة ولي ذكـريـات مع هـذه ا
مديـنة الـفراهيـدي والسـياب التي بـزغ منـها رجاالت في

عدة مجاالت اعالمية ورياضية وثقافية وفنية.
نعـم انه عـدنـان درجـال الـذي كـان سعـيـدا بـاتـصـالي به
معـبرا عن اعـتزازه وشـكره وتـقديـره على الـروح العـالية
الـتي نـتـمتع بـهـا ونـحن كصـحـفيـ ريـاضـي عـاشـرنا
ــوذج لـم يـحــمـل صــفـة درجــال ســنــوات طـوال فــهــو 
الـتــعـالي والـتـكــبـر وهـكـذا هي االخـالق والـفـرقـاء وعـدم
الـتــعــالي الـذي يــبــديه ابـو حــيــدر الـذي نــاشــدته ونـحن
نــسـتــعــد لــتــنــظــيم خــلـيــجي  25ان يــتم اطـالق سـراح
ـواصلـة مـسيـرتـها السـيـما العب والـعـودة  صحـيـفة ا
وهـي لــهــا تــاريخ مع بــطــوالت اخلــلــيج الــتي واكــبــتــهــا
العب بهـيئـة حتريـرها سنـوات لذلـك ناشـدته ان تعـاد ا
العب التي واكـبتها وهم من الـزمالء االكفاء. نعم انـها ا
مـنــذ صـدور عـددهـا االول في الـســتـيـنـات حـيث وعـدني
درجال خـيرا باذنه تـعالى شكـرا لعدنـان درجال وهكذا
هذب هي صـفات هذا الـرجل ا
ثابر الذي اخلـلوق الوفي ا
هـاتفني ورد عـلي بدقائق
من اتـصالي عـبر رسـالة
صـوتـية.. شـكـرا درجال

ومبارك لبصرتنا.
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تــوفي مــســؤول كــبــيــر بــالــلــجــنـة
ـبـيـة الـيـابــانـيـة بـعـد أن ألـقى األو
بـنـفــسه أمـام قـطـار مــتـرو األنـفـاق
امس االثــــنـــ  حـــســــبـــمـــا أفـــاد
تـلـفـزيــون نـيـبــون احملـلي نـقال عن
مــصـــادر في شـــرطـــة الــعـــاصـــمــة
طـــوكــــيـــو.وبــــحـــسب الــــشـــبــــكـــة
الـتـلـفـزيـونيـة فـإن الـشـرطـة حتقق
ـسؤول ياسوشي في حادث وفاة ا
مـوريـا الـبـالغ من الـعـمر 52 عـاما
ـا نـقـلـته عـلى أنه انـتـحـار. وفـقـا 

شبكة تلفزيون الص الدولية.
ويــعــارض كــثــيـر من الــيــابــانــيـ
اســـتـــضـــافـــة طـــوكـــيــو لـأللـــعــاب
ـبـية هـذا الـعـام في ظل تـفشي األو
فـــيــروس كـــورونـــا حـــيـث أظـــهــر
اســـتـــطالع لـــلــرأي أن حـــوالي 80
ـئة من الـيابـانيـ يعـارضون في ا

استضافة هذه البطولة.
ـشــجـعـ من ـنع ا واتـخـذ قــرار 

الـقدوم الى الـيابـان عـلى أن يتـخذ
ـــشــجـــعــ الــقـــرار بـــشــأن عـــدد ا
ــســمـوح لــهم حــضـور احملــلـيــ ا
األلعـاب بعد انـتهاء حـالة الطوار

في طوكيو في  20يونيو.
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ـــنــتــخـــبــ وتــوالت ســـجــاال بــ ا
محاوالتهمـا الهجومية لـكنهما فشال
في تــغــيـيــر الــنـتــيـجــة في الــدقـائق

األولى من هذا الشوط.
ــنـتــخب وفي الــدقــيــقـة 55 ســجل ا
الــهـولــنـدي الــهــدف الـثــاني عـنــدمـا
توغل فوتر فيـجورست بالكرة داخل
مـنـطـقـة جـزاء جـورجـيـا وسـدد كرة
ـــست يـــد لـــوريـــا وعــانـــقت قــويـــة 

الشباك.
واســــتـــمــــر الــــلــــعب ســــجــــاال بـــ
نتخب مع وجود أفضلية نسبية ا
لـلــمـنـتــخب الـهـولــنـدي حـتى جـاءت
الدقـيـقة 76 والتـي شهـدت تـسـجيل

الهدف الثالث.
ومــرر دونـــيل مــالــ كــرة عــرضــيــة
داخـل مـنــطــقــة اجلــزاء اســتــلــمــهـا
ديـباي وسـدد كـرة قـوية تـصـدى لـها
لوريا لترتد إلى ريـان جرافينبيرش
الذي قـابلـها بضـربة رأس إلى داخل

رمى. ا

الـثـاني في الـدقـيـقـة 15 عـنـدمـا مـرر
دومـفـريس كـرة عـرضيـة من اجلـانب
ـــفـــيس ديـــبـــاي ن قـــابـــلـــهـــا  األ
بـتـسـديـدة بـقدمـه اليـسـرى من داخل
مـــنـــطــــقـــة اجلـــزاء ولــــكن احلـــارس
جيورجي لوريا تألق وتصدى للكرة.
وكـاد مــنـتـخـب جـورجـيــا أن يـسـجل
هـدف الـتعـادل من هـجـمـة مـرتدة في
الــــدقــــيــــقــــة 22 عــــنــــدمــــا اســــتــــلم
لوبزهـانيدزي تمـريرة بيـنية قبل أن
يراوغ ستـيكلـنبيـرج الذي خرج  من
منـطقـة اجلزاء وعـند حلـظة تـسديده
لـلــكـرة تـدخـل سـتـيــفـان دي فـري في

اللحظة األخيرة وأبعد الكرة.
رور الوقت بدأ منتخب جورجيا و
ــــــبــــــاراة الــــــدخــــــول فـي أجــــــواء ا
نتخب الهولندي الهجومية وبادل ا
الــهــجــمــات لـــكن كالهــمــا فــشل في
تبقية تغيير النتيجة لتمر الدقائق ا
من الــــشـــوط األول دون جـــديـــد.ومع
بـداية الـشـوط الثـاني أصـبح الـلعب

الـتراجع لـوسط مـلـعبه مع االعـتـماد
رتدة. على شن الهجمات ا

وجــــاءت أولـى فــــرص الــــلــــقــــاء في
الدقـيـقة الـثالـثة مـن نصـيب منـتخب
جـــورجــيــا وذلـك من خالل هـــجــمــة
مــــرتـــدة عــــنــــدمـــا انــــطــــلق ســــابـــا
لـوبزهـانـيـدزي من الـناحـيـة الـيـمنى
ومــــــــرر الـــــــكــــــــرة إلـى إلـى أوتـــــــار
كيـتشـيفـيلي الـذي قابـلهـا بتـسديدة
قوية ولكن مـارتن ستيكـلنبرج تألق
وتـــصـــدى لـــلـــكـــرة.وفي الـــدقـــيـــقـــة
التاسعـة احتسب احلـكم ركلة جزاء
لـلــمـنـتـخـب الـهـولـنــدي بـعـدمـا مـرر
فيس ديباي كرة بـينية إلى دينزل
دومـفـريس الــذي تـعـرض إلعـاقـة من

الشا دفالي حلظة تسديد الكرة.
ـفـيس ديـبـاي ركـلـة اجلزاء وسـدد 
بــنـجـاح مــسـجـال هـدف الـتــقـدم في
الــدقــيـــقــة الـــعــاشــرة. واســـتــمــرت
ـنتـخب الـهولـنـدي التي محـاوالت ا
كـادت أن تـسفـر عن تـسـجـيل الـهدف
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جـرت منافـسات بـطولـة اندية الـعراق لـلبـولينغ
ـشـاركـة لـلــنـسـاء وجلـمـيع الـفـئــات الـعـمـريـة 
ثمـانـيـة انديـة وقـد تـصـدر فريق نـسـاء االمـانة

ركز االول عن جدارة واستحقاق. واحرز ا
ركز الـثاني وجاء ـرور في ا  فيـما حل فريق ا
ركـز الـثـالث وسـيـتأهل فـريق الـسـيـاحـة في ا
ركز االول والثاني لـلتنافس على الفائزين بـا

ثابرة. كأس ا
 وعـلى هـامش الـبـطـولـة  اخـتـيـار العـبـات
نـتخب الـوطـني للـمتـقدمـات حيث لـتـمثـيل ا
  من نادي حصلت الالعبة االء عبد احلس
ـــركـــز االول وحـــلت  مـــنى بــغـــداد عـــلى ا
ركـز الثاني خوشـو العبة نـادي االمانـة  با
ــرور واحـــرزت شـــمس مـــاهـــر مـن نـــادي ا
ــــركــــز االول وشــــهــــد عــــامــــر مـن نـــادي ا
ركز الثاني ضمن منافسات السياحة في ا

فئة الشابات .

الــتـــوالي.وأوضح شــطـــة: تــأجــيل
قــرعــة الـــبــطــولـــة لم يــكـن بــســبب
ــسـتــجــد هـذا فــيـروس كــورونــا ا
كـالم غــيـــر صـــحـــيح وإال لـــكـــانت
أجـــريت الـــقـــرعـــة عـن بـــعـــد عـــبــر

الفيديو بدال من التأجيل. 
وتــابع: وفــد من االحتـاد اإلفــريـقي
لـكـرة القـدم تـوجه إلى الكـامـيرون
ـقـبـلـة ـضـيف لـلـنـسـخـة ا الـبـلـد ا
العب هــنــاك غــيـر وتــفــاجــأ بــأن ا
باريات حتى صاحلة الستضـافة ا
اآلن لـــذلـك أصـــبـــحـت مـــصـــر هي
ــــرشـــحــــة األولى الســــتـــضــــافـــة ا
الـبــطـولــة بـنـســبـة تــقـتـرب من 60

ئة. با
وأردف: مــصــر وجـنــوب إفــريــقــيـا
هــمــا الـدولــتـان الــلـتــان تـمــتـلــكـان
القـدرة حاليـا على تنـظيم البـطولة

فـي مـــــوعــــــدهـــــا ومـن الـــــصــــــعب
غرب. تنظيمها في ا

وأكـمل شـطـة حـديـثه قـائـال: "مـصر
ـنـقذ لالحتـاد اإلفـريقي دائـما هي ا

في مثل هذه احلاالت.
وكــانت مـصـر اسـتـضـافت نـسـخـة
كــأس أ إفــريـقــيـا 2019 بـدال من
الـكـامـيـرون الـتي لم تـكن مالعـبـها
جــــاهــــزة حــــيـــنــــهــــا إلقــــامـــــــــــــة
ـنـافـسـات ويـبدو أن الـسـيـنـاريو ا
ســـــــيـــــــتــــــكـــــــرر مــــــرة أخـــــــرى في

قبلة. النســـــــــخة ا
وكان االحتاد اإلفـريقي لكـرة القدم
قـــرر تــــأجـــيـل بـــطــــولـــة كـــأس أ
ـــقــرر إفــريـــقـــيــا والـــتي كـــان من ا
إقـامـتـهـا الـعـام اجلـاري لـتـقـام في
ــقـبل وذلـك بـسـبب مـطـلـع الـعـام ا

تفشي فيروس كورونا.
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وصـلَ مــحــتــرف فــريق بــوروســيــا
ـاني ريـبـر حـسني دورتـمـونـد األ
 إلـى الـعـاصـمـة بـغـداد لالنـخـراط
في تـدريبـات منتـخب الشبـاب بعد
الـدعـوة الـرسـمـيـة التي وجـهت له
الك الــتـدريــبي لـلــيـوث مـن قـبل ا
الــرافـــدين.وقــالَ مــدرب مــنــتــخب
الـشبـاب عماد مـحمد إن مـحترف
اني ريبـر حسني دورتـمونـد األ
ــنــتــخب انــتــظـم في مــعــســكــر ا

االول ديـسـمبـر عام  1969بـاسم نادي
اجلــامـعـة قــبل ان يـتــحـول الى اسـمه
احلـالـي "الطـلـبـة" في 27 كـانـون االول
ديــــســـمـــبـــر  عـــام 1977. واالرتـــقـــاء
بـواقعه ومـا يعـانيه من ازمـات عصفت
به. يـذكـر ان هـيـئـة مـؤقـتـة تـقـود نادي
الـطلـبة الـرياضـي منذ  11 اذار مارس
ـاضي بعـد استقـالة االدارة السـابقة ا
بــقـيــادة الالعب الـدولي الــسـابق عالء
كــــاظم حــــيث يــــتـــولـى االدارة كل من
صـالح الفتالوي رئـيساً وبـاسم عباس
نـائـباً له ووصـفي كر الـكنـاني اميـناً
لـلسر والـدكتور علي نـعيم امينـاً مالياً

وعضوية وائل حسن.

ــغـلق في الــعـاصــمـة بــغـداد .وأضـافَ ا
مـحمـد إن احملتـرف العـراقي في صفوف
ـاني شــبــاب بــوروسـيــا دورتــمــونــد األ
ـبــاريـات ســيــشـارك في الــتـدريــبــات وا
الـودية من أجـل منحـه فرصـة للتـجانس
شاركة مع بـقية زمالئه الالعـب قبـيل ا
في الــبـطـولــة الـعـربـيــة. واخـتـتمَ مـدرب
مـنتـخب الشبـاب  حديـثه سيصل بـقية
احملـتـرفـ تـبـاعاً إلـى معـسـكـر مـنـتخب
الـشباب الذي سينطلق في احلادي عشر
مـن الشهـر احلالي من أجل االطالع على

مـسـتـوياتـهم الـفـنيـة عن كـثب ومـنـحهم
الــفـرصــة كــحـال بــقـيــة العـبـي مـنــتـخب
الـشـباب.من جـانبه أبـدى ريـبر سـعادته
الـكبيرة بتمثيل بلده العراق مؤكداَ: أنه
ســـيـــقـــدم كـل مـــا لـــديه من أجل إقـــنـــاع
نـتـخب الشـباب بـقدراته اجلـهـاز الفـني 
وخــدمـة لــيــوث الـرافــدين في الــبـطــولـة
ـصـر.يــشـارُ إلى أن مـنـتـخب الــعـربـيـة 
الـشـباب سـيشـارك في البـطـولة الـعربـية
ـنـتـخـبـات الـشـبـاب الـتي سـتـنـطـلق في

العشرين من الشهر احلالي في مصر.
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نتخب اإلنكـليزي فوزا صعبا حقق ا
عـلى ضــيـفه الــرومـاني (0-1) ضـمن
اســتــعــداداته لـلــمــشــاركــة في يـورو

.2020
�وســجل مــاركــوس راشــفــورد هــدف
بـاراة الـوحـيد من ركـلـة جزاء في ا

الدقيقة 68.
وجـرب فيـلـيـبس العب إنكـلـتـرا حظه
دى في الـبـدايـة بتـسـديـدة بـعـيـدة ا
ـدرجــات بـالــدقـيــقـة اســتـقــرت في ا

الثامنة.
ـنتـخب الـرومـاني في الـدقـيـقة ورد ا
الـعـاشـرة عــنـدمـا انـسل كـامـورا من
ــرر كـــرة داخل الـــيـــســـار قــبـل أن 
منطقـة اجلزاء إلى مارين الذي سدد
فـي مـــــــتـــــــنـــــــاول احلـــــــارس ســــــام

جونستون.        
وتـــلــقى ســـانــشـــو كــرة طــويـــلــة في
ـسـاحـة الـنـاحـيـة الــيـمـنى لـيـهـيئ ا
لـنـفسـه قبـل أن يسـدد كـرة مـتـسـرعة
ـــرمى في بـــيـــســـراه بـــعـــيـــدا عـن ا

الدقيقة 11.
ـنــتـخب اإلجنــلـيــزي يـفــتـتح وكــاد ا
الـتسـجـيل في الـدقـيـقة  ?32عـنـدما
نـفـذ وارد بـروس ركـلـة حـرة قـابـلـها

ريبير حسني
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عايدة عالم تلقي محاضرتها

دمشق - الزمان
مثل السوري جمال سليمان عن ندمه عبـر ا
عـلى مشـاركـته كضـيف شـرف في مسـلسل
(زي الـشـمس). وقــال سـلـيـمــان خالل لـقـاء
تلـفزيوني(فجأة لقيت أنه مش موضع تقدير
أني أالقي إعالنـات وصورتي محـطوطة على
جــنب أنــا مش عـاوز صــورتي تـتــنـشــر أنـا
ضـيف ودا مسـلـسل جملـموعـة من الـشـباب
وكـــانــوا مـــحــتـــاجــ حــد فـي عــمـــر مــعــ
شاركة يساندهم).وعن كيفية موافقته على ا
في الـعمل قـال ( أنه وافق عـلى الظـهور بـعد
أن طـلب منه مـنـتج الـعمل ذلك كـونه صـديقه
وذهـب إلى مـــنـــزله القـــنـــاعه فـــلم يـــســـتـــطع
سـلسل شـعر الـرفض لكن عـندمـا عـرض ا
أنه لم يكن جيدا وقرر عدم تكرار التجربة).
الى ذلك فـاجأت بطـلة مسـلسل جمـيل وهناء
ـمــثـلـة الـســوريـة ربـاب كـنــعـان الـتي كـانت ا
تـؤدي شـخـصـيـة وردة اجلـمـهـور بـالـتـغـيـير

. الكبير بشكلها بآخر اطاللة لها
وبدا عـلـيـها الـتـقـدّم في الـعمـر وغـيّـرت لون
شعـرها الى األشـقر لتـبدو بصـورة مختـلفة
جـــداً عن تـــلك الــتـي إعــتـــدنــا عـــلــيـــهــا في

سلسل والذي عرض قبل  24عاماً. ا
وكانـت أعلـنت إعـتـزالـهـا الـتـمـثـيل في الـعام
اضي وقالت:(عبر صفحتي الوحيدة على ا
مواقع التواصل االجتماعي أعلن اعتزالي).
ـسـلسالت وشاركـت كنـعـنـان بـالعـديـد من ا
في الـــدرامـــا الـــســـوريــة كـــمـــا إشـــتـــهــرت
بـــشـــخـــصـــيـــة مـــايـــا في
مـسلـسل الفـصول

األربعة.
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الكاتبة الـعراقية ضيفها البيت الثقافي البابلي لتوقيع كتابها
(قيد النهاية.. مجموعة مقاالت) .ويضم تسع وعشرين مقالة

في مائة وست وعشرين صفحة.
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صرية شـاركت مع الشاعر االردني مـحمد عزام الشاعـرة ا
بـجـلـسـة نـظـمـهـا مـؤخـرا بـيت الـشـعـر في دائـرة الـثـقافـة في

الشارقة.
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ي الـســــــــــــوري صـدر له الـكــتـرونــيـا عن الـهــيـئـة االكــاد
الـعـامــة الـســوريـة لــلـــــــــــــكـتــاب كـتــاب بـعــنـوان (اإلغـريق
ونــظــمـهم وحــضــــــــــــارتـهـم) ويـقع في 624 صـفــحـة من

القطع الكبير .
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واآلثار تـعازيـهـا إلى األوساط الـفنـية
ـوسـيقي والثـقـافـيـة لـرحيل الـفـنـان ا
مـاجــد الــعــزاوي. وقـالـت الـوزارة في
بــيــانٍ (بـــبــالغ احلـــزن واألسى نــقــدم
تـــعـــازيــــنـــا إلى األوســـاط الــــفـــنـــيـــة
والثـقافـية لـرحـيل رمز من رمـوز الفن
ــوسـيـقي الـعـراقي اال وهــو الـفـنـان ا
مـاجــد الــعــزاوي  الــذي وافـاه األجل
اثر جـلـطـة دمـاغيـة). وأضـاف الـبـيان
(لـــقــــد كــــان الـــفــــنــــان الـــراحـل أحـــد
ـتــمـيــزين في الــفـرقـة ـوســيـقــيـ ا ا
السمفونية الوطنية بقدمها وعراقتها
الـتي تـمـتـد مـا يـقـارب سـبـعـ عـاماً
وهو عازف ماهـر على آلة الـترومبيت
وقد ترك ـوسيقية  كتبة ا ومسؤول ا

.( إرثاً فنياً نوعياً
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قــدمت وزارة الـــثــقــافــة والـــســيــاحــة
{ لوس اجنلـوس - وكاالت - فاجأت
الــنـجــمــة ســلـمـى حـايـك صـديــقــتــهـا
ــعـايـدة الـنـجــمـة أجنــلـبـنــا جـولي 
نـاسـية عـيد مـيالدهـا الذي طريـفـة 
صـــــادف فـي الـــــرابـع من حــــــزيـــــران
اجلاري.ونشـرت حايك عبـر صفحـتها
اخلــــاصــــة عــــلى مـــــوقع الــــتــــواصل
اإلجتـمـاعي صورة جتـمـعهـا بـجولي
من إحــدى رحالتــهــمــا الــتــرويــجــيــة
وظهرت لفـيلـمهـما اجلـديد(اتـرنالس) 
ـالبس بـــالــلـــون األســود والى فــيه 
جانبها جولي مرتديـة فستاناً باللون
نـفـسه. وعـلّـقـت حـايك عـلى الـصـورة
قــائــلــة: (عــيــد مـــيالد ســعــيــد أخــتي

األبدية أجني أنت الزعمية).
وكـانت شـركـة مـارفل كـشـفت الـتـريـلر

ــنــتــصف الــعــمــر وتــعــلــقت امــرأة 
الناس بـالشخـصية ألنـها حقـيقية وال
وجود للفيلـتر. انها امرأة عـملية غير
كـــامــلـــة مـع جــسـم ووجه يـــتالءم مع
عــمــرهــا مع حــيــاتــهــا وتــاريــخــهــا.

وأعتقد اننا بحاجة لذلك).
الى ذلك كــشف تـــيــمــوثي أفــيك والــد
ي بن أفــلــيك لــوســائل الــنــجم الــعـــا
يـة انه لم يكن يعـرف بعودة اعالم عا
ـيـة  جـيـنـيـفر ابـنه الى الـنـجمـة الـعـا
لــوبــيــز اذ انه لم يــخــبــره بــأي شيء
ــوضــوع. وكــان شــوهــد حــول هــذا ا
الـثــنــائي في الــعــلن وهـمــا في وضع
رومــــانــــسي في ضــــاحــــيــــة ويــــست
هـولـيـوود  فـيـمـا لـفـا ذراعـهـمـا حول
بعـضـهـما الـبـعض أثـنـاء انتـظـارهـما

الـبـقـاء علـى عالقة كـلـهـا مـشاكـل سوف يـسـتـنـفذ من
صحتك النفسية.
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زيد من التعديالت وترتيب عالقتك العاطفية تتطلب ا
رقم احلظ .2 األوراق
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ـسـكنـات ألنـها ال جتـعل حـيـاتك الصـحـية مـرهـونـة با
شاكل . سوف تسبب لك ا
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تـمارس تـمارينك الـرياضـية بانـتظـام وحرص وجتنب
تام للمشروبات الغازية. 

»dIF «

اســتـقـرار عـاطــفى بـعـد فــتـرة طـويـلــة من الـبـحث عن
شريك احلياة. 
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قــدم الـنــصـيــحـة لــلـمــحـيــطـ بك وتــبـادل اخلــبـرات
رقم احلظ.3 معهم
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تــتــصـف بــاألمــانـــة ويــعـــتــبــر الـــتــردد الـــزائــد أحــد
عيوبك.رقم احلظ .9
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ـزيد ال تهـمل عالقـتك بـعائـلـتك فهـم يحـتـاجون مـنك ا
من االهتمام والرعاية.
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تـتـجـنب اآلراء الـسـلــبـيـة من احملـيـطـ بك فى الـعـمل
.يوم السعد االربعاء.
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تـهتم بـالتـفاصيل الـدقيـقة وحتب الـفضـول وال مجال
للخوف في الفترة احلالية.
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تـمـضى بـخـطـوات ثـابـتـة نـحـو الـوصـول لـهـدفك. يـوم
السعد الثالثاء.
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مـكــأفـأة كــبـيــرة سـوف جتــدهـا فى انــتـظـارك بــسـبب
تفانيك فى شغلك .
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اشـطب االرقــام كــامـلــة بــشـكل
تـنـجم عـنه ارقـام سـتـجـدهـا مع
احلل الـصــحـيـح والـتي يــشـكل
مجـموعـها ارقـام الرقم الـسري

طلوب:(الرقم ٢٤): ا
-66705-73551-86245
-45870-89911-56721
-12865-35621-5518

-21660-27515-99325
-199-1450-89125

-5780-21248-7421
-554-670-19-56-123

-80-465-829-61
46.-81-57-1451

اخملـرج الــعـراقي اعـلـن ان االسـتـعـدادات جتــري في رابـطـة
عيـون الثـقافـية في مـحافـظة الـنجف القـامة مـهرجـان مسرح
الـشبـاب بدورته اخلـامسـة والتـي ستـحمل اسم الـفنـان غا

حميد .

الــبـاحــثـة الــعـراقــيـة نـالـت شـهـادة
اجـستـير من جـامعـة ويس في ا
ــعـنــونـة الــسـويــد عن رســالـتــهـا ا
ـواصـلـة االداء خالل (الــشـجـاعـة 
ي- كـــيف تــغـــيــرت الــوبـــاء الــعـــا
ـــوظـــفـــ خالل هــذا انــتـــاجـــيــة ا

الوباء).

الفوتـوغرافي العراقي ضـيفته اجلمعـة اجلمعيـة العراقية
للـتـصـوير ضـمن مـوسـمـها الـثـقـافي للـحـديث عن (مـاب

اخراج الصورة واقتناص اللحظة).

ي االردني حاضر في لـقاء حواري عقده النـاقد واألكاد
مــنـتــدى الــفـكــر الــعـربي حــول دور الــصـحف واجملالت

الثقافية في احلركة الفكرية األردنية خالل مئة عام.
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ــــقــــيم في االعـالمي الــــعـــــراقـي ا
عـمــان صـدر حــديـثــا ً كـتـابه (40
) وفـــيه عـــامـــاً مع صـــدام حـــســ
يـوثق مــحـطــات من عـمــله رئــيـسـاً
لـــديــــوان الـــرئــــاســــة في حـــقــــبـــة

اضي. الثمانينات من القرن ا

سلمى حايك

تـأجــيـله أو إلــغـائه.وعـلّــقت إحـداهن
عــلـى ازدواجــيــة مــبـــاد الــفــنــانــة
وكــتــبت احــداهن(كــان فــيــهـا تــرجع
الـعــربـون بـس مـا عــاد في حـرمه وال
احترام للـموت وال لالموات وال حتى
شاعر االحيـاء الي فقدوا عزيز عالم
مـــادي بـــامـــتــيـــاز زوجـــهـــا وخــوات
زوجهـا شو شـعورهن ومـرت اخوهم
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ـطـربــة الـلــبـنــانـيـة نــانـسي أثــارت ا
عـجـرم غضـب رواد مواقـع التـواصل
االجــتــمـاعي عــقب إحــيــائــهـا حــفــلًـا
ا تـابع لـشـركـة هـيـرو في قـصر خـاصً
ـــصــريــة عـــابــدين فـي الــعــاصـــمــة ا
الــقــاهــرة ويـأتـي ذلك بــعـد ايــام من
وفاة حماتهـا.اذ قررت عجرم االلتزام
بـعــقـدهـا مع الــشـركـة إلقــامـة احلـفل
ا لــتــوقـعــيــهــا إيــاه قــبل شــهـر نــظــرً
ـا رغم الـفـتـرة الـصـعـبـة الـتي تـقـريـبً

ر بها زوجها عقب وفاة والدته.
ـسرح وتمـايلت عـجرم عـلى خشـبة ا
بـعــفـويـة مـتــنـاسـيـة وفــاة حـمـاتـهـا
بـــيـــنـــمـــا اخـــتـــارت الـــلـــون األســود
إلطاللتهـا مُتـألقةً بـجامبـسوت أسود
الـــلـــون مُـــزيَّن بـــزخـــارف وســـرَّحت
وجة عـلى جانبي شعرهـا بطريـقة 

كتفها.
وانــــقــــسم رواد مــــواقع الــــتــــواصل
االجتماعي ب منتقد وداعم الختيار
عــجــرم مــواصـلــة حــفــلــهــا بـدلًــا من

نانسي تلغي احلفل على كيفها بس
شـو بدك تـعـمل بـنـاس بـتـحب حتكي
تتحـكي وخالص).وكتب آخـر:(العمل
شي واحلـــيــاة اخلـــاصــة شـي ثــاني

افتهموا).
ــــطـــربـــة مـن جـــهـــة اخــــرى شـــنت ا
اللبنانية نوال الزغبي هجومها على
ــنـتــقـدين الــذين يالحــقـونــهـا مــنـذ ا

بترقص وبتـغني وامهم في اغلى من
االم فئدوهـا من اسبـوع).فيـما دعمت
نتـقدين إحداهن الـنجـمة وانـتقـدت ا
لـها فـكـتـبت: (ضـد هالنـتـقادات اوال
حـمـاتـهــا إلـهـا أكـثـر من 10 ايام من
توفت وثاني شي مثل ماقلت نانسي
نتعاقد عـلى احلفل من زمان والناس
اشــتـرت الــبــطـاقــات لـهــيك مــافـيــهـا

بـدأت في مـســيـرتـهـا الــفـنـيـة وحـتى
ـــرت عن إصـــرارهــا في الـــيــوم وعـــبّ
تــــخـــطي هــــذه اإلنـــتـــقــــادات قـــبـــيل
ـيني حتضـيـراتهـا األخيـرة إلطالق ا

ألبوم الذي حتضر له.
وكـــتــبـت الــزغــبـي عــبـــر حــســـابــهــا
اخلـــــاص عــــلـى مــــوقـع الــــتـــــواصل
اإلجـتمـاعي قـائـلـة(من اوّل مـا بـلّشت
بــالـفـن وانـا أُنــتــقــد بـكل شـي ! كـنت
إدايـق وإزعل…بـس اكـــــتـــــشـــــفت مع
اخلــبــرة انـــو هــيــدا هــوّي الــنــجــاح
احلقيـقي! كنت سبّـاقة بكل شي ورح
ضل!). وأضافت الـزغـبي في تغـريدة
أخرى قائلة (ال يـطعن في سمعتك إال

من تمنى أن يكون مثلك وفشل).
الى ذلك  قــامت الـفــنـانـة الــلـبـنــانـيـة
ـصـر هـيـفــاء وهـبي أثـنـاء زيــارتـهـا 
ـــاضـــيـــة خـالل األيـــام الـــقـــلـــيـــلـــة ا
للمشاركة فى إحياء حفل فني  بعقد
جـــــلــــــســـــات خـــــاصــــــة مع بــــــعض
ـوسـيـقـيـ مـنـهم مـحـمـود خـيـامي ا
وتـامر عـلى وعـزيـز الـشـافـعى وتـامر

حــســ
ومــحــمــد
يـــــــــحـــــــــيى

الخـــتـــيـــار أغـــاني
جديدة تضمـها أللبومها

اجلديـد حسب مـوقع اليوم
الـســابع. من جــهـة أخـرى
اســــــتـــــعــــــرضت وهــــــبي
ســـيـــارتــهـــا الـــفـــيــراري
بــصــور شـــاركــتــهــا مع
مــــتـــابــــعـــيـــهــــا  عـــلى
(انسـتـغـرام). وظـهرت
خالل الــصـورة وهى
تستعـرض سيارتها
بــــاطاللـــة جــــذابـــة
بــيـــنـــــــــمـــا تــقف
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــام

السيارة.

ــقـرر عــرضه في 4 األول لـلــفــيــلم  وا
ـقبـل بعـد إسـتـقرار تشـرين الـثـاني ا
ـيـاً إثـر تـخـفـيف سـوق الـسـيـنـمـا عــا
الـقــيـود الــتي فــرضـتــهـا الــكـثــيـر من
الـــدول بــــســـبب تــــفـــشـي فـــايـــروس
مـثلـة البـريطـانية كورونـا. وكشـفت ا
كـيت ويــنــسـلت انـهــا مـنــعت اخملـرج
كريغ زوبل من إقتطاع جزء من مشهد
جـنسـي لهـا يـبـدو فـيه بـطـنـهـا كـبـير.
وكـان لـهـا مـوقـفـا مـشـابـهـاً بـالـسـابق
عـــنــــدمـــا اعــــتـــرضـت عـــلـى إضـــافـــة
حتسـينـات على الـصورة الـتسـويقـية
لـــلــــعـــمـل وقـــالـت) أنـــا أعــــرف عـــدد
الـتــجــاعـيــد حــول عـيــني أعــيـدوا كل

شيء الى حاله).  
وأضافت (عمري 46 عاماً والعب دور
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بغداد
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اليخـتـلف اثـنان عـلى ان (الـراديو ابـو اللـمـبة) كـان ومـازال وسيـبـقى من التـحف الـنادرة
ثل ـلكي وكانت البيوتات الـبغدادية تفخر  التي اسـتهوت العوائل البغـدادية منذ العهد ا
هـذه االنواع من (الراديو) بل وتـضعه في واجهة غـرف االستقبـال   وبالرغم من ارتفاع
كـانت العوائل البـغدادية تشتـريه وتبحث عن انواعه ـرحلة من الزمن  اسـعارها في تلك ا
الفـاخرة وصنـاعته التي تـمتاز بـالدقة والـشكل اجلمـيل مايدل ان الـعوائل العـراقية كانت
تبـحث على االنتيكات من االثاث والتحف النادرة واالجهزة الكهربائية لتزين بها بيوتها 
واشتـهر راديـو اللـمبه في الـعراق وبغـداد خاصـة وصارت النـاس تتـداوله وتقـتنيه  وهل
تـعلم ان اول  من جلبـه للعراق هـو حافظ القـاضي ح حصل عـلى وكالة لـتوزيع أجهزة
ذيـاع الراديو فـي بغداد كمـا حصل القـاضي على وكـالة بيع سـيارات فورد االمـريكية ا
عـروفة وكـان في بيت القـاضي مجـموعة فـنية مـن لوحات لـلفنـان الـعراقيـ البارزين ا
يـة وأوان فضية وزجـاجية بلـورية وصحون مـزينة بصور فضال عـن بعض اللوحـات العا
تحدة األمـريكية ومـجموعة ملـوك العراق وساعـات للجـيب وبيانو مـصنوع في الواليـات ا
من الـسيوف واخلناجر والبنـادق البارودية واحللي واالساور الفـضية ويحتوي داره على
سـبح الكبير مشيـد في نهاية حديقة الـدار التي كثيرا ما شهـدت دعوات وسهرات علية ا
لـكي وهـو أول من حاول اإلنـتاج الـسيـنـمائي في بـغداد سـنة 1938 الـقوم في الـعهـد ا
وقد نـشـرت صحـيـفة الـعـلم العـربي أن الـسيـد مصـطـفى القـاضي وهـو شقـيق حـافظ قد

سافـر بـالـطـائـرة إلى انـكـلـتـرا جلـلب األجـهـزة والـلـوازم الـسـيـنـمـائـية
ولـقـد امـتـد الـعـمر تـمهـيـدا إلنـتـاج فـلم سـيـنمـائي لـكن ذلك لم يـتم 
بـحافظ الـقـاضي ووجـد نفـسه وحـيـدا مريـضـا في بـيروت وعـنـدما
ـرض طـلب اعـادته إلى بغـداد لـيـموت فـيـها  لـتـبقى من اشـتد به ا

بعده حتفه النادرة ومنها الراديو ابو اللمبه وغيرها من النوادر .
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هيفاء وهبينوال الزغبينانسي عجرم
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طاعم اجللوس في أحد ا
الواقعة في فندق الفاخر.
وشـــوهــــد أفــــلـــيـك وهـــو
يستـمتع بسـيكارة بـينما
كان هـو ولـوبـيز يـنـتـظران
ســـيــــارتـــهــــمـــا مـن ســـائق
الـفـنـدق فـيــمـا أبـلغ مـصـدر

قـــريب مـــنـــهـــمـــا مـــوقع (بـــيج  (6أن
الـثـنــائي كـانـا مـســتـعـدين لــلـيـلـة
: لقـد كانا رومانـسيـة مضـيفـاً

حـــنـــونـــ ومـــتـــقـــاربــ
لـلــغــايــة وكــانت يـده
حولها طوال الوقت
ولم يــكن أفـــلــيك
ولــوبــيــز طـوال
األمــــــســـــــيــــــة.

ـسـرحي و بارك ـهـتـمـ بـالـشـأن ا وا
ــبــذولـة نـقــيـب الـفــنــانــ اجلــهــود ا
ــمـيــز في هــذه احملـافــظـة والــعـطــاء ا
وثـمن الـدور الـبارز لـلـكلـيـة ونشـاطـها
الـدؤوب الــذي تـقــدمه بـرغم الــظـروف
الـصـعـبـة مـتـمـنـيـاً لـلـجمـيـع التـوفـيق
والـسـداد والـنـجاح فـي مـسـيـرة فـنـية
تـــلــــيق بـــالــــفن الـــعــــراقي. وكـــان في
اســتــقــبــال وتــوديع جــودي الــفــنــان
ــرزوگ عـمــيــد كــلــيـة عــامــر صــبــاح ا
الـــفـــنــــون اجلـــمـــيــــلـــة في جــــامـــعـــة
بـابل..واشـارت الـكـلـيـة في صـفـحـتـها
في (فــيــســبــوك ) الـى ان (مــســرحــيـة
ــريــر الـذي الــراديـو جتــســد الـواقع ا
يـــعـــاني مـــنه االنـــســان وسـط حــاالت
الـقهـر والبـؤس  وتطـلعه لـتغـييـر هذا

الواقع).
الى ذلك اســـتـــضـــاف قـــسم الـــفـــنــون
سـرحـيـة في كـليـة الـفـنون اجلـمـيـلة ا
ـية عـايـدة عـبد جامـعـة بابل  ,االكـاد
الــوهـاب عالم الــتـدريــسـيــة في كـلــيـة
االداب جـامـعـة حـلـوان في جـمـهـوريـة
مصر العربية اللقاء محاضرة بعنوان
(الــسـيــنــوغــرافـيــا من خـالل جتـاربي
الـشــخـصـيــة) .وفي بـدايــة احملـاضـرة
رحب رئيس القسم امير هشام احلداد

ـستـمر في اجلـامـعة  دورة تـدريبـية ا
تخصصـيه في مجال الفنـون اجلميلة
ـوظــفي اجلـامــعـة عـلـى  قـاعـة كــلـيـة
الفنون اجلميـلة وافتتح الدورة  مدير
ـركـز محـمـد عاصي ويـحـاضر فـيـها ا

ي عقيل حس العناوي . االكاد
ـــــــفــــــردات وتـــــــتــــــنـــــــاول الــــــدورة ا
ومراحل التـاليـة(معـرفة الـفن والفـنان
وكيـفيـة تنـميـة الذائـقة تـطور الـفنـون
وكـيـفـيـة تـنـمـية ـتـلـقي الـفـنـيـة لـدى ا
ــواهب والــطــاقـات االبــداعــيــة لـدى ا
منـتسبي اجلـامعة) .وانطـلقت الدورة

فـي االول من الــــــــشــــــــهـــــــر
اجلــاري وتــســتــمـر
ــــدة عــــشـــرة

ايام.

يـة  شيـماء بـالضـيفـة عالم وباالكـاد
تــوفــيق وقــدم بــاسم عــمـادة الــكــلــيـة
شكره وامتنانه لهما لتجشمهما عناء
السفر والقدوم الى الكلية الثراء طلبة
ـعلومـات قيمة من القـسم واساتذته 
شأنـهـا تضـيف كـمـا علـمـيـا ومعـرفـيا
.وقدم معـاون العميـد لشؤون االدارية
رعـد مــطـر الـطـائي درع االبـداع لـعالم
حلـضورهـا واسهـامـتهـا في نشـاطات
الــكـلــيـة. بــعـدهــا  تـقــد شـهـادات
تقديرية باسم الـقسم والكلية لعالم و
توفـيق.   وقدمت التـدريسـية في قسم
سرحـية فـاتن حسـ ناجي الـفنـون ا
سـيــرة ذاتـيـة لـلــضـيـفـة ومــنـجـزاتـهـا
الـعلـميـة  وموجـز عن احملاضـرة .وقد
حــضـر احملــاضــرة  عــدد من اســاتـذة

سرحية. وطلبة قسم الفنون ا
و عالم هي اسـتــاذة الـســيـنـوغــرافـيـا
ـسـرحـيـة ورئـيس قـسم والـتـقـنيـات ا
سرح  االسبق في كلية االداب فنون ا
جـامعـة حلـوان في الـقاهـرة وحاصـلة
عـلى شــهـادة الــدكـتــوراه من جــامـعـة
مــدريـد بـاســبـانــيـا ولـهــا الـكــثـيـر من
ـــؤلـــفــــات الـــعـــمــــلـــيـــة فـي مـــجـــال ا

تخصصها.
عـلى صـعـيـد اخـراقـام مـركـز الـتـعـلـيم
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ـسـرحـيـة بـكـلـية  قـدم قـسم الـفـنـون ا
الـفـنـون اجلـمـيــلـة في مـحـافـظـة بـابل
وفـرقـة جــامـعـة بـابل لــلـفـنـون  وعـلى
مــســرح الـكــلــيـة  عــرضــا  مـســرحــيـا
بــعـنــوان (الــراديـو ) تــالــيف الــكـاتب
االفــريـقي كــ تـســارو ويـوا واخـراج
ـي مــحـــمـــد حــســـ حـــبــبب االكــاد
وتـمثـيل احمـد عبـاس ومحـمد حـس

حــبـيب و مــهـنــد بـربـن وعـلي عــدنـان
التـوجيري  وعـلي العـميدي ,االضاءه
ؤثرات الصوتيه طيري ا علي زهير ا
ــســرح عـــلى عــادل شـــعــابث مـــديــر ا

ابراهيم عبد الله  .
وحــضــر الــعــرض نــقـــيب الــفــنــانــ
الـعـراقـي جـبـار جـودي ورئـيس فرع
بــابل في نــقــابــة الــفــنــانــ مــحــسن
ـثـقـفـ اجلـيالوي  وعـدد كـبـيــر من ا

Õd∫ فرقة جامعة بابل تقدم مسرحية (الراديو)

سرحية شارك في ا نقيب الفنان يتوسط ا
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{ بـــنــوم بــنه (أ ف ب)  –تـــقــاعــد
جـرذ إفريقي ضخم يدعى (ماغاوا)
أمــــضى ســـنـــوات فـي اكـــتـــشـــاف
األلـــــغـــــام األرضــــيـــــة في الـــــريف
الـكمـبودي عن طريق حـاسة الشم
وســيـسـتـمـتـع بـراحـة يـســتـحـقـهـا
ـوز والـفـول الـسوداني مـتـنـاوال ا
ـسؤولـة عنه كـمـا قالت اجلـمعـية ا

لوكالة فرانس برس.
و تــــدريـب (مـــاغــــاوا) وهــــو من
تـــــنــــزانــــيــــا فـي األصل مـن قــــبل
اجلــمـعـيـة اخلــيـريـة الــبـلـجــيـكـيـة
(أبـوبـو) التي تـقول إن هـذا اجلرذ
ســاعــد في إزالــة األلــغـام من 225
ألـف مـــتـــر مـــربع أي مـــا يـــعـــادل
مـسـاحة 42 مـلـعب كـرة قدم خالل
مــســيــرته الــتي اســتــمـرت خــمس

سنوات.
لـكن بعـد اكتشاف 71 لـغما أرضيا
و38 ذخــيـرة غــيــر مـنــفـجــرة (بـدأ
يــشـعـر بـالــتـعب) كـمــا قـال مـايـكل
ـان مـديــر بـرنـامج اجلــمـعـيـة هــا
اخلــيــريــة في كــمــبــوديــا لــوكــالــة
فـــرانـس بـــرس. وأضـــاف (أفـــضل

شيء في هذه احلال هو التقاعد).
ـاليـــــــ مـن األلـــــــغـــــــام وزرعـت ا
األرضــيـة في كـمـبـوديـا بـ عـامَي
1975 و1998 ما سبب في سقوط

عشرات اآلالف من الضحايا.
ودربت اجلـمعية البلـجيكية اجلرذ
(مـاغاوا) فـي مسقـط رأسه تنـزانيا
ـركّب الـكـيـمـيـائي عـلى اكـتـشـاف ا
تفجـرات من خالل إعطائه داخـل ا
وز مـكـافـآت لـذيذة مع تـفـضـيـله ا

والفول السوداني. 

 U¹UHM « q¹u×²Ð pO²Ýö³ « ÀÒuKð WNł«u
¡UMÐ —U−Š√ v ≈

وهـو يـنـبه عـمـال إزالـة األلـغام من
خـالل اخلــــــــــربـــــــــــشــــــــــة عــــــــــلـى
الــتــربـة.ويــســتـطــيع (مــاغـاوا) أن
ـسح مـنـطـقـة بـحـجم مـلـعـب كرة
مـضـرب في 30 دقــيـقـة فـقط وهـو
أمــر قـد يـســتـغـرق أربــعـة أيـام في
حـال اسـتـخـدام جـهـاز الكـشف عن
ـعـادن الـتـقـلـيـدي.وحـجـمه كـبـيـر ا
ـا يـكـفي لـربـطـه بـسـلـسـلـة فـيـما
ـا يكـفي لعدم يـعمل وهـو خفيف 

تفجير األلغام إذا مر عليها.

{ باريس (أ ف ب)  –يعـود فـنان
الــــشــــارع إيــــنـــــفــــايــــدر مــــطــــلع
تموز/يوليو في مزاد فرنسي بعد
حتـقــيـقه أرقــامـا قــيـاســيـة الــعـام
اضي بـفضل (روبـيك مونـاليزا) ا
و(روبــيك سـبــايس) و (إذ أعــلـنت
دار أركــــوريــــال) عـن مــــزاد عــــلى

(روبيك داالي الما).
وفي كـانـون األول/ديـسـمـبـر بـيع
عــمل إيـنــفـايــدر بـعــنـوان (روبـيك
ســـبــايس) فـي مــقــابل 492 ألــفــا

ـصاريف) و600 يـورو (شامـلـة ا
ي جـــديــد وهــو رقم قـــيــاسـي عــا
لعمل مصنـوع من مكعبات روبيك
لهـذا الفـنان تـخطى رقـمه السابق
الذي حـققه مع (روبـيك مونـاليزا)
في شـبــاط/فـبـرايـر 2020 والذي

بلغ 480 ألفا و200 يورو.
ومــــنـــذ 2004 اتـــخــــذت أعــــمـــال
إيـنفـايـدر منـحى جـديدا مع نـشأة
ـط (الـروبـيــكـيــة) أي مـجــمـوعـة
ـصـنـوعـة من مـكـعـبـات األعـمـال ا

الشانزيليزيه في باريس. وتتألف
لوحة (روبيك داالي الما) من 225
مـكــعب روبــيك وتُــقـدر قــيــمـتــهـا
بـلغ يـراوح ب 300 ألف يورو

و400 ألف.
وقـد أعـاد إيـنفـايـدر تـقـد أعـمال
شهـيرة لرسـام مـعروف بـينهم
إدوار مـانـيه وغـوسـتـاف كـوربيه
عــلى شـكـل لـوحــات من مـكــعـبـات
روبــــيـك. ومــــنـــذ 2005 أقــــيــــمت

معارض عدة له حول العالم.

ـية روبـيك التـي حقـقت شـهرة عـا
كــبـيـرة خـصـوصـا في ثـمـانـيـنـات

القرن العشرين.
وقد أجنـز إينفـايدر لـوحة (روبيك
داالي المـا) ســنـة 2008 كــتـحــيـة
لـلـروحــانـيــات الـبـوذيــة. ويُـطـرح
الــعـــمل لــلـــبــيع فـي اخلــامس من
تـموز/يـولـيـو خالل مزاد بـعـنوان
(أوربـان أنـد بـوب كـونـتـمـبـيرري)
ــزادات الــرئــيــســيــة الــتي لــدار ا
تـــــتـــــخـــــذ مــــقـــــرا عـــــنـــــد جــــادة
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كـان رئــيس احلـكـومــة الـســابق الـذي جــرفـته دمــاءشـهـداء
ـلف تـشـرين يـظن انه يـقـدم اجنـازاً حـ كـان يـتـأبط ذلك ا
ـدبّج بأنواع الـعبارات االنـشائيـة التي ال تقدم وال الثخ ا
تؤخر مطلقاً عليه اسم البرنامج احلكومي الذي رأينا كيف
كانت نهايـته بقمع همـجي لصوت شبـاب العراق في بغداد
واجلنـوب من دون أن نرى مـنجـزاً واحـداً يتـحقق من كالم

االجنازات الوهمية . 
وجـود بـرنـامج واضح لـلـحـكـومـة أمـر مـهم واسـتـراتـيـجي
ولــكن لــيس بــطــريــقــة تــســويـد االوراق مـن دون أن تــكـون
ـرشحـ اجلدد للـحقـائب قادرين على عـنية وا الوزارات ا
اسـتــشـراف مــهـامــهــا عـبــر أفق عـمــلي لــواقع االمـكــانـات
ــتــاح. وهــنــا نـعـي جـيــداً انَّ ذلك لــيس ســهل والــطـمــوح ا
ـرشحون لـلحقـائب قادم من مـستنـقعات التحـقيق كون ا
االحـزاب والـكـتل حـامــلـ مـعـهم هـمـوم تــسـديـد تـسـعـيـرة
التنصيب. وهـذا يعني انّ مَن يريد اشـهار برنامج حكومي
قـابل لـلـتـطـبـيق يـجب أن يـكـون واعـيـا لكـل بـند يـثـبـته عـلى

الورق ولديه معرفة مقبولة في األقل إلمكانية تنفيذه. 
البرنامج احلكـومي هو مفردات واضـحة للسيـاسة العامة
وخـطــوات مــرتــبـطــة بــاإلمــكـانــات وخط الــشــروع وهـامش
ـؤسسـات الـكبـيرة االبداع واالضـافة جلـمـيع الوزارات وا
وهي خـطـوات تـتـعلـق بزيـادة االنـتـاجـيـة في كل مـنـحى من
مـناحـي احليـاة الـعـراقـيـة بـعـيـداً عن الـنفـس االستـهالكي

الذي دمر مرتكزات الدولة. 
ـــنــســـيــة الــتـي حــمـــلت اسم الــبـــرنــامج انّ تــلك االوراق ا
احلـكـومي كـانت لـعـبـة في يـد رؤسـاء حـكـومـات سـابـقـ

رّروا.  رّوا و حاولوا من خاللها تبنيج الشارع حتى 
ــان نـفــسه في كل الـدورات  ومـا زاد الـطــ بـلــة انّ الـبـر
بوصفه اجلهة الرقابـية العليا ال يتذكـر شيئاً من بنود تلك
البـرامج احلكـومـية ولـيس معـنـياً بـاستـذكـارها ومـحاسـبة
نـجز مـنهـا ربّمـا ألنّ تلك الـعجـينـة من هذه الوزراء عـلى ا

الطينة. 
حكم العراق ال يحـتمل االلعاب البـهلوانية الـلفظية وشارع
ـقـدس سـيـشـهـد جـوالت أخـرى في حـال حـاول تـشـرين ا
ـظـلومـ حتـت شعـارات لم آخـرون الـرقص عـلى أوجـاع ا

تعد تنطلي على أحد.
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آهٍ من الـتـداعـيـات الـتي تـتشـاجـر بـشـكل فـوضـوي داخل مـسارب روحي
هذه اللـحظة بل أراها تـتزاحم فيـما بينـها على بوابـة عقلي وكلـها تسعى
أنْ أعتقها من معتقل ذاكرتي إِلى أد الـورقة; لكني أقول لها مهالً أيتها
الـذكـريـات; بـالـله عـلـيك قـفي بــالـطـابـور حـسب األهـمـيـة; وإالَّ سـأكفُّ عن
إطالق هـذه الـشهـقات الـذبـيحـة في تـلك السـيـرة البـاسلـة إِلى الـناس. لي
احلق أنْ أغازل العـندليب اخملـبول الذي مـازال يشدو صـاخباً في رأسي
حتى يستـمر في هذا اإللهـام! ذلك العندلـيب الذي رأيتهُ ذات صيف ويوم
كـنت طفـالً يحطُّ فـوق غـصن شجـرة تـ وقد جـذبـني شدوه الـسـاحر ثمَّ
طـار وحط عـلى رأسي مـرفرفـاً بـجنـاحـيهِ حـتى شعـرت به يـلجُ بـهدوءٍ إِلى
فمـي ثمَّ يصـعد لـيسـتقـر في وكر صـغيـر داخل رأسي. أجل أيهـا الوشق
أنت الـوحـيـد الـذي صـدَّق حـكـايـة هـذا الـعـنـدليـب الذي مـازال يـربض في
رأسي فـقـد كــنت تـعـشق جـنــوني الـذي تـفــاقم في مـجـاهــيل الـلـهب يـوم

سمعتك تردد في وحشة ليلة العيد أغنية موغلة في حزن اجلنوب:
(حنْ يا دليلي يا دمعة سيلي) 

ويا لها من مفارقة مـلفتة ح تسمع الوشق يـترنَّم بأغنية (لداخل حسن)
ويحـرص على ارتـداء أنظف مالبـسه في الـعيـد كما لـو أنَّهُ أمضـى شهراً
كـامالً من الـصـيـام وفي عـيد األضـحى يـبـدو كـأنه عـاد تـوَّاً من بـيت الله
ـةً وعــادة مـا يــكــون أتـرابه من احلــرام; أعـيــاد كــثـيــرة مـرَّتْ عــلــيـنــا سـويـَّ

الصعاليك برفقته في كل عيد كان يقول: 
أحبُّ أعـيادكم ألنـهـا حتمل فـرحاً فـطـرياً وروحـاً شفـافـةً ونضـاالً خفـيَّاً –

على هذا العار!
 كان الـعار الذي يـعنيه هـو الرئيس مـرة انتظـرنا حلـول العيد فـي حديقة
نادي األدباء بعد أنْ توسَّدنا احلـشيش; وأخرى في فندق شعبي رخيص
كان صاحبه يهددنا بـ كأس وآخر بالطرد لو تـكرر ذهابنا إِلى التواليت
لقـضـاء حـاجتـنـا بـسبـب الديـون الـتي بـذمتـنـا; ذات مـرة أمـضيـنـا نـترقب
صـباح الـعيـد في حديـقة األمـة; كسـبنـا يومـها نـقوداً كـثيـرةً; إذْ جاء أحد
احملسن آخر الليل وراح يـدسُّ النقود بجيوب النـائم على مرج حديقة
األمة مع كيس يـضعه بجـوار كل مشرَّد. كـان الكيس يـحوي على مالبس
داخـليـة وصـواب ولـيـفة حـمام; حـتى هـذه األكيـاس صـارت بحـوزة نادل
احلـانة بـعنـاها عـلـيه; حتى نـواصل جلـستـنـا في ظهـيرة الـعيـد. أجل كان
الوشق يـحب األعـيـاد احلـقيـقـيـة ويسـتـعـد لهـا قـبل أيـام بـينـمـا عـيد رأس
ثل ديـنه في حسابه كـسائر األيـام. في واحدة من األعياد السنـة الذي 
ـقدَّسـة وحـ وصـلنـا أخـذتهُ في جـولةٍ قـررَّ الـذهـاب معي إِلى مـديـنـتي ا
اء على ـا شاهد ثـلَّة من األطـفال الـسقَّائـ يوزعـونَ ا ديـنة و بشـوارع ا
الـزائـرين اقـتـرب مـنـهـم مـبـتـهـجـاً ومـنـحـهـم مـا في جـيـبهِ من نـقـودٍ وراحَ

ا سكرنا في البيت قال لي باحلرف الواحد: يحثُّهم على شتم العار!!  
هذه مدينة مؤهلة لطرد العار. 

 قلتُ أحذرهُ:
أنت سكران أرجو أنْ تخفض صوتك حتى ال يسمعنا اجليران. 

أجابني بضراوة:
ة هـذا الديـكتاتـور قبل فوات مديـنتك لم تـتلوث بـعد; وبوسـع أناسهـا هز

األوان.
وسكرنا كدنـا نطرد من البيت بعـد الساعة الرابعـة فجرا فالوشق صار
ـؤذن قال عـنـه تـسمـم بـوصـايا يـسـخـر من كل شيء وحـتى مـن صـوت ا
العار. خرجت به مـضطرا من البيت عـند الصباح لم يـفطر الوشق وكان
أنيـقا بـالقـميص الـذي كان هديـة من صديـقي الرسـام. وصلـنا إِلى مرآب
ــسـافـرين الـذي ذكــر تـمـلـقـا ـديـنــة وفي احلـافـلـة وبخًّ بــشـجـاعـة أحـد ا ا
أفضال احلـكومة عـلى الناس وأجـبره على السـكوت ثمَّ بصق من
خالل الـنــافـذة عـلـى جـداريــة لـلـرئــيس خـطــفت أمـام
ناظـريه بيـنمـا كانت احلـافلـة تنـطلق بـسرعـة. وها أنا

أناديك أيها الوشق مستغيثاً:
لقد غرقت البالد باللصوص وبالنفاق. 
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{  واشــــــنـــــــطن (أ ف ب)  –ح
شهدت مـدينة واشـنطن موجة من
اإلصــــابــــات بــــكــــوفــــيــــد-19 في
اضـيـ كان اخلـريف والشـتـاء ا
تــيـزوك زاراتي الــذي يـعــمل نـادال
في مـطـعـم يـكـافح لــتـأمـ لــقـمـة
الــعـيش لـه ولـرفــيــقـتـه. ويـنــتــقـد
الــــــشــــــاب األمــــــيــــــركي مـن أصل
مكسيكي البالغ  22عاما اخملاطر
الصـحية الـتي واجههـا في عمله
تدني ال سيـما عـلى ضوء راتـبه ا
وقـلـة اكــتـراث رب عـمـله. وأوضح
لوكالـة فرانس برس “كنت أشعر
ـــكــنـــني قـــول أي شيء بــأنـه ال 
لإلدارة ”مـشــيـرا إلى أنه كـان في
ـتـنـا جملـرد أن لديه تـلك الـفـترة 
وظـــــيـــــفـــــة عـــــلى غـــــرار زمـالئه

جميعهم.
ولـزم مئـات النـاشـط والـعامـل
طـاعم أخـيـرا إضـرابا في قـطـاع ا
في فـــتـــرة الـــغــداء عـــبـــر أنـــحــاء
تحدة مطالب بأجور الواليات ا

أكثر عدال.
ويــــعـــوّل الـــعـــديـــد مـن مـــوظـــفي
ـطاعم وقـطـاع اخلـدمات عـمـوما ا
ــــتـــــحــــدة عــــلى فـي الــــواليــــات ا
الــبـقـشـيش إذ يــتـقـاضـون أجـورا

عتمد. أقل من احلد األدنى ا
ومع تـفشي الـوبـاء ومـا واكبه من
تــــدابـــيـــر حــــجـــر وإغـالق خـــلت
ــطـــاعم من الــرواد مــا أدى إلى ا

تدني مداخيل الندل.
وأوضـــــحـت يـــــامـــــيال رويـــــز من
جــمـعــيـة “وان فــيـر وايج ”الـتي
دعـت إلى اإلضــــــراب الـــــــصــــــيف
ـاضي “في ظل الــوبــاء تــدنى ا
الـبــقــشـيـش بـنــســبـة  60إلى 70
ـئة فـيمـا ازداد الزبـائن عدائـية با
وازدادت الــــــهـــــجــــــمـــــات .”وفي
واشـنـطـن جتـمع عـدد ضـئـيل من
ــطــاعم أواخــر مــوظــفي قـــطــاع ا
أيــار/مـــايــو أمــام مـــطــعم “أولــد
إيبيت غريل ”الذي يرتاده الكثير
مـن الـسـيــاسـيــ والـســيـاح قـرب
الــبـيـت األبـيض رافــعـ الفــتـات
ـتــدنــيـة كــتب عــلـيــهـا “األجــور ا
تـقــوض االنـتـعـاش (االقـتـصـادي)

في أميركا.”

قـلق حـيـال الـوبـاء  وألـغـيت أكـثر
من 2,5 مــلــيــون وظـيــفــة في هـذا
الــقــطــاع عـــبــر أنــحــاء الــواليــات
ــتـــحــدة خالل تـــفــشـي الــوبــاء ا
وأغـــــلــــقـت أكــــثـــــر من 110 آالف
مــؤســســـة أبــوابـــهــا وفق ارقــام

اجلمعية الوطنية للمطاعم.
ومع رفـع تـــــدابــــــيـــــر اإلغـالق في
ــتــحــدة وإعــادة فــتح الــواليـات ا
ؤسسات يجد العديد احملالت وا
ـطــاعم صـعــوبـات مـن أصـحــاب ا
في العثـور على موظـف وهو ما
ـستوى يفـسره ناشـطو الـقطاع 

تدني. األجور ا
وأفــاد أكــثــر من نـــصف مــوظــفي
ـطـاعم الـذين التـقـتـهم (وان فـير ا
وايج) أنـــهم يــســعــون لـــتــغــيــيــر
وظـيـفتـهم بـسـبب تـدني أجورهم.
أمــــا ثـــــاني ســــبب تــــردد فــــهــــو
ـــرتــبــطــة اخملـــاطــر الــصـــحــيــة ا

بكوفيد-19.
وكــلـمـا كـان تــيـزوك زاراتي يـعـود
من عمـله كان يـتمـلكه اخلوف من
أن يكـون أصيب بـالعـدوى أو نقل

احملــلــيـة ســيــكــون لـهــا تــأثــيـر ال
يـقـتـصـر عـلـى زيـاد الـيـد الـعـامـلة
ــــا كـــذلـك عـــلى الــــضـــروريــــة إ
احلــوافـــز اخلــاصــة الـــضــروريــة

للتوظيف).
ويــــــــعـــــــزو بــــــــعـض الـــــــنـــــــواب
اجلــمــهـوريــ  الـنــقص في الــيـد
الـعـامـلـة إلى مـسـاعـدات الـبـطـالـة
التي يـتم توزيعـها في إطـار خطة
اإلنعاش االجتماعي الضخم التي
وضعـها الـرئيس جـو بايدن وهم
ينتقدون هذه اإلعـانات باعتبارها
مرتفـعة جدا. غيـر أن ياميال رويز
وجــدت أن هــذا الــتـــبــريــر يــصب
الـزيـت عـلى الـنـار مـعـتـبـرة أنـهـا
(أزمة أجـور وليـست أزمة عـمال).
وبعدما حـاول تيزوك زاراتي على
مــــدى أشـــهـــر من دون جـــدوى أن
ـــكــــنه تــــقـــاضي يــــفــــهم كـــيـف 
مـســاعــدات الـبــطــالـة هــذه وجـد
أخـــيــرا وظـــيــفـــة جـــديــدا في دار

حضانة.
وقــــال (تــــلــــقـــــيت عــــرضــــا هــــذا

األسبوع وافقت عليه الثالثاء).

فيـروس كـورونا إلى شـخص آخر
من غير أن يدري.

ويـروي أن (نصف الـنـاس تقـريـبا
لم يكـونوا يـضعـون كمـامات ح
كــنت أقــتـرب مــنـهم والــبـعض لم
يـــكــونــوا يـــحــتــرمـــون الــقــواعــد
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــعـــدد األشـــخـــاص ا
ـسمـوح به حـول طـاولـة وكانت ا
اإلدارة تــغض الــطــرف عــلى مــثل
هـــــذه األمــــــور). وحـــــ فـــــرضت
واشــنـــطن قــواعــد تـــبــاعــد أكــثــر
صرامة في كانون األول/ديسمبر
ــطــعم حــيث كــان تــيـزوك أغــلق ا
يعمـل و تسريـحه. ومع معاودة
الـــنــشـــاط أعــلـــنت عــدة مـــطــاعم
لــــلـــوجــــبـــات الــــســـريــــعــــة مـــثل
مـاكــدونـالـدز وتــشـيــبـوتــلي أنـهـا
ســـــتــــعــــمـــــد إلى زيــــادة األجــــور
ـوظــفـ مــجـددا. لـكن الجــتـذاب ا
نـائـب رئـيس اجلـمـعـيـة الـوطـنـيـة
للمطاعم هادسون ريلي أشار إلى
أن الـشــروط قــد تــتــفــاوت بـشــكل
ــوقع اجلـغـرافي كــبـيـر بــحـسب ا
لـلــمـطـعم. وقـال إن (قـوى الـسـوق

أالحظ عـــدم حـــصـــول أنــاس عـــلى
سـاعـدة الالزمة. وهـذا مـا دفعـها ا
لــلـمــشـاركـة فـي تـأســيس جـمــعـيـة
(هـارت تــو هـانــد إنك.). الـســاعـيـة
لـموسة لتقـد حلـول للمـشكالت ا
الـتي تـواجــهـهـا األمـهـات أحـيـانـا

بينها حراسة األطفال والنقل.
 —UA²½ô« nOF{ wzU Ë ÃöŽ 

في اخلــامس من حـزيــران/يـونــيـو
1981 حتـــــدثت مـــــراكــــز (سي دي
سي)لــلــمـرة األولـى عن شــكل نـادر
من االلـتـهـاب الـرئـوي لـدى خـمـسة
رجال مثلي مـا شكّل بداية لوباء

تحدة. في الواليات ا
وسُـمح بـعالج فـيـروسـات قـهـقـريـة
للمرة األولى في البالد سنة 1987
غير أن اآلثـار اجلانـبية خـصوصا
فقر الـدم كانت كـثيرة. وفي 1995
شكّلت عالجـات أخرى أكثر فـعالية
ــســار وقــد مـــنــعــطـــفــا في هـــذا ا
تـراجــعت في الــعـام الـتــالي أعـداد
الوفيات جـراء اإليدز للمرة األولى.
ـرضى تنـاول ما لكن يـتـع عـلى ا
ب  12 إلى  16 عـقـار يـومـيـا مـا

يسبب أمراضا لديهم.
وفي  2012 سمـحت وكـالـة الدواء
األمــيــركــيـــة بــعالج وقــائي مــوجه
لألشخاص الـذين يواجهـون خطرا
كبـيـرا للـتـعرض إلصـابة مـحـتمـلة
مــا أدى إلى انــخــفــاض كــبــيــر في

معدالت تفشي العدوى.
وبـــذلك تــراجـع الــعــدد الـــســنــوي
لإلصـــابــات اجلــديـــدة بــفــايــروس
ــئـة (اتش اي في) بــنـســبـة 73 بـا
ـــــســــــتــــــوى األقـــــصـى في بــــــ ا
ثـمـانيـنـات الـقرن الـعـشـرين وسـنة
2019. لـــكـن من بـــ األشـــخـــاص
الـذين يـسـتـخـدمـون فـعـلـيا الـعالج
ـئة من الوقـائي (ونـسـبـتهم 23 با
كـنهم إجمـالي األشخـاص الـذين 
ئـة هم من اإلفـادة منـه) فقط 8 بـا
ـئـة من الـسـود فـي مـقـابل 63  بـا
الــبــيض بـــحــسب (سي دي سي).
قـرر ديــفـيــد ويـلـســون وهـو شـاب
ـصل في سن أسـود مـثلي سـلـبي ا
الـثـالثـة والـثالثـ الـبـدء بـالعالج
الوقـائي بعـدما اكـتشف أن شـريكه
أصــيب بـالــفــايـروس بــعـد إقــامـته

عالقة جنسية مع شخص آخر. 

ـــــست { واشـــــنـــــطن (أ ف ب)  –
ديــدرا ســبـــيــرز-جــونــســون خالل
خــبــرتـــهــا الـــطــويـــلــة في الـــعــمل
االجـتــمـاعي بـضــواحي واشـنـطن
صابات الصعوبات الكبيرة أمام ا
بـــــــفـــــــايــــــروس (إتـش أي فـي) في
أوســاط الـــســود األمــيــركــيــ مــا
دفـعـهـا لـتـأسـيس مـنـظـمـة تـسـاعـد
ـهـمــشـات بـسـبب هـؤالء الــنـسـاء ا
مــرض اإليـــدز الــذي ظــهــر لــلــمــرة

األولى قبل أربعة عقود.
مـنـذ 1995 بـدأت تــظـهــر عالجـات
فـــعــالـــة جــدا لإليـــدز لــكـن نــســاء
كــــــثـــــيــــــرات مـن هـــــؤالء ال يــــــزلن
محـرومات من النـفاذ إلـيهـا بسبب

عوائق اقتصادية وثقافية.
وتـوضح ديـدرا سبـيـرز-جـونـسون
لـوكـالـة فـرانس بـرس (ثـمـة شـعور
رض صـاب بـهذا ا بالـعار لـدى ا
وفي مـجـتـمــعـاتـنـا ال نـتـطـرق إلى
اجلـنس). ويـعــود الـكـشف عن أول
ــرض الـنـادر الـذي إصـابــة بـهـذا ا
سُــمـي الحــقــا (إيـــدز) إلى أربــعــ
عـامــا. لـكن الــنـفـاذ إلـى الـعالجـات
ــطـــورة مــذاك ال يــزال الـــثــوريـــة ا
تحدة يطرح مشكلـة في الواليات ا
خـصـوصــا في أوسـاط الـسـود مـا
يـــــســــهـم في تـــــعـــــمـــــيق الـــــهــــوة
االجتـماعـية. وأظـهر حتلـيل أجرته
مــراكــز الـســيــطــرة عــلى األمـراض
والـوقـايــة مـنـهـا (سي دي سي) أن
صاب نسبة السـود من إجمالي ا
اجلدد سـنـويـا باإليـدز ارتـفعت من
ـئـة سـنـة 1981 إلى 41 في 29 بـا
2019. ويـــواجه الـــرجــال الـــســود
ــثــلــيـــون خــطــرا أكــبـــر بــكــثــيــر ا
لـإلصــابـــة بـــالــفـــايـــروس بـــســبب
االنـتـشـار الـكـبـيـر لـلـ(اتش اي في)
لــدى هـذه الـفــئـة الــسـكــانـيـة وفق
تـقريـر صـادر عن مـؤسسـة (أمـفار)
لــلــبــحــوث بــشــأن اإليــدز. وتــؤدي
عوامل أخرى دورا في هذا الوضع
ــــزمن من بــــيــــنــــهــــا (اإلهــــمــــال ا
ـوارد ــؤســســات والـنــقص فـي ا ا
والــنــفــاذ إلى الــرعـايــة الــصــحــيـة

وشبكة األمان االجتماعي).
وتـوضح ديـدرا سبـيـرز-جـونـسون
أنـهـا مـنـذ بـدء عـمـلـهـا االجـتمـاعي
“كــنت في مــوقع مــتـقــدم جــعــلـني
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وسـفـيـنـة (أوركـسـتـرا إم إس سي)
الــتي وصـلت فـارغـة اخلـمـيس من
مـيناء بـيرايوس الـيوناني غادرت
وعــلى مـتـنــهـا حـوالى 650 راكـبـا
أجـبروا على تقـد نتيجـة اختبار
سـلـبي بـكوفـيد- 19يـعـود تـاريخه
إلـى أقل من أربعة أيـام واخلضوع
الخـتــبـار جـديـد حـتى تـمـكـنـوا من

الصعود على متنها.
وخـــــضـع الـــــســـــيـــــاح إلجــــراءات
ــعـمـول بـهـا الــسالمـة الـصـارمـة ا
والـتي تـهـدف إلى مـنع الـسـفن من
أن تـــــصــــــبح بــــــؤرا النـــــتـــــشـــــار
الـفـايروس كـمـا حدث في الـسابق

مرات عدة.
ـــــقــــرر أن تـــــتـــــوقـف هــــذه ومـن ا
الــســفــيـــنــة الــتي تــعــمل بــنــصف
طـاقـتـهـا الـقصـوى الـبـالـغة 3000
ـفـروضة راكب امـتـثـاال للـتـدابـير ا

ـكـافحـة كوفـيـد في باري (جـنوب
إيـــطــالـــيــا) وكـــورفــو (الـــيــونــان)
ومـــــيــــــكـــــونـــــوس (الــــــيـــــونـــــان)
ودوبـــروفــنـــيك (كــرواتـــيــا). خالل
تــوقـفـهـا الـذي اســتـمـر يـومـ في
الـبندقيـة تولى موظفوهـا عمليات
اإلمـداد وانـتـهـزوا الـفـرصـة أيـضـا
مـن أجل تـــعـــزيــــز بـــروتـــوكـــوالت
الـسالمـة الـضـروريـة لـهـذه الـسفن

الضخمة.
وقـال فرانشيـسكو غالـييتي رئيس
الـرابطة الدوليـة لشركات الرحالت
الــبــحــريــة لــوكــالــة فـرانـس بـرس
(يـسعدنا تـقد مساهمـتنا إلحياء
ــديــنــة الــتي عــانت كــثــيـرا هــذه ا
خـالل األشــهـــر الـــســـبـــعـــة عـــشــر

اضية.  ا
خـالل عام واحد فقـد القطاع عددا
كــبــيــرا من الــركــاب يــقـدر عــددهم

بـــحـــوالى 800 ألـــفـــا مـــا يــعـــني
بـالـنـسـبـة إلى االقـتـصـاد خـسـارة

حوالى مليار يورو). 
وال يــقــتــصــر اجلــدل حــول وجـود
هـذه السـفن السيـاحية عـلى سكان
الــبـنــدقـيـة فــقط بل كــان له دائـمـا
بـــعـــد دولي نــظـــرا لـــشــهـــرة هــذه
الـوجـهـة السـيـاحيـة الـتي تـعد من

األكثر شعبية في العالم.
فــالــثـالثــاء أرسل عــدد كــبــيــر من
ـي من بـينـهم ميك الـفنـان الـعا
جـــــــــاغــــــــر وويـس أنــــــــدرســــــــون
وفـرانـسـيس فـورد كـوبـوال وتـيـلدا
ســويـنـتـون رسـالــة مـفـتـوحـة إلى
الـــرئـــيس اإليـــطـــالي ســـيـــرجـــيــو
مــاتــاريال ورئـيـس الـوزراء مــاريـو
دراغي ورئــيس بــلـديــة الـبــنـدقــيـة
مــطـالــبـ بـ(تــوقـيف دائـم حلـركـة

السفن السياحية).

بــالـنـفع الـكــبـيـر عـلى الــبـنـدقـيـة).
ـدافعـون عن الـبـيـئة كـذلك يـتّـهم ا
والـتراث الـثقافي األمـواج الكـبيرة
الــتي تــولــدهـا هــذه الــسـفـن الـتي
يـبلغ طـولها مـئات عـدة من األمتار
وتــرتــفع طـوابق عــدة بــالـتــسـبب
بـتآكل أسس مباني سيـرينيسيما
ـنظمة ي  أحـد مواقع التـراث العا
ـتــحـدة لـلـتـربـيـة والـثـقـافـة األ ا
والــعــلـوم (يــونــسـكــو) وتــعـريض
الـنـظـام الـبـيئـي الهش لـبـحـيـرتـها
قـابل جتمع مـؤيدو لـلـخطـر. في ا
الـسـفن السـياحـية مـتّحـدين ضمن
حـــركــة (الـــعــمـل في الــبـــنــدقـــيــة)
لـتـسـلـيط الـضـوء عـلى الـعـديد من
الـوظائف التي سيـوفرها وجودها
لـلـبـنـدقـيـة الـتي يـقـوم اقـتـصـادهـا
عـلى الـسيـاحة الـتي تـأثرت بـشكل

خاص خالل الوباء.

{ الـبـندقـيـة (إيطـالـيا) (أ ف ب) –
أحـيـا إبحـار أول سفـيـنة سـياحـية
في الـبـندقـيـة بعـد انقـطـاع استـمر
17 شـهـرا بسـبب جائـحـة كوفـيد-
19 جــــدال واســـعـــا بــــ مـــؤيـــدي
وجــود (وحــوش الـبــحــر) هـذه في
الــبــحــيـرة اإليــطــالــيـة الــشــهــيـرة

ومعارضيها.
وفــيـمــا كـانت ظالل الــسـفــيـنـة (إم
إس سـي أوركــســتـرا)  الــضــخــمـة
تـبدو في األفق قبـالة ساحة سانت
مــارك لـوح مـتــظـاهــرون بالفـتـات
كــتـب عــلى بــعــضـــهــا (ال لــلــســفن
السياحية) فيما رددوا معارضتهم
بــأصــوات مــرتـفــعــة من عــلى مـ

قوارب بخارية صغيرة.
وقــالت مـتـظـاهــرة لـوكـالـة فـرانس
بـرس (الــسـفن الـسـيـاحـيـة تـسـبب
ضـــررا وهي في الـــواقع ال تــعــود

تـعـتـمـدانـهـا تسـتـخـدم نـفـايـات ما
كـان ليعاد تـدويرها بطـريقة أخرى
كـبات أو في وكـانت لـتنـتـهي في ا
احملــيط. وهـمـا ســحـبـتــا أكـثـر من
أربـعــة أطـنـان من الـنـفـايـات حـتى
اليوم. وتقول نوفيتا تان (كل يوم
ـــــــــنع حـــــــــوالى 88 ألـف غـالف
بالسـتـيـكي من تـلـويث البـيـئـة) ما

أتــاح لـ(ريـدبــريك) صـنع أكــثـر من
مـئة ألف لبنة حـتى اليوم. ومنعت
دن اإلندونـيسيـة األكياس بـعض ا
الــــبالســــتـــيــــكـــيــــة اخملـــصــــصـــة
لـالسـتــخــدام مـرة واحــدة غــيـر ن
الـــبــنـى الــتـــحــتـــيـــة اخملــصـــصــة
لــعـمـلـيـات إعــادة الـتـدويـر ال تـزال

نادرة. 

{ جـــــاكـــــرتــــا (أ ف ب)  –بـــــعــــد
الـــصـــدمـــة جـــراء مـــشـــهـــد أكــوام
الـنفايات الـبالستيكـية التي تصب
ــيـاه اإلنـدونــيـسـيــة أنـشـأت في ا
صـديـقـتـان شـركة حتـوّل مـخـلـفات
الــبالسـتـيك إلى أحــجـار بـنـاء في
ـشـكـلـة مـحـاولـة لـلـتـصـدي لـهـذه ا
ــسـتــفـحــلـة في الــبـلــد اآلسـيـوي ا

الضخم.
وقــــد أطـــلــــقت أوفي ســــابـــريــــنـــا
ونـــوفـــيـــتـــا تـــان شـــركـــتـــيـــهـــمـــا
(ريـــدبـــريـــكس) بـــعـــدمـــا صُــنـــفت
إنــدونـيـســيـا الـواقـعــة في جـنـوب
شــرق آســيـا ثــاني أكــبـر الــبــلـدان
ـسببة للتلوث البحري في العالم ا

. بعد الص
ــشــروع قــبل وبــدأت الـــفــتــاتــان ا
عـــامــ مـن خالل جــمـع األكــيــاس
ــسـتــعـمـلــة لـلــقـهــوة وشـعــيـريـة ا
الــنـودلـز وأكـيـاس الــبالسـتـيك من
مـتاجـر الطـعام في مـختـلف أنحاء
الـعـاصمـة جاكـرتـا. وبفـضل حمـلة
لـقيت جتاوبا كـبيرا عبـر الشبكات

االجــتـمـاعـيــة بـاتت الـصــديـقـتـان
تــتـلـقـيـان كـمــيـات كـبـيـرة من هـذه
ــــــنــــــاطق اخملــــــلــــــفـــــات مـن كل ا
اإلنــدونــيـســيـة. وتــصل صــنـاديق
ــصــنع الـــنــفــايــات يـــومــيــا إلـى ا
الـصغـير الـتابع لـ(ريـدبريكس) في
جــاكـرتــا. وتـقــول أوفي سـابــريـنـا
الــبـالــغـة 34 عــامـا إن (هــذا األمـر
يــظـهـر أن اإلنــدونـيـســيـ واعـون
عـــلـى أهـــمـــيــــة فـــرز الـــنــــفـــايـــات
الـبالستيكية لـكنهم ال يعلمون أين

يجب عليهم فعل ذلك).
ويــقــلص مــوظــفــو (ريــدبــريــكس)
حــجم اخملــلــفــات الــبـالســتــيــكــيـة
زجـونها لـتصـبح قطعـا صغـيرة 
بـاالسـمـنت والـرمـل ثم يـضـعـونـها
فـي قــوالب لـــتـــصــبـح عــلـى شــكل
أحـجار بناء تشبه اللبنات العادية
ــســتــخـدمــة في الــبــنـاء لــكــنــهـا ا
تـــخــتـــزن في داخــلـــهــا مـــكــونــات

بالستيكية شتى.
وتـوضـح الـصـديـقـتـان الـقـائـمـتـان
ــشـروع أن الــتــقـنــيــة الـتي عــلى ا
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