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الـتــقى وفـد من مـسـتـشـاري رئـيس
مـجلس الوزراء مـصطفى الـكاظمي
ـمثلـ عن احملتج والـناشط
فـي محـافـظة واسط فـي خيـمـة لهم
فـي الــكـــوت. وقــال بـــيــان تـــلـــقــته
(الـــزمـــان) امس ان (لـــقـــاء الـــوفــد
احلـكـومي مـع احملـتجـ جـرى في
خــيـمـة لـلــمـحـتـجــ عـلى الـطـريق
ـؤدي الى حقل األحـدب النفطي) ا
طالب مـوضحًـا ان (الوفـد استـمع 
احملــتــجـ  وتــعـهّــد بــنـقــلــهـا الى
رئــيس مـجـلس الـوزراء). من جـهـة
اخــرى اشـادت الـنـائب عن ائـتالف
دولـــة الــقـــانــون عـــالـــيــة نـــصــيف
بــخــطــوات رئــيس الــوزراء بــشـأن
إصـالح اجلــــهـــــاز اإلداري.وقــــالت
نـــــصـــــيف فـي تـــــصـــــريح  أن (من
أولـويات احلـكومـة إصالح اجلهاز
اإلداري لــلـدولـة عــبـر وضع الـرجل
ـــنـــاسب) ــــكـــان ا ـــنــــاسب في ا ا
مــــشــــددة عــــلى (ضــــرورة إلــــغـــاء
الـــدرجـــات اخلـــاصـــة الــتـي جــرى

تـــعــيـــيــنـــهــا خالل مـــدة حــكـــومــة
تــصـريف األعـمــال وإعـادة تـدقـيق
من يــــشـــغـــلـــونـــهـــا لـــلـــتـــأكـــد من
انـسجامهـا مع حتصيلـهم العلمي)
.وأشــــارت الى (وجــــود تــــرهل في
اجلـهـاز اإلداري لـلدولـة) مـؤكدة أن
(تــسـمــيـة أغـلب رؤســاء الـهــيـئـات
جـــــــــــــــــــــــــاءت عــن طـــــــــــــــــــــــــريــق
احملـــــاصـــــصـــــة).ورأت نـــــصـــــيف
أن(الـدولة لـيست بـحاجـة الى أكثر
مـن  4000 مــــــديـــــر عـــــام  و300
وكـــــيل وزارة ) مـــــشــــيـــــرة الى أن
(رئـيس الوزراء خـطا خـطوة مـهمة
فـي مجـال إصالح اجلـهاز اإلدراي
وأن هـذه اخلطـوة ستـحسب له في
ـلـف). وأصدر حـال جنـاحه بـهـذا ا
ـاضي مــجـلس الــوزراء الـثالثــاء ا
عـــددا مـن الــقـــرارات مـن بـــيـــنـــهــا
تـقلـيص وترشـيد الـهيـاكل اإلدارية
لــلــدولـة عـن طـريـق قـيــام كل جــهـة
حـكـومـيـة بـتـقـد رؤيـتـها فـي هذا
الئـمـة اجملــال وأخـذ اإلجــراءات ا
بـتـشـريع الـقوانـ الـتي تـتطـلـبـها
عملية إجناح احلكومة اإللكترونية

وقــــــيـــــام الــــــوزارات واجلـــــهـــــات
احلـكومية بـاإلسراع في إجراءاتها
ألتــمـتـة أعـمـالــهـا. في غـضـون ذلك
دعت جلـــنــة مــتـــابــعــة الـــبــرنــامج
احلـكـومي  النـيابـيـة احلكـومة الى
أن تـكون أكثر تعاونا وتواصالً من
خالل تــزويـد الــلـجــنـة بــالـتــقـاريـر
ـطلـوبـة. وقـال عـضو والـبـيـانـات ا
الــلــجـــنــة الــنــائب مــحــمــد شــيــاع
الـــــســــودانـي في تـــــصـــــريح امس
إن(الــلــجــنــة سـتــســتــمــر بــالـعــمل
ومراقبة البرنامج احلكومي بنفس
ــنــهــجــيــة الــتي عــمــلت بــهــا مع ا
هام احلـكومـة السـابقـة وبحـسب ا
ان) مـوضـحا أن الـتي أقـرها الـبـر
ـهام (مـا يـهم الـلـجنـة هـو تـنفـيـذ ا
ـطلـوبة من احلـكومـة وخصـوصا ا
في ما يتعلق بتجاوز آثار األزمت
ـا ال يؤثر في الـية و الـصحـية وا
ـــواطــنــ إضـــافــة الى تــهـــيــئــة ا
األجــــواء إلجــــراء االنــــتــــخــــابـــات
ـبـكرة).وأضـاف أن(الـلجـنـة سبق ا
وان قـــدمت تـــقـــريـــراً مـــفـــصالً عن
ـنهـاج الوزاري الـذي قدمه رئيس ا

الــوزراء وأثــنــاء تــكــلــيـفـه وثـبــتت
الحــظـات الــتي تـأمل جــمـلــة من ا
الـلجنة أن يتم جتاوزها) مبيناً أن
(الـلــجـنـة تـنـتـظـر من احلـكـومـة أن
تــكـون أكـثـر تــعـاونـا وتـواصالً من
خالل تــزويـد الــلـجــنـة بــالـتــقـاريـر

طلوبة). والبيانات ا
الـى ذلك أنـــهت وزارة الـــداخـــلـــيــة
مــهـام الـلـواء نـشـأت اخلـفـاجي من
مــديــريــة اجلــنــســيــة واجلـوازات.
وافـاد مـصـدر بـأن (الـوزيـر عـثـمـان
ي أصـدر أمـرا بإنـهـاء مـهام الـغـا
اخلــفـاجي من مــديـريــة اجلـنــسـيـة
واجلـوازات وتكـليف الـلواء رياض
جـــنـــدي بــدال عـــنه). واســـتــشـــهــد
واصـــــيب  6 مـن قـــــوات اجلـــــيش
بـيـنـهم ضـابـط  اثـر انـفـجـار عـبوة
نـاسفـة في منـطقة الـطارمـية. وذكر
بـيـان خلـلـيـة االعالم األمـني تـلـقته
(الــزمــان) امس ان (عـبــوة نـاســفـة
أنـفـجرت عـلى قوة تـابعـة الى فوج
مـغاوير األول قيادة عـمليات بغداد
فـي قـضـاء الـطـارمـيـة أدى احلـادث
الى اسـتـشـهـاد ضـابط بـرتـبـة رائد

ومـقاتل وجرح أربـعة آخرين). افاد
مــصـدر امـني في مــحـافـظـة صالح
الــدين بــأن مــسـلــحــ مـجــهــولـ
قـتلوا اربعة افراد من عائلة واحدة
وفـجروا منـزلهم وحرقـوا مزرعتهم
ـصـدر ان شــمـال سـامـراء . وقـال ا
(مـسلح مجهـول هاجموا منزل
عـائـلة في مـنطـقـة اجلالم بسـامراء
وقــتـلـوا اربــعـة افـراد من الــعـائـلـة
وأحرقوا منزلهم وفجروا آخر كما
أحـرقـوا عـجـلـت ومـزرعـة حـنـطة
والذوا بــــالــــفــــرار الى مــــنــــطــــقـــة
مـــجــهــولـــة). وفي ديــالـى ســقــطت
قـنـابـر هـاون عـلى مـنـطـقـة الـزهـرة
بـنـاحيـة العـبـارة باحملـافظـة ديالى
ـــــا ادى الى جــــرح إثـــــنــــ من
ــــدنــــيــــ وقـــد  نــــقــــلــــهــــمـــا ا
لـلمـستشـفى لتلـقي العالج. وكشف
احملـافظ مثنى التميمي عن اسباب
تـــصــاعــد احلـــوادث والــهـــجــمــات
االرهـــابــيـــة في احملـــافــظـــة. وقــال
الـتمـيمي في تصـريح اطلـعت عليه
(الــزمـان) امس إن (سـبـب تـصـاعـد
الــهــجــمــات االرهــابــيــة في بــعض
مـنـاطق احملـافـظة وخـاصـة اطراف
خــانـقـ تـعــود الى غـيـاب اخلـطط
الـكـفيـلـة وعدم حتـديـد مسـؤولـيات
الـقـواطع بـ الـتـشـكـيالت االمـنـية
ـــشـــتــركـــة في مـن قــبـل الــقـــوات ا
ــشــتـركــة حــدوديــا بـ ــنــاطق ا ا
ديــالى واقــلــيم كـردســتــان وديـالى
وصـالح الــــــــــديـن) واضــــــــــاف ان
(احلـوادث واخلـسـائـر االخـيرة في
االجــهـزة االمــنــيـة ســبـبــهـا تــفـوق
جتهيز وسالح العدو على قواتنا).
واســتــشـهــد مــخــتـار قــريــة في مـا
اصـيب اثـن من مـنتـسبي احلـشد
الـشـعـبي أثـر صـد تـعـرض لـداعش
.وقــال بــيــان امس ان فـي خــانــقــ
(عـناصر داعش تعرضت على قرية
ـبارك الـتابعـة الى قضاء خـانق ا
 حــــيـث  الــــرد من قــــبل أهــــالي
الـقـريـة وبـإسنـاد من لـواء مـغـاوير
قــيـــادة عــمــلــيـــات ديــالى واثــنــاء
ـواجهات استـشهد مخـتار القرية ا
وخـالل خــــــروج قــــــوة من لــــــواء ــ
بـــاحلــــشـــد الـــشـــعـــبـي لالســـنـــاد
انــفـجـرت عـبــوة عـلى عـجــلـة هـمـر
تــــابـــــعــــة لــــهـم أدت الى إصــــابــــة
). وقـتل طــيـران مــنـتــسـبــ اثـنــ
الـتـحالف الـدولي سبـعة من داعش
ــحــافــظـة غــرب قــضــاء احلــضـر 

نـينوى.وذكر مصدر انه (وبأمر من
ـشتـركة وجهت قـيادة الـعمـليات ا
قـــوات الــتــحــالـف الــدولي ضــربــة
جـــويـــة عـــلى أحـــد الـــكـــهـــوف في
صـــحــراء جـــنـــوب غــرب احلـــضــر
ـحافظة نيـنوى اسفرت عن مقتل
ســبـعـة دواعش). واحـبـطت مـفـارز
شـعبة االستخبـارات العسكرية في
الـفـرقة 16 عـمـلـية تـهـريب وادخال
12 طـن من حلوم الدجـاج الفاسدة
ـنتهـية الصالحـية الى مـحافظة وا
نـــيـــنـــوى وتـــلـــقـي الـــقـــبض عـــلى
الشاحنة وسائقها وتسليمهما الى
ـنـظـمـة التـخاذ ـة ا مـديـريـة اجلـر
االجراءات القانونية بحقهم. وافاد
شـهـود عـيـان بـأن عـنـاصـر تـنـظـيم
داعـش اضـرمــوا الــنـيــران مــجـددا
ـرتفعات سـلسلة جـبال (قرجوغ)
قـرب محافظة اربـيل. وقال الشهود
ان (عــنـــاصــر الــتــنـــظــيم احــرقــوا
االعـشاب واحلشائش في مرتفعات
قــرجــوغ لــتــمــد الى بــعض الــقـرى
داخـل قضـاء مخـمور).واكـد مصدر
مــســؤول ان احلــرائق امــتـدت الى
مـــركــــز قـــرى كـــرســـور و بـــيـــرواد
وســـوان  وهـــرع الـــســـكـــان عـــبــر
مـكـبـرات الـصـوت للـجـامع الـكـبـير
ـــســــاعـــدة إلخـــمـــاد يـــطــــلـــبـــون ا

احلرائق.
أُبـــــلــــــغت دوريـــــة  وفـي ذي قـــــار 
لـلشرطة عن امـرأة تتحدث الـعربية
غـير طليـقة تائهـة في حي الشهداء
وسـط الناصرية و تبحث عن منزل
زوجـها حيث اتضح فيـما بعد انها
تزوجت احد العراقي في اوكرنيا
اثـــنــاء دراســته و عـــادت مــعه الى
اضي بـعـد الـعـراق اواخـر الـعـام ا
ان رزقـت منه بـطفـل  لـكـن الزوج
تــورط بــنــزاع عـشــائــري و اعــتـقل
بـتـهـمـة الـقـتل الـعـمـد ثـم قـام والد
ـنـزل وأخـذ زوجــهـا بـطـردهــا من ا
أطـفالها بـحسب ما تناقلته مواقع
الـتـواصل االجتـماعي.وفي الـنجف
ـــدني وقــوع نـــفى إعالم الـــدفــاع ا
حـــريق داخـل مـــطـــحــنـه الـــرحــاب
ـديــنـة .وأكــد بـيـان شــمـال مــركـز ا
ـدني تلقـته (الزمان) امس لـلدفاع ا
أن (مــــنـــزل جتــــاوز بـــالــــقـــرب من
ـطـحنه تـعرض لالحـتراق بـسبب ا
وجود النفايات بالقرب منه  حيث
ــدني من تـــمــكــنـت فــرق الــدفـــاع ا

إخماد النيران في وقت قياسي).
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مـــنح رئـــيس مـــجـــمــوعـــة االعالم
ــسـتــقل االســتــاذ ســعــد الــبـزاز ا
قالدة االبــداع  لــربـاعـي بـرنــامج
(كــمــا مــات وطن) الــذي عــرضــته
قـــنــاة (الـــشـــرقـــيـــة) في حـــلــقـــته
اخلاصة بانـتفاضـة تشرين وقرر
ــشــرف عــلى هــذا مــنــحــهــا الى ا
الـعــمل الـدرامي الــضـخم الــفـنـان
عالء الدهان كـما قرر مـنحها الى
مــخـــرج الـــعــمـل ســامـــر حـــكــمت
ــــؤلـف الــــشـــــاب مــــصـــــطــــفى وا
الـركــابي. وكــان الـبــزاز قــد اطـلق
وصف (فــــنــــان الـــشــــعب الــــوفي
واخملــلص واالبن الــبــار لــلــعـراق
عـلـى الـفــنــان ايــاد راضي). وقـرر
مــنـحـه قالدة االبــداع من الــدرجـة
االولى واعـــلــنه (ضـــمــيـــرا لالمــة
العـراقيـة) مؤكـدا ان (هذا الـفنان
ـوهـبة مـا جعـله يـسكن لديه من ا
قلـوب العـراقيـ على مـدى اعوام
طـويــلــة ثم تـربـع عـلى قــمــة الـفن
الـــعـــراقي فــــيـــمـــا اداه من خالل

برنامج كما مات وطن).
وحققت احلـلقة  18 من البرنامج
اكثر من  20مليـون مشـاهدة على
وســائـل الــتـــواصل االجـــتـــمــاعي
خالل أول  48 ســــــــاعـــــــة عــــــــلى
عـــرضــــهـــا. وقــــد تـــوقـــفـت عـــنـــد
انـتـفـاضـة تـشـرين والـتـضـحـيـات
الـــتـي قـــدمــــهـــا آالف الــــشـــهـــداء
واجلــرحى فـــضال عــلى مـــعــانــاة
عـوائــلـهـم  وجـســد فـيــهـا راضي

دور الـطـبـيب الـشـهـيـد في سـاحـة
الــــتــــحــــريــــر.  وضـــــجت مــــواقع
الـتــواصل االجــتـمــاعي الــعـربــيـة
والـــعـــراقــــيـــة بـــاالشـــادات غـــيـــر
سبوقة للعمل الدرامي الضخم. ا
الى ذلـك أكـــــد رئـــــيـس مـــــجـــــلس
الـــوزراء مـــصـــطـــفـى الـــكـــاظـــمي
(أهمية الـفن والفنـان في الدولة
واجملتمع ودورهم في التعبير عن
واقع الشـعب الـعـراقي وتطـلـعاته
ــــشـــــروعــــة ودعم ومــــطـــــالــــبـه ا
احلكومة لـلثقـافة والفن).جاء ذلك
ـــكــتـــبه في خالل اســـتــقـــبـــاله 
الـــقـــصـــر احلــــكـــومي األربـــعـــاء
ـاضي مـالك (كـمــا مـات وطن ) ا
مــشـيــرا الى أن (الــثــقــافــة والـفن
شريكـان في بنـاء وإصالح الدولة

واجملـــتــمع ومـــحـــاربــة الـــفـــســاد
والــظــواهـر الــســيّــئــة وتــشـجــيع
ـواقف اإلنـســانـيـة والــوطـنـيـة) ا
مؤكدا (سعي احلـكومة لدعم الفن
). وضم الـفــريق الـذي والـفــنـانــ
الــفــنــان ايـاد الــتــقـاه الــكــاظــمي 
راضي واخملرج سامـر حكمت الى
ـنـتج حـكـمت الـبـيضـاني جـانب ا
ومدير التصوير مصطفى حكمت.
واشاد مـدونون بـربـاعي النـجاح
النجم ايـاد راضي واخملرج سامر
ؤلف مـصطفى الركابي حكمت وا
ـــشــرف الـــعـــام عالء الـــدهــان وا
الــذين قـــدمــوا مــلــحـــمــة درامــيــة
اعــادت تـعــريف مــفــهــوم الــدرامـا
الــعـــربــيـــة واالقـــتــراب اكـــثــر من

قضايا الشارع ونبضه.
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(حـكـومـة اإلقـلــيم تـبـذل كل مـا في
وسعـهـا لـتأمـ الـرواتب) مـؤكداً
أن (عمل احلكـومة ال يـقتـصر على
تـوزيع الـرواتب بل يــشـمل تـقـد

اخلدمـات الـعامـة واالسـتـمرار في
مشاريع التنمـية االقتصادية). من
جهته  تطرق نائب رئيس اجمللس
إلى (نـــتـــائج اجـــتـــمـــاعـــات وفـــد

حــكـــومــة اإلقــلـــيم مع احلـــكــومــة
االحتـــــاديــــة) مـــــشـــــيـــــراً إلى أن
باحثات ب اجلانب مستمرة (ا
وخصـوصـاً فـيـما يـتـعـلق بـالـنفط

ــالـيـة ــسـتـحــقـات ا والـرواتب وا
لإلقليم ).

ووجه الـبـارزانـي  تـهـنــئـة الحتـاد
نـاسبة معـلمي اقـليم كـردستـان 
الــذكـــرى الــثــامـــنــة واخلـــمــســ
لــتــأســيــسه. وقـــال بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس ان الــبـارزاني قـال
ــنـاســبـة في بـرقــيــة الـتــهـنــئـة (
الــذكـــرى الــثــامـــنــة واخلـــمــســ
لتأسـيس احتاد مـعلمي كـردستان
أتـــــوجه بـــــخــــالـص الـــــتــــهـــــاني
والــتـبــريــكــات لــرئــيس وأعــضـاء
السـكرتـارية وكـافة أعـضاء احتاد
معلمي كردستـان مع تمنياتي لهم

بالتوفيق). 
ــعـلـمي كــردسـتـان واضـاف (كـان 
دور مهم وريادي في تـوعيـة أبناء
كـردسـتـان وتـربـيـتـهم إلى جـانب
مـشـاركـتهـم الـفـاعلـة فـي الـثورات
الـــكـــردســتـــانـــيـــة ووقـــوفـــهم في
الـصــفــوف األمــامـيــة لــلــدفـاع عن
ــــشــــروعــــة لـــشــــعب احلــــقـــوق ا
كردسـتان). وشـدد على الـقول  إن
(حـكــومـة إقــلـيم كــردسـتــان تـقـدر

عــالـيــا دور مــعــلــمي كــوردســتـان
ـــســتـــمـــر كـــونــهم وعــطـــائـــهم ا
ــضي في مــســيــرتــهم واصــلــوا ا
العـلـميـة والـتـربويـة وجنـحوا في
ـقــدســة عـلى تـأديــة واجـبــاتــهم ا
الــــــرغم مـن جــــــمــــــيـع األوضـــــاع
احلـرجــة لــذا سـنــبــذل كل مـا في
وســـعـــنـــا خلـــدمــتـــهـم والـــتـــقــدم
بـالــعــمـلــيـة الــتــربـويــة في إقــلـيم

كردستان).
وفي مــحــور آخــر من االجــتــمـاع
نــاقش اجملــلس مــســودة عــدد من
مــقــتــرحــات مـــشــاريع الــقــوانــ
ومنها مشـروع قانون بيع وإيجار
تلكات وأمـوال الدولة ومشروع
قـانـون االســتـثـمـار فـي كـردسـتـان
ومشروع قـانون حقـوق وواجبات
ـعـنـية رضى ووجـه الوزارات ا ا
ـســودات تـمــهـيـداً بـدراسـة تــلك ا
ـان إلقـرارهـا وإحـالـتـهـا إلى الـبـر
للـبت فـيـهـا.وفي ختـام االجـتـماع
شـــــدد اجملـــــلس عـــــلـى (ضــــرورة
احــتــرام الــتــعــدديــة والــتــعــايش
الــســـلــمي فـي إقــلـــيم كــردســـتــان
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كشف وزير الصحة والبيئة حسن
محمد التميمي عن الشروع بخطة
وقائـية جملـابـهة فـايروس كـورونا
ـوبوءة ـنـاطق ا من خالل حـجـر ا
بــاجلــائــحــة بـســبـب عــدم الــتـزام
سـكـانـهــا بـاالجـراءات الــصـحـيـة
مـشـيـرا الى ان مـنـاطق في بـغـداد
نزلي. والبصرة مـهددة باحلـجر ا
وكــشف الـــتــمـــيــمي في تـــصــريح
اطـلــعت عـلــيه (الــزمـان) امس عن
ـبـاشـرة بـاجـراءت احلـجر (قرب ا
ـشـدد في سـت منـاطق ـناطـقي ا ا
واضاف خمس مـنـهـا في بـغداد) 
ـشـمـولـة في بـغـداد ـنـاطق ا ان (ا
قـــطـــاعـــات من مـــديـــنـــة الـــصـــدر
والبلـديات والـزعفـرانيـة والشـعلة
و الطوبـجي  ومنـاطق محددة في
مـحــافــظـة الــبــصـرة) مـبــيــنـا ان
(اإلجـراءات ســتــشــدد وســتــجـري
عــمـــلــيــات فـــحص وبــائـي فــعــال
واسعة الـنطـاق حيث تـمت تهـيئة
جمـيع مـسـتلـزمـات الـشروع فـيـها
وتشـمل مـئـات االالف من االفراد)
وتـابـع ان (مالكـا طــبــيـا بــإســنـاد
ـــسح شــامل امــني ســـيــبـــاشــر 
واخذ عـينـات وحتـاليل من جـميع

صابة ناطق الحتـواء احلاالت ا ا
عـروفـة كإجـراء استـباقي) غيـر ا
مـــؤكـــدا ان ( الـــقــــوات االمـــنـــيـــة
والـــفــرق الـــصـــحـــيــة ســـتـــتـــخــذ
اجــــراءات حــــازمــــة لـالنــــشــــطــــة
زدحـمة الـتي ال تلـتزم التـجاريـة ا
بتوصيـات الوقاية) ولفت الى ان
(الــتــزاحـم واالنــشــطــة الـــديــنــيــة
والـعــشــائـريــة والــتـزاور اســبـاب
زيـادة االصابـات). وتـرأس رئـيس
خلـية االزمـة النـيابـية حـسن كر
الــكـــعــبـي اجــتـــمــاعـــا بــحـــضــور
وزيرالصحة و مقرر اخللية جواد
ــــتــــقـــدم في الك ا ـــوســــوي وا ا
ــنـاقــشــة تـطــورات ازمـة الـوزارة 
ـصـاب كورونـا وارتـفـاع اعـداد ا

في بــغــداد وبـــعض احملــافــظــات.
وطـــالب عــــضـــو اخلـــلــــيـــة فـــالح
الـزيــادي بـاعالن حــظـر الــتـجـوال
الشامل.وخاطب الـزيادي في بيان
 رئــيس خــلــيــة االزمـه الــنــيــابــيه
واعضـائهـا بالـقـول (اليخـفى على
احـد الــزيـادة الــكــبـيــرة في إعـداد
ـصـابـ  بفـايـروس كـورونـا في ا
بغداد واحملـافظات وعدم الـتعامل
بجديه مع اإلجراءات الوقائية من
ـــــواطـــــنـــــ واجلـــــهـــــات قـــــبل ا
احلــكــومــيه واالعـــتــقــاد اخلــاطئ
بـانـحـســار وتالشي الـوبـاء وعـدم

ضبط سلوك األفـراد واجملتمع في
مـا يــتــعـلق بــااللــتـزام بــإجـراءات
بــــالــــسالمـه والــــوقــــايه من هــــذا
الفـايـروس وبـالـتـالي يـجب اعادة
فرض احلظر الشامل للحفاظ على
ــــواطـــنــــ مـن خــــطـــر حــــيــــاة ا

اجلائحة). 
بـدوره  اعــلن مــديــر عــام صــحـة
بــغـــداد الـــرصــافـــة عــبـــد الـــغــني
حــالـة الــســاعــدي تـــســجــيل  57 
اصابة جديـدة بكورونا بـينها 33
المـسي حــاالت مـوجــبـة اصـابــة 
سابقة مستضاف بأماكن احلجر
الصحي . واوضـحت دائرة صحة
ـصـابـ اربـيل شـفـاء اثـنـ من ا
بـالــفـايــروس. وقـال مــديـر صــحـة
اربــيل دلــوفــان مــحــمـد فـي بــيـان
تلقـته (الزمان) امس إن (مـصاب
اثن تماثال للشفاء بشكل تام من
كـورونــا وغــادرا مــركــز الـعالج)
تـماثلـ للـشفاء مبيـنا ان (عـدد ا
في اربـيل مـنـذ تـفـشي الـفـايـروس
وصل 204).وافـادت دائـرة صـحة
محـافـظـة بـابل بعـدم تـسـجـيل اية
اصـابـات بـكــورونـا واشـارت الى
شفاء  4 مصابـ ليكـون اجمالي
ماثـل لـلشفـاء ثالث شـخصا. ا
واكــــد مــــحـــــافظ الــــنـــــجف لــــؤي
الياسري عـدم تسجـيل أية إصابة
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أكــــد رئــــيـس حــــكــــومـــــة إقــــلــــيم
كــردســـتــان مـــســرور الـــبــارزاني
الـتــزامه بـالــشـراكــة الـبــنـاءة بـ
أربـيل وبــغــداد داعـيــاً إلى زيـادة
الـدعم األمـريـكي وبــاألخص فـيـمـا
ــنح مــسـاعــدات مـالــيـة يـتــعـلق 
دولــيــة لـــلــعــراق واإلقـــلــيم.وذكــر
ـكـتب اإلعالمي لـرئـيس حـكـومـة ا
اإلقـلـيم في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
امس  ان (رئــــيس الــــوزراء جــــدد
خالل اسـتــقـبـاله الــقـنــصل الـعـام
األمــريــكـي لــدى أربــيل ســـتــيــفن
فيغن) مـجددا (الـتزامه بالـشراكة
الـبــنـاءة بـ أربــيل وبـغــداد عـلى
أسـاس حــقــوق وواجـبــات كل من
الطرف وال سيما التوزيع العادل
للواردات اسـتناداً إلى الـدستور)
مــشــيــراً إلى أن (حــكــومــة إقــلــيم
كـردســتـان ســتــواصل احلـوار مع
احلـكــومــة االحتــاديـة) وتــابع أنه
ـشـتـرك ( االتـفـاق عـلى الـعـمل ا
جلــذب مــزيــد مـن االســتــثــمــارات

األمـريـكـيـة) وانه دعـا إلى (زيـادة
الـدعم األمـريـكي وبــاألخص فـيـمـا
ــنح مــسـاعــدات مـالــيـة يـتــعـلق 
دوليـة للـعـراق وإقلـيم كردسـتان).
وبـــحـــسب الـــبـــيـــان فــقـــد (اثـــنى
القنصل األمـيركي على اإلجراءات
الــوقـائــيــة الــتي اتــخــذهــا إقـلــيم
كافـحة فيروس كورونا كردستان 
ـستـجـد ووصـفـهـا بـالـنـاجـعة). ا
وأضــاف الـبــيــان أنه جــرى خالل
سـتجدات في اللقـاء (بحث آخـر ا
الـعراق واإلقـلـيـم ) مشـيـرا الى ان
(رئيس الوزراء تطرق إلى الوضع
ـــــــالي الـــــــراهـن في اإلقـــــــلـــــــيم ا
واإلجـــراءات األخـــيـــرة الـــرامـــيــة
خلفض اإلنفاق العام مقابل زيادة
اإليـرادات) .وعــقــد مــجـلس وزراء
اإلقليم جلسته االعـتيادية برئاسة
رئيس اجملـلس مـسرور الـبارزاني
بــحــضـــور نــائب رئـــيس الــوزراء
قوبـاد الـطـالـبـاني نـاقش خاللـها
الـوضع االقــتـصــادي واحملـادثـات
مع احلــكـــومــة االحتـــاديــة. وقــال
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان

(رئـيـس مــجـلـس الـوزراء قــدم في
مسـتهل االجـتمـاع باسـمه ونيـابة
عن مـــجــلـس الــوزراء الـــتـــهــاني
ــنـاسـبـة تــشـكـيل والـتـبــريـكـات 
احلــكــومــة االحتـــاديــة اجلــديــدة
ـشـاكل مـعـربـاً عن أمــله (في حل ا
ـوجب الـعــالـقــة بـ اجلــانـبــ 
ــصــلــحــة الــدســتــور وفي إطــار ا
ـشتركة). واضـاف البيان العامة ا
ان (رئيس اجمللس سلط بعد ذلك
ــــالي الــــضـــــوء عــــلـى الــــوضـع ا
واالقـتـصــادي لـلـحــكـومـة وأشـار
إلى أن انهـيار أسعـار النـفط جعل
ـــر بـــوضع إقـــلـــيم كـــردســـتـــان 
اقتصادي صعب مـثلما هو احلال
بالنسبة لسائر دول العالم). ونقل
الـبـيـان عــنه قـوله (لــذا يـتـعـ أن
نتـأقـلم مع الـوضع الراهن في ظل
الـيـة احملـدودة الـتي اإلمـكـانـات ا
بــحــوزتــنــا وال بــد من مــراجــعــة
ـــجــمـــله الــوضـع االقــتـــصـــادي 
ـتـغـيرات وتنـظـيـمه لـيتالءم مع ا
كمـا يـجب االسـتـمـرار في تـطـبيق
قـــــانـــــون اإلصالح). وأضـــــاف أن
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االرهــاب الــذي ســطـروا بــدمــائـهم
دروســاً وقـصــصـا كــبـيــرة) وتـابع
(الـيـوم وانـا اتـذكـر الـدمـاء الـزكـية
الـتـي نـزفت وتـنـزف من مـقـاتـلـيـنا
اجلـرحى الـذي اتمـنى لـهم الشـفاء
الـــعــاجـل انــشـــاء الــله  واتـــمــنى
ـقـاتـلـيـنـا االبـطـال االشـاوس قادة
وآمــــــــريـن ومــــــــدراء وضــــــــبـــــــاط
ومـنتسبـ وافر الصحـة والعافية
واالسـتـمرار في نـهج احلفـاظ على
شـــــــعــــــارنــــــا - الــــــعــــــراق اوالً -
واالسـتـمـرار بـنـفس الـعـزم في ظل
الـقـيـادة اجلـديـدة جلهـاز مـكـافـحة
االرهـاب) . وتقدم الـكناني بـالشكر
ايـضـا للـشعب الـعراقي عـلى دعمه
لــقـيــادة جـهــاز مـكــافـحــة االرهـاب
رجـعيـة العـلـيا في الـنجف والـى ا
االشــــــرف والى رؤســـــاء الـــــوزراء
الـذيـن تـعاقـبـوا عـلى قـيـادة الـبالد
مـنـذ  2006 ورؤسـاء اجلـمـهـوريـة
رحوم رئيس اجلمهورية وعـائلة ا
االســـبق جـالل الــطـــالــبـــاني والى
رؤســــاء مــــجــــلس الــــنــــواب والى
ـــثــقــفــ واســتــاذة اجلــامــعــات ا
واالعـالمـــــيــــ وكـل من عـــــمل في
الـــدولـــة الــعـــراقــيـــة ودعم جـــهــاز
مـكافـحة االرهـاب بالـعمـل والكـلمة

والتأييد واالسناد.

االرهـابية التي تقـهقرت على ايدي
ابــطـال جـهـاز مــكـافـحـة االرهـاب 
هـــــكـــــذا عـــــشـت مع اوالدي قـــــادة
وامـرين ومدراء وضـباط ومقـاتل
ومـنـتـسـبـ قـصـة اقـتـدار وطـنـيـة
وبــنـاء وعـطـاء في الــنـهـار والـلـيل
قـــضــيـــنــا ايـــامــا ولـــيــالي نـــبــنى
مـؤسستنا الوطنية من الصفر الى
الـفخر واالعتزاز منذ شباط 2007
تــاريخ تــأســيس جــهــاز مـكــافــحـة
االرهـــاب ولـــغـــايـــة تـــقـــاعـــدي عن
اخلـدمـة العـسـكريـة كـرئيس جـهاز

مكافحة االرهاب).
 واضــاف (وهــا انــا الــيــوم اتــقـدم
ـــدراء لــــكل الــــقـــادة واآلمــــرين وا
ـنـتـسـبـ والــضـبـاط واالمـرين وا
كـافـة بـالشـكـر والتـقـدير والـعـرفان
عــلى دورهم الــوطــني الـكــبــيـر في
حـمايـة البالد واحلفـاظ على ترابه
مـن دنس االرهـاب وفــلـول اجــيـاله

التي هزمناها سوية .
كــمــا اتــقــدم بــالـشــكــر والــتــقــديـر
والـعـرفان الى عـوائل الشـهداء في
جـهاز مكافـحة االرهاب وادعو الله
ان يـــلـــهـم عـــوائـــلــهـم الـــنـــبـــيـــلــة
والـــعــراقـــيــة االصـــيــلـــة الــصـــبــر
والــــســـلـــوان الــــتي أجنـــبـت لـــنـــا
االبـطال من شـهداء جـهاز مكـافحة

مـدار الـسـاعـة حلـ الـوصـول إلى
عــراق آمن مــســتـقــر يــرفل أبــنـائه

بالعز واألمان).
 مـن جهـته تـقدم الـكـنـاني بالـشـكر
لــكل من سـانـده في قـيـادة اجلـهـاز
ـــنـــصب ولـــكل من خـالل تــولـــيه ا
اســهم في تـقـد الـعـون لـلـجـهـاز.
وقـــال في بــيــان تــلــقــته (الــزمــان)
امــس انـه (فـي احملـن الجتـــــــــــد اال
الــرجــال يــتــقـدمــون الــواحــد تــلـو
االخــر لـضـرب اخلـطـر واالنـتـصـار
عـــلــيه من اجـــيــال الــتــنـــظــيــمــات

عـراق آمن مستقر وأشكر اجلهود
ـبذولـة من رئـيس جهـاز مكـافحة ا
اإلرهــــاب الــــســـابـق الـــفــــريق أول
الـــركن طـــالب شــغـــاتي الــكـــنــاني
وكـذلك قائد قوات مكافحة اإلرهاب
األسـبق الـفـريق الركـن عبـد الـغني
األســـدي). وأشـــار الى (أنـــنــا اآلن
رحـلة تطويـر اإليجابيات دخـلنا 
ومــعــاجلــة الــســلــبــيــات في كــافـة
مــفـاصل جــهـاز مـكــافـحـة اإلرهـاب
رتـبطة به وأتـعهد والـتشـكيالت ا
ــتـواصل الــدؤوب عـلى بــالــعـمل ا
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بـاشـر الـفـريق الركن عـبـد الـوهاب
الـسـاعـدي مـهـمـاته رئـيـسـا جلـهاز
مـكـافحـة اإلرهاب مـتـعهـدا بالـعمل
ــــتــــواصل الــــدؤوب عـــلـى مـــدار ا
الـسـاعـة حل الـوصـول إلى عراق
آمـن . وذكـــــر إعـالم اجلـــــهــــــاز في
هماته بيان أن الساعدي (باشر 
رئــيــسـا لــلـجــهـاز والــتـقى بــقـادة
وضـباط ومـنتسـبي اجلهـاز وتقدم
فـي بداية حديثه بالـشكر والعرفان
الـى متظـاهري سـاحات االحـتجاج
الـــعــراقــيـــة والى رئــيـس مــجــلس
الـــوزراء الــقــائــد الـــعــام لــلــقــوات
سلحة مصطفى الكاظمي). ونقل ا
الـــبــيــان عن  الـــســاعــدي قــوله إن
ـرحلـة حـرجة ـر حـاليـا  (الـبـلد 
مـن الـــــنـــــاحــــيـــــتـــــ األمـــــنـــــيــــة
ـا يسـتدعي وضع واالقـتصـادية 
حــلـول سـريــعـة لـلــخـروج من هـذه
األزمـــات كـــمـــا أن اجلـــهـــاز لـــديه
مـسـؤولـيـات كـبـيـرة جتـاه حـمـايـة
ــــــواطـن من أي أمـن الــــــدولــــــة وا
تـهديدات إرهابـية). وأضاف (نحن
بــــحـــاجـــة الى تــــضـــافـــر جـــهـــود
مــنـتـسـبي اجلـهـاز كـافـة لـتـحـقـيق
ــنـشــود بــالــوصـول الى هــدفــنــا ا
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ـوت في الـعـاصـمـة االردنـيـة غــيب ا
الــبــاحـثــة االجـتــمــاعـيــة الــعـراقــيـة
الـرائـدة شـفيـقـة عـلي اخلـطيب عن
عـمر يناهز  90 عـاما. وتعد الراحلة
الــتي ولـدت في رصــافـة بــغـداد عـام
1930 اول عـراقيـة تخـوض البحث
الـــعــلــمـي في هــذا الــقـــطــاع. وكــان
الـدكتور عادل تقي عـبد البلداوي قد
اصـدر عـنـهـا كـتـابـا بـعـنوان (أوراق
شـفـيقـة علي اخلـطيب  –اول بـاحـثة
اجـــتــمــاعـــيــة في الـــعــراق.. دراســة
تـاريخـية) وذلك نـهايـة العام 2018 
. وشــغـلت وظـائف عـدة في عـدد من
الـوزارات قبل احالتها على التقاعد.

واخلــطــيب من اســرة عـريــقــة وكـان
شقيقها محمد جواد اخلطيب وزيرا
ـــلـــكي. وقـــد ارســـلت فـي الــعـــهـــد ا
الـراحلة على عهـد عبد الكر قاسم
في بــعـثـة دراســيـة الى مــصـر بـعـد
لكة سـنوات من تخـرجها مـن كليـة ا
عـــالــيـــة عــام 1953وقـــدمت بـــحــثــا
بـعـنوان (تـأثيـر وسـائل االعالم على
اجلـــمـــهـــور) وحــصـــلت عـــلى لـــقب
اخــتـصـاصـيـة في تــنـمـيـة اجملـتـمع
وحـضـرت الراحـلة مـؤتمـرات عربـية
ودولـيـة بـصـفة مـراقـبـة وعـملت في
احملـكمـة الشـرعية اجلـعفـرية بـصفة
بــاحـثــة واثـبـتـت فـعـالــيـة ونــشـاطـا
مـثـيـرا لالعجـاب. وواظـبت بـعد ذلك
عــلى دراسـة االسـرة الـعـراقـيـة وحل

ـنـازعـات االسـرية واحملـافـظـة على ا
اوضـاعـهـا االجـتـمـاعـيـة واالخالقـية
واحليلولة دون تفككها واستغاللها.
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شفيقة علي اخلطيب

UI¡∫ رئيس حكومة اقليم كردستان يلتقي في اربيل القنصل العام االمريكي 

ـكونـات الديـنية وحمـاية حـقوق ا
والـقـومــيـة في اإلقـلــيم كـافـة). من
جـهــة اخــرى قــال عــضــو االحتـاد
الـوطــني الـكــردسـتــاني مـحــمـود
خــوشـــنــاو أن االحتـــاد قــدم أربع
شخـصـيـات لـتـولي مـنصب وزارة
الـعــدل في احلــكـومــة االحتــاديـة.
واكــد خــوشــنــاو في تــصــريح إن

(اسمـاء مـرشـحي وزارة الـعدل 
ــهــا الـى االحتــاد الــوطــني تــقــد
الــكـــردســتـــاني وعـــددهــا أربـــعــة
شـــخــــصــــيـــات ابــــرزهـــا خــــالـــد
شـواني) مــشـيــرا الى ان (رئـيس
احلــكــومــة مــصــطــفى الــكــاظــمي
يــنــتــظــر اكــتـمــال تــقــد جــمــيع
ــتـبــقــيـة ـرشــحــ لـلــوزارات  ا ا
ليقدمها بـجلسة واحدة).وأضاف
أن (هــنــاك خـالفــات داخــلـــيــة في
قـراطي الـكردسـتاني احلزب الـد
نصب على ترشيح اسماء معينة 
وزارة اخلــارجـــيــة بـــانــتـــظــار ان
يقـدمـوا اسـماء واضـحـة ومـحددة
وهو من يقـوم باخـتيـار شخـصية

ان). معينة ويقدمها للبر

طالب شغاتي الكناني  عبد الوهاب الساعدي 

»U³I²Ý‰∫ رئيس الوزراء مستقبال رباعي النجاح في كما مات وطن

UOKLŽ ∫ مقاتلون من عمليات نينوى في احدى صوالتهم على فلول تنظيم داعش

بكورونـا  فيـما جـدد االعتذار عن
اســـتــــقـــبــــال الـــزائــــرين. واشـــار
الياسـري في بيـان تلقـته (الزمان)
امس الى (ارجــاع حـــالــة اصــابــة
شــــبه مــــؤكـــدة لــــزائــــر من بــــابل
بسيارة االسـعاف الى محـافظته).
وســـجـــلت وزارة الـــصـــحـــة امس
االول 111 إصـــابــــة في الــــعـــراق
توزعـت بواقع   57 في الـرصـافة
و 7 في الـــكــرخ و 6 في مـــديـــنــة
الطب و 32 في الـبـصـرة وواحدة
في واسط و 5في ميسان وواحدة
في نـــيــنـــوى والـــســلـــيـــمــانـــيــة 
واشـارت الـى ان (حـاالت الــشــفـاء
بلـغت  62 حالـة  تـوزعت ب 15
في الـرصـافة و 10 في الـكرخ و8
في مدينة الطب و 14 في البصرة
و 4 في كربالء و 3 في كركوك و6
ـثــنى وحـالــتـ في ذي قـار في ا
من دون تسجيل وفيات). الى ذلك
ـية أفـادت منـظـمـة الـصـحـة الـعـا
بـأن الــزيـادة في حــاالت فـايـروس
كورونا تثير قلـقاً كبيراً على وجه
اخلـــصــــوص في مـــنــــاطق شـــرق
ـا في ـتـوسط  الـبـحـر األبـيض ا
ذلك الــعــراق حـــيث  اإلبالغ عن
2 818 حــــالـــــة مــــؤكــــدة و 110
حـــالــــة وفــــاة لـــغــــايـــة  11 أيـــار

اجلاري.
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امـس انه ( اتــــخــــاذ االجــــراءات
الالزمــة لـنـجــاح احلـمــلـة وتـنــفـيـذ
ــوضــوعـة من اخلــطـة الــزراعــيـة ا
خالل اجنـاز التـحـاويل وقـطـوعات
تــــســـويق احملـــصـــول لـــلـــفالحـــ
ـزارعـ عـنــد مـراجـعـة الـشـعب وا
ـديـرية إن الـزراعـيـة . واوضـحت ا
تـنــفـيـذ عـمــلـيـة احلـصــاد سـتـكـون
ـــشــاركــة الــدوائـــر ذات الــعالقــة
واجلهـات الـسـاندة والـعـمل جاري
بـعـد اكـمــال االسـتـعـدادات الـفـنـيـة
والـلـوجـسـتـيـة السـتالم احملـصـول
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بــاشــرت مــديــريــة زراعــة نــيــنــوى
بـحـصـاد مـسـاحـة تـقـدر بـاكـثـر من
ســـتـــة ماليـــ دو مــزروعـــة من
مـــحــصــولي احلــنــطــة والــشــعــيــر
لـــلـــمـــوسم احلـــالي في نـــيـــنــوى .
ـديريـة عن الـبدء بـحمـلة واعلـنت ا
حـــصــــاد مـــحــــصـــول الــــشـــعــــيـــر
ـسـاحـة أكــثـر من ثالثـة ماليـ و
دو لـــلـــمـــوسم الـــزراعي  2019ـ
 ? 2020وقال بيان تـلقته (الزمان)

عمان
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غترب في فرنسا سمير عبد وصلتني هذه الرسالة من الصديق الفنان ا
اجلبـار وهو عـضـو فرقـة " مسـرح الـشمس " الـفـرنسـية الـشـهيـرة والتي
ـسـرحـية ". قـدمت الـفـرقـة عروضـهـا ا تـقودهـا الـفـنـانـة "اريان مـوشـكـ
ـشاهـدة في مـدن وعواصم مـخـتلـفة ومـنـها مـديـنة نـابولي في غـرية بـا ا

ايطاليا.
يقـول سـمـيـر انه استـلم مـؤخـرا رسـالة مـن صديـقـته االيـطـاليـة " ايـلـيزا"
والتي تـعرف علـيهـا ح كـانت فرقـة ( مسـرح الشمـس ) في  (نابولي )
الصـيف الـفـائت لتـقـد مـسرحـيـة (كـاناتـا) من اخـراج الـكنـدي ( روبـير
ـمـثــلـة ايـلـيـزا جـاءت من مـديـنـة (بـيـزيه) لـوبـاج ) .. ويـذكـر سـمـيـر بـان ا
سرح الشمس ومخرجته مسحورة بِممثل الفرقة ومعجبة حد اجلنون 
الـفـنــانـة الـكــبـيـرة ( اريـان مــوشـكـ ) .. وســرعـان مـا عـرضـت ايـلـيـزاا
مـثـل في كُـوي وتنـظيف مالبـسهم بـعد خدمـاتهـا طوعـيا في مـساعـدة ا

انتهاء العرض كل يوم ... 
ـوحش ـوقف ا اسـتـلم ســمـيـر رسـالــة مـنـهـا قــبل يـومـ تــشـرح فـيـهــا ا
ا يدور في مديـنتها (بيـزيه ) وتلقي الضـوء على الوضع العام رعب  وا
في ايطالـيا ونـظرا الهـمية هـذه الرسـالة قام سـميـر بتـرجمتـها وارسـالها

لنا.. 
وهنا نص رسالة ايليزا:

كـورونـا .. الزال  (اعـزائي .. هــنـا في ايـطــالـيــا مـوقف (الـكــوفـيـدا 19)
صعـبـا ومـخيـفـا واألكـثر صـعـوبـة هو رؤيـة لـوريـات ومصـفـحـات اجليش
وهي حتمل يومـيا اكثر من 800 تابوتا .. نـرى  اخلوف والرعب واضح
ـعـمـريـن من كـبـار الـسن  هـؤالء بـعـيـون ووجـوه الــنـاس .. و بـاألخص ا
يـة الـثانـيـة وهم من ساهم في الذين عـاشـوا واشتـركـوا في احلرب الـعـا

وتون اليوم هكذا !! ..  بناء وترميم ايطاليا .. 
ساعدة لهم .. الناس في كل مكان تعاني من اجلوع .. والدولة ال تقدم ا
هنـاك الكـثيـر من الـشغـيلـة العـاملـة في الظـل غيـر مضـمونـة حقـوقهم وال
ـوتون هم ايضـا من اجلوع هنـا في بلدي ايـطاليا يحصـلون على شي 

 ..
سرح تـماما وكـليا راكع عـلى ركبتـيه في هذه اللـحظة .. قطاع  الـفن و ا
ـسـرحيـة حـصـلت عـلى مسـاعـدات مـبـلغ تافه 600 البـعض من الـفـرق ا

اورو .. 
سارح ستغلق ابوابها الى نهاية سنة 2021. جميع ا

ـشـاكل الـوظـيـفـيـة والـيـوم مع  ايـطـالـيـا سـابـقـا كـان لـديـهـا الـكـثـيـر من ا
شاكل في كل القطاعات ..  (فايروس كورونا) تفاقمت وتضاعفت ا

وزير الـدفاع ذهـب الى دار سجن ( بـوس ) الـذي يظم الـكـثيـر من رجال
ـراقــبـة . بـسـبـب انـتـشـار ـافـيــا و نـقـلــهم الى سـجـون اخــرى حتت ا ا

العدوى ب السجناء. 
ـشاعـر في هذه ال اعرف كـيف أفكـر - الـبعض يـقـول لقـد برزت بـعض ا
الـلحـظـات الـعـصـيـبة بـ الـنـاس لم تـكن مـوجـودة سـابـقا وهـي نوع من
الـتــضـامن واالحتــاد فـيـمــا بـيــنـهم  وبــدون شك الـعــالم سـيــكـون احـلى

وأفضل بعد كورونا.
ـوت واجلوع  انا ال اتـفق مع خطـابهم راديـكـالي  شيك انـيق! انا ارى ا
في كل مكـان  وهذا سـيزداد اكثـر الن الفـقر الـذي كان مـوجودا سـابقا

سيرتفع كل يوم الى درجة مخيفة وال معقولة... 
150  طبيب أرسلوهم للعمل دون كفوف وكمامات واقية ودون حماية
لهم. اعـطـوهم فـقط منـاديل مـعـقمـة يـضعـونـها عـلى انـوفـهم لكي يـحـمون
أنفـسهم من اإلصـابـة بالـفيـروس  والنـتـيجـة توفى الـكـثيـر منـهم !!.. هذه
فضـيـحة - فـضـيحـة  شـكري الـكـبيـر لألحـياء مـنـهم اما االطـبـاء الذين
رحلوا فهم الذين أعطوا حياتهم لـآلخرين تنفيذا لرسالتـهم الطبية النبيلة
 هم ابـطـال - ابــطـال جـدد  هـم ابـطـال دائــمـا ولـيس فــقط العـبي كـرة

القدم.. ستتاكد ايطاليا من ذلك..  
(Antigone - أنتكونا ) ثلة منذ عمر 15 سنة تعرفت على نص انا 
قدس وتى ونهبهم الدفن ا للمؤلف (سفوكليس) هو علمني  ان نفتخر با
عـمرين كـبار وتى من الـناس لـيس فـقط ا الذي يـليق بـهم .. كل هـؤالء ا
السن الذين نتكلم عليهـم عبر التلفاز يوميـا بل هناك الشباب والصغار
ـســة من امـهـاتــهم او قـبـلـة مـن ابـائـهم عـلى الـذين مـاتــوا وحـيـدين دون 
. جـثامـيـنهم نـقـلت وتـنقل يـومـيا في لـوريـات وشاحـنـات اجليش اجلبـ

االيطالي  هذا مرعب فضيع!
لـدي احـسـاس بـاانـنـا عـامـلـنـا كـوكـبـنـا األزرق بـالكـثـيـر مـن الـسـوء هذا
الكـوكب الذي نـحن ضيـوف علـيه علـينـا االن ان ندفع

الثمن الننا لم نحترمه.
هناك ناحية إيجابية واحدة من كل هذه التراجيديا
وهي الــصـــمت  عــلــمـــتــنــا الــكـــثــيــر الــكـــثــيــر من

الصمت... ايليزا

هجرين توزع معونات اغاثية ب النازح في مخيمات اقليم كردستان »WŁUſ∫  وزارة الهجرة وا

 مِن خَالل مُتابـعتنـا لِألحداث التي مَـرّت على العـراق العَزيـز ومُعايـشتنا
َعارك التي خاضَها جِهاز مُكافحة اإلرهاب لَها أوال بِأول وخاصَة أثناء ا
كـان الـفَـريق طالِب في جَبـهـات الـقِتـال ضِـدّ عِـصابـات داعش األرهـابـية 
شغاتي الـكِناني يَقـوم مَع قادة وأبطـال جِهاز مُـكافحـة اإلرهاب بأروَع ما
سَطّـرته سُـوح الـقِـتـال مِن بُـطوالت . حَـيث أدّى وبِـشَـهـادَةِ اجلَـمـيع الدور

تابعة .. ُلهم في التخطيط وا القيادي ا
َشورة ال  نَعَم هذا الرَجُل يَجِب ان يُكرّم وأن يَكون لهُ الدور الكبير في ا
َـيـدانـيـة أن يُـعـفى مِن مَــنـصِـبِه ويُـتــرك وهـوَ يُـعَـدّ مِـن أفـضَلِ الـكَـفــاءات ا
والـلـوجِـسـتـيـة  فَـعَلـيـنـا أن كُـنـا نُـحِبّ الـعِـراق ونُـحـافِظ عـلى إنـتـصـاراتِهِ
وإدامة هـذِه اإلنتصـارات العَـظيـمة  أن ال نَـترُك هـذه الكَـفاءة .. فـالعِراق
ُجابهات ُـستَقبليّـة بَلَد مُعَرّض الى الكـثير من ا وبِكل الظُروف الراهِنة وا
لِهـذا الـعَـدوّ األسـوَد وأن يَـكون هـذا الـقـايِــد الّـذي تَحَـمّل مـا حتـمّل طـيـلة
ُهِم َـكان ا ُـناسِب في ا فَترة قِـيادته لـهذا اجلِـهاز الـبَطَل . وكـان الرَجُل ا
واخلَطِر بَعـيداً كُلّ البُعـد عن أي توجّه طائفي أو قِـبَلي كان هَمّه االول أن
يُـقـوّي ويُــحـافِظ عــلى هـذا اجلـهــاز مِن أي شـايِـــبـة تَـشــوبُه مِن الـوَهَن أو

َقيتة .. الطايِـفية ا
َـشـهـودة مَع عَـوائل الـشـهداء  مِن أجل القـايِــد الـكِـنـاني كـان لَهُ وَقفَـتُه ا
احلُصول على حُقوقَـهُم والتَمَسّك بِجَبـر خَواطِر اهاليهم بِـكُل ما يَستَحقّه
الـشَهـيـد مِن تَـكـر وَدَعم وَمُـسـانَـدة إن كانَت مـاديّـة أو مَـعـنَـويّـة .. وكان
دَوما يَـقول إنّ الـدِمـاء الزكّـية الّـتي اُــريقَت مِن أجل احلِـفـاظ على الـعراق
والنَصر الذي تَحقّق بهـذِه التَضحيات على العَـدو الكافر إنّما هِي عُنوان
َجد العَـظيم ..فإنّ السُـطور هذِهِ ال تَفـيه حَقّه وال حَقّ األبطال البُطولـة وا
فإنّ بِالدَنا اجلَميـلة الغَنِيّة في جِهاز مُكافَحَـة اإلرهاب 
بِـشَـعـبِـهــا وَخَـيـراتِـهـا تَــسـتَـحِقّ مَـنـا كُـل الـتَـضـحِـيـة
واجلِهاد  وَتَستَحِق اَـن يَـحميها وَيـصُونُها االبطال
َـجـد والـرِفـعَـة في إسـمِـهِم وعَـمَـلـهم الـرجـال ذَوي ا

وجِهادهم وبُطوالتهم .

اضـــافــة الى طـــبــاعــة بـــوســتــرات
رض ارشادية لبيـان طرق انتقال ا
ـعلـومة الى والوقـاية مـنه لـتصل ا

كن. اوسع نطاق 
من جــهـة اخـرى اكــد الـســيـد وزيـر
الـزراعـة الـدكـتـور صالـح احلسـني
ارتفاع تصنيف العراق في مجلس
ـي بــعـــد ارتـــفــاع احلـــبـــوب الـــعــا
انـتــاجه من مـحـصــول الـرز بـواقع
ــاضي  13ضــعـــفــا خالل الـــعــام ا
2019. واوضـح احلـــــــــســـــــــني ان
ــــاضي شـــهـــد ــــوسم الـــزراعي ا ا
حصـد اكـثر من  660الف دو في
مخـتلف مـحافـظات الـعراق بـزيادة
تـــقـــدر ب  13ضــــعـــفــــا مـــقــــارنـــة
ـاضيـة وهي كـمـيات بـالسـنـوات ا
تـكفي لـسـد حاجـة الـسوق احملـلـية
من مـحـصـول الـرز الـذي  ايـقاف
استـيراده وفـقا لـلرزنـامة الـزراعية
وضـوعة من قـبل الوزارة. مـبيـنا ا
ان الـقــطـاع الـزراعي شــهـد تـطـورا
واضــحـا فـي االنـتــاج كــمـا ونــوعـا
ــــــعـــــظم ـــــاضي  خالل الـــــعــــــام ا
ــنـتــجـات الـتـي لـهـا احملــاصـيل وا
ــواطن تــمــاس مــبــاشــر بــحــيــاة ا
الـيــومـيــة من خالل مـنع اســتـيـراد
 25منتج زراعي محلي اضافة الى
محصـول الذرة الصـفراء والشـعير
الـذي يشـهـد فـائض باالنـتـاج يـقدر
ــســتــلــمــة من بــنــصف الــكــمــيــة ا
. ــســوقـ ــزارعــ ا الــفالحــ وا
داعــــيــــا الـــــقــــطـــــاع اخلــــاص الى
اســتـــثـــمـــار الـــفــائـض من انـــتــاج
احملاصيل الزراعيـة في الصناعات

ـا يـنـعـكس ايـجـابـا الـتـحـويـلـيـة 
على االقـتصاد الـوطني بـاعتـبارها
ـستورد وتسهم في اكثر امنا من ا
تـــداولــهــا خــارج مـــواسم االنــتــاج
فــضال عن تـشــغـيل الــيـد الـعــامـلـة

وامتصاص البطالة.
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ونـــفـــذت مـــديـــريـــة زراعــة كـــربالء
بـــالــــتــــعــــاون مع دائــــرة االرشـــاد
والـــتـــدريـب الـــزراعي نـــدوة حـــول
االفـــات الــتـي تــصـــيب مــحـــصــول
احلـــنــطــة وتــشــخــيــصــهــا وطــرق
مــكــافــحــتــهــا وبــحــضـور عــدد من
ـزارعـ واخملـتـصـ الـفالحـ وا
فـي الــــشــــأن الـــــزراعي . واضــــاف
الـبـيان ان الـنـدوة تـنـاولت الـعـديد
من اجلــوانب الــتي تــخـص االفـات
الــتي تـصــيب مــحـصــول احلـنــطـة
والـتعـرف عـلـيهـا وكـيـفيـة الـوقـاية
مـنهـا والـتـقلـيل من االصـابـة بـها 
كافحـة لكل آفة وانواع وعمليـات ا
اضـافة الى ـسـتـخـدمـة  ـبـيدات ا ا
الــتـعـريج عــلى كـيــفـيـة تــشـخـيص
االصــــابـــــة عــــلـى احملــــصـــــول من
االمــــــراض واحلـــــشـــــرات وكـــــذلك
الــتـفـحــمـات واالصــداء بـانــواعـهـا
ـزارع بهـدف ارشاد الـفالح وا
ــا وزيــادة خــبــراتــهم الــزراعــيــة 
ينعـكس ايجابـياُ على انـتاجهم من
مـحــصـول احلـنـطــة من حـيث الـكم
والــنـوع). وفي خــتــام الـنــدوة اكـد
احملاضر ضرورة االهـتمام بعـملية
ــكــافــحــة وتــشــخــيص االصــابــة ا
ـــنــــاســــبـــة ومــــعـــرفــــة االوقــــات ا

ـزارعـ وتـسـهيل من الـفالح وا
ـديرية عملـية الـتسويق). وبـيّنت ا
أن (وزارة الـزراعـة حـددت يـوم 17
مـن أيـــار اجلــــاري لــــفـــتـح مـــواقع
استالم محصـول الشعيـر وتستعد
شــركـات الــبـذور من خالل تــهـيــئـة
ـواقع السـتالم كـامل الـسـاحـات وا
احملصـول  فضالً أن سـعر استالم
مـحــصـول الـشـعــيـر سـيـكـون 420
ألف ديــنـار لــلـطن الــواحـد  فــيـمـا
سيـكـون حصـاد محـصـول احلنـطة
في االسـبـوع االول لـشـهـر حـزيران

قبل). ا
ونــــــفــــــذت وزارة
الزراعة بالتعاون
مــع دائــــــــــــــــــــــرة
الـبــيـطــرة حـمــلـة
رش وتــــعــــفــــيــــر
ـــــبــــــنى ديـــــوان
الـوزارة لـلـوقـايـة
واحلــــــــــــــــــــد مــن
انـــتـــشـــار مــرض
كـورونـا فـايروس
. وقــــــال بــــــيـــــان
تــلــقــته (الــزمـان)
امس ان (مالكـات
دائــرة الــبــيــطـرة
قـــــــــامـت بـــــــــرش
وتـــعـــفـــيـــر داخل
وخـــارج بــــنـــايـــة
ديـــــوان الــــوزارة
كــــعــــامل وقــــائي
للـحـد من انتـشار
الــــــــفـــــــايـــــــروس
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سـتـخـدمة ـبـيـدات ا لـلمـكـافـحة وا
وكـميـاتـهـا من اجل احلـصـول على
انــتـاج وفــيـر وخــالي من االصــابـة
كما  توزيع الـنشرات االرشادية
واالجـــابــة عــلـى جــمــيع االســـئــلــة
واالســــتــــفـــســــارات الـــتـي تـــخص

وضوع. ا
وأعـلـنت مـديـرية زراعـة كـربالء عن
تسـويق نحو سـبعـة مالي بـيضة
مــائـدة عن طــريق مــشـاريع إنــتـاج
ـائـدة الــعـامـلـة الـدواجن وبــيض ا
في احملـافـظـة خالل الـعام احلـالي.
حـــيث  إنـــتـــاج ســبـــعـــة ماليــ

بـــيــــضـــة مـــائـــدة عن طـــريق ((13
ـائـدة  مـشـروعـا النــتـاج بـيض ا
ـــبـــادرة إنـــشــــائـــهـــا عـن طـــريـق ا
الزراعـيـة وتعـمل بـنـظام األقـفاص
وبطاقة انـتاجية سنـوية كبيرة من
اجل سد حاجة الـسوق احمللية في
احملــــافــــظــــة من األفــــراخ وبــــيض
ـائدة. كـمـا أعـلنت مـديـريـة زراعة ا
ـسوق ـثنى إن كـمـيـات الدجـاج ا ا
بـلغ أكـثر من  229ألف دجـاجة عن
طـــريق  69مــــشـــروعـــا عــــامال في
احملـافـظـة. يـذكـر إن وزارة الـزراعة
قــامت بـــإنــشــاء عــدد من مــشــاريع
ائـدة وفـروج الـلـحم تـعمل بـيض ا
بنـظام األقـفاص إضـافة إلى تـقد
الدعم لهـا من خالل توفير األعالف
والــــلــــقـــــاحــــات الالزمـــــة من أجل
ـسـاهـمــة في سـد حـاجـة الـسـوق ا
ـائـدة وحلـوم احملـلــيـة من بـيـض ا
الـدواجن والــوصـول إلى االكــتـفـاء

الذاتي منها.   œUBŠ∫ جانب من حملة الصحاد في نينوى 
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اعلن وزيـر التجـارة والصـناعة في
حـــكــومـــة اقــلـــيم كــوردســـتــان عن
توزيع سالت غذائيـة على العوائل

تعففة في االقليم. ا
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(قيمة هـذه السالت تصل الى نحو
عشـرة ماليـ دوالر منـها 70 الف
ســــــلـــــــة في اربـــــــيل و50 الف في
الـســلـيــمـانـيــة ومـثـلــهـا في دهـوك

ـــقـــدمـــة لـــلــمـــواطـــنـــ في تـــلك ا
ـنـاطق). واعـلـنت وزارة الـهـجـرة ا
ــــهـــجــــرين عـن تـــوزيع 53 الف وا
حصة غذائية ب العوائل النازحة

في مخيمات محافظة اربيل.
وقالت مـدير قـسم محـافظـات اقليم
كردسـتان في الـوزارة علـيا حـس
الـبــزاز في بـيـان امس ان (مالكـات
الـقـسم وزعت 52 الف و 63 حـصة
اغــــاثــــيــــة لالســــر الــــنـــازحــــة في
مـــخــيـــمــات اخلــازر وحـــسن شــام
وديــبــكــة خـــارج اربــيل فــضال عن
مـخيـمـات بحـركـة وهرشم ومـجمع

الزيتون وسط اربيل).
واضافـت البـزاز ان (مخـيم اخلازر
شـهـد تـوزيع 1032 حـصــة اغـاثـيـة
لــلـــنــازحــ في اخملــيـم تــضــمــنت
احلـــصــة ســـلــة غـــذائــيـــة واخــرى
صحية وثالثة مالبس فيما وزعت
ــيــدانـيــة في فــرق عــمل الــوزارة ا
مـخيـمـات حـسن شام 7256 حـصة
اغـاثـيــة بـ الـنـازحـ مــتـضـمـنـة
سـالت غــــــــــــذائــــــــــــيــــــــــــة وسـالت
اضافـة الى توزيـعها 4430 صحـية
خـصــة اغـاثــيـة غـذائــيـة وصــحـيـة

والف ســلـة في ادارة كــرمـيـان و10
االف في حــــلـــبــــجـــة و 12 الف في
ادارة رابرين). الى ذلك بحـث مدير
هني عام دائـرة العـمل والتـدريب ا
فـي وزارة الــــــعــــــمـل والــــــشــــــؤون
االجــتـمــاعــيــة رائـد جــبــار بـاهض
ـؤمل ان تسهم شـاريع التي من ا ا
الوزارة فيها بالتعاون مع مؤسسة
اغــصــان لــلــتـنــمــيــة الــزراعــيـة في

منطقة سهل نينوى. 
wŽuÞ ŸËdA

وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
ـثل (بــاهض نــاقش خالل لــقــائه 
ؤسسة دور وزارة العمل في هذه ا
ـشــاريع والسـيـمــا مـشــروع بـنـاء ا
السالم ومـشروع كاش الـذي تسهم
فـــيه الـــوزارة بــــتـــدريب الـــفـــئـــات
سـتفيـدة التي يحـددها العـاملون ا
شروع طوعيا لتحديد الفئات في ا
سح االكـثر احـتيـاجا بـعد اجـراء ا
ـناطق سهل نـينوى فضال الشامل 
عن مـــنـــاقــشـــة تـــطــويـــر مـــهــارات
تدرب ودمـجهم في سوق العمل ا
وجـــعـــلـــهم عـــنـــاصـــر فــاعـــلـــة في
اجملـتمع وسـبل حتـس اخلـدمات

لـلـنازحـ في مـخيم ديـبـكة الـتابع
الى قضـاء مخـمور). واوضحت ان
(فــــــرق عـــــمـل الـــــوزارة وزعـت في

مـــخــيــمـي بــحــركـــة وهــرشم وسط
احملــافــظـة 10458 حــصــة اغــاثــيـة
تــــمـــثـــلـت بـــالـــسالت الــــغـــذائـــيـــة

والـصــحـيــة الى جـانـب تـوزيــعـهـا
174 سـلـة غـذائيـة وصـحـيـة لالسر

النازحة في مجمع الزيتون).
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rOLBð∫  منظومة لقياس تلوث الهواء من تصميم فريق بحثي في جامعو صالح الدين
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تــمــكـن فــريق بــحــثي في جــامــعــة
ســـامــراء من تــصــمـــيم مــنــظــومــة

لقياس تلوث الهواء. 
نظـومة عـلى مستـشعر واحتـوت ا
غــاز ثـــاني اوكـــســـيــد الـــكـــاربــون
مـستـشعـر الغـبار مـستـشعـر درجة
احلــــرارة والـــرطــــوبــــة ومن خالل
كن من التحكم استخدام متحكم 
ــنـظـومــة من جـهــاز احلـاسـوب بـا
واضـافـة السـتـخـدامه لـلـتـحـكم عن
طريق البلوتوث ألرسال واستقبال
Ardui- البيـانات استـخدمت لغة
no C ولـــغـــة Python لـــكـــتـــابـــة
بــــــرنـــــــامج يـــــــعــــــمـل عــــــلـى ربط
احلسـاسات والتـحكم بـها وارسال
الـبـيـانـات الى قـاعـدة بـيـنـات نـوع
CSV لـيــتم مـعــاجلـتــهـا من خالل

اتالب.  برامج االكسل او ا
qLŽ o¹d

وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
نظـومة التي تـكون فريق عـملها (ا
مـن الــطــالب عـــبــد الــرحـــمن عــبــد
ــنـــعم والــطـــالب مـــحــمـــد قــاسم ا
والطالب أحـمد كر والـطالب عبد
الـله مــحــسن وبـإشــراف الـدكــتـور
أنور أحـمد محـمد تتـميز بـسهولة
االســتـخــدام والـنــقل عـبــر طـريــقـة
عـرض الــبــيـانــات وخـزنــهـا إلدارة
الـبـيـانـات سـلـكـيـا والسـلـكـيـا عـلى
طـاقـة مـخـزونـة بـبـطـاريـة لـيـثـيـوم

الكهـرباء بيجي 1 و 2 دون توقيع
عـقد حـتى اآلن. وقـالت الشـركة في
بــــيــــان  امس (نــــحن عــــلى درايـــة
بـالـتقـاريـر اإلعالمـية غـيـر الدقـيـقة
األخـــيـــرة ومـــا تـــضــــمـــنـــته تـــلك
الـــتــقـــاريــر من مـــزاعم مـــتــعـــلــقــة
بــالــفــســاد ونــعـــمل حــالــيــاً عــلى
طالبـة بسحب هذه التـقارير غير ا
الـدقـيـقة أو تـصـحـيحـهـا ونود أن
نــوضح في هــذا الــشـأن أن شــركـة
سـيمـنس لـلطـاقة لـيـست لديـها أي
تـعـاقـدات حـالـيـاً لـتـنـفـيـذ مـشـروع
إعـــادة بـــنـــاء مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد

الكهرباء في بيجي).
W UM*« ΔœU³

وأضافت  (لم تـصل إلينـا أو تردنا
أي ادعـاءات لــتـجـاوزات مُــتـعــلـقـة
بـشـركـة سـيمـنس لـلـطاقـة وتـلـتزم
نـهجـها القـائم على عدم الشـركة 
ـارسات التـسـامح إطالقا مع أي 
مـتعـلقـة بـالفـساد أو أي انـتهـاكات
ـنافـسـة العـادلة أو بـاد ا تـخل 
.( أي صور أخرى النتهاك القوان
 واشـار الــبـيـان الى انه (في حـالـة
وقـوع أي من هذه الـتـجاوزات في
أي مـكـان تتـخـذ الشـركـة إجراءات
فــوريـة وحـاسـمـة وبـاإلضـافـة إلى
ذلك تُلـزِم الشـركة جـميع مـورديها
وشركاء أعـمالهـا بااللتـزام بقواعد
ـتعـلقة بـتنـفيذ الـقوان الـسلوك ا
وهي الــقـواعــد الــتي تـســتــنـد إلى

وبنسبة خطأ منخفضة جدا).
من جـــهــــة اخـــرى اعـــلـن مـــحـــافظ
صالح الـدين عـمـار جـبـر خلـيل عن
تخصيص احد اجملمـعات السكنية
في مدينة تـكريت اليواء الوافدين .
ووجه احملــافظ االجــهــزة االمــنــيــة
والـــصــحـــيــة بــاتـــخــاذ االجــراءات
الالزمة من اجل نقل الوافدين لهذا

اجملمع . 
مـن جـــهــة اخـــرى أعـــلـــنت شـــركــة
انـيـة أنـها لـيس لـديـها سـيـمـنـز األ
أي تعاقـدات حاليـاً لتنفـيذ مشروع
إعادة بناء محطات توليد الكهرباء
في بيجي موضحة أنها وقعت في
اضـي على اتـفـاق مـبدئي أيـلـول ا
كــــجـــــزء من ائـــــتالف مـع شــــركــــة
(أوراسـكـوم) إلعـادة بـنـاء مـحـطتي

بـاديء العشـرة التي نصّ علـيها ا
ـــتــحــدة ي لأل ا االتـــفــاق الــعـــا

للتجارة).
واكــــدت أن (جــــمـــــيع الــــشــــركــــاء
ــقـاولـ ـوردين وا الـرئــيـســ وا
ـــا في ذلـك شـــركـــة لـــلــــشـــركــــة 
أوراسكـوم لإلنشـاء والصـناعة في
مــشـــروع إعـــادة بـــنــاء مـــحـــطــات

ــشــروع كـــهــربــاء بـــيــجي وهـــو ا
ُـعـلق حــالـيـاً قـد قـامــوا جـمـيـعـاً ا
بـالــتـوقـيـع عـلى اتـفــاقـيـة تُــلـزِمـهم
بـاالمـتـثـال الـى جمـيـع الـسـيـاسات
والـقــوانـ والـقــواعـد الـســلـوكـيـة

وضوعة) . ا
موضحة انها (كانت قد وقعت على
اتـفـاق مـبـدئي في أيـلـول من الـعام

ــــاضـي كــــجــــزء مـن ائــــتالف مع ا
شـــــركـــــة أوراســــكـــــوم لإلنـــــشــــاء
والـصـنـاعـة إلعــادة بـنـاء مـحـطـتي
الـكـهـربـاء بـيجي  1و 2. ومع ذلك
لم يتم توقـيع أي عقدٍ إلى اآلن ولم
ـالي لـلـمـشروع يـتـحـقق اإلغالق ا
وبــالــتــالي لـم يــتــلق االئــتالف أي

مدفوعات مالية).

عليا حس البزاز

U½Ë—u  ÷d  b{ dOHFðË ‘— WKLŠ cOHMð 
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الـصغـيرة وذات األنـتاج احملدد;
وال تـــوجـــد مـــصــــانع تـــعـــلـــيب
مـنــتـجــات نـفــطـيــة في الــقـطـاع
اخلـــاص تـــســـهـم في تـــنـــمـــيـــة

الصادرات.
l½UB*« Ÿ«u½√

: مـــــصـــــانـع الـــــتـــــعـــــلـــــيب أوالً
الصناعي.

ـــكن أن تـــكـــون مـــعـــدنـــيــة أم
بالسـتــيـكــيـة أم ورقــيـة بــغـطـاء

بالستيكي ( شرجن )
نتوجات النفطية تعليب ا .1
( زيـــــوت مــــحـــــركــــات  زيــــوت

تشحيم . . . . ) . 
ــنــتـجــات الــكــهـربــائــيـة ا .2

‰U(« l «Ë

ـــوجـــدة فـي الـــبالد ــــصـــانـع ا ا
ريــعــيـة ومــدارة من قــبل الــدولـة
ـــة ومــــحــــددة بـــأنــــتـــاج وقــــد
وتـعـلـيب مـعـ ورقي أو مـعـدني
أو طبـاعي وفي مـواقع جغـرافـية

محددة . 
وال تـوجد مـصانع تعـليب في كل
منـطقـة جغـرافيـة وبعـدد الكـثاف

نتوج الزراعي.  الصناعية وا
مــعـظـم مـا مــوجــود من مــصـانع
بحاجـة ألن تعـرض للـخصـخصة
أو األســــتـــثــــمــــار وقـــد يــــكـــون
تــمــويـلــهــا من قــبل اجلـمــعــيـات
الـفالحـيــة بـالـنــسـبـة لــلـمـصـانع

(مــصــابـيح  نــقــاط تــأسـيس 
أسالك . . . ) .

مــســـاحـــيق الـــتـــنــظـــيف .3
والتجميل .

ـنــتـوجـات الـنــسـيـجـيـة ا .4
البس ومستلزماتها. وا

كل ما يدخل في الصناعة .5
يـــحـــتـــاج في أقـل تــقـــديـــر إلى
تـعــبـئـة كــارتـونــيـة أو تــغـلـيف
ورقي أو بالستـيكي أو فل أو

نسيجي.
تــــعــــبــــئــــة الـــــتــــالف من .6
اخملــــلــــفـــــات الــــصــــنـــــاعــــيــــة
لـلـبـتـروكـيـمـيـاويـات أو لـلـطـمر
الــــــصــــــحـي - الــــــبــــــيــــــني أو

السكراب.
ثـــانــيـــا: مـــصـــانع الـــتـــعــلـــيب

الزراعي.
مـنـتـجـات الـتـمور وعـسل .1

التمر.
مــــنـــتـــجـــات الــــطـــمـــاطم .2

ومعجون الطماطة.
ربي. العسل وا .3
منتجات األلبان. .4

ـنتـجات احلقـليـة بطرق ا .5
الـــــبـالســـــتـك أو الـــــفـــــلـــــ أو

الكارتون.
تــــعــــبــــئــــة الـــــتــــالف من .6
احملـاصـيل الزراعـيـة كعالف أو

Íd¼«u'« b ×

بغداد

البتروكـيمياويات أو أسمدة أو
بذور.

WOLM² « w  VOKF² « l½UB  —Ëœ

تـنـمـية االسـتـثـمـار وخلق .1
روح التـنافس ومواكبـة التطور
واحلد من االسـتيـراد أذ تساهم
مـصـانع الـتـعـلـيب في الـتـرويج
والــعــرض احلــسن لــلــمــنــتـوج
وتــــأمــــ اجلــــانـب الــــصــــحي
سـتهلك ودعماً والنـفسي لدى ا

للبيئة.
تشجيع التصدير وعرض .2

نتوج. ا
ــواد األولــيـة اســتـغـالل ا .3
بـــأفــــضل اســــتـــغـالل من خالل

تنمية معامل التدوير.
اســـتـــثـــمـــار الـــتـــالف من .4
احملــاصـيـل الـزراعــيـة من خالل
تــــوفـــــيـــــر األســــمـــــدة وأعالف

احليوانات والبذور.
ـنــاطق الـبـور اســتـغالل ا .5
والــغــيــر صــاحلــة لــلــزراعـة أو

صانع. الوعرة في أنشاء ا
الــتــقـــلــيل مـن الــهــدر في .6
ـــنــتــوج مـن خالل الــتـــعــبــئــة ا

احملكمة.
سـهـولـة الـنــقل والـتـفـريغ .7
وتـــشــــجـــيع شــــركـــات الــــنـــقل

تخصص. ا

تــشـغــيل األيـدي الــعـامــلـة .8
والشهادات الفنية

تـوفــيــر الــطـاقــة من خالل .9
ستـثمـر بأنـشاء مـحطة أجبـار ا
ـياه التـوليـد اخلـاصة وتـأم ا

ائية للمشروع. بحفر اآلبار ا
تــــوفـــــيــــر مـــــســــاحــــات .10
ـة بــالـنـســبـة لــلـمــصـانع الــقـد
نـتيـجة الـتـطور الـتـكنـلوجي في
طـــرق الـــتـــعـــبـــئـــة واخلـــطـــوط
اإلنـتـاجـيــة احلـديـثـة ( مـسـاحـة
ـصنع القـد تستـوعب عما ال ا
يقل من ثالث مصانع حديثة

طابع وكوادرها تنميـة ا .11
للـتداخل احلـاصل ب الـتعـليب
والتغليف الورقي أم الطباعي.
ــنـــتــجــات اســـتــثـــمــار ا .12

النفطية بأفضل األسعار
ــدة أمـــكـــانـــيـــة اخلـــزن  .13
طــويــلـة بــتــكــنــلـوجــيــا الــهـواء

فرغ. ا
اســــــــــنــــــــــاد اخلــــــــــزيـن .14
اإلسـتراتيـجي للمـوارد الزراعية

والصناعية.
اســـتـــثـــمــــار الـــوقت من .15
حـيث الـنـفل الــذي يـشـكل عـبـئـاً
ــنــتج فـي جــني األربــاح عــلـى ا
ـــرحـــلــة زمن ثـــمـــة الـــشـــروع 

جديدة من األنتاج.

ـصانع يـفـتقـر بـلـدنا احلـبـيب ا
التـعليب سـواء كانت زراعية أم
صــنــاعـيــة وعــلى نــطـاق واسع
ــنــتج احملــلي بــحــجم تــطــور ا
وبــزيـادة الــكـثــافــة الـســكـانــيـة
والـــتــوسـع األداري لــلـــوحــدات
صانع األدارية . سوى بـعض ا
ة واحملددة باألنتاج وفي القد
أمـاكن أصـبـحت تـكـلـفـة التـنـقل

نتوج.  إليها يقدر كلفة ا
ـصـانع من هـذا تــبـرز احلـاجـة 
تعـليب في مراكـز األنتاج سواء
كـان صـنـاعـيـاً أم زراعـيـاً يـحـدد
كـبـرهـا وتـنـوعهـا بـقـدر األنـتاج

وكثرة االستهالك. 

رجع تعد حلـظة اإلعالن عن فتـوى اجلهاد الكـفائي التي أطلـقها ا
ـثـابـة االعـلـى الـسـيــد عـلي الـســيـسـتــاني بـتـاريخ 6-3- 2014

إنعطافة كبيرة اتاحت والدة فهم جديد للواقع .
هذا الـواقع الذي أصـبح عـليه الـشـأن العـراقي بعـد الـتغـييـر الذي
أطاحَ بـنظـام البعث في نـيسـان من العام  2003وبالتـالي إنعكس
هذا الـفهم على مـجريات احلـرب ضد تنـظيم داعش الـذي إستباح
وصل في 9-6- 2014وإتخذ منهـا منطلقاً لـبقية مناطق مدينة ا

شارف العاصمة بغداد. نطقة الغربية وصوال  ا
إنَ سـرعة إستـجابة الـعراقيـ لتلك الـفتوى رسـمت مشهـداً جسَدَ
درجـةَ التالحم التي كـانت علـيها اجلـماهيـر مع مرجعـيتهـا فخرج
ــرجـعـيـة الـذي تاله آالف الـشـبـاب مـعــبـرين عن تـأيـيــدهم لـبـيـان ا
ـثـلـهـا الــشـيخ الـكـربالئي مـن عـلى مـنـبـر اجلــمـعـة في الـصـحن

طهر. احلسيني ا
حـيـال هـذا االمر وجـدت احلـكـومـة العـراقـيـة نـفـسهـا مـجـبـرة على
الـتـفـكـيــر بـطـريـقـة مـنـاسـبـة إلحــتـواء هـذا الـزخم الـبـشـري فـكـان
تطـوع بتاريخ اإلعالن عن تشكـيل هيئة احلـشد الشعـبي لضم ا

.2014-6-15
ـكن القـول إن تأسـيس تلك الـهيئـة جاءَ مـنسـجمـاً إلى حد ما مع
نــصــيــحــة الــســيــد الــســيــســتــاني بــضــرورة أن تــأخــذ اجلــهــات
ــؤســسـاتــيــة دورهـا فـي نـظم شــؤون األمــة بــعـيــداً عن الــتــخـبط ا

والعشوائية.
ـرجـعيـة عـلى عـدم الـتـعـامل مع حـشود كـان الفـتـاً لـلـنظـر تـأكـيـد ا
تـطوعـ بـوصفـهم نتـاج فـتوى مـعيـنة وبـالتـالي فـهي تؤكـد على ا
عدم شـخصنـة األمور بالشـكل الذي يحـجم البعد الـوطني للـمنجز
ناطق الـتي كانت حتت سـيطرة الـذي حتقق بتـحرير الـعديـد من ا
تـنــظـيـم داعش اإلرهـابي فـي حـزام بــغـداد وديــالى وصالح الـدين

وصل. والرمادي وصوالً الى ا
ثل حالة وطنية إذن فاحلشد الشعبي كان بنظـر صاحب الفتوى 
نع فـرضتـها ظروف احلـرب إستـدعت حتشـيد الطـاقات الـعراقـية 
ـتـطـرف من الـتـمدد أكـثـر وبـالـتـالي الـقـضـاء عـليه هـذا الـتـنـظـيم ا

. بشكل نهائي وهذا ما 
كن تشخيص البـعد اجلماهيري للـفتوى التي كانت صريحة في
ـتطوع بالـشيعة.. بل كان األمر عدم إشارتهـا حلصر احلشد وا
لوصف احلشـد كقوة تشتـرك جميع مكـونات اجملتمع في تمـثيلها
األمـر الذي فـنـد جـمـيع اإلتهـامـات الـتي تـعرضـت لهـا الـفـتوى إذ
أنـها كـانت نقلـة الى األُفق الوطـني الواسع والـفضـاء الشـامل بعد

أن أًريد لها أن تُحَدَ بأًفق طائفي ضيق.
ـنـصف إن الـفـتـوى إبـتعـدت عن ربط ـتـابع ا لم يـعـد خـافـياً عـلى ا
احلـشد بـأي جهـة وحتى صـاحب الفـتوى نـفسه.. بل جـاء التـأكيد
رجعـية الوحـيدة التي ـؤسساتـها الرسـميـة هي ا عـلى أن الدولة 
ـتطـوعون في صـفوف احلـشد من الـناحـية اإلدارية يـرجع اليـها ا

والقانونية واألجرائية.
يبـقى القول بـأن صاحب الفـتوى هو زعيـم الطائفـة الشيـعية لذلك
كان الشيعة هم األكـثر إستجابةً واألسرع تلـبيةً فكانت تضحيات
تطوع الشيـعة سبباً لتحرير كثـير من مناطق السنة التي كانت ا
مستـباحة من قبل تنـظيم داعش ومع ذلك كانت هنـالك مساهمات
ـنـاطق الـذين كـان إللـتـحـاقهم ـكن إنـكـارهـا لـكـثيـر من أبـنـاء ا ال 
ووقـوفـهم الى جـنب إخــوتـهم أثـره الـبـالغ في حتـقـيق الـنـصـر في
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رجع وضع تفـسيراً منـطقياً كن الـقول إن السيـد ا وقف  بهـذا ا
اهو عليه من مواقف للمسافة بـينه وب احلشد الشعبي شبـيهة 
حيال مـسارات العملـية السيـاسية وهذا واضح من خالل دعواته
تطوع الذين تكررة لضرورة أن تأخذ الدولة دورها في دعم ا ا
ـشجـعة على ا طـالبـهم سمـاحته بـأهمـية اإللتـزام بالـضوابط ا طا
ترميم اللحمة الوطنية وإفشاء روح احملبة وضرورة التقيد بأدبيات

عركة وقوانينها. ا
تطوع كان إن الرعاية التي أوالها السيد الـسيستاني جلموع ا
لـها بالغ األثـر في نفـوسهم األمر الـذي أنعـكس إيجابـاً في تغـيير
تناً لتضحياتهم وبنفس عادلة على األرض فقد كان سماحـته  ا
ـكن أن تـصـدر من أي فرد ـارسـة سـلبـيـة  الوقـت رافضـاً ألي 

ناطق احملررة. ضد أهالي ا
كـان هـذا واضحـا عنـدما أصـدر جمـلـة توصـيات بـتاريخ 2-13-
عـنوية للمقاتل وتؤكد  2015كانت عامالً إضافياً لرفع الروح ا

عركةالعادلة التي يخوضها ابناء العراق. حقيقة وأهمية ا
ـقاالت وأُجـريت كـثيـرُ من البـحوث والـدراسات كـتـبت العـديد من ا
حــول الــسـر وراء جنــاح تــلك الــفــتـوى وحتــقــيق أهــدافــهــا بـرغم

اإلنهيار احلاصل في كثير من مفاصل الدولة العراقية.
ـــرجـــعي إن الـــتـــفـــاعل يـــرى بــــعض اخملـــتـــصـــون في الـــشــــأن ا
اجلماهيري وروح اإليثار التي كـان عليها أبناء العراق كانت من

أهم عوامل النجاح وحتقيق النصر.
ـواكب الـدعـم الـلـوجـســتي الـتي شــاركت بـهـا مــخـتـلف لـقـد كــان 
طبقـات الشعب سـواء بسطاء الـناس أو األغنيـاء فضالً عن النخب
ـيـة والـثـقـافيـة بل تـعـدى األمـر لـيـتجـاوز مـسـاحـة مـقـلدي األكـاد
ـرجع الى فـضـاءات أوسع في السـاحـة الديـنـية نـاهيك سمـاحة ا
عن إن الفـتوى كـانت سبـبـاً لهـداية بـعض الـشبـاب الذين إتـخذوا
راجعة الذات وتـقييم السلوكيات النفسية على ا يجري محطة 
ـرجعـيـة سـماحـة الـشـيخ أحمـد اجلـويـبراوي حـد وصف مـعتـمـد ا
الذي أشـرف على نشـاطات موكب اإلمـام علي عليـه السالم للدعم

اللوجستي.
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إذ أكـد ســمــاحــته عــلى إن أيـام اجلــهــاد كــانت ســبـبــاً لــلــتـعــبــئـة
اجلمـاهيـرية الـواسعـة التي إتـسـمت بروح الـتفـاني واإليثـار حيث
بـلغ عشـرون ملـيون ـوكب  سـاهم األهالي في أحـد االيـام بدعم ا
ـعركة خـصوصاً فـي معارك الـصقالوية ديـنار لتـأم مـتطلـبات ا
والــبـوشـجل الــتي أُطـلق عــلى إحـدى لــيـالي الـقــتـال فـيــهـا بـلــيـلـة
ـتـطــوعـون أنــهم نـعم ــعـركـة وكــيف أثـبـت ا عـاشــوراء لـشــراسـة ا
الرجـال فـكان صـمـودهم مانـعـا لعـبـور العـدو وبـالتـالي كـانت تلك
ـعركة مفـتاحا لـتحرير بـقية مـناطق جزيرة اخلـالدية والـتي تكبد ا
العـدو فيها بـتلك اللـيلة مـا يزيد على  100قتيل من أشد مـقاتليه
رابط في تلك الليلة " ساتر حيدر ما ننطيه " وال زالت إهزوجة ا
تـتـردد في مسـامع من كـان حاضـراً هـناك ويـضيـف سمـاحته إن
ه فــقط من خالل مــوكب اإلمــام عــلي عــلــيه مــجــمــوع مــا تــقــد
السالم يزيد عن خمس مليون دينار عراقي هذا فقط من منطقة
صـغـيـرة من مـنـاطق اجلـنـوب مـع االخـذ بـنـظـر االعـتـبـار صـعـوبة

بلغ ان  الوضع االقتصادي وفقر معظم الناس.. فكم سيكون ا
إستقصاء جميع مواقف اإليثار على طول مساحة الوطن.
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تزلف شذّ من حاقدي الـقوم وا
نافقـ والدجال والالهث وا
ـال وراء الــنـفــوذ والـســلـطــة وا
واجلــاه ألسـبــاب شــخـصــيـة أو
فـئـويـة أو طـائـفـيـة ومـا كـان في
أصــولـهــا وجـوارهــا من كـارهي
احلق ومـــحـــبي الـــبـــاطل. فـــقــد
ّن أمعـنوا تـوهم هـؤالء القـوم 
في تـسريع القـضاء على الـنظام
السابق بالطريقة اخملجلة وغير
األخـالقـيـة الــتي حـصــلت أنـهم
عـــلى حق عــنـــدمــا داســوا عــلى
كـرامـة الـوطن وسـهّـلـوا لـلـغازي
وطءَ أرض الــــــســــــواد وبــــــلــــــد
إبــراهـــيم أبي األنـــبــيــاء وأرض
األئـمـة والـقــديـسـ الـصـاحلـ
والــــطــــيــــبــــ مـن أهل دجــــلــــة
كن القول أنّ والفرات.  ولـكن 
بـعض تـبــاشـيـر اخلــيـروالـوعي
واألمل قـــــــد الحـت في األفـق مع
أولى خـــطـــوات أقـــدم عـــلـــيـــهــا
الـكـاظـمي بـالـنـظـر في شأن أول
ظــــاهـــرة فــــســــاد وظـــلـم تـــمسّ
ـتـقـاعدين الـذين أفـنوا شرائح ا
سنيّ حـياتهم في خـدمة الوطن
وهم جــــديـــــرون بــــاالهــــتــــمــــام
والـــرعــايــة الـــفــضــلـى عــلى َمن
ّن يــسـوســون الـبالد ســواهم 
ويـنـهـبون ثـرواتـهـا ويـثرون من
الــســحت احلــرام عــلى حــســاب
الــــشـــعـب. وانـــطالقًــــا من هـــذه
ـبـادرة الــطـيـبــة ومِن سـواهـا ا
ّـا بـدر لـغـاية الـسـاعـة بـإعادة
الـكرامـة الـوظيـفيـة لـلشـرفاء من
مــوظـفي الــدولـة الــسـابــقـ من
مدنـيـ وعسـكريـ قـد نسـتدلّ
ــته عــلى حـــسن نــوايـــاه وعــز
ـاكـر بـالـتــحـلّي بـسـمـة الـقـائـد ا
الـــــصــــادق واحلــــاكـم الــــعــــادل
الـقاسي الـذي يجـمع في جعـبته
وفكـره وأسلوبه مـا ب الوداعة

يلـيشياوية بـحكم ما جنته في ا
مـــاضــــيــــهــــا اخملــــجل مـن مـــال
سـيــاسي وجـاه حـكـومي ونـفـوذ
مـــــدعــــوم بــــغـــــطــــاء ديـــــنيّ من
مرجـعـيـات وشـخـصـيـات ديـنـية
مــازال بــعضُ تــأثــيــرهــا قــائــمًـا
لـــغــايـــة الـــســاعـــة. ثم جــاء دور
اجلائحة طـاعون العصر القاتل
واخملــــيف الــــذي هــــاجم األرض
وما فيـها سـواء بفعل الـطبـيعة
أو بـتـدخل خـلـيـقـة الـله لـيـكـون
إشارة مـشتـركة من لـدن السـماء
واألرض عــلى احلـــاكم الــفــاســد
ومَن واالهُ حينما عدّ هذا األخير
نـــفــسـه ومَن نــاصـــره وســـانــده
ذهب مـعصومًـا بغطـاء الدين وا
واحلزب الطائـفي. وهنا ما كان
ـغـلـوب إالّ الـتـزام من احملـكـوم ا
الـــصــمت خــشـــيــة ومــخــافــة أو
االنــــزواء ضــــعــــفًــــا وقــــهـــرًا أو
ـغـادرة غيـر آسفٍ عـلى أحواله ا
ـا الــتــعــسـة ومـن دون انـتــظــار 
ســيــنـــجــلي عـــنه الــوضـع بــعــد
اشــتـداد األزمــات وتـكــرارهـا من
دون بــصـــيـص أمل في نـــهـــايــة
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لـغايـة اآلن لم يتـبيّن بـعد اخليط
األبـــيـض الـــنــــاصع مـن اخلـــيط
األســود الــنــاشــز مع أولى أيــام
الــكــابـيــنــة اجلــديــدة. وعــلــيــنـا
انــتــظـــار مــا ســتــكـــشــفه األيــام
الـقالئـل الـقـادمــات كي نــتـصـوّر
مـصـيـر كـابــيـنـته ونـتـبـيّن شـكل
ومـستـقـبل حقـبـة سابـع حكـومة
تـســوس الــبالد مــنــذ الــســقـوط
واحـــتالل الــعـــراق بــالــطـــريــقــة
ــة الــتي ســـاقــهــا احملــتل الـــظــا
األمــريــكي وحلــقــتـه بــســبــبــهــا
لعـناتُ السـماء واألرض وشتائم
ـواطن الـصــابـر الــطـيّب إال مـا ا

واحلـــمــاســة مـــعًــا إلى جــانب
ـراس فـي الـتــعـاطي مع شــدّة ا
ــشـــاكل الـــعـــديــدة األزمـــات وا
ـــزيّـــة الـــنـــزعـــة والـــتـــحـــلّـي 
الـفـلـسـفـيـة في مـعـاجلـة شؤون
الـدولة وبسـرغة الـتنفـيذ اجلادّ
في بـرنــامـجـه احلـكــومي الـذي
ـرحـلـة. وهـذه يالئم جـزءًا من ا
ـــعـــوجّ فــــرصـــتُه في تـــقـــو ا
مـزّق وإصالح الرتق وتـرميـم ا
الكـبيـر الذي طـال العـراق دولة

وشعبًا. 
ـزيد من ومـازلـنـا ننـتـظـر مـنه ا
اجلـرأة والشجـاعة في مـعاجلة
الــكــســور ومــا أكــثــرهــا وفق
ـطــلـوبـة بـدءًا من األولــويـات ا
ـعـاجلة اتـخاذ قـرارات جـريـئة 
اجلـائـحــة الـصـحــيـة ومـداواة
الي وتـوفيـر السـيولة العجـز ا
الـنـقـديـة الـكـافـيـة إلدامـة حـيـاة
فئات كـثيرة تـعتـمد في عيـشها
وإدامــة لـقــمــتـهــا عــلى الــدولـة
الـريـعـيـة. وهـذا قـد يـتـطـلب من
ضــمن الــفــرضــيــات مــجــابــهـة
جـريـئة مع أصـحـاب الـزعـامات
الــسـيــاســيــة الـنــافــذة وأربـاب
ـافيات الـقاسية الـتي اعتادت ا
الهـيـمنـة عـلى مـقالـيـد السـلـطة
من خـــلف الـــكـــوالـــيس والـــتي
تـديـر دفّـة احلـكم الـعـمـيق مـنـذ
تــــــشــــــكــــــيـل أول حــــــكــــــومـــــة
مـحاصـصـاتيـة مقـيـتة أدت إلى
خـراب الــبالد وتـمــزيق نــسـيج
أهـل الــعـــراق الــطـــيــبـــ حــ
تـــغـــوّل الــــعـــديـــد مـن ســـاســـة
الــصـدفـة حلــاقًـا وحتـولـوا إلى
ديـناصـورات فـاسـدة ال تـخشى
ال مـن إله وال من عــبـده وال من
صــاحب كـــرامــة وطــريـــقــة بل
صــاروا يـــشـــكـــلـــون الـــصــورة
السـيـئة ألهـل البـلـد في الداخل
واخلـارج. وفي انتـظاره مـلفات
كــثـيــرة لـعلّ أولى أولــويـاتــهـا
التـهـيـئة الـصـائـبة النـتـخـابات
مقبلة قد ال تكون قريبة ومبكرة
كـمـا تــرقب الـكـثــيـرون ومـنـهم
مـطـالـبـات سـاحـات االعـتـصـام.
لكن األهم فـيهـا أن يُعـاد النـظر
في تــشـكــيــلــة تـكــويــنـهــا غــيـر
ــقــبـــولــة أســاسًــا من قــضــاة ا
وبـــالــطـــريــقـــة الـــتي حـــصــلت
ـصلحة وسُنّـت توافقًا وحـفظًا 
أحــزاب الــسـلــطــة الـتـي رهـنت
جنــاحـــهــا بـــهــذه الـــتــولـــيــفــة
هـمة شـبوهـة.  ومن األمـور ا ا
واطن األخرى الـتي ينتـظرها ا
قـطوع بتطبيق تنفـيذه الوعد ا
القانون وفق مسطرة مستقيمة
اخلــطـى ال تـــقـــبل الـــتـــمـــيـــيــز
والتفرقـة واحملاباة وال التجنّي
لـــصـــالح جـــهــة عـــلى حـــســاب
أخـرى. أمـا األزمـة االقـتـصـادية
ـسـتـفحـلـة بـسبب مـا أنـتـجته ا
سـياسـات احلـكومـات الـسابـقة
بـسـبب فقـدانـها السـتـراتيـجـية
وطنية تنـقذ البالد من االعتماد
بيعات على االقـتصاد الريـعي 
ــســتــقـرة فــهي الــنــفط غــيــر ا
ستكـون من أصعب االختبارات
لقـدرة كـابيـنته فـي التـعامل مع
نقص النقـد األجنبي والسيولة

احمللية. 
ـكن الـتـخـاص مـنـها وهـذه ال 
إالّ بــالــتــعـــاون والــتــشــاور مع
الـــــقــــطـــــاع اخلـــــاص مـــــنـــــبع
غيَّب االخـتصـاص واخلبـرة وا
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بغداد

ـــتـــعـــاقـــبــة في احلـــكـــومـــات ا
ألســــبـــــاب في نــــفـس ســــاســــة
الــصــدفــة. وهـنــا يــنــبــغي حثّ
الـــوزارات والــــشـــركــــات غـــيـــر
ـنـتــجـة لـلـعـمل عـلى تـسـخـيـر ا
جهودها واتخاذ قرارات حازمة
وحــكــيـــمــة تـــؤدي إلى حتــويل
الـشـركـات الـعــاطـلـة إلى أخـرى
مــنــتــجـة ورابــحــة تــســاهم في
تــــعـــــزيــــز اقـــــتــــصـــــاد الــــبالد
وامــتـصــاص الــبــطـالــة. وهــنـا
يأتي دور القطاع اخلاص بأخذ
دوره الـــطــبــيــعي فـي تــســيــيــر
عــجـــلـــة االقــتـــصــاد واالنـــتــاج
واإلبـداع. فـهـذا مـا عـرفـناه فـيه
إذا تــوفـرت الـنـيـة وسـاد الـعـزم
وبــدأت مــاكــنــة االنــتــاج تــؤتي
ثـــمــارهـــا الــطـــيــبـــة. حــيـــنــئــذٍ
ســيــتــعــافـى الــبــلــد من مــرضه
االستهالكي واالستيرادي الذي
عــوّده عــلـــيه ســـاســة األحــزاب
االسالمــيــة الــتي حتــكم الــبالد
مـنــذ الـســقـوط خــدمـة لــلـجـارة
ـنـطـقة ومَن الـشـرقـيـة وبلـدان ا

في حلقتهم.
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لــعلّ مـن ســمــات الــقــائــد الــفــذ
واحلــاكم الــنــاجح أن يــسـوس
الــرعــيــة بــالــوداعــة واحلــكــمـة
وشـيء من الــقـــســوة والـــعــدل.
وهـذا يـرتّب عـلـيـه أيـضًـا شـيـئًا
كثـيرًا من احلمـاسة والشدّة في
معـاجلة شـؤون الـبالد والعـباد
من دون  الــــتــــفــــرّد بــــالــــقــــرار
والعـناد في الرأي. فـاالستشارة
أمـــر ال بـــدّ مـــنـه حـــ يـــكـــون
االعـتــمــاد عـلى حــكــمـاء الــقـوم
احلـقـيـقـيـ غـيـر االنـتـهـازيـ

وما أكثرهم في القطاع اخلاص
من أهل الــداخل أو خـارجه من
أصــحــاب اخلــزين الــكــبـيــر في
الـفـكـر والـهنـدسـة واالسـتـشارة
واالقـتـصـاد والسـيـاسـة والـعلم
ّن لم والـــتــــربـــيـــة واألخـالق 
تـــــهــــتــــمّ بـــــهم احلـــــكــــومــــات
تـعاقبـة. فقد فضـلت حكومات ا
تـعاقبة ركنَ الفـساد الطائـفية ا
ـنـتج أربـاب الــقـطـاع اخلـاص ا
ـــبــدع جــانــبًـــا حتــســبًــا من وا
تـفـوق هـذه الـفـئـة الـتي مـاتـزال
تــــلــــقى مــــحــــاربــــة من هــــؤالء
السـاسة ومن زعامـات الدكاك
االقتصـادية لألحزاب التي ترى
في تـقـربـهم من مـفـاصل الـدولة
ومن مـقــتـرحــاتـهم قــضـاءً عـلى
أفــعــالــهم الــســيـئــة فـي اإلثـراء
وخـطـرًا عـلى تـعـّودهم سـيـاسـة
ـال الـعـام وعلى الـتغـوّل عـلى ا
اإلدمـان عــلى الـفـسـاد مـؤثـرين
بــقــاءَ حـال الــبالد عــلى مــا هي
عــلـيـه من دون تـنــمــيـة وتــطـور
وإصالح حــال. ومن سـخــريـات
ــانُ بــســـطــاء الــقــوم الـــقــدر إ
ــاكـنـة الــسـاسـة الـعــامـلـة من
دون كلل وال مـلل عـلى إقـنـاعهم
ـستـقبل من ا سـيدرّ عـلـيهم ا
ازدهـــــار ورفــــاهــــة فـي حــــالــــة
صــبـرهـم وإطـاعــتـهم الــعـمــيـاء
ـــتـــورطــ حـــتى حلــكـــامـــهم ا
النـخاع بـالضـحك على ذقـونهم
بــاسم الـديـن والـطـائــفـة وحتت
عـــنــاوين مــغـــلــوطــة وســاذجــة
تـــوصي بـــإطـــاعـــة أولي األمــر
حـتى لـو حتـول كلّ الـشعب إلى
جيـوش من اجليـاع والـعاطـل

والشحاذين. 

فـي بـــــرنـــــامـــــجه احلـــــكـــــومي
نـــســـتـــشف وجـــود تـــقـــارب في
ــا طـــرحــته الــرؤيــة مـع جــزءٍ 
سـاحات االنـتـفاضـة التـشـرينـية
والــشــارع الــثــائــر من مــطــالب
ومنها حصر السالح بيد الدولة
ومــحــاســبــة الـقــتــلــة ومالحــقـة
نفلتـة التي تعربد يـليشيـات ا ا
بسالحها على طـريقتها وتسرح
وتـــمـــرح من غـــيـــر حـــســاب وال
حـدود ووضع الـيـد عـلى أدوات
الـفــسـاد ومـحـاسـبــة الـفـاسـدين
ــنــهــوبــة واســتــرداد األمـــوال ا
بـغـيـر حقّ. وهــذه كـلُّـهـا مـلـفـات
ـراجعـة واحلسم وعدم تـنتـظر ا
الـتــأجـيل كـمـا كـان يـحـصل في
ا أنّ احلـكومـات الـسـابقـة. وطـا
احلـديــد سـاخن فـمـا عـلى دولـة
رئــيس مـــجــلس الــوزراء ســوى
الــطــرق بــيــد من نــار كي يــعـود
ــــاردُ إلى احلق ألصـــــحــــابـه وا
رشــده واجملــرم يــأخــذ حــســابه
سطرة وعقابه الذي ينـتظره. فا
ــسـتــيـقـة ال تــتـحــمل الـزوغـان ا
ــســـتــقــيم. والــثــني عـن اخلط ا
فـهذه ومـا سواهـا هي من صلب
مـسـؤوليـة إعـادة هـيكـلـة الـدولة
الـــعـــراقـــيـــة بـــأســلـــوب وطـــنيّ
صـادق. ولـتـكن الـبـدايـة األولـيـة
البـسـيـطـة عـلى عـهـد الـكـاظمي
رغم أنّـي لم أســــمع بـه من قــــبل
وال أعـرف عـنه الـكـثـيـر. لـكنّ مَن
يتولى جـهازًا مخابراتـيًا وطنيًا
مثل العـراق ال بدّ أن يكون لديه
مــــا يـــكــــفي من وداعــــة وحـــسم
وحـماسـة بـغيـة الـوصول بـحال
الــــبالد والـــعـــبـــاد إلى الـــهـــدف
الوطـني األسمى بإعادة الـلحمة
الـوطــنــيــة إلى ســابق عــهــدهـا
وفرز الـزؤان غيـر األم الذي ال
يــــنـــتــــمـي إلى الــــوطن وأهــــله
وإعــــادة مــــاكـــنــــة االقــــتــــصـــاد
بــــاالعــــتــــمــــاد عـــلـى الــــقـــدرات
ـصـانع االنـتـاجـيـة لـلـمـعـامل وا
ــعـطــلـة وإيــقـاف والــشــركـات ا
ال العام ووضع حد التالعب با
لفساد أحزاب السلطة وأدواتها
ــرتــبــات ــكـــارم وا فـي تــوزيع ا
ّن ال يـسـتحـقـونـها من الـعـاليـة 
فــضـــائــيــ ومـــدّعي الـــنــضــال
والـــســـجـــنـــاء الــــســـيـــاســـيـــ
والـرفـحـاويــ وتـقـلـيل نـفـقـات
مؤسـسات الـدولـة وعلى رأسـها
الـــرئـــاســـات األربع وأصـــحـــاب
الــدرجـــات اخلــاصـــة والــنــواب
وتـخفـيض حـمـاياتـهم وحتـجيم
سيـاراتـهم إن لم يـكن بـقطع كلّ
هذه االمتيـازات غير الضرورية.
فـالـســمـؤولـيــة خـدمـة وتــكـلـيف
قـبل أن تكـون تشريـفية وامـتياز
ومـكـاسب. من هـنـا ال حـاجة وال
مـــبـــرّر لـــكلّ هـــذه الـــضـــوضـــاء

والبهرجة واالمتيازات. 
عــــسـى مــــثـل هــــذه الـــــدعــــوات
الــصــادقــة وغــيــرهــا من جــانب
أصحـاب الفـكر والـقلم والـثقـافة
ومن أربــاب االقــتــصــاد والـعــلم
والـشـهامـة تـلقـى آذانًا صـاغـية
فــــيـــعــــود الــــوطن إلى ســــمـــوّه
وكــرامـتـه وتـرتــسم االبــتـســامـة
عــلى أفــواه مَن ظــلــمــهم الــدهـر
وقــهـرتــهم الـســلـطـات ويــحـظى
اجلــــمـــــيع بــــحـــــقــــوق عــــادلــــة
ومتساوية في ظلّ دستور مدنيّ
جـديـد يـراعي الـرعـيـة بـالـسـواء

والعدل واألهلية.

أُسـدل السـتارُ عن تـاريخ أتعس
رئــــــــاســـــــــة وزارة والئـــــــــيــــــــة
مـحــصـصـاتـيـة فــاسـدة حـكـمت
العـراق بال غـيـرة وال كـرامة وال
شــهـامـة وبــالـطـريـقــة اخملـجـلـة
وبوصمة العار التي استحقتها
حقًـا. ففي عـهدهـا طار ما تـبقى
من الـنعم الـسـمـاوية الـتي حـبا
بــــهـــــا الـــــله أرض الـــــرافـــــدين
وشــعــبــهــا. فــكــان اإليــغــالُ في
الــفــســاد مــادة دســمــة لــكلّ مَن
اســــتــــطــــاع إلى ذلك ســــبــــيالً
ـــوالــون وتــســـابقَ الـــذيــول وا
زيـــــادة في الـــــوالء لـــــلـــــجــــارة
". في ح الشـرقـيـة "األرجنـتـ
ـــنـــاصب ســـبـــيالً صـــار بـــيع ا
سـهالً وبازارًا مـفتـوحًا ومـرتعًا
ــشـروع مــبــاحًـا لإلثــراء غــيـر ا
أكثر من سابقاتها من الوزارات
الـشيـعية احلـاكمـة منذ .2003
أمّــا فــرض اإلرادات والـفــتـوّات
عــلى أيـدي مــافــيــات الـســلــطـة
وزعـــامــــاتـــهـــا الــــســـيــــاســـيـــة
اإلسالمــيــة والــطـــائــفــيــة فــقــد
ازدهــرت عالمــاتُـهــا وبــامـتــيـاز
مـــشـــهـــود. كـــمـــا صــار الـــقـــتلُ
والسلبُ واالغتـيالُ من السمات
الـبارزات عـلى عهـدها وأسـلوبًا
آخــــر لـــلــــقــــمع وتــــرويع ثـــوار
االنـتـفاضـة ومالحـقـة النـشـطاء
واغـتيال الـشرفاء من الـوطني
األحـــرار مـن أصـــحــــاب الـــرأي
ـطــالـبــ بـاسـتــرداد الـوطن وا
ــسـلـوب. وفي عـهـدهـا أيـضًـا ا
اشــتـــدّ الــســأم وعـمّ االســتــيــاء
بـسـبب سـوء األوضـاع األمـنـيـة
واخلـــدمـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة
والتـربوية الـتي سادت ويسّرت
أمــرَ مـصــادرة الـقــرار الــوطـني
على أيدي فئات منفلتة مسلحة
أذنت لـنـفسـهـا فـرض سطـوتـها
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ـنزلي وسـتصب عـائداتـها لألعـمال ـغنـية االمـريكـية أريـانا غـراندي والـفنـان الكـنـدي جاسـ بيـبر عـبر اإلنـترنت أغـنيـة مشـتركـة سجالهـا عن بـعد خالل فـترة احلـجر ا نـشرت ا
اخليرية.وحتـمل هذه األغنيـة عنوان "ستـاك ويذ يو" (عالق مـعك) وهي أول تعاون موسـيقي حقـيقي ب الفـنان رغم أن أريانـا غراندي وضعت صـوتها سابـقا على نسـخة معاد

" جلاس بيبر سنة 2015.  توزيعها من أغنية "وات دو يو م
ـصورة من األغنيـة صورا التقـطتهـا أريانا غرانـدي في منزلهـا وتبيّـنها خصـوصا وهي تعانـق من عرفت عنه وسائل إعالم أمـيركيـة عدة على أنه دالتـون غوميز وتـظهر النـسخة ا
غـنيان قـد طلبا من ـغنيـة.أما جاسـ بيبـر فقد ظـهر خصـوصا برفـقة زوجته هـايلي بالـدوين.وكان ا وهو سـمسار عـقاري شاب من كـاليفـورنيا تسـري شائعـات عن وجود عالقة تـربطه با

صورة ألغنية "ستاك ويذ يو".  كن استخدامها في النسخة ا محبيهما إرسال تسجيالت مصورة 
مثـلة غـوينيـث بالثـرو وكايـلي جينـر وستـيفن كاري شاهـير أبـرزهم ا صـورة أشخـاص كثر غـير مـعروفـ وكثيـر منـهم كانوا يـرقصـون. كما يـب الـعمل عـددا من ا ويظهـر في األغنـية ا
وتشانس ذي رابر.وسـتصب اإليرادات الصافيـة لهذا العمل (مع اقتـطاع تكاليف اإلنتـاج) إلى مؤسسة "فرست ريسـبوندرز تشيلدرنـز فاونديشن" التي تدعم األطـفال الذين فقدوا أيا من
صـورة من األغنية أكثـر من خمسة مالي مـشاهَدة منذ طـرحها على "يوتـيوب" عند منـتصف الليل بتوقـيت الساحل الشرقي تعـثرة ماديا.وحقـقت النسخة ا ذويهم خالل فترة الوبـاء والعائالت ا

األميركي (الرابعة صباحا بتوقيت غرينيتش).

رسالة نيويورك
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الــفـنـيـة الـعـربـيـة والـتي حـقق بـعـدهـا
ا اننا نعيش تواصلة و النجاحات ا
باركة في شهر رمضان الكر األيام ا
الذي تـصادف مع ظروف جـائحة وباء
كـورونــا الـذي لم تــسـلم مــنه دولـة في
الـعـالم وهـذا احلـال أجـبـر الـعـديـد من
ـهن أصـحــاب الـوظــائف واالعـمــال وا
اخملـتـلـفـة لـلـبـقـاء في الـبـيـوت حـرصـا
عــلـى صــحــتـــهم وسالمــتـــهم من هــذا
ا جعلنا نستثمر الوباء قدر االمكان 
تـلك الـظروف الـتي تـضـمن لـنـا فـرصة
احلــديـث عــبـــر الــهـــاتف مـع الــفـــنــان
الــعـربـي الـتــونــسي لــطـفي بــوشــنـاق
ـحل اقـامـته الـدائم ـتـواجـد الـيـوم  ا
في تونس مع االخـذ بنظـر االعتبار ان
يــكـــون وقت االتــصــال عـــبــر الــهــاتف
مـابـعـد االفطـار لـيـتـسـنى لـنـا احلديث
مـــعه بـــشـــكل أفـــضل وقـــد جـــرت تــلك
ة حـتى بدأ بـوشـناق اسـتقـبالـنا كـا ا
بالـتـرحاب الـعـربي االصـيل وبلـهـجته
مزوجة بالكلمات التونسية اجلميلة ا
الـعـربـيـة الـفصـيـحـة الـرائـعـة وبـنفس
ميـزة التي نـسمعـها منه في الـنغمـة ا
معظم اغنـياته التي عرفنـاه بها معبرا
لــنـا عن ســعـادته الــكـبـيــرة وهـو يـطل
عـــلى جـــمـــهـــوره الـــعـــربي الـــكـــبـــيــر
واجلـــمـــهــور الـــعــراقـي الــذي يـــكن له
كـبـيـراحملـبـة واالعـتـزاز مـهـنـئـا العـالم
االسـالمي بـــشـــهـــر رمـــضـــان الـــكــر
باركة. وجاء هذا في وأيامه وليالـيه ا

بداية
حــديــثه لـ ( الــزمــان ) الــتي وصــفــهــا
ميزة ب ـهنية البارزة ا بالصحيفة ا
كـبـريـات الصـحـف في الـعـراق والدول

العربية األخرى والعالم قائال ..
أكـرر التـرحـيب بـكم أيـهـا األحـبـة على
قــلـبي دائـمــا ورمـضـان خــيـر وبـركـات
عـلـى أهـلــنـا الــعــراقـيــ الــذين اتـابع
اخــبــارهم بــاســتــمــرار وأنــا اتــضــرع
بـالـدعـاء عـنـد الـرب الـكر أن يـفـيض
عليهم وعلى جـميع شعوب العالم بكل
اخلـيــرات واحملــبـة والــسالم .. وألجل
ـزيـد من الــتـفـاصـيـل سـألـنـا مـعـرفــة ا
الفنان بوشنـاق عن كيفية قضاء يومه
فـي ظل التـدابيـر االحـترازيـة الـوقائـية
والـــصـــحـــــــــيـــة الـــتي فـــرضت عـــلى
اجلميع بسبب وجود وباء كورونا في
عــمــوم أنـحــاء الــعــالم ســيــمــا الــبــلـد
الــعـربي الــشـقـيــــــق تـونس فـأجــابـنـا

قائال ..
ان مــاحل عــلـيــنـا من وبــاء الـيــوم هـو
ابـــتالء وامــتــحــان ربــاني لــلــبــشــريــة
جمـيعا اذ  لم يـفرق ب كـبير وصـغير
وغـني وفـقـير قـوي أو ضـعـيف وحاكم
أومحـكوم لذا يـتوجب فيه عـلى العباد
ان يـــأخـــذوا درســـا مـن هـــذا االبـــتالء
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ماذا قال الصحفي العراقي إلى األديب اللبناني أم نخلة?

ـــا ــــوصل  و ظــــهـــر احلــــمـــيــــر إلى ا
اســتــبـدل اجملــلس الــعـرفـي الـعــثــمـاني
نف العـقوبة بالنفي للموصل لبعض ا
فـقط كـان هو مـنـهم حيث قـضى أربـعة
شـهــور فـيــهـا وكــان يــراسل بـعض من
ـال لـه لـسـد أقـربــائه بـبــغـداد ألرســال ا
ــنـفى احـتــيــاجـاته. وعــنـد عــودته من ا
وهـــو اليــزال يــرتــدي الــعــمــة واجلــبــة
اخـتـاره أهل مـحلـة قـهـوة شكـر مـخـتاراً
حملــلــتـهـم بــدًال عن والــده وهي احملــلـة
الــتـي ســـمــيـت عــلـى اسم جـــده شـــكــر.
واشـــتـــهـــر بـــانه كـــان يـــقـــدم خـــدمـــات
اخملـتـاريـة الهـالي مـحـلـته بـدون مـقابل
وكــان يــرفض الــهــدايــا الــتي تــقــدم له
ومنها هديـة قطعة ارض في لواء ديالى
عـرضت علـيه من شـخص مقـابل تـوقيع
اخملـتـار لـتـخـليـصه من دعـوى قـضـائـية

مقامة ضده.
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يـعـتـبـر عـمل إبـراهـيم صـالح شـكـر عـام
1909فـي جـــــريـــــدة بــــ الـــــنـــــهـــــرين
لـصـاحــبـهـا مـحـمـد كـامـل الـطـبـقـجه لي
بـاكـورة عـمـله الـصـحافـي ثم في جـريدة
النـوادر التي اصـدرها مـحمـود الوهيب
عام 1911م وكـتب فـيـهمـا مـوضـوعات
أدبيـة وقد اصـبح إبراهـيم صالـح شكر
مـــحـــرراً في مـــجــلـــة الـــريـــاحــ الـــتي
اصدرهـا إبراهـيم منيـب الباجه جي في
 25نــــيـــســـان 1913م وقــــام إبـــراهـــيم
صـالح شـكـر وحـده في نـيـسان 1913م
بـاصـدار مــجـلـة أدبـيـة اســمـاهـا شـمس
ــعـارف والـتي صــدر مـنـهـا  18عدداً. ا
وفي عام 1921م ووحـده أيـضـا اصـدر
مـــجــلـــة شــهـــريــة اســـمــاهـــا (جــامـــعــة
الـنــاشـئــة) مـكـرســاً صـفـحــاتـهـا لألدب
العراقي وقـد كتب فيـها عدد من االدباء
عروف منهم محمد رضا الشبيبي و ا
حس الـبياتي و مـحمد بـهجة األثري
ـسـيح وزير و رفـائـيل بطي و و عـبد ا
مـحمـد الشـمـاع و سلـمان الـشيخ داود
و شــكــري الـــفــضــلي و مــحــمــد رؤوف
الـــــكــــواز و عـــــبــــد احلـــــســــ األزري
ومحـمود محـمد ونـشرت شعـراً جلميل
صـــدقي الـــزهــاوي ومـــقــاالت جلـــبــران
ـنــفـلــوطي وصـدر خـلــيل جـــبــران و ا
مــنــهــا ثالثــة أعــداد قــبل ان تــعــطــلــهـا

احلكومة. 
وفي عام 1922م عاد ليـصدر (النـاشئة
اجلديـدة( جريدة اسـبوعـية  وبدأ فـيها
اولى كـتــابـاته الــسـيــاسـيــة وتـعـرضت
لــلـتــعـطــيل عــدة مـرات احــداهـا بــقـرار
شـخـصي مـنه لـتعـرضه حلـادث اعـتداء
مقـابل بيت لـنج في شـارع الرشيـد قيل
. انه بـتــحـريـض من بـعض الــسـيــاسـ
وفي  4آيار 1924م شارك رفائيل بطي

كــــان مــــعــــظم مـن دخــــلــــوا مــــحـــراب
ـــــاضي الــــصـــــحــــافـــــة في الـــــقــــرن ا
تسـتهويـهم شهرة صـحفيـ كبار كان
لـهـم تـاثــيــرهم في اجملــتـمـع وكـان من
ابــرزهم  الـصــحـفي الــكـبــيـر ابــراهـيم
صـالح شكـر الـذي تصـادف الـيوم  15

ايار ذكرى وفاته.
هـذا رجل فـريـد في تـعـلقه بـالـصـحـافة
ودورهـا في الـتــوعـيـة والــنـضـال ضـد
االســتــبـــداد والــتـــخــلف مـــنــذ ان بــدأ
ـارســة الـعــمل الـصــحـفـي حـ كـان
العراق حتت احلكم العـثماني ثم فترة

لكي. االحتالل البريطاني فالعهد ا
وكـنـا من هـواة الـصـحـافـة فـي  اواخر
ــــاضي الــــنــــصف االول مـن الــــقـــرن ا
نـتــداول حـكــايـات عن هــذا الـصــحـفي
ـهـنـة الى درجة انه اوصى وتـعـلقه بـا
ان يــــدرس جنـــــله الـــــبـــــكــــر ريـــــاض
الــصــحــافــة ويــنــال( الــلــيــســانس من
أنـــكــلــتــرا)  لــكـن ريــاضــاً تــوفي عــام
 1946فـــمـــا كــــان من ابـــنـه االصـــغـــر
زمـيـلنـا ملـيح ابـراهيـم صالح شـكر اال
حتـــقــيق حـــلم والــده الـــتــحق بـــقــسم
الـصـحـافة في جـامـعـة بـغداد  في اول
دورة لــــهـــــا وحــــصل عـــــلى شــــهــــادة
الـــدكـــتــــوراه من جـــامــــعـــة أكــــســـتـــر
البـريطانـية  وكـان زميال لنـا في وكالة

االنــبــاء الــعــراقـيــة (واع) حــتى تــاريخ
اغالقها بـقرار من احملتل االمـريكي عام
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وسـيـرة ابـراهيـم صالح شـكـر تـسـتحق
ان تـــــروى لالجـــــيــــــال الـــــشـــــابـــــة من
ـوذحا الـصحـفـي فـقد كـانت سـيرته 
ن اسـتهـوته مـهنـة الصـحافـة وقرر ان
يـكـون مـن ضـحـايــاهـا  وهي الــتي كـنـا
تاعب). نصفها دائما بعبارة ( مهنة ا
وال اعتقـد ان من الصحـفي الـعراقي
ـتـاعب مـثل ابـراهـيم صـالح من واجه ا
شكر. تمثلت بـكفاحه الوطني اخمللص
عـــبـــر الـــصــــحـــافـــة مع مــــا حل به من

مصاعب في حياته.
وقــبـل ان يــبــلغ الــعـــشــرين من عــمــره
اجـتـاح وبـاء الـطــاعـون مـديـنـة بـغـداد
واهلـك الكثـير من سـكانـها وكـان منهم
ثـالثـــة من أفـــراد عـــائـــلـــته وهـم والــده
ووالـدته وجــدته المه ولم يـبق مـعه إال
شــقــيـــــقــته الــصـغــيـرة . وفـي لـيــلـة 3
تــشـــريـن الــثـــاني 1915م اعـــتــقـــلـــته
الـسلـطـات الـعـثـمانـيـة مع سـتـ شـاباً
بـسـبب حـمـاسـتــهم وكـفـاحـهم من أجل
األســتـــقالل الــعــربي و نـــفــيــهم إلى
األناضول في تركيا و نـقلهم بالقطار
وحتت احلــراسـة إلـى سـامــراء ثم عـلى
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ـعـرفـة قـدرة الـله الـعـظـيـمـة وضـعف
االنــسـان وعـجــزه في ان يـجــد سـبـيال
النـــقـــاذ نـــفـــسـه من هـــذا الـــفـــيـــروس
ـــكن رؤيـــته اال الـــصـــغـــيـــر الــــذي ال
بــاجملـهـر وان هــذا الـوبـاء هــو رسـالـة
سـمــاويـة واضــحـة أراد الــله عـز وجل
فـيهـا ان يعود االنـسان الى ربـه العلي
الـقـديــر ويـنـظـر الى حـجـمه احلـقـيـقي
أمــام مـقـدرة اخلــالق الـعـظــيم بـعـد أن
عجزت كل اإلمكـانات العلمـية والطبية
والتكنولوجـية في العالم عن التصدي
لـهـذا الــفـيـروس ومـعـرفـة سـر ظـهـوره
سلم واما بالنسبة لي فاني كبقية ا
الـصائـم أسعى جـاهدا بـأن استـثمر
الــوقت ألداء الــفــرائض الــرمــضــانــيـة
ــعـروفـة واالســتـفــاضـة من ـبــاركـة ا ا
كــرامـة سـاعـات هـذا الـشــهـر الـفـضـيل
بالصالة وقراءة الـقران تقربا الى الله
الــكـــر  وطــمـــعــا في نـــيل مــغـــفــرته
ا أقدر ورحمته ومرضاته سبحانه و
عــلـيه من الــطـاعــات وفي بـقــيـة األيـام
وقبل اجراء احلظـر كنت أقضي معظم
وقتي في االستوديـو مكان عملي الذي
أعـشـقه كثـيرا حـيث أجنـز فيه اعـمالي
وسـيقـية واما في الـفنـية الـغنـائيـة وا
هــذه الــظــروف ووجـــودنــا االجــبــاري
لـلبـقاء في الـبيـوت احاول ان الأتوقف
عـن الــــعـــــمل وقـــــد أتـــــاحت لـي هــــذه
الـــظـــروف بــان انـــظم اعـــمــالي وفـــقــا
لالجـراءات الــوقــائـيــة احلـالــيــة الـتي
ـوسـيـقـيـ مـنـعـتـني وبـقـيـة االخـوة ا
والـفــنــيــ من أن جنــتــمع ســويـة في
االستوديـو وذلك لصعوبـة تنقلهم الى
ـكان الـذي نعمل فـيه كمـا كان سـابقا ا
كـما لم يعـيقـني هذا الـظرف من اجناز
بـعض  الـنـتـاجـات الـفـنـية الـتي كـانت
ضـــمن جـــدول اعـــمــالـي احلــالـي وقــد
عــوضت ذلك من خالل الــتـواصل عـبـر
االنـتـرنت والـهـاتف لـغـرض الـتـنسـيق
بـشأن بـعض األعمـال الفـنيـة التي كـنا
نــحـضـر لـهـا قـبـل ظـهـور الـوبـاء الـذي
السـلطـة ألحد عـليه حـتى اآلن وأنا في
ـــكن أن أتــــوقف عن كل الـــظــــروف ال
العمل الذي أعتـبره عبادة وبهذا أقول

رب ضارة نافعة باذن الله.
{ وعن بـعض األعمال الـغنائـية التي قـدمها
اضية أجابنا بـوشناق خالل سنوات عمـله ا

قائال ..
- بعـد أغـنـية جـرى ايه يـا دنـيـا قدمت
وشحات الكثيـر من األعمال الفنـية وا
الـديــنـيـة واألنــاشـيـد الــوطـنــيـة كـانت
ــلــحــنـ فـي تـونـس والـوطن لــكـبــارا
الـعـربي أمـــــــثـال سـيـد مـكاوي وفـتح
الــله أحــمـد وأنــور ابــراهم وأشـهــرهـا
أغـنـيـة لـيــلى الـتي حلـنــهـا لي الـفـنـان
الـيـمـني أحمـــــــــد فـتحي وقـد حـظيت

هــذه االغـنــــــــــيــة بــنـجــاح وانــتــشـار
كبيرين في الوطن العربي .
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{ وفي اجابة عن اسباب شهرته الفنية قال
بوشناق

ــطــرب اضــافــة الى - ان الــفــنــان أو ا
ـنـوعـة وسـعيه أغـنـيـاته الـعـاطفـيـة وا
لـلشـهرة والنـجاح فـهو صـاحب رسالة
انسـانية ويـجب أن يعمل عـلى ايصال
تـلك الـرسـالـة لـلـعـالم من خالل اعـمـال
فنية رصينة  هادفة ومعبرة عن هموم
صـيرية ومـدافعة النـاس وقضـاياهم ا
ــشـــروعـــة ســواء في عـن حــقـــوقــهـم ا
الــوطن الــعــربي أو فـي أرجـاء الــعــالم
وبهذا النهج كانت لي احلصة الكبيرة
في األغاني الـتي قدمتـها دعمـا ألطفال
الـعـراق وفـلـسـطـ وشـهـداء الـثـورات
الـعـربـيـة كـان أشـهـرهـا اغـنـيـة أخـويـا
اإلنـــســان واعــتـــذار ونــشـــيــد الــسالم
وسـرايـيـفو وأغـانٍ وطـنـيـة وانـسـانـية
أخرى عن شهداء قانا وجن والعراق
وهـنالك أغـاني أخذت طـابعـا سيـاسيا
مـثل أغــنــيـة أنــا مـواطـن والـســيـاسي
والـكراسي وغـيرهـا من األغنـيات وفي
ـقـاومـة عام   2014 ودعـمـا ألبـطــال ا
الفلسـطينة وصمود رجـالها الشجعان
بــوجه االحـــتالل اإلســرائــيـــلي قــدمت
أغــنـيــة غـزة اصــمـدي وغــنــيت لـكــبـار
الــشــعـراء فـي الــوطن الــعــربي أمــثـال
أحـــمـــد فــؤاد جنـم وآدم فــتـــحي كـــمــا
طـرحـت عـددا مـن األلـبــومــات أهــمــهـا
الـبوم أسـمـاء الله احلـسنى الـذي أخذ
ـدائح النبوية مني جهـدا كبيرا وفي ا
قــدمت مــقــطــوعــة ال تــســأل غــيـر الــله
ومـوسيـقى احلـلفـاوين وعش يا بـلدي
وريـتك مــا نـعـرف وين ولــيـلى اضـافـة
الـى ذلك وفـي عــــام  2012 كـــــانت لي
ـشاركة بصـمة في التـمثيل من خالل ا
ـــســــلـــسل ــــوسم الـــثــــالث مـن ا في ا
الـتـونسي مـكتـوب كـذلك مشـاركتي في
أوبـريت عـنـاقـيـد الـضـيـاء وهـو عرض
غـــنـــائي ديـــنـي يـــتـــحـــدث عن الـــقـــيم
اإلنسانية في االسالم وخالل مسيرتي
الـفــنـيــة حـصــلت عـلى عــدد كـبــيـر من
اجلـوائــز في الـوطـن الـعـربـي والـعـالم
ومــنـهــا جـوائــز وشــهـادات تــقـديــريـة
وأوسـمة عـاليـة قدمت لي من قـبل عدد
ـــلــوك والـــزعــمـــاء ورؤســاء دول من ا
ـية عـربـيـة وشـخصـيـات أجـنـبـيـة وأ
ـا قدمته من اعـمال فنية كانت تـثمينا 
اضية من هادفة على مدى السنوات ا
ضـمــنـهـا جـائـزة أفــضل مـطـرب عـربي
عــام  1997وجــائـــزة مــعـــهــد الـــعــالم
الــعـــربي في بـــاريس وفي عــام 2004
تحدة سفيرا للنوايا اختارتني األ ا
احلـســنـة في تــونس بـعــدهـا الـتــقـيت

الــزعــيم األفــريــقي الــراحل نــيــلــسـون
مانديال الذي أعتبر الفن رسالة توعية
انـسـانــيـة مـهــمـة في حـيــاة الـشـعـوب
احملـبة للـتحرر والـعيش بـسالم مؤكدا
عـــلى ضــرورة دعـم الــفـــنــانـــ الــذين
يحملون تلك الرسالة كما حصلت على
ـوسـيـقي الـعـربـيـة جـائــزة مـهـرجـان ا
ـــصــريــة الـــذي تــقـــيــمـه دار األوبــرا ا
بـالقـاهـرة وفي عام  2006نلت جـائزة
ـــقـــدمــة من ادارة الـــربـــاب الــذهـــبي ا
مـــهــرجــان مــراكش الـــدولي لــلــفــنــون
الــشـعــبــيـة كــمــا حـصــلت عــلى وسـام
االسـتــحـقـاق الـثـقــافي في تـونس عـام
 2009وكل ذلـك أعتـبـره وثـائق مـحـبة
انـسـانيـة وجـسـورا لـلـتـواصل الـفاعل

واحلي مع الشعوب أينما كانوا
{ وعن أهـداف مـسيـرته الـفنـيـة واالنسـانـية

أجابنا بوشناق قائال ..
- لـقـد كـنت صـادقا في نـهـجي وعـملي
وأحـاول أن أكـون شـاهــدا أمـيـنـا عـلى
احلـقبة الـزمنيـة التي نعـيشهـا بكل ما
فـــيــــهـــا من أفـــراح وأحـــزان وأحـــداث
وأزمـــات واخــتــرت أن أكـــون امــتــدادا
لــــلـــمــــاضي األصــــيل وأتــــعــــايش مع
احلـــــاضــــر وأن تـــــكــــون لـــــدي رؤيــــة
للـمستـقبل وهدفي من عـملي الفني أن
يزة في اترك بـصمة انـسانيـة طيبـة 
ــكن أن يــتــذكــرهـا حــيــاتي الــفــنــيـة 
الـــنــاس لــســـنــوات طــويـــلــة ورغم كل
ماقدمته من اعمال فنية والتي وصفها
الـبـعض بـأنـها سـيـاسـيـة فـأقـول انني
مـازلت في الـبـدايـة وأكـرر دائـما بـأني
الأتــــبـــنى أي نــــهج أيـــديــــولـــوجي أو
سـيـاسي وأريـد أن أكـون وأبـقى فـنـانا
حــرا ال أنــتــمي أليـة جــهــة اال لــوطـني
وإنسانـيتي وفني وعنـدي األغنية أهم
مـن جــمــيع اخلــطــابــات الــســيــاســيــة
وأكــثــرهــا تــأثــيــرا فـي حــيــاة الــنـاس
وأغـنــيـاتي حتـمـل قـيـمــا ومـضـامــيـنـا
فــكـريـة أريـد لـهـا اخلــلـود والـبـقـاء في
ذاكــرة األجــيــال دائـمــا وأعــرف جــيـدا
كـــيف أخــتــار األغــنــيــة الــبــعــيــدة عن
اإلســـــفــــاف وأحــــاول أن أكــــون مــــرآة
تـــعــكـس الــواقع الـــذى نــعـــيــشـه بــكل

مصداقية .
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{ وعن الـتعاون الـفني مع الشـاعر العراقي
ولـيـد خـالـد الـشـطـري حتـدث الـفـنـان لـطـفي

بوشناق قائال ..
-   مـن دواعي الــفـــخــر واالعـــتــزاز أن
أقـدم أعـمـاال فـنـيـة لـلـعـراق لذلـك جرى
ـعروف بـيـني وب الـشاعـر الـعراقي ا
ولـيد الـشطـري تواصل وتـعاون بـشأن
اجناز أعـمـال فنـيـة عديـدة كـان أهمـها
انــشــودة هــنــا الــعــراق الــتي كــتــبــهـا
الـشـطـري وقـمت بـانـتـاجـهـا وغـنـائـهـا

ــايـســتـرو الــعـراقي وهي من احلــان ا
الـكــبـيـر عـلي خــصـاف هـذه االنـشـودة
القت صـدى واسـعا في الـعـراق وجرى
ـعـنـي الـبـحث فيـهـا من قـبل بـعض ا
في الثـقافة الـعراقيـة بأن تكـون نشيدا
وطـنـيـا لـلـعراق اضـافـة الى عـمل فـني
حديث أخر وهـو غناء قصيـدة للشاعر
الكـبير الـراحل خالد الـشطري بـعنوان
مــالــلـمــديــنــة أغــلــقت أبــوابــهــا وهـذا
الـقصيـدة حلنـتها وانـتجتـها وقدمـتها
اغـنــيـة مـهــداة مـني لــشـهــداء الـعـراق
وثــورة تــشـرين األبــطـال شــارك فـيــهـا
اسـتـريـنغ مـحسن مـهنـدس الـصـوت ا
ــاطـري كـذلك قــدمت اغـنـيــة بـعـنـوان ا
سالمي لــبـغــداد تــلـحــيـنــا وتـســجـيال
وانتاجا وهندسة الصوت للماسترينغ
ــاطــري أيــضــا وأهــديــتــهـا مــحــسن ا
للشعب العراقي احلبيب وهي قصيدة
ـغـربـية لـلـسـيـدة الـشاعـرة احملـامـيـة ا
ســمــيــرة فــرجي ولي مــشــاريـع فــنــيـة
أخرى قادمة مع الشاعر وليد الشطري
ؤمل أن ترى النور قريبا ان شاء من ا

الله .
{ وعن دور وتـأثـير الـفن والـفنـان في حـياة

الشعوب واجملتمعات  قال بوشناق ..
- ان الــفن والــثــقـافــة هــمـا مـن أسـمى
ـسـارات والـعـوامل االنـسـانـيـة الـتي ا
تـصـنع اخلـيـر واحملـبـة والـسالم  بـ
ـكن القـضاء الـشعـوب ومن خاللهـما 
عـلـى االرهـاب واجلــهل والـتــخـلف في
عـــمــوم أرجــاء الـــعــالم وهــذا أهم دور
لتـزم الذي يسـعى الى ايجاد للـفنـان ا
اعمـال فـنيـة هـادفة قـادرة علـى توعـية
الــشــعـــوب والــتـــأثــيــر االيـــجــابي في
بـنـيـتـهـا االجـتـمـاعـيـة ونـحن كـفـنـان
ـــلك ســوى ثـــقــافـــتــنـــا وصــوتـــنــا ال
ـــواجـــهـــة االرهــاب وانـــســـانـــيـــتــنـــا 
والتطرف والكراهية واالفكار الرجعية
اخلطـيرة ومن جـانبي أتـمنى أن أكون
جـديرا بـحـمل صفـة أولقب فـنان فـهذه
أمـانــة ومـســؤولـيــة كـبــيـرة أمــام الـله
والـــتــاريخ وبــعـــونه تــعـــالى ســأكــون
مـخلـصا ومـلتـزما في اداء تـلك األمانة
والـــرســـالــة وأن أكـــون شـــاهـــدا عــلى
الـعصـر وامتـدادا للـماضي ومـتعـايشا
ــسـتــقـبل مـع احلـاضــر والـنــظـر الى ا
بتـفـاؤل كبـيـر واقـول  مهـمـا قدمت من
أعــمــال فــنــيــة عـــلى مــدى الــســنــوات
ــاضـيــة  فـانـي مـازلت في الـطــويـلــة ا
الـــبــدايــة والأبــحث عـن مــوقع مــا  في
الــسـاحـة الــفـنـيــة الـعــربـيـة  بــقـدر مـا
أبــحث عـن عــمل يـــذكــره لي الـــتــأريخ
ألضــيف ولــو الــنــزر الـقــلــيل فـي هـرم
ـية وكل هذا ـوسيـقى العربـية والـعا ا
ـــثــــابـــرة يـــحــــتـــاج الـى الـــصــــدق وا

واالصرار .

: بوشناق لـ ( الزمان ) الصدفة والقدر جعال مني فناناً

في اصدار جـريـدة الربـيع وعمل
فـيـها رئـيــــــــساً لـلـتحـريـر ولكن
احلــكـومــة عـطـلــتـهــا بـعــد الـعـدد
األول. واشـــتــــرك في الــــكـــتــــابـــة
جلــــريـــدة األدب الـــتـي اصـــدرهـــا
مــحـمـد بــاقـر احلـلي في  7أيـلـول
1924م وصـــدرت مــــنـــهـــا ثالثـــة
أعـــداد وتـــوقـــفت ثم أعـــاد كـــامل
السامـرائي إصدارها في  6شباط
1925م واحـتــجــبت  كــمــا كـاتب
جريدة الفضيلة التي اصدرها عبد
الــــرزاق احلـــــســــني عــــام 1925م
الح عام وجريدة التـجدد حملمود ا
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دخـل إبـراهـيم صـالح شـكـر مـعـتـرك
الـصحـافة الـسيـاسيـة عنـدما اصدر
بـتـارخ  11تـمـوز 1927م جــريـدته

الــزمـان االســبـوعــيــة ولـكــنه كــتب عـلى
صفـحتهـا االولى(يوميـة ادبية سـياسية
اجـــتــمـــاعــيـــة انــتـــقــاديـــة)  وكــان هــو
صـاحـبـهـا ورئـيس حتـريـرهـا وهو أول
مـن اصـــدر جــريـــدة في الـــعـــراق بـــهــذا
االسم وعاشت  44عدداً وتـعطـلت عدة
مــرات مـرة بــقــرار من حـكــومــة جـعــفـر
العسكـري و مرة بقرار من حـكومة عبد
احملــسـن الــســعــدون ومـــرة بــطــلب من
ــنــدوب الــســـامي الــبــريــطــاني.  وفي ا
الــزمــان شن حــمـلــته الــســيـاســيــة ضـد
االنــتــداب الــبـــريــطــاني ومـــعــاهــداته

وأذناب األنكليز في العراق. 
ودعـا إلى حـريـة الـتـعـبـيـر والـصـحـافة
والتجـنيد اإلجـباري وطرد االجانب من
الــوظـائف الــعـراقـيــة ونـاصــر الـطــلـبـة
تظاهرين ضد زيارة الصهيوني الفرد ا
ـربي سـاطع احلـصري مـونـد. وانـتـقـد ا
جلـلبه مـدرسـ اجانب لـتـدريس مادتي

اجلــــغـــــرافـــــيـــــة والــــتـــــاريخ وطـــــالب
. وكان درسـ عـراقـيـ بـاسـتـبـدالهـم 
إبــراهـيـم صـالح شــكــر قــد رشح نــفـسه
لـلـمجـلس الـنـيابي في  30آذار 1928م
عن مـنــطـقــته بـاب الــشـيخ وكــانت تـتم
ـرحـلة األولى عـلى مـرحـلتـ فـاز في ا
ــرحــلـة ولــكن تــدخالت احلــكـومــة في ا
الـثـانـيـة احــبـطت فـــــــوزه ولم يـكـــــرر
احملـاولـة بــعـد ذلك. واســتـمـر فـي عـمـله
الــــصـــحــــافي وفـي عـــام 1930م كـــتب
مـقـاالت مـجـلـة الـومـيض الـتي اصـدرها
لـطفي بـكـر صدقي في  28تـشرين األول
1930م ثـم اصــبح رئـــيــســاً لـــتــحــريــر
جـريـدة األماني الـقـومـية الـتي اصـدرها
عـبد الـوهـاب محـمود ولم يـصـدر منـها
غـيـر عـددهـا األول في  30تـشرين األول

1931م وعطلتها احلكومة.
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قضى إبراهـيم صالح شكر في الـوظيفة

العـامة لـدى احلكـومة العـراقيـة بشكل
عـام  13ســنـة و  28يــومـاً شــغل خالل
تـلك الـفـتـرة وظـائف اداريـة مـنـهـا مـدير
نـاحيـة وقـائمـمقـام وغـيرهـا في عدد من

نواحي واقضية العراق
tðU Ë

شـعـر إبـراهـيم صـالـح شـكر بـدنـو اجـله
فكـتب رسـالـة يـرثي بـهـا نـفـسه وجـهـها
إلى صــديــقه فـي بــيــروت أمــ نــخــلـة
ويـطـلب مــنه ان يـسـتـعــد لـرثـائه. حـيث
ــرض ابـــتــلـى في ســنـــواته األخـــيــرة 
الــســكــري وداء الـــسل وقــد اجـــتــمــعــا
ــــوت مـــســـاء 15ايـــار وســـارا بـه إلى ا
/مايس 1944م ووري الثرى في مقبرة
الـغزالي عن عـمر نـاهز اخلـمسـ عاماً
لـيـسـدل الـسـتـار عـلى نـابـغـة عـاش بـ
ـــآسي واألحالم وحب الـــوطن وعــشق ا
الــصـــحـــافــة تـــاركــاً إرثـــاً من الـــتــراث
والتأريخ للصحافة وجلميع الصحفي

في العراق.

فـنــان عـربي مــثـقف الــتـزم بــالـتـراث
ـوســيــقي الــعــربي األصــيل ســخـر ا
حياته ونشاطاته وأعماله الفنية لكل
مــايــخـــدم قــضــايــا األمـــة الــعــربــيــة
وهــمــومـهــا الــوطـنــيــة واالنـســانــيـة
والــثـــقـــافــيـــة حـــيث يـــعــتـــبـــر الــفن
مـسـؤولـية كـبـيرة تـقع عـلى عاتق كل
فـــنــــان مـــلـــتـــزم  ورســــالـــة مـــهـــمـــة
الســتـنـهــاض الـشـعـوب نــحـو طـريق
احلرية والكـرامة والسالم انه الفنان
التـونـسي لـطـفي بوشـنـاق الـذي ولد
فـي عــــــــام  1954وعــــــــــاش فـي حي
احلـــلــفـــاوين الـــذي يــقـع  في احــدى
دن العـتيقة وسط الـعاصمة تونس ا

ونــــشـــأ فـي عـــائــــلـــة
كـبيـرة مـحافـظة
كــــان تـــرتــــيـــبه
فـيــهــا الــتـاسع
من بـ اخوته
الــعــشــرة ومن
ــــســـتـــغـــرب ا
عـنــد عــائــلـته
أن يــــــــتــــــــجه
بــوشـنـاق الى
اجملـــــــــــــــــال
الـــــــفــــــــني

ســيــمـا وان نــظــرة اجملـتــمع  حتط من
مكانـة وقدر الذي يـعمل في هذا اجملال
وهي نــظـرة كــانت سـائــدة بـ مــعـظم
اجملـتـمـعـات الـعـربـيـة احملـافـظـة آنذاك
وفي أواخر السـتينات وعـند اخلامسة
عـــشــرة من عــمــره الـــتــحق بــوشــنــاق
ـدرسة الرشـيدية الـبارزة في تونس با
ــوسـيـقى ــغـرب الــعـربي لــدراسـة ا وا
وســــــيـقـار الراحل وتـتلـمـذ عـلى يـد ا
عـلي الـســريـتي الـذي يـعـــــــــتـبـر أحـد
ــوســيــقــيــ بـتــونس وخالل أشــهـر ا
الــســبــعــيـــــــــــنــات الــتــحق بــدار ابن
ـغــــاربـيـة خـلـدون الــثـقــــــــــــــــافــيـة ا
حتـــــــــــــــت
اشـــــراف
اسـتاذه
تـوفـيق
الـذويوي
الـــــــــــــذي
ـس فــــــــــيـه
مـوهـبة الـغـناء
آنـــــــذاك وفـي عــــــام
 1979حلـــــــــن لـــــــــه
ـــصــري ـــوســيـــقـــار ا ا
أحــمـــد صــدقـي اغــنـــيــة
جـرى ايه للـدنـيا وهي
أولى أغانـيه ومنـها
كــــانت الــــبـــدايـــة
لنطالقـته نحو
الـــــســـــاحــــة

لطفي بوشناق

 ابراهيم صالح شكر 

نسخة اجلريدة
جريدة الناشئة
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والـفـساد وال نـعـمم فـهـنـالك من يـسـتـثنى
من ذلك).

ـثـلة األمـ الـعام لأل الى ذلك حذرت 
تحدة في العراق جين بالسخارت من ا
توقعات بارتفاع معدالت الفقر في العراق
ائـة وانكـماش االقـتصاد إلى نحو  40با
ئة خالل العام اجلاري  بنسبة  9.7في ا
واكدت ان األولـويـة رقم واحد في الـعراق
هي مــنع االنــتــشــار الــســريع لــفــايـروس
كورونـا مشيـرة الى مضـاعفـة التـحديات
الــــتي تــــواجـه الـــعــــراق جــــراء األزمـــات
الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـادية
واألمــنـــيـــة الـــقــائـــمـــة بـــســـبب الـــوبــاء
واالنـخـفــاض الـكـبـيـر فـي أسـعـار الـنـفط.
وقــالت بالســخـارت خـالل إحـاطــتــهـا عن
الـعــراق أمـام مـجــلس األمن الـدولي  إن
ـــتـــوقع أن يـــنـــكـــمش االقـــتـــصـــاد (مـن ا
ـئــة في عـام الـعــراقي بــنـســبـة  9.7في ا
 2020  مع ارتــفــاع مــعــدالت الــفـقــر إلى
ـتـوقع حـدوث ـائـة ومن ا نـحو  40في ا
خـســائـر كــبـيــرة في دخل الـعــمل وكـذلك
انــــــــــــخــــــــــــفــــــــــــاض فــي الــــــــــــفـــــــــــرص
االقـتـصــاديـة).وأضـافت انـه ( تـشـجـيع
الـعـراق عـلى بـنـاء بـيـئـة صـحـيـة مـواتـية

ـادة من الـدســتـور) مــشـيــرا الى ان (ان ا
 63من الدستور أوحـبت موافقة االغـلبية
طلقة عند رفع احلصانه عن النائب ولم ا
ـطلـقـة لعـدد االعـضاء تـشتـرط االغـلبـيـة ا
اده /61ثامناً / 3من كما أشـترطت ذلك ا
ـطلقة الدستور الـتي اشترطت االغـلبية ا
لـعـدد االعـضـاء وهـو مـوافـقة  165نـائـبا
كونهم اكثـر من النصف عنـد سحب الثقة
ــــادة). وأوضح ان (رفع ـــوجـب هـــذه ا
احلـصــانـة عن الــنـائب يــشـتــرط اغـلــبـيـة
مطـلقـة فقط ولـيس من عدد االعـضاء كـما
في ســحب الــثـقــة وبــالـتــالي فــاذا حتـقق
الـنـصـاب بـحـضور 165نـائـبـا بـوصـفـهم
أكـثـر من الـنـصـف فـأن أكـثـر من نـصـفـهم
يرفـعون احلـصانـة ) مشـيرا الى ان (ذلك
ـوافـقـة  84نـائـبـا فـقط وهـكـذا يـتـحـقق 
فاذا كان احلضور  200نائبـفأن تصويت
 101نـــائـب كـــاف لـــرفع احلــــصـــانـــة عن
طلوبة لرفع النائب وهكذا فأن االغلـبية ا
احلـصــانـة عن الـنــائب اغـلــبـيـة بــسـيـطـة

كن حتقيقها بســـهولة).
W bš ¡UN½«

من جهـة اخرى اقـتـرح  حرب عـلى رئيس
الـوزراء انــهـاء خـدمــة جـمـيع من عــيـنـهم
سلفه بدرجة مـدير عام وقال في رأي آخر
تلقـته (الزمان) امس (كـنا قد تـمنيـنا على
رئــيـس الــوزراء وعـــلى مــجـــلس الــوزراء

اصـدار قـرار بـإنـهـاء خدمـة جـمـيع من 
تعيـينه بـدرجة مديـر عام فـأعلى ألن هذه
الطـبقه تـمثل اجملـموعة الـتي تولت ادارة
دة الـسـابـقـة والـتي أوصلت الـدولة فـي ا
الدوله الى ما هو علـيه االن  بحيث تسلم
الكاظـمي ومجلس الـوزراء اشالء حكومة
وليـست  حكـومة)  مـضيـفا ان (مـثل هذا
االجراء عـلى االقل سـيحـفز االخـرين على
الـعـمـل ولـيس ايـصـال الــدولـة الى مـاهـو
ذكورين اسوأ). وتـابع ان (انهـاء خدمـة ا
ـا لـم يـعـرضـوا عــلى مـجـلس الـوزراء طـا
ان الـسـابق ولم تـصـدر مـوافـقـة من الـبـر
لــهم هــو اهم اجــراء يــحـب اتــخـاذه وال
نــقــول مــا يـــقــوله االخــرون بــإـــحــالــتــهم
للـقـضـاء فهـم السـبب في اخلـراب والـقتل
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يـسـتـأنف مـجـلس الـنـواب جـلـسـاته بـعـد
ــبـارك لــيــنـاقش 3 عــطـلــة عــيـد الــفــطـر ا
قــوانـ مــهــمـة. وقــال الــنـائب عـن كـتــلـة
ــســتـــقــبل ســركــوت شـــمس الــدين في ا
تصـريح امس إن (مـجلس الـنـواب يعـتزم
استئـناف جلـساته بعـد عطلـة عيد الـفطر
ـــــبــــارك) مـــــشـــــيــــراً إلـى ان (اجملــــلس ا
ســــيـــــنــــاقش  3قــــوانـــ مــــهــــمـــة وهي
االنـتخـابـات واالحـزاب ومـوازنة .(2020
وأضاف أن (اجللسـات ستعقـد في القاعة
الــكــبــرى بــحــضــور الــنـواب مـع مــراعـاة
الـتــعـلــيـمــات الـصـحــيـة الــتي حتث عـلى
ضرورة تـبـاعـد األشخـاص) الفـتاً إلى ان
(اجمللس سيمارس باإلضافة إلى سلطاته
التشريـعية مراقبـة عمل احلكومـة وتنفيذ
الـبــرنـامج احلــكـومـي الـذي صـوت عــلـيه
مـجــلس الــنـواب في جــلـســة مـنح الــثـقـة

للتشكيلة الوزارية). 
من جـهـته قـال عـضـو اللـجـنـة الـقـانـونـية
النـيابـية حـسـ العـقابي في تـصريح إن
(أهم الـتـشريـعـات الـتي يـنـبـغي أن تـكون
ــان هي قــانـون لــهــا األولــويــة في الــبــر
الحق الـفـنـية ـوازنـة الـعـامـة وإكـمـال ا ا
لقانون االنتـخابات).وأضاف أن (مجلس
رسـلة من النـواب بانـتظـار التـشريـعات ا
احلــكــومـة لــلــمـضـي بـهــا مــنـهــا قــانـون
دنية الذي يتيح جمللس اخلدمة اخلدمة ا
االحتـاديــة مـزاولـة عــمـله بــشـكل أصـولي
وقـــــانــــونـي الى جـــــانب أن احملـــــكــــمــــة
االحتادية بحاجة للتصويت على قانونها
وأعضائها وحسم اجلدل بهذا الصدد). 
من جــهـة اخـرى دعــا اخلـبــيـر الــقـانـوني
ـوقر االسـتـجـابه لـطلب مـجلس الـنـواب ا
مـجـلس الـقـضــاء االعـلى بـرفع احلـصـانه
عن ثـمانـيـة عـشـر نايـئـبـا. وقـال حرب في
بيـان تلـقـته ( الزمـان) امس انه (ال بد من
أن يـــأخــــذ الـــقـــضـــاء دوره الـــذي رســـمه
الــدسـتــور اذ ان عـدم االســتـحــابه لــطـلب
مجلس القضاء االعـلى يعني االبتعاد عن
حــكم الــيــمــ الــدســتــوريــة الــتـي أداهـا
ادة خـمس معالـي النواب الـوارده في ا

جنـاح حـكـومـة اقـلــيم كـوردسـتـان الـعـراق فـي الـتـصـدي لـكـورونـا واضح
لـلبـعيـد قبـل القـريب حيث قـامت بـكافـة اإلجراءات الـتي تـقع على عـاتقـها
ـواجــهـتـه وقـدمت افــضل أداء بــقـيــادة رئـيس مــجــلس الـوزراء مــسـرور
ـوذجاً ناجحاً للـقيادة الشابة بـارزاني ونائبه قباط طالـباني اللذين قدما 
ــكن اعــتــبــارهم افــضل فــريق حــكــومي تــولى لــوزراء احلــكــومــة الــذين 
ـسؤولـية ويـقف في مـقدمـتهم جنـما احلـكومـة كـاك ريبـر وزير الـداخلـية ا
والـدكتور سـامان وزير الـصحة واللـذين يعـتبران بحـق ابطال في مـكافحة

كورونا.
ها كانت فقط لـكن خطر كورونا ال زال قائماً والتسهيالت التي جرى تقد
عـيشـية حيث اكـد وزير الـداخليـة ريبـر احمد واطـن ا مـراعاة لظـروف ا
في تـصـريـحـات صـحـفـيـة يـوم اخلمـيس 2020/5/14 اتـخـذنـا إجـراءات
الـوقاية بشكل مبكـر جداً وهذا ما كانت له آثار اقـتصادية كبيرة وأنه لم

يــتـم حـتـى اآلن الــســيــطـرة عــلـى الــوبـاء والــدلــيـل هـو اإلصــابــة الــتي 
كننا تـأكيد السيـطرة على الفيروس تسـجيلها أمس في الـسليمانـية وال 
إال حـ إيجـاد لقـاح له مـؤكداً عـلى أن احلكـومـة قامت بـكافـة اإلجراءات
واطن حلماية سؤولية اآلن تقع على عاتق ا التي تقع على عاتقها و أن ا

صحتهم وأرواحهم).
ان اآلثـار االقتصـادية كـبيرة بل وتـكاد تـصل الى درجة اخلطـورة خاصة
ـبـارك واالزمـة بـعـد قـطـع رواتب مـوظـفي االقـلــيم وقـدوم شـهـر رمــضـان ا
عتمـدين اساساً ـالية الـتي يعاني مـنها نـسبة كبـيرة من سـكان االقليـم ا ا
عـلى هذه الـرواتب والتي حتـرك عجلـة االقتـصاد واحلـياة وهـو ما يـتطلب
ان تـقـوم حـكـومـة االقـلــيم بـاتـخـاذ قـرارات سـريـعــة وحـاسـمـة تـطـبق عـلى

اجلميع في سبيل مواجهة االوضاع الصعبة مثل:
1- تـوزيع الرواتب بـشكل سـريع وعاجل وبدون تـاخيـر خصـوصاً ونحن
ــبـارك وتـأمــيـنـهــا من خالل حتـصــيل الـديـون عـلى ابـواب عــيـد الــفـطـر ا
ـتحـققـة على الـشركـات الكـبرى لالتـصال والـنفط احلـكومـية والـضرائب ا

ليارات. وغيرها من الشركات واالشخاص الذين حتصلوا على ا
ـتـحقـقـة في الـبيـوت والـشقق ـواطـن في بـدالت االيـجار ا 2- مـساعـدة ا
الـسـكــنـيــة واحملالت لـشــهـري(آذار ونـيــسـان) بــحـيث تـشــتـرك احلــكـومـة
لك) بـتقـسيم مبـلغ االيجـار على ثالثة وهي ؤجـر(صاحب ا ـستأجـر وا وا

قسمة عادلة حتقق حتمل اجلميع آثار ومضار احلظر.
ـعـاهـد االهـلـيـة الـتي تـطـالب ـدارس واجلـامـعــات وا 3- حتـديـد اقـسـاط ا
الـطالب واولـيــاء امـورهم بـدفــعـهـا وتــهـديـدهم بــعـدم الـسـمــاح لـهم بـاداء
االمـتـحـان الـنـهــائي وهـو مـايـشـكـل ضـغـطـا يـفـوق طــاقـة االحـتـمـال لـدى

. واطن ا
ـسـتــشـفـيـات اخلــاصـة وتـخــفـيف كـاهل 4- تـخـفــيض اجـور االطـبــاء وا
ـواطـنـ من الـضـرائب والـرسـوم اخملـتـلـفـة والـغـرامـات وضبـط اسـعار ا
ـسـتـهـلك ـصـلـحـة ا ـواد الـغـذائـيـة االسـاسـيـة بـحـيث تـتـدخل احلـكـومـة  ا

وحماية االنتاج احمللي.  
واطن الـيوم اليـحتـاج الى بـنايـات عالـية وفـنادق فـخمـة سبع واخـيرافـان ا

جنوم ومشاريع استثمار سكنية ال يستطيع احلصول على
طـابوقة فـيها بل يحـتاج الى قرارات واجـراءات حاسمة
وسـريـعة لـتـجاوز اآلثـار االقـتـصاديـة لـكورونـا ومـراعاة

  . واطن اوالً حياة ومصلحة ا

لـنمـو واسع الـنـطاق ومـوزع بـشـكل عادل
ـساعـدة البنك وخلق فـرص عمل وذلك 
الـدولـي وصـنــدوق الـنــقــد الـدولي واأل
ـــتـــحـــدة وشـــركــاء آخـــريـن).وأكــدت أن ا
(الـوضع االقـتـصــادي احلـالي كـشف مـرة
أخرى عن ضـعف الـعـراق بسـبب الـنقص
احلـــاد في الـــتـــنـــوع االقــتـــصـــادي وقــد
انخفضت عائدات النـفط الشهرية للعراق
من  6إلى  1.4مـلــيـار دوالر أمـريــكي بـ
شـــبــاط ونـــيــســـان). وتــابـــعت إن (وضع
الـعــراق سـيـاسـيــاً وامـنـيــاً ال يـحـتـمل أن
يـكـون سـاحـة صـراع حلـرب بـاألصـالة أو
الوكالـة للقوى اخملـتلفـة) مشيرة إلى أنه
ــكن لــلــمــرء أن يــبــالغ في ضــخــامـة (ال 
الــتـــحــديــات الــتي تـــواجه الــعــراق فــقــد
تــــضــــاعـــــفت األزمــــات الــــســـــيــــاســــيــــة
واالجــتـمــاعـيــة واالقـتــصـاديــة واألمـنــيـة
ي الــقـائـمــة بـســبب وبـاء كــورونـا الــعـا
واالنـــخــــفــــاض الــــكــــبــــيـــر فـي أســــعـــار
الـنــفط).وشـددت أن (األولــويـة رقم واحـد
ـنع االنتـشـار الـسـريع لـلـفـيروس تـبـقى 
ونحن مستمرون بدعم السلطات من أجل
ذلـك). ودعـت بـالســـــــخــــــــارت األطـــــــراف
صالح السياسية العراقية إلى (تفضيل ا
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بغداد

في مـقابـلة أجـراها الـزميل نـبيـل جاسم مع الـسيـد رئيس مـجلس الـنواب
مـحمد احللبوسي بث مساء يوم 2020/5/4 من قـناة الشرقية الفصائية
تـنـاول الـعـديـد من اجلـزئـيـات الـتي تـتـعلـق بـوضع الـبـلد الـراهـن وال أريد
اخلـوض في كل مـا تـنـاولـه احلـوار من جـزئـيـات  الن الـوضع صـار بـيـنـا
وواضـحا جدا لكل مـواطن عراقي من شمـال البلـد إلى جنوبه ومن شرقه

إلى غربه..
وظفـ العراقـي التي عرّج لـكني اريد ان أشـير هنـا إلى جزئيـة رواتب ا
عـليها احلوار كأحد جزئياته وبـالذات ما اشار اليه احللبوسي بخصوص
ـئـة من ـواطن من نــفـطه حـيث أشـار إلى  أن مـا نـسـبـته 40 بـا  حـصـة ا
الـشعب هم وحـدهم لهم حصـة من النـفط والبـاقي ليس لهم  أي شيء من

هذا النفط وال ادري أين كان من هذه الفقرة طيلة سبعة عشر عاما .
وظف  هم جزء هنا أود أن اسأل  السيد احللبوسي هل يعلم ان هؤالء ا
من عـوائل تتكون كمعدل وسط من خمسة أفراد وليس لنا عالقة بالعوائل
وظف والـعسكر ألنها اكيد ليست من العوائل الـتي لديها عدد كبير من ا
ان اعـلم بـهـذه الـعوائل الـفقـيـرة وسـيـادته وكافـة اعـضـاء احلـكومـة والـبـر
ـاني لم يـبقِ احـد مـن أفراد ـرفـهـة بـعـدد مـوظـفيـهـا فـكل مـسـؤول او بـر ا
قرب اال وزجهم في ا أصدقائه ا عـائلته واعمامه واخواله واصهاره ور
وظـف في تلك الـعائلة وبـعض النظر عن وظـائف بغض النظـر عن عدد  ا
اني وجـود موظف واحد في ماليـ العوائل التي لـيس لها مـسؤول او بر
في الـدولـة الـعـراقـيـة والـتي لألسف انـدفـعت بـدوافع الـعـرقـيـة والـطـائـفـيـة
ـان او ذاك بـسـبب  الـشـحن لـتـنـتـخب هــذه احلـكـومـة او تـلك و هـذا الـبــر
الـطـائـفي والـعـرقي الـذي مـارسـته األحـزاب لـلـبـقـاء في الـسـلـطـة والتـمـتع

بامتيازاتها وليذهب الناخب الفقير  وعائلته  إلى اجلحيم.
من جـانب  آخـر  والـسـؤال أيـضـا لـلـسـيـد رئيـس مـجلـس النـواب هل ان
ـيـزانـيـات الـعـراقـيـة اخلـيـالـيـة. الـتي جـمـيع مـايـخـصص لـلـمـوظـفـ في ا
وصـفها احد معاهد الدراسات النفطية في سويسرا كما اظن بأنها تكفي
الكـســاء كــامل ارض الــعـراق مـن شـمــاله إلى جــنــوبه بــالـذهـب اخلـالص
? أكاد أجزم ياسيادة الرئيس ان وظـف وبـسمك سنتمترين . يذهب إلى ا
ـوظـفـ والـباقـي هو  رواتب ثـل فتـاته يـصل إلى ا ـبـلغ وهـو  ربع هـذا ا
ومـخـصـصـات ومـنـافع اجـتـمـاعـيــة لك ولـلـسـادة الـنـواب ولـلـحـكـومـة بـكل
مـسـتويـاتـهـا من رئـيس اجلمـهـوريـة إلى الـدرجـات اخلاصـة عـدا عـشرات
ــلـيــارات من الــدوالرات الــتي تــذهب كــرواتب إلى اخلــارج في أمــريــكـا ا
وأوروبـا وكل أنـحاء الـعـالم إضـافـة إلى مايـتم هـدره من الـعـمـلة الـصـعـبة
ركزي العراقي التي ال أرى لها أي مبرر يـوميا من خالل مزادات البنك ا
زادات  خـصوصا واني لم أجـد دولة في الـعالم تـبيع عمـلتـها الصـعبـة با

عدا العراق .
تـقاعـدين فالكل يـعلم مدى بـؤسهم بـسبب قلـة رواتبهم امـا فيمـا يتعـلق با
رغم أنـها حـقهم الـذي استـقطع مـنهم طـيلـة عشـرات السنـ من خدمـتهم
ا اقل ـان عن اربع سنـوات او ر لـيمـنح لك ولزمـالئك في احلكـومة والـبر
ؤقتـة في بداية ن كان في اجلمـعية الـوطنيـة واحلكومـات ا عـند البـعض 
ـقراطية الـتي كنا نحلم بـها قبل مجـيئكم بهـا إلينا تلك عـهد احلرية والد
قـراطـية الـتي مـزقت  البـلـد وشعـبه ودمـرت كل بنـاه الـتحـتيـة بـسبب الـد
جـرد وصولـكم للـبلـد فحـصل ما انت الـفتـنة الـنائـمة الـتي ايقـضتـموهـا 

ان ادرى به.  وزمالؤك في احلكومة والبر
ـكن إيـجاد ـمـثل لـلشـعب اال  واخـيرا يـاسـيـادة رئيس مـجـلس الـنواب ا
تقـاعدين عند كل أزمـة أموال تواجهكم? ـوظف وا بـدائل عن استهداف ا
ففي العراق مصادر لالموال التنضب ابدا كما قال رسول الله صلى الله
عـلـيه وآله وصـحـبه وسـلم حـ سُـأل من صـحـابـته الـكرام أيـن نذهب اذا
اصـابنا الفقر واجلوع قال اذهبوا إلى الـيمن قالوا وان نضب مافيها قال
اذهـبوا إلـى الشـام قـالـوا واذا نفـذ مـافـيهـا قـال اذهـبوا إلى الـعـراق فـفيه
خـير الينضب ابدا. فالعراق فيه من االمكانـيات الزراعية والصناعية التي
لـو استغلت بالشكل الـذي يخدم البلد وأهله ألشبـعته واشعبت ثلث العالم
ـتـعمـد جلعل الـعـراق سوقـا لكل دول ان لم أقل اكـثر بـدال من أهـمالـها ا
ــنـافـذ احلـدوديـة الـتي الـعـالم الـقـريــبـة والـبـعـيـدة هــذا عـدا الـسـيـاحـة وا
ـتلكها العـراق وخصوصا السياحـة الدينية التي اليـكاد شهر من أشهر
الـسنـة يخل من مـناسـبـاتهـا والتي لـو أُستـغلت بـطـريقـة صحـيحـة  ألغنت
الـبلد ونحن نعلم ان بـلدانا وشعوبا كـثيرة تعيش على مـواردها السياحية
ـيزانـية الـبـلد رغم مـول الـوحيـد  فـلمـاذا االصـرار على ابـقـاء النـفط هـو ا
ـايـصـيب سـوقه من مـد وجـزر حـسب سـيـاسـات الدول عـلـمـنا وعـلـمـكم 

تحكمة في سوقه.? الكبرى ا
تـقاعدين كحل لكل وظف وا كـفاكم سادتي الكرام الـعودة إلى شريحـة ا
أزمـة تواجه سـوق النـفط خـصوصـا وانتم تـعلـمون ان أصـحاب الـدرجات

اليـة واليهمهم اي اخلـاصة فمـافوق قد رتـبوا أحوالـهم ا
خـصم قد يصيب رواتبهم الـتي هي اصال التتاثر بتلك

اخلصومات بسبب ارتفاع ارقامها.

العـليـا للـبالد ومـصلـحة الـشعب الـعراقي
ـصالح الضـيقـة) عادة أن (تـشكيل على ا
حـكـومـة جـديـدة هـو تـطـور طـال انـتـظاره

ومرحب به).
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مؤكدة (ضرورة اإلسراع في تـسمية باقي
أعضـاء الـتشـكيـلة الـوزاريـة في احلكـومة
اجلــديــدة مع ضــمــان حــصــول الــنــســاء
ناصب في إدارة ثلي األقليات على ا و
الــــدولــــة). ورأت بالســــخـــارت أن (عــــلى
الـــعـــراق أن يـــتـــحـــرك بـــعـــيـــدًا عن إدارة
األزمــات الــتي ال تــنــتـهـي إلى نــهج أكــثـر
ــرونـة عـلى مــسـتـوى إنـتــاجـيـة وبــنـاء ا
الــــدولـــة واجملـــتــــمع) مـــشــــددة عـــلى أن
(احلـسـابـات الـســيـاسـيـة واخلـاصـة عـلى
ـدى الـقـصـيـر ال تـخـدم مـصـالح الـعـراق ا
ـــدى الـــطــويـل بل عـــلى الـــعــكس عـــلى ا
ـشــكالت الـعــالـقــة بـ ).وبـشــأن ا تــمـامــاً
ـفـاوضـات ب أربـيل وبغـداد قـالت إن (ا
بغداد وأربيل مستمرة وال يسعني إال أن
أؤكــد أن هـــنــاك حــاجــة مـــاســة إلى نــهج
مـستـدام طـويل األجل).وأضـافت (مـا زلـنا
ال نـسـتـطـيع اإلشـارة إلى صـفـقـة نـهـائـيـة
مــتــفق عــلـيــهــا بــالــكـامل بــ اجلــانــبـ
وتـنــفـيـذهــا بـشـأن قــضـايـا حـاســمـة مـثل
يزانيـة االحتادية وكذلك تـقاسم عائدات ا
الــــنــــفط والـــعــــائــــدات).ولـــفــــتت  الى ان
(الـتـطـورات األمـنـيـة احملـلـيـة واإلقـلـيـمـية
والدولية ال تزال تؤثر سلباً على العراق)
مــضــيــفــة انه (من الــواضـح أن اخلــطـاب
ط الـهـجـمــات والـهـجـمـات االلـتـهــابي و
ضادة داخل األراضي العراقـية مؤسفة ا
ــلـحـة لـلــغـايــة).وشـددت عـلـى (احلـاجـة ا
ـساءلـة والعـدالـة للـعديـد بحق لتـحـقيق ا
الذين تـسببـوا بوقـوع قتـلى وجرحى ب
ــتــظـاهــرين األبــريـاء).وبــشـأن صــفـوف ا
ـبـكـرة قـالت بالسـخارت أن االنـتخـابـات ا
بـكرة وعلى الرغم من (ملف االنتخـابات ا
أنه ذو أولوية قصوى بالنسبة للعراقي

ـــان لـم يـــكـــمل عـــمـــله بـــعـــد إال أن الـــبـــر
بـخـصـوص قـانـون االنـتـخـابـات وتـهـيـئـة

الظروف لذلك). 
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وازياد عـدد االصابـات سنـعمل على
تـمـديـد الـعـام الـدراسي الطـول فـترة
ــــكـــنـــة). وقـــال كــــاظم ان(الـــعـــام
الــدراسـي احلــالي ســوف لن يــكــون
هـــنـــاك اي امـــتـــحـــان مـــوحـــد بـــ
اجلـــامــعـــات حتـت اطــار االســـئـــلــة
ـهــمـة الــوزاريــة من اجل تــسـهــيل ا
قام االول ومن ثم على الـطلبـة في ا
افــســاح الــطــريق امــام اجلــامــعـات
التـحضـير الى االمـتحانـات النـهاية
بـسـالسـة مــطــلـقــة) مــشــيـرا الى ان
(الـــوزارة ســـتـــعـــمل جـــاهـــدة عـــلى
تخفيض  االقساط الدراسية االهلية
هذا الـعام بـعد عـقد اجـتمـاع موسع
ثلي  66جامـعة وكـليـة أهلـية مع 
في العـراق للـخروج بـقرارات تصب
في صالح الطـلبة . واردف كاظم في
دفوعة لألقسام بالغ ا حديثه (ان  ا
الـداخــلـيـة  مـن الـطـلــبـة هــذا الـعـام
ــقـــبل من اجل ســـتــحـــول لــلـــعـــام ا
الـتـخفـيف عن كـاهل الـطلـبـة بـسبب

مـايـعــانـون مـنه في الـعـام احلـالي )
مــؤكـدا ان (الــوزارة ســتــعــمل عــلى
ــرقـنـة قـيـودهم من اعــادة الـطـلـبـة ا
خالل اخضاعهم الى امـتحان محدد

قبل الـرجـوع الى مقـاعد الـدراسة ).
واعرب كاظم  عن (تمسكه بخريجي
اجملموعة الطبـية عبر عدم تزويدهم
ـاسـة بـوثـائق الـتـخـرج حلـاجـتـهم ا
لهم في اجملـال الصحي سـيما حتت
الظروف الـراهنة  مـنوها عن اهـمية
ـالكـــات عــبـــر حث تـــطـــويـــر هــذه ا
اجلــامـعـات عـلى زيــادة االتـفـاقـيـات
الـعـلـمــيـة والـتـوأمـة مع نــظـيـراتـهـا

اجلامعات االجنبية).
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وشــــدد كـــــاظم عـــــلى (االهـــــتــــمــــام
وااللـــتــزام وعـــدم  الـــتـــجــاوز عـــلى
الـــوحــــدات الـــدراســـيـــة وســـاعـــات
احملـــاضــــرات لـــعـــضــــو الـــهــــيـــئـــة
التدريسية وايصال كافة مستحقاته
بـــــــاالوقــــــات احملــــــددة ) وعــــــدا ان
(الــــوزارة ســـتـــكــــون جـــاهـــدة قـــدر
ــسـتــطــاع االســتــفــادة من جــمـيع ا
حاملي الشـهادات العلـيا بالرغم من
صــعـوبــة احلـصــول عـلـى الـدرجـات

الك الـوظـيــفـيـة وتــعـيـيـنــهم عـلى ا
الـــدائم. وحــذر عــبــد الــصــاحب من
استغالل أسمه الشخصي أو صفته
واقع االلكـترونية او الرسمـية في ا
دوائر الـوزارة وتشكـيالتهـا مشددا
عــلى اتـخـاذ اإلجـراءات الــقـانـونـيـة
بحق منتحلي صفة قرابة الوزير او
غــيـرهــا. واضـاف كـاظـم ان (الـعـمل
( في الوزارة سيـكون لكل الـعراقي
مــبـيـنـا حـرصه عــلى (تـنـفـيـذ خـطط
الـوزارة الـرامـيـة الى تـطـويـر قـطاع
الــتــعــلــيم فـي الــعــراق وجــعــله في
ــنـــطــقــة مــصـــاف نــظـــرائه بــدول ا
والـعـالم. واوضح كـاظم ان الـوزارة
ـعاجلـة حاالت الـطلـبة في وجهت 
الـدراسـات الـعلـيـا لـلـجامـعـات كـافة
مـن خالل مـــــــنح خـــــــمس درجــــــات
اضافـية لـلطلـبة الـراسبـ اصحاب
الدرجـات احلرجـة ليـصبح مـجموع
ـــســاعــدة عـــشــر درجــات درجــات ا
إضافية) موضحـا انه (يحق للطلبة

الـذين لم يـسـتـفـيـدوا مـن قـرار عـشر
درجـات لـرسـوبـهم بـأكـثر مـن نصف
قـاعد الـدراسية واد الـعودة الى ا ا
وعـلى الـنـفـقـة اخلـاصـة بـشـرط عـدم
االســتــفـادة مـن قـرارات ســابــقـة في

هذا الشأن).
ــقــاعــد   واكــد الــوزيــر (تــوســعــة ا
ـقــعـد الـدراســيـة لــلـعــام الـســابق 
واحد لـقبول الـطالب االحتـياط على
قنـوات العـامة واخلـاصة والـشهداء
ــقـبل) وتـأجــيل دراســتــهم لــلـعــام ا
ـجـرد رفع وشـدد عـلى الـقـول انه (
اجـــراءات الـــوقــــايـــة من فـــايـــروس
كـورونــا عن طــريق جلــنـة الــصــحـة
والــسالمــة فـســنــعــمل عــلى اعــطـاء
كــــورس تـــعـــلــــيـــمي مــــكـــثف داخل
الــــــقـــــــاعــــــات الــــــدراســــــيــــــة حتت
ــشـــروع الـــوطــني عــنـــــــــــــــــوان ا
ـــعـــرفـي في جـــمـــيع اجلـــامـــعـــات ا
العـراقيـة لتـعويض الـطلـبة عن ايام

العطلة االجبارية).
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اكـد وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
الـعـلـمي نـبـيل كـاظم عـبـد الـصـاحب
في حـديث لقـنـاة الشـرقـية نـيوز  ان
(الـوزارة سـتنـفـذ برنـامـجا مـتـكامال
هـــدفه االســـاس الـــنـــهــوض بـــواقع
الـطــلــبـة في اجلــامــعـات الــعـراقــيـة
وتطويـر قدراتـهم في شتى اجملاالت
وجـــعـــلــهـم قــادرين عـــلى مـــواكـــبــة
مـــــاوصل الــــيـه الــــعــــلـم في الــــدول
ــتـقــدمــة). واضــاف ان (الــتــعـلــيم ا
االلكـتروني مـهم للحـفاظ عـلى العام
الــدراسي مـن خالل اعــتــمـاده كــحل
بديل حتت تهديدات جائحة كورونا
الــتـي اجــتــاحـت الــعــالم ووجـــهــنــا
اجلـــامــعـــات بـــاعــتـــمــاد كـــورســات
دراسـيـة مــكـثـفــة في الـقـاعــات عـنـد
اسـتئـنـاف الدوام من جـديد لـلـطلـبة
ومن ثـم الــعــمل عــلى وضع جــداول
زمنية لتحديد االمتحانات النهائية)
مـبيـنا(لـو استـمـرت جائـحة كـورونا

نبيل كاظم عبد الصاحب 

سركوت شمس الدين طارق حرب
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العام والقت رفـضا بعـد آخر) عازية
ذلك الـــــرفـض الى أن (اغـــــلب تـــــلك
الشخصيات هـي معروفة لدى أبناء
الـشـعب الـعـراقي وخـرجت من رحم
أحــــزاب احملـــاصـــصـــة وحـــكـــومـــة
الــفــســاد الــتي مــازالت مــتــمــســكـة
بحصصها ومـكاسبها من الوزارات
ـا أسـهم ـديـريــات  والـهـيـئــات وا
بـتـعـطــيل عـجـلـة الـتــقـدم في بـلـدنـا
الـعزيـز). وتابع الـبـيان (الـيوم وفي
الوقت الذي يـشهد فـيه العراق منح
ثقة الى حـكومة مـؤقتة فإنـنا كقوى
مـدنيـة وطـنيـة نراقـب عن كثب آلـية
تـطــبـيق الــبـرنــامج احلـكــومي ومـا
وعــد به  الــكــاظــمي قــبل نــيـل ثــقـة
مــجــلس الـــنــواب وبــعــد ان مــارس
مـهــامه ووظـيــفـتـه كـرئــيس جملـلس
الـوزراء مع عــلـمــنـا إن الــتـحــديـات
الــراهــنـــة صــعــبــة ولــكـــنــهــا غــيــر
مـسـتـحـيـلـة)  مـضـيـفا ان (عـلى من
ـســؤولـيـة ان رضـي بـتـحــمل هـذه ا
يكـون على قدرهـا وان ينفـذ ما وعد
به) .ولفت الـبيـان الى ان (القرارات
الـــــتي صـــــدرت خـالل الـــــيـــــومــــ
السابق بعد الـتكليف تبعث روحا
لألمل فـيـمــا إذا  تـطـبـيــقـهـا عـلى

ارض الواقع) مشددا عـلى الكاظمي
بضرورة ( االلتزام بـالتوقيتات وان
يـحـدد لـكل قـرار يـتم اتـخـاذه سـقـفا
زمنيا واضحا ومحددا لتنفيذه وأال
يـتـرك األمـور رهـنـا لـلـظـروف اآلنـية
ـصــادفــات بل نــطــمح إن تــكـون وا
هـذه احلكـومـة قاربـا يعـبـر به البـلد
إلى بر األمـان وأن يـؤسس لقـوان
وتـعــديالت دســتــوريـة تــتــنـاغم مع
مـصلـحـة الـشعب الـعـراقي) . وتابع
البيان (في الوقت نـفسه فإننا نذكر
الـكــاظــمي وحـكــومـتـه بـان إمــامـكم
منعطفـا مهما وان حكـومتكم مؤقتة
وواجــبـــهـــا تـــذلــيـل الــصـــعـــوبــات
اســتـجـابـة إلرادة الــشـعب الـعـراقي
الصـابر . من خالل مـا يأتـي يتـعهد
رئـــيس مـــجـــلس الــوزراء رســـمـــيــا
بـوضع ســقف زمـني واضح إلجـراء
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة ويـــهـــيئ له
ـنـاسـبـة ـسـتـلــزمـات اإلجـرائـيــة ا ا
لـتـقـد جتــربـة انـتـخــابـات نـزيـهـة
وحـرة وشـفــافـة  ومـحــاسـبـة قــتـلـة
ــتـظـاهـرين وحتــديـد سـقف زمـني ا
قـــــــريـب إلعالن أســـــــمــــــاء ووالءات
ــــتـــــظــــاهـــــرين وأســـــبـــــاب قــــتـل ا
ومحاكـمتهم والـقصاص مـنهم امام

ـنــتــفــضـ الــســلــمـيــ وطــالــبـا ا
الحــقــة الــقــتــلــة وإحــالــتــهم الى

القضاء لينالوا جزاءهم العادل).
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كـــمــا طـــالـب احلـــزبـــان بـ(تـــوفـــيــر
مسـتلزمـات التـصدي لوبـاء كورونا
وتخليص الشـعب العراقي باطيافه
كــافــة من شـــروره واحلــرص عــلى
الـــتــــطـــبــــيق الــــفـــاعـل لإلجـــراءات
الــصــحــيــة الـوقــائــيــة) وتــضـمــنت
ــطــالب االخـــرى  (وضع بــرنــامج ا
آنـي وعــاجـل لــتـــخـــفــيـف مــعـــانــاة
الــفــقـراء والــكـادحــ وذوي الـدخل
احملدود وضـمان انـسيـابيـة صرف
ـــتـــقـــاعـــدين ـــوظـــفـــ وا رواتـب ا
وتخـصيـصات الـرعاية االجـتمـاعية
في اإلقـــلـــيم والـــعـــراق كــكـل وعــدم
حتـمـيل مسـتـحـقيـهـا تبـعـات االزمة
ـراجعـة الشـامـلة لـنظـام الصـحة وا
الـعــامــة وإصـدار قــانــون الـضــمـان
الـصحي وضـمـان انسـيابـيـة توفـير
اخلــدمـــات الـــصـــحــيـــة اجملـــانـــيــة
للمواطن وحتس البنى التحتية
لـلـقـطـاع الـصـحـي وضـمـان انـتـظام
وانــســـيــابـــيــة إيــصـــال الــبـــطــاقــة
الـتـمـويـنـيـة وحتـسـ مـفـرداتـها ).
وأكـــــد اجلـــــانـــــبـــــان ضـــــرورة حل
الـقــضـايــا الـعــالـقــة بـ احلــكـومـة
االحتادية وحكومـة اإلقليم وتشريع
القوان التي نص عليها الدستور
وخـصــوصـا قـانـون الـنـفط والـغـاز
ادة  140من الـدسـتور وتـطـبـيق ا
واطالق حوار جـاد بهـدف الوصول
الى تـــفــــاهـــمـــات مـــشــــتـــركـــة وفق
الــدســتــور. وأشـار الــبــيــان الى ان
(األوضــاع الــســيـــاســة في اإلقــلــيم
تشـهد اخـتنـاقات وتـوترات اضـافة
الـى عـدم الـتـنـســيق والـتـعـاون بـ
ؤسسات فيه األحزاب واألجهزة وا
وتـقاطـعـاتهـا) مـضيـفـا انه (ما زال
مــــطـــلــــوبًـــا فـي اإلقـــلــــيم الــــقـــيـــام
بـــاصـالحـــات مـــتـــعـــددة اجلـــوانب
ــقـراطــيـة ـمــارســة الـد وتــعـزيــز ا
وحــريـــة الــتـــعـــبــيـــر واالحــتـــجــاج
واالبتـعاد عن احلـزبيـة الضـيقة في

سؤوليات العامة). إسناد ا
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ـدنـيـة رئـيس مـجلس دعت الـقـوى ا
الـــوزراء الى ان يـــتــعـــهــد رســـمــيــا
بـوضع ســقف زمـني واضح إلجـراء
انتخابات مبـكرة واجراء انتخابات
نـزيـهـة وحـرة وشـفــافـة ومـحـاسـبـة
ـتـظــاهـرين وحتــديـد سـقف قـتـلــة ا
زمـني قـريب إلعالن أسـماء ووالءات
ــــتـــــظــــاهـــــرين وأســـــبـــــاب قــــتـل ا
ومحاكـمتهم والـقصاص مـنهم امام
الرأي الـعام. وقـالت في بيـان تلـقته
(الزمـان) امس انه (في الـوقت الذي
شـهـد به بــلـدنـا الـعــزيـز مـخـاضـات
عــسـيـرة عـدة وفـراغـا حـكـومـيـا دام
لــــشــــهـــــور عــــدة مـــــتــــزامـــــنــــا مع
احـتـجــاجـات جـمــاهـيـريـة مــطـالـبـة
بـاإلصالح احلــقــيـقي الــذي يــرتـقي
ــعــيـــشي لــلــمــواطن ــســتــوى ا بـــا
العراقي وما يتـناسب وثراء عراقنا
احلــبـيـب وبـعــد مــا تـبــيــنت نــوايـا
الــكـتل الــسـيــاسـيــة عــلى تـهــمـيش
وإقــصــاء مــطــالب الــشــعب احلــقــة
ومــخــالــفـــة كل مــا يــريــده الــشــعب
ــصــالح اخلــاصــة عـلى وتــغـلــيب ا
الـعـامـة قـامت هـذه الـكـتل بـتـرشـيح
شـخـصــيـات عــدة وطـرحـهــا لـلـرأي

الـرأي الـعام و مـحـاسـبة الـفـاسدين
ـوجودة في ونـقل مـلـفات الـفـسـاد ا
هيئـة النزاهـة الى القضـاء ومراقبة
االحـكــام الــصـادرة وكــشــفـهــا أمـام
ــطـالب الـرأي الــعــام) وتـضــمــنت ا
االخرى (حـصـر السالح بـيد الـدولة
والـــضـــرب بــــيـــد من حــــديـــد عـــلى
اخلــارجـــ عن الــقـــانــون وإشــراك
ا حتمل ـدنية والـوطنيـة  القوى ا
نـاقشة من كفـاءات وطاقات عـلمـية 
هـمـة لـلتـصـحيح فـيـما اخلـطـوات ا
يـتـعـلـق بـتعـديـل الـدسـتـور وقـانون
ــفــوضــيـة االنــتــخــابـات وقــانــون ا
وقـانــون األحــزاب) . ودعــا الــبــيـان
إلـى (إعــــادة الــــثــــقــــة بــــالــــنــــظـــام
ــقـراطي الــنـيــابي الــذي يـركـز الـد
ـــشــــاركــــة الــــســـيــــاســــيـــة عــــلـى ا
واالقــتـــصــاديــة جلــمـــيع الــشــرائح
اجملـــتــمــعــيــة وفـق مــبــدأ الــعــدالــة
وتكافؤ الفرص والرقابة واحملاسبة

السليمة)  .
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كــمـــا طـــالب الـــكــتل الـــســـيــاســـيــة
بـ(االلـتـفــات الى مـصــلـحــة الـعـراق
صـالح احلزبية والعراقـي وترك ا
الــضـيــقــة وإعـطــاء هــذه احلـكــومـة
الصالحيات الكاملـة لتقوم بتحقيق
طموحات الـشعب ).ووقع البيان14
حـزبـا وحـركة هي اجلـبـهـة الفـيـلـية
دنـية الوطـنيـة واحلركة واحلركـة ا
ــقـراطــيــة االشـوريــة واحلـزب الـد
الشيوعي العراقي واحلزب الوطني
االشوري وحـركة الـشبـاب للـتغـيير.
وحـــركـــة (انـــتــفـــاضـــيـــون) وحــزب
ـــبــادرة الــوطـــنــيـــة وحــزب اآلمــة ا
الـــــعـــــراقـــــيــــــة وحـــــزب احلـــــريـــــة
ــقــراطــيــة االيــزيــدي وحـزب والــد
الــوفــاء الــوطــني الــعــراقي وحــزب
بــيـــارق اخلـــيـــر وكــتـــلـــة الـــوركــاء
ــقـراطــيـة والــتـيــار الـقــاسـمي الـد
الـوطـني. وفي الـسـيـاق نـفـسه جدد
احلـــزبــــان الـــشـــيــــوعي الــــعـــراقي
والـشيـوعي الكـردستـاني تأيـيدهـما
لـــلــمـــطــالب الـــعــادلـــة الــســـلــمـــيــة
لـلـمــتـظـاهــرين . وقـال بـيــان تـلـقـته
ـــــكـــــتـــــبــــ (الـــــزمـــــان) امس ان ا

الــســـيــاســـيــ لــلـــحــزبـــ (عــقــدا
اجـتمـاعا لـهمـا في السـابع من آيار
 ?2020اســتــعــرضــا فــيه عــمــلــهــا
ــشــتـرك وعالقــاتــهـمــا الــثـنــائــيـة ا
وســبل تــعــزيـز ذلـك عــلى مــخـتــلف
الـصــعـد بـروح الــرفـقــة الـكـفــاحـيـة
والـــتـــاريـخ الـــنـــضـــالي واألهـــداف
ـشـتركـة.كـمـا تدارسـا بـاستـفـاضة ا
الــتـطـورات الـسـيـاسـيـة في اإلقـلـيم
وعـــمــــوم الـــعـــراق) مــــضـــيـــفـــا ان
االجـتـمـاع تـوصل الى ان (الـعـراق
في جـمــيع مـحــافــظـاته وفي إقــلـيم
ــر بــظــروف صــعــبـة كــردســتـان 
ــشــاكل فــيه ومــعــقــدة وتــتــفــاقم ا
وتتـعمق أألزمـة البـنيويـة الشـاملة
وتشتد حالة االستعصاء السياسي
ـــشــاكل االقـــتــصــاديــة وتـــتــفــاقم ا
واالجـتـمــاعـيـة ويــتـفـشـى الـفـسـاد
وتــتـزايــد نــسب الــفـقــر والــبـطــالـة

واجلوع).
 مـشـيرا الـى ان (   االزمة الـشـامـلة
في الــبالد لــيــسـت ولــيــدة انــهــيـار
أســعـار الــنــفط وتــداعـيــات تــفـشي
وباء كورونا بل هي متراكمة جراء
الــســـيــاســـات اخلــاطـــئــة ومـــنــهج
احملــاصـــصــة وســوء إدارة الـــبــلــد
ــــال الـــعــــام وعـــدم وضع ونــــهب ا
ــــكـــان ـــنــــاسب في ا الــــشـــخـص ا
ــنـاسب واالعــتـمــاد عـلى وارادت ا
تـــصـــديــر الـــنــفـط اخلــام واهـــمــال
الـقــطـاعــات اإلنـتــاجـيــة; الـزراعــيـة
والصناعـية واخلدميـة وعدم تبني
سـياسـة تنـمويـة مستـدامة تـخلص
البالد من االقـتصـاد الريـعي وتوفر
). وتابع الـعيش الـكر لـلمـواطنـ
انه (من جــديــد عــبــر احلــزبــان عن
انـــــحـــــيـــــازهـــــمـــــا الـى الـــــشـــــعب
وتــــضــــامـــــنــــهــــمــــا مـع احلــــركــــة
االحـــتــجـــاجــيـــة ومـــشــاركـــتــهـــمــا
ـــطــالـــبــهــا الـــعــادلــة ودعــمـــهــمــا 
والـســلـمـيـة واحلق الـدسـتـوري في
التـظاهر واالحـتجـاج والتعـبير عن
الـرأي. وإذ اكــدا انــحــيــازهــمـا الى
جـــمــاهــيــر الــشــعـب وانــتــفــاضــته
ومــجّـــدا شــهــداءهــا أدانـــا الــقــمع
الـــوحــشـي والـــقـــتل الـــعـــمـــد ضــد
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بعد اعتزالي اللعب توجهت للعمل
مـع الـفـئـات الـعـمـريـة وجنـحت في
تــطــويــر مــجــمــوعـة مـن الالعــبـ
مـــثــلـــوا انـــديــة الـــزوراء والـــقــوة
اجلـويـة الحـقـاً الــعـمل مع الـفـئـات
الــسـنـيـة شـيء رائع وهـو الـطـريق
الـصــحــيح لـكل مــدرب نــاشئ لـكن
الــــتــــوجه االداري جــــاء بــــعــــد ان
وجـدت زمـالء االمس يـبـحـثـون عن
الـعــمل الـتـدريــبي واهـمــال الـعـمل
االداري لـو اجتـهـنـا جمـيـعـا نـحو
الـــتــدريب من ســـيــقــوم بــاألعــمــال
االداريـة? سـنـعـيـد الـتـأريـخ مـجددا
ونـــأتي بــأشــخــاص بـــعــيــدين عن
العمل الريـاضي وتعود االخفاقات
كما كانت انا اليوم ادعو الالعب
الـشــبـاب بـاالهــتـمــام في الـدراسـة
وعــدم االعــتــمـــاد عــلى الــلــعب في
العب الالعب عـمـره قصـيـر وقد ا
يـصـاب وتــنـتـهي مـســيـرته بـشـكل
مــفـاجئ وقــتــهـا لـن جنـد كــفـاءات
اداريـــة الـالعب نـــفــــسه يـــجب ان
يــتـســلح عــلى مـســتـوى الــثـقــافـة
خـصـوصـا إذا اراد ان يـحـتـرف او

ان كان يبحث عن النجاح.
{ ونـحن نعيش في ايام شهر رمضان
ـبـارك ماذا تـمـلك من مـواقف طـريـفة ا

عندما كنت العبا?
ـــدربـــ كـــانــوا - الـــكـــثــيـــر من ا
يـــجـــبــرون الالعـب عــلى االفـــطــار
ـنـافسـات ونـحن في نادي اثـناء ا
ــبــاريـات الــزوراء اعــتــدنــا عــلى ا
قدمة الصـعبة كونـنا ضمن فـرق ا

ـنـافسـة بـقوة عـلى لـقب الدوري ا
والــبــطـــوالت االخــرى يـــومــا مــا
واثــــنـــاء الــــتـــحــــضـــيــــر ألحـــدى
درب ـهمـة طلب مـنا ا بـاريات ا ا
عـدم الصـيـام وكـان يـفـتش بـيـنـنا
اثــنـاء وجــــــــــــبـة الـغـداء عن اي
رحوم العب صائم ال يأكل انا وا

عـبـاس رحـيم رحـمه الـله وضـعـنا
قـــطـــعــــة من الـــدجــــاج في كـــيس
ـخض به كـلـما صـغـيـر واخـذنـا 
ــدرب كــانت اقــتـــــــــــــرب مــنــا ا
ايــام صــــــــعــبــة لـــلــحــفــاظ عــلى
صيامنا لكنـها جميلة وذكريات ال

تنسى.
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اسـتـقبل وزيـر الشـبـاب والريـاضة
عـدنـان درجـال في مــكـتـبه سـفـيـر
جـمــهــوريـة مــصـر الــعــربـيــة لـدى

العراق عالء موسى.
وجـرى خـالل الـلـقــاء بـحـث آلـيـة
تـعـزيز الـعالقـات الـثـنـائـيـة وسبل
تطـوير آفـاق التعـاون ب الـبلدين
الـشقـيـق والـتـأكـيد عـلى أهـمـية
ـــشـــتـــركـــة تـــنـــســـيق اجلـــهـــود ا
وترسيخ مبدأ التكاتف والتضامن
سـتجد كـافحـة فيروس كـورونا ا

واحلدّ من انتشاره.
 واكد وزيـر الشـباب والـرياضة ان
جـائحـة كـورونـا اثـرت سـلـبـا على
الـــعــــالم اجــــمع ومـن بـــ أكــــثـــر
الـتجـارب صـعـوبـة هي الـعـمل في
مـيدان الـشـباب والـريـاضة في ظل
الـظـرف احلـالـي إذ فـرض الـوبـاء
تــعـــطــيل االنــشـــطــة والــبــطــوالت
والتـواصل ولكن في نـفس الوقت
يــجـب اال نـتــوقـف ابــدا عــنــد هـذا
احلـد واالنتـظار ريـثمـا تمـر االزمة
بل يــجب ايـجـاد بــدائل مـنــاسـبـة
مـــشـــددا عـــلـى ان الـــتـــقـــارب بــ

البلدين الشقيق
الــعــراق ومــصــر يــفــرض عــلــيــنـا
تـــفــعــيـل االتــفــاقـــيــات ومــذكــرات
ــة واســتــحــداث الــتــفــاهم الــقــد
ــرحـلـة اخــرى مـشــتـركــة تـؤسس 
جديدة من تبادل اخلبرات والعمل

شترك ا
صر وتـابع بالـقول نـحن نعـلم ان 

جتــــارب جـــــيــــدة ونــــاجـــــحــــة في
القطاع الشبابي والرياضي ومن
ـمـكن االسـتـفـادة مـنـهـا ال سـيـما ا
مـــنـــتـــديـــات الـــشـــبـــاب واألنـــديــة
ـصــغـرة الـتـي لـهـا االجـتـمــاعـيــة ا
مـكـانـة كـبـيـرة وتـمـول من الـقـطـاع
اخلــــاص بـــطـــريــــقـــة ايـــجــــابـــيـــة

واستثمار إيجابي للغاية
بـدوره أكـد الـســفـيـر مـوسى الـذي
قــدم الـــتـــهــنـــئــة لـــلــوزيـــر درجــال
ـنصب اجلـديد ـنـاسبـة تـسنـمه ا
حرص مصر عـلى توطيد العالقات
بــ الــبـــلــدين فـي اجملــاالت كــافــة
شـتـركة مـبـدياً خدمـةً لـلمـصـالح ا
ـكـافـحـة رغـبـة بالده في الــتـعـاون 
ا يـحـقق الـصـحة هذه اجلـائـحـة 
والـــسالمــة لإلنـــســانــيـــة جــمــعــاء
والـعـمل مع الــعـراق بـهـذا االجتـاه
بـكل شـفـافـيـة  مـنوهـا ان اجلـانب
الشبابي ستـكون له اولوية خاصة
مكن ب الـبلـدين الشقـيقـ ومن ا
كنة ومن باشـرة بأقرب فرصـة  ا
خالل جلــنــة مــشـتــركــة بــصــيــاغـة
نهج  وفي اتفاق عمل مـتكامل و
خـتـام الــلـقــاء قـدم الــسـفــيـر دعـوة
لـلـوزير درجـال لزيـارة مـصر ولـقاء
ـــســـؤولـــ في وزارة الـــشـــبـــاب ا

صرية وقطاع الرياضة ا
W œU  WÝUOÝ

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان
درجــــال ان الـــوزارة كـــمــــؤســـســـة
حكـومـية قـطاعـيـة تعـنى بـالشـباب
والرياضة تقف على مسافة واحدة

ـؤسـسـات الـريـاضـية من جمـيع ا
وهــدفـهــا ان تــكــون عالقــتــهــا مع
اجلــمـــيع مـــبـــنـــيـــة عــلـى اســاس
الــــنــــهــــوض بــــريـــاضــــة الــــوطن
واحتـضان شـبابه جاء ذلك خالل
لـــقـــائه الـــيـــوم الــثـالثــاء  5/12 
/ 2020بـ رؤســــــــاء االحتـــــــادات
ــبـيــة عـلـى قـاعـة الــريـاضــيـة األو
الــعالقـات والــتــعـاون الــدولي في
الــوزارة لــبــحـث آلــيــة الــتــعــاون

قبلة. رحلة ا شترك خالل ا ا

ورحب الـسـيد الـوزير فـي مسـتهل
اللقاء باحلضور معرباً عن شكره
ـناسـبة تـسنمه وتـقديـره للجـميع 
ـــنــصب. وقـــال "درجــال": الــيــوم ا
نـبــدأ مــرحــلـة جــديــدة من الــعـمل
أسـاسـهـا تـعـديل مـسـار الـريـاضـة
ووضـعـها عـلى الـطريق الـصـحيح
ـبتـغاة ال لـلـوصول إلى األهـداف ا

سيما
في ظل األزمة االقتصادية احلالية
والــتـحــديـات الـتي يــوجـهـهــا بـلـد

بـــأكــمــلـه. وأضــاف: ســيـــاســتــنــا
الـقــادمــة تـخــتـلف بــالــتـأكــيـد عن
ــرحــلــة الــســابــقــة إذ ال وجــود ا
لــلــتــقــاطــعــات مع أيــة مــؤســســة
ريـــاضــيـــة ونــســـعى لــتـــحــســ
ـؤسـسـات الـعالقـة مـا بـ هـذه ا
وبـالتـالي سـيـنـعـكس ذلك إيـجـاباً
عـلى الـوسط الريـاضي واجلـميع
يـــعي جـــيـــداً انــنـــا نـــفـــتــقـــر الى
الــقـــوانـــ الـــتي تـــنــظـم الــعـــمل
الــريــاضي فــالــقــوانــ الــنــافـذة

ـة وباتت ال تـصلح لـلعمل في قد
ـرحـلـة احلـالـيـة ال سـيمـا ونـحن ا
فـي عــــــام  2020وســــــبـق لــــــنــــــا
الــتـصــريح بـأنــنـا ســنـرسل خالل
االيـام الـقـادمـة مـقـتـرحـاً لـتـشكـيل
جلنة عليـا من اجل صياغة قانون
ـــوحـــد الــــريــــــــاضـــة الـــعـــام وا

والعمل
الفعلي إلجنازه إذ نرى فيه جملة
من احلــلــول فـضــلًــا عن تــأسـيس
مـحـكـمـة ريـاضيـة. ونـحـن كوزارة
سنـسعى وجنـتهد لـتكون عالقـتنا
طــيــبــة مع اجلــمـيـع ومن خاللــهـا
ـشاكل نـتجـاوز جـميع االزمـات وا

مهما كان حجمها.
وأشار السيد الوزير إلى ان نظرة
ــقـبــلــة ســتــرتــكـز عــلى الــوزارة ا
إدخال وتفعيل االستثمار النتشال
الــريــاضــة من وضــعــهــا احلــالي
عـلى أسـاس الـثـقة والـتـعـاون ب
اجلمـيع لتـحقـيق األهداف وإعادة
ـنظـومـة الريـاضيـة إلى وضعـها ا
الطـبـيـعي واجـتـماعـنـا الـقادم إن
ـــؤســـســـة شـــاء الـــلـه ســـيـــضـم ا
الـريــاضــيـة فـي الـبــلــد وسـيــكـون
بـوجـود جلنـة الشـبـاب والريـاضة
ـبية والعالقة ما ب واللجنة االو
جـميع األطـراف سـيكـون اساسـها

تبادل. االحترام ا
وردا عـــلى مــقـــتــرح قـــدمه رئــيس
إحتــاد كــرة الــســلــة بــشــأن عـودة
ـنـافـسات األنـشـطة الـريـاضـيـة وا
الى الـسـاحــة الـعـراقـيـة بـأسـلـوب
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جـــــــديــــــد كـ حـــــــال دول أخــــــرى
يـــتــمـــاشى مـع مــعـــايــيـــر شــروط
الـــصـــحـــة والـــسـالمـــة ومـــراعــاة
تعليمات خلية االزمة احلكومية
بَــيَنَّ "درجــال" ان عـودة االنــشــطـة
مـــرهــون بـــقــرار بـــخــلـــيــة االزمــة
ــعـنــيـة الـصــحـيــة وهي اجلــهـة ا
بتـقـريـر فرض حـظـر الـتـجوال من
عـدمه ونــحن جــمـيــعـا بــانـتــظـار
زوال اخلـطــر وعـودة احلــيـاة الى

طبيعتها.
ـرحــلـة صــعـبـة وخــتم بــالـقــول: ا
ـال في وعـلى اجلــمـيع تـوظــيف ا
مكـانه الصحـيح ومن ال يفعل ذلك
ـال سيذهب الـى القضاء ويهدر ا
ويــجب إخــراج الـفــضــائـيــ لـذا
عـلــيــنـا أن نــبـدأ مــرحــلـة جــديـدة
اسـاسهـا الـبنـاء بتـعاون اجلـميع
ـشـاكل بــكل عـقالنـيـة ومـعـاجلــة ا
ـصلـحـة العـامة وحكـمـة ولتـكن ا
هـــدفـــنــا واحملـــبـــة والـــتـــســـامح
واألخـوة ديدن اجلـمـيع وستـكون
الوزارة عوناً لـكم وعامالً مساعدا

على حتقيق
اإلجنـــــازات ولن تــــــقف أمـــــام أي

شيء قانوني يخدمكم مستقبلًا.
وتــنـــاول احلـــضـــور بـــالـــنـــقــاش
ــالــيـة والــبـحـث مـلــفــات االزمــة ا
ــنــشــات والــفـــســاد واالعــمـــار وا
الــــريــــاضـــيــــة وخــــطــــة الــــعــــمل
الـية ب سـتقـبليـة في االدارة ا ا
وزارة الــــــشـــــبــــــاب واالحتـــــادات

بية. الرياضية واللجنة االو

وحـضــر الـلـقـاء مـســتـشـار رئـيس
الــوزراء لــشــؤون الــريــاضــة ايــاد
بـنيان ومـستـشار الـوزارة لشؤون
الــــريــــاضـــــة الــــدكــــتـــــور حــــسن
احلـــســنــاوي فــضـالً عن مــديــري
ـــــــالـــــــيـــــــة دوائـــــــر االداريـــــــة وا
والــقـانـونـيـة والـتــربـيـة الـبـدنـيـة
والـريـاضـة والعالقـات والـتـعاون

الدولي في الوزارة.
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أكــد وزيـــر الــشــبـــاب والــريــاضــة
عـدنــان درجـال ان الــوزارة تـنــظـر
الـى األنــديــة الــريــاضــة كــأســاس
لـلـعـمل الـريـاضي بـحـكم تـمـاسـها
ـوهــبـة الـريــاضـيـة ــبـاشــر مع ا ا
ومن وحي هـذه االهـمـيـة يـجب ان
تعـمل االندية كمـؤسسات حقـيقية
مـحــتـرفـة في مـجــالي االسـتـثـمـار
واالدارة جـــاء ذلك خالل الـــلـــقــاء
الـذي جـمعه في مـكـتـبه مع رئيس
نادي كـربالء احمد هـدام واعضاء
الــهـيــئـة اإلداريــة الـذين حــضـروا
ـناسـبة لتـقد الـتهـنئـة للـوزير 
ـــنــصب. وجــرى خالل تـــســنــمه ا
الــلــقـــاء بــحث الــيــة االســتــثــمــار
اخلــاصـة بــنـادي كــربالء والـعــقـد
االســتـــثـــمـــاري احلــالـي اخلــاص
بالنادي وجـدواه ومناقشة الواقع
ـالي الـعـسـيـر الـذي يـعـاني مـنه ا
وكـيــفـيــة ايـجــاد مــصـادر تــمـويل
ذاتي كــــمــــا  الــــتـــطــــرق مــــنح
االجـازات لألنــديـة الــتي يـجب ان

تكون شروطها صارمة.

بـعـد دراسة عـمـيـقـة واسـتـضـافة
احد اصحـاب الشركات الـكبيرة ,
حـــيث اقــــتـــرحــــنـــا اعـــفــــائه من
الضـريبـة السنـوية مقـابل قيادته
ودعــمـه لــنـــادي دون الــتـــعــيــ

ووجــدنـا تــرحـيـب كـبــيـر بل رأى
انـهـا فـرصة لـدخـول عـالم موازي
ـــــال فـي الـــــدوريـــــات لـــــعــــــالم ا
االوروبـــيـــة والـــتي تـــســـتــقـــطب
ــسـتـثـمــرين لـقـيــادة انـديـتـهـا , ا
واحــد من الــتــجـار الــكــبــار عـلى
مستوى الـسوق احمللي ذكر بأنه
يــدفع مــا يــعــادل اربــعــة مــلــيــار
وهذه سـنـويـا قــيـمـة الـضـرائب  ,
كن ان تستـثمر في دعم بالـغ  ا
الــريـــاضـــة لــذلـك تــوقـف الــدعم
احلـكــومي وحتـويل االنــديـة الى
شـركـات تـمـول نفـسـهـا بـنـفـسـها
سـتــدفع بـاألنــديــة نـحــو الـتــقـدم
والتطور  ,كذلك ننظر في توسيع
الـهـيـئـات الـعـامـة عـبـر اسـتـمـرار
ارتـبـاط االنـديـة بـالـوزارات الـتي
بــــدورهــــا تــــعــــمـل عــــلى الــــدفع
ــشـاركـة ضـمن ـوظــفـيـهـا في ا
الــهـيـئـة الــعـامـة وحتــديـد مـبـالغ
اشـتـراك تـكـون مـسـاعـدة لـلـنادي

الية . في اموره ا
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{ عــدنــان درجــال وزيــرا لــلــريــاضـة
والـشـباب.. كـيف تـرى ذلك خصـوصا

وانت العب سابق?
- شـيء كــــبـــــيــــر.. احــــســــاس ال
يوصـف ومسـؤولـيـة تـأريـخـية ال
تـخــتـلف عن مــسـؤولـيــتـنـا ألول
ـهــمـة مــرة يــقـود هــذه الــوزارة ا
رجل ريـــــاضي لـه تــــأريـخ وبــــاع
العـب وكـذلك خــبـرة طــويل في ا
ـسـتوى اداريـة وتـصـميم عـالي ا
اعـتـز كثـيـرا بـالـوزراء الـسـابـق
لــــــكـن انــــــا ريــــــاضـي وارغب ان
اشــاهـد شـخص اكـل من الـعـشب
وعـــاش مـــعـــانــاة الـــريـــاضـــيــ
وجـاهــد من اجل قــضـيـة شــغـلت
الـشـارع الـرياضي لـسـنـوات أجد
ـكـان الصـحـيح واتـمنى انه في ا
له التوفـيق خصوصا وان عـملنا
مـعه مـتقـارب واجلـميع يـعـمل يد
بـــــــيـــــــد من اجـل وضـع اســــــاس
صــحـيح لــلـريــاضـة بـشــكــل عـام
ــــســـتـــوى وكـــرة الـــقــــدم عـــلى ا

اخلاص  
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{ غـيـث عـبــد الــغــني مــا بــ الـعــمل
االداري والتدريب.. اين جتد نفسك?
ــسـتـطـيل - مـهـمــا ابـتـعـدت عن ا
االخـضـر ســتـبـقـى روحي هـنـاك..

صري في بغداد »U³I²Ý‰∫ وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير ا
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تـشهـد الـرياضـة  في العـراق هذه
االيــام  تــغــيـــيــرات عــديــدة عــلى
سـتوى االداري والقانـوني بعد ا
سـنـوات طـويـلـة سـارت بـهـا  الى
طـــريق مــنــحـــدر في ظل قــيــادات
مـختـلفـة االفكـار وقوان صـيغت
بـطرق غـير مـدروسة  احتـاد كرة
الـقدم الـذي دائمـا ما شـغل الرأي
الــعــام وســلــطت عــلــيـه االضـواء
اكــــثــــر من غــــيـــره مـن احتـــادات
ريـــاضــــيـــة   ,في طــــريـــقه إلدارة
جديـدة حتت ظل قـوان ( مـعدلة
) تـصـيـغـهـا الـلـجنـة الـتـطـبـيـعـية
ـكـلـفـة من قـبل  الـفـيـفـا لـتـهـيـئة ا
نظام داخلي وانتـخابات قد تعيد
اللـعبة الى سكـة قطار الـنجاحات
بــعـد اخــفـاقــات  طـويـلــة اطـاحت
بآخر احتاد منتخب احد اعضاء
كـلـفـة لصـيـاغة الـنـظام الـلجـنـة ا
االســـاسي لالحتـــاد واالحتـــادات
الفرعية والروابط كان ضيفنا في
الـــزمـــان الـــريـــاضي وهـــو العب
ســـابـق تــمـــيـــز بـــالـــهـــدوء داخل
ـلعب وحـمل شـارة اكثر وخارج ا
من نــادي كــبـــيــر عــلى مــســتــوى
غـيث عـبـد الـغني انـديـة النـخـبـة 
العب الــكـرخ والــزوراء والـطــلـبـة
حتـدث لـنـا عن مــسـتـقـبل وافـكـار
وطــمـوح الــلــجــنــة الـتـي يـتــرقب

اجلميع عملها بكل دقة
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قـبل كونك { حـدثنـا عن السـيـناريـو ا
ــســؤولـة عن ـقــرر ضــمن الــلــجـنــة ا ا

صياغة نظام أحتاد الكرة?
- نـحن منـذ مـدة نتـشاور كــلجـنة
فــيـمـا بـيـنـنــا ولـديـنـا الـعـديـد من
االفـكـار ونـسـتـمع الى الـعـديد من
ـقـترحـات مـن اصـحـاب اخلـبرة ا
وكــذلك نــأخــذ في عــ االعــتــبـار
ـتـقـدمـة ونـحاول جتـربـة الـدول ا
ا يـناسب االمكـانيات تطـبيقـها 
والوضع الـعام االن سـتبدأ اولى
خـطـوات عمـلنـا بعـد فتـرة طويـلة
من حظر التجوال بسبب فيروس
كـورونــا لـديـنــا اهـداف واضـحـة
ونـحن امـام مـسـؤولـيـة تـأريـخـية
ــيـز يـضع احتـاد لـوضع نـظـام 
ــيـز الــكـرة فـي طـريـق واضح و

بعيد عن الضبابية.
× هل هـنـاك انـفــتـاح عـلى سـمـاع
اآلراء اخملـتـلـفـة ال سـيـمـا الـقـيـمة

منها في عملكم?
- نـعم االنــفـراد في الــقـرار وعـدم
التشاور مع ذوي التخصص اراه
دكــتــاتــوريــة وعـودة الـى الـوراء
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بغداد

غيث عبد الغني

غياب اجلمـاهير أمر عــــــــــــشته
ذات مرة وبـدا غـريــــــــبًـا لـلـغـاية

بالنسبة لي".
وأضاف "أيضًـا فكرة الـتجمع في
مــــكـــان واحــــد واالنـــفــــصـــال عن
عـائالتنـا أمر ال نـرغب فيه لـكنـنا
ســـنــرى كــيف تــســيــر األمــور في

النهاية".
وتـــابع "خـــطــــر الـــعـــدوى في كل
ــنـزل يـكـون مـكــان حـ تـغـادر ا
اخلــطـر مــوجــودًا بـالــفــعل لـذلك
أعــتــقـــد ال يـــجب الــتــفــكــيــر فــيه
كـثـيرًا إذا أردنـا إيـقاف انـتـشاره
يــجب عــلــيــنــا عــدم الــذهـاب ألي

مكان".
وأردف "من الـضــروري االمـتــثـال
لــلـبــروتـوكــوالت واتـخــاذ أقـصى

قــدر من الـــتــدابـــيــر الـــوقــائـــيــة
الـــعــودة لــلـــتــدريــبـــات اخلــطــوة
األولى لكن ال يـنبـغي أن نثق في
أنفسنا يجب اتخاذ االحتياطات
ـفـتـرض أن نـعود الالزمـة ومـن ا
ـــبـــاريـــات لــكـن بــدون خلــوض ا

جماهير".
يـركاتو الـصيفي وبسـؤاله عن ا
أجــــاب مــــيـــسي "هــــنــــاك بـــعض
سـؤولـ ويجب أن األشـخـاص ا
يـــكـــونـــوا هم الـــذين يـــخـــتــارون
األفضل لـلفـريق من الواضح أنه
في هـذا الـوضع احلـالـي سـيـكون

كل شيء نادرًا في السوق".
وأ "يـــجب أن نـــتـــخـــذ قـــرارات
جــيــدة وصـــحــيـــحــة لــتـــحــســ

اجملموعة التي لدينا بالفعل".
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{اجلـــزائــــر- اف ب :  حــــصــــلت
ــضــرب اجلــزائــريـة العــبــة كــرة ا
الشـابة إيـناس إيبـو التي انـتقدت
النـجم الـنـمـسوي دومـيـنـيك تـييم
لـعــدم رغـبـته في تــقـد مـسـاعـدة
مـاليـة لالعبـ غيـر احملتـرف في
ظل تــفـشي فــيــروس كـورونــاعـلى
تـعاطف من األمـيـركيـة اخملضـرمة
فينوس ولـيامس واالسترالي نيك
كـيـريـوس ووعـد من رئـيس الـبالد
لـدعم مسيـرتهـا. وفي فيـديو مدته
تسـع دقـائق نـشـرته في حـسـابـها
عــلى مــوقـع "انــسـتــاغــرام" قــالت
يا "عزيزي صنفة  620 عا إيبو ا
دومــــيـــنــــيك.. كــــيف ســــتــــصـــبح

مسيرتي لو كنت في مكانك?". 
يا صـنف ثالـثا عـا وكـان تيـيم ا
أكــد فـي نــهــايـــة نــيـــســان/أبــريل

ـنح هؤالء الالعب اجد اي مبرر 
مـبـالغ مـالـيـة".وتـابع "افـضل مـنح
ـساعـدات الى اشـخاص او هـذه ا
مـنــظـمــات هم في حــاجـة فــعـلــيـة
الــيـهــا.. ال أحــد من بــيــنــنـا نــحن
العبو القمة اعطانا أي شيء كان
يتـعـ علـينـا ان نـكافـح للـوصول
الى الـقمـة". وفي ردهـا على تـييم
شرحت إيـبو ( 21 عامـا) صعـوبة
احليـاة بـالنـسـبة لالعـبـة افريـقـية
"تـعــرفـون انه في بــلـد مــثل بـلـدي
لــــيس ســــهـال عــــلى الــــســــيــــدات

الوصول الى االحتراف". 
شـرحت أن تــيــيم عــاش في "عـالم
سحري" وفيما كان والداه مدربي
كــرة مــضـرب "نــشــأت فـي عــائــلـة
مــتــواضـــعــة مع والــدين ال عالقــة

ضرب".  لهما بكرة ا

ـساهـمة ـاضي عـدم رغبـته في ا ا
في صــــنــــدوق مــــشــــتــــرك دعــــمه
الــصــربي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتش
صنف اول في العـالم والنجمان ا
االســــــــبــــــــانـي رافــــــــايـل نــــــــادال
والـسـويـسـري روجـيه فـيـدرر من
اجل مــســـاعــدة الـالعــبـــ الــذين
يواجهون صعوبات بسبب تفشي
ـســتـجـدو.قـال فـيــروس كـورونـا ا
تييم "بصراحـة يتع علي القول
بانه ال يوجد العب يكافح من اجل
أن يــعــيش حــتى الالعــبــ االقل
تصـنيـفا. لن يجـوعوا".واشار الى
نـافسة في دورات ان خبـرته في ا
سـتقبل "فـيوتشر" اثـبتت له بأن ا
"الـعـديــد الـعـديــد من الالعـبـ ال
ـنحـون جهودهـم لرياضـتهم وال
يـعيـشون كـمحـترفـ وبالـتالي ال

{ مـــدريــد - وكـــاالت: أكــد
األرجنتيني ليونيل ميسي
قـائـد بـرشـلـونـة أنه يـؤيـد
ــوسم فــكــرة اســتـــكــمــال ا
احلـــالي رافـــضًــا فـــكــرة
عــزل الالعــبـ عن

أسرهم. 
وقــــــال مـــــيــــــسي
خـــــــــــــــــــــــــــــــالل
حواره لـصحـيفة
مــــــــــــــــونـــــــــــــــدو
ديــبـورتــيـــفـو
"نــــــــعــلم
أن كــــــل
شـــــيء
سيـكون
غـريـبًـا
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إيناس إيبو

 ليونيل ميسي

ضطرب من هول احلرب تصدي ا منذ ضربت جائحة كورونا الـعالم ا
ية البايلـوجية الثالثة ما زال اهل الـكرة األرضية في تباعد قسري العا
ية ...التي كانت فيه تناقل مالي نتهك لقانون قريتـهم العو هو األول ا
الـرحالت شـهـريـا عبـر الـطـائـرات والـسيـارات والـسـفن بـشـبـكة تـنـقـلـية
ســيـاحـيــة وشـراكـات إنــسـانـيــة مـتــعـددة األوجه احـالت قــارات وبـحـار
تباعدة الى مجرد قرية صغيرة يقفز فيها اخلبر من ومحيطات العالم ا
على غصن قرية نائـية الى اقصى شجرة في اكثـر البلدان حتضرا في
مشهد غير مالـوف طوال تاريخ البشرية اال عـبر سنواتها األخيرة وفي
ظل تـقنـيـات التـواصل واالتـصال والـطـيران الـذي تالشى مـسـرعا بـعد

رض كورونا الضارب بقوة مختلف بقاع العالم .. وقع مخيف مه 
ي كانت مرعـبة اذ توقف كل شيء تـقريبـا على ح نتيـجة الشـلل العـا
غرة وجتمد في مكانه واغلق ابوابه وختـمت ملفاته اجمع اال السياسية
والعسكرية منها .. اما أنشطة احلياة سـيما الترفيهية والسياحية منها
ية شبه مهجورة ألول فقد توقف نبضها تماما .. حتى بدت قريتنا العا
يـة الثانية .. بشـكل خيم فيه الشؤم على مرة منذ تداعـيات احلرب العا
بلدان ونفوس العالم عامة واهل مالعب كرة القدم خاصة .. تلك اللعبة
ـعــاصـرة ــثـابــة هـويــة الــنـهــضــة احلـداثــويــة احلـديــثــة وا الـتـي تـعــد 

تها االحدث .. ستدامة من مظاهر عو وا
ـانــيـا بــخـطـوة ــعـقــد أعـلــنت ا ـوقف ا فـي ظل ذلك احلـرج الــشـديــد وا
ـثابة امـل جديد ودفـقة منـعشة حلـياة االنسان استبـاقية مـفاجئـة تعد 
ـاني الذي من ي وهـو يـنتـظـر انطالق مـبـاريات الـبـوند سـلـيغـا األ الـعو
ـؤمل ان تــبـدا حـركـة قـطـار مـبـاريـاتـه الـيـوم الـسـبت في مـبـاراة أولى ا
جتــمع فـيه فــريـقي شــالـكــة وبـورسـيــا درتـمــونـد حتت عــنـوان ( ديـربي
ـيـا طوال الـرورو ) ..الذي سـيـكون الـدريـبي األشهـر واحلـدث األهم عا
ـباراة حتديـدا بوابة امل ثل انـطالق وجناح هذه ا عقود مـضت .. اذ 
ـكن ان تـنـتـعش صـدور الـنـاس فـيه كل فـي بلـده ودولـتـه مـهـما ي  عـا
ـبـعـثرة في ـية ا كـانت مـتـباعـدة وعـلى أي نـقـطة من نـقـاط قـريـتنـا الـعـو

عمورة .. ارجاء ا
اليـ حــول الــعـالـم والـتي ســتــكــون مـبــاراة الــديـربي مــحط أنــظــار ا
ستقص شريـط عودة كرة القـدم في دوريات أوروبا الكـبرى وهو األمر
الذي طال انـتظاره وقد تـنبأ رومـينيجه الـرئيس التـنفيذي لـنادي بايرن
ـشـاهدات قـيـاسيـة لـلبـونـدسلـيجـا كـونه أول دوري كبـيـر يتم مـيونخ 
اسـتـئـنـافه.مـتـوقـعـا ان يـصل عـدد مـشـاهـدي اول مبـاراة الـى اكثـر من
مـلـيــارا مـشــاهـد عــبـر شــاشـات الـعــالم اجـمـع مـا قـد يُــدخـله الــتـاريخ

شاهدات قياسية غير مسبوقة .
ــلـعـب سـيــبـدو مــهـجـور ـبــاراة سـتــقـام بال جــمـاهــيـر وا صـحــيح ان ا
درجات الفـارغة اال انه يشكل خطـوة متقدمـة الستعادة الثـقة بالنفس ا
باريات بـكثير من دوريات تبـعة لغرض انـطالق ا يـة واإلجراءات ا العا
يا تـوقفة سـيمـا الدوري االنـكليـزي واالسبـاني واإليطالي األشـهر عـا ا
شاهدة سوف والذي يتابع من اكـثر سكان الـعالم .. فضال عن كـون ا
ال تـقــتـصـر عـلـى مـحـبي كـرة الــقـدم .. فـان ديـربي الــرور يـحـمل طـابع
ا بلغته االجراءات ومعنى اخر تترقبه الـبشرية جمعاء في حتدي كـبير 
الطبية احلـكومية والوقـائية في التصـدي لكورونا وما سـيفتحه الديربي
من إمكانية اكمال لـبقية الدوريات بل لنـشاطات اإلنسانية االوسع التي
قد يلحقها اطالق عنـان الطموحات حدا تفتح به شـهية قريحة االمنيات
بــكل مـطــاراتـهـا ومــدنـهـا الــسـيـاحــيـة ولـو بــلـمـسـات
وخــطــوات مـحــددة لــكـنــهــا مـلــمــوسـة وتــبــعث عـلى
االطـمـئــنـان وتـشـجع الـنـاس عـلـى الـتـنـفس عـمـيـقـا
وت مـن فايـروس صـغـير وقع بـعيـدا عن خـشـيـة ا

العالم على شفير الهاوية..

ابوابـنا مفتـوحة للـجميع وتلـقينا
الـــكــثـــيـــر من االفــكـــار وهي قـــيــد
الـدراســة كـمــا نـتـشــاور مع كـافـة
االحتــــادات الــــفــــرعــــيـــة وادارات
ي للوصول الى االندية واألكاد
ـقبـلة والتي نظـام يراعي الـفترة ا
ســـتــضـــعــنـــا امــام الـــرأي الــعــام
نـاجــحـ او مـخـربــ خـصـوصـا
وان ارضـــــاء اجلـــــمــــيـع شيء في
غايـة الـصعـوبـة لـكنـا نـعمل وفق
نــظـام اســاسي يـخــدم كـرة الــقـدم
ــــــصــــــالح دون الــــــنـــــظــــــر الـى ا

الشخصية  
{ حـدثنا عن الـضغوطـات التي تمرون

بها?
- مــثــلــمـا يــقــال (كُلٍ يــغــني عــلى
لـياله) وجـدنـا من يـدعمـنـا وهـناك
ايضا من يرى من منظار شخصي
ال ينـاسب تـطـلـعاتـنـا الـتي تـهدف
الى وضع   كـل شيء في الــطـريق

الصحيح.
{ وهل هـنـاك من ال يرغب في الـطريق

الصحيح?
- سـأذكـر لك مـثـاال يـخص قـانـون
االنـــديـــة واالحتـــادات.. من غـــيـــر
ــمـــكن ان يــعـــمل الـــشــخص في ا
مـكـان مـختـلـف هـذه واحدة من
النـقاط التي تـزعج الكثـيرين وهو
اخلطأ في عـينه كيف يـكون عضو
هـيـئـة اداريــة في الـنـادي الـفالني
عــضــوا في االحتــاد او في احـدى
الـلـجـان اخملـتـلـفـة! هـنـا قـد تـدخل
الــعـاطــفـة وقــد تـرى قــرارات غـيـر
مـهـنـيـة تخـرج في اوقـات الـضغط
اجلماهيـري او جهات العمل لذلك
يـجب ان تـكـون االسـتـقاللـيـة لـدى
سؤول حاضرة وان ال الشخص ا
يشـغب مـنصـبـ مـعا نـحن نـدعو
ــســؤولــيـة اجلــمــيع الـى حتــمل ا
ــــصــــالح وعـــدم االجنــــرار وراء ا

الشخصية.
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{ كـثــرت االقـاويل حــول تـوقف الـدعم
الي لألندية هل هناك افكار بديلة? ا
- هــــو لـــيـس تـــوقـف بل ايــــقـــاف
العـشوائيـة والهدر احلـاصل غير
ــمـــكن ان تــســتــمــر االدارات في ا
عـــمـــلــهـــا احلـــالـي دون تـــطـــويــر
امـكانـيـاتهـا عـلى مـسـتوى تـوفـير
االمـوال عــبـر الــتـاقــد مع شـركـات
واالجتـــــاه صــــوب الـــــتـــــســـــويق
الـــصــحـــيح  ,االحتـــاد االســـيــوي
وضـمن شــروط مـنح الــتـراخـيص
ـــنع اي دعم حـــكــومي لـألنــديــة
التي لم نـرى تطـورا على مـستوى
عقلـية اداراتها هنـاك مقترح جاء
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- ا ف ب:  يـــغــيب مــدرب { بــرلــ
أوغــسـبــورغ هــايـكــو هــيـرلــيخ عن
مــبـاراة فــريــقه ضـد فــولــفـســبـورغ
الــسـبت خـالل اسـتــئــنــاف الـدوري
ــاني لـكــرة الـقـدم وذلـك بـسـبب األ
خـروجه من فـنـدق إقـامتـه في خرق
ـعتـمدة لـقوانـ احلجـر الـصحي ا
عــلـى خــلـــفــيـــة فـــيــروس كـــورونــا
ـقـرر أن يـبـدأ ــسـتـجـد.وكـان من ا ا
ـديـر الـفــني الـبـالـغ من الـعـمـر 48 ا
عـــامـــا مـــهـــمـــته الـــتـــدريـــبــيـــة مع
أوغــــــســــــبـــــورغ الــــــســــــبـت ضـــــد
فــولــفـــســبـــورغ بــعــد شـــهــرين من
الـتـوقف في الـبـونـدسـلـيـغـا بـسبب
جـائـحـة فـيـروس "كـوفـيد-."19وقال
هـــيـــرلــيـخ الــذي ذهـب إلى ســـوبــر

مـــاركت لــشـــراء مــعــجـــون أســنــان
وكـر الـبـشـرة "لـقـد ارتـكـبـت خـطأ
عـنــدمـا غــادرت الـفـنــدق" مـضــيـفـا
"حتى لو احترمت جميع اإلجراءات
الصحية عند مغادرة الفندق ولكن
لـم يــــكـن عـــــلي خـــــرق الــــقـــــواعــــد
ومغادرته مهمـا كان السبب".وتابع
"بـــســــبب هــــذا اخلــــطـــأ لـن أقـــود
احلـصـة الـتـدريـبـيـة غـدا (اجلـمـعة)
ولـن أكـــون مـــســـؤوال عـن الـــفـــريق
باراة ضد فولـفسبورغ يوم خالل ا
الـــــســـــبـت".ومـن أجل الـــــســـــمـــــاح
ــنـافــسـات الــسـبت بــاسـتــئـنــاف ا
ــــاني وعــــدت رابــــطــــة الـــدوري األ
بـاخلـضـوع الى بـروتـوكـول صـحي
صـارم يـؤطـر تـقـريبـا كل جـانب من

.وعـــ جـــوانب حــــيـــاة الالعــــبـــ
ـــاني الـــســـابق مـــدربــا الـــدولي األ
لــــــنـــــــادي أوغــــــســــــبـــــــورغ في 10
ــاضـي مـكــان مــارتن آذار/مــارس ا
شـــمـــيت الــذي أقـــيل من مـــنـــصــبه
بـــســبب الــنــتــائـج الــســيــئــة.ووقع
هيرليخ الالعب السابق لبوروسيا
دورتموند ( (2004-1995والذي اشرف
عـلى تـدريب بـعـض األنـديـة ابـرزها
بـايــر لـيـفـركـوزن ( ?(2018-2017عـقـدا
حتى عام  2022مع أوغسبورغ الذي
يـبـعـد بـفـارق خـمس نـقاط فـقط عن
ـركـز الــسـادس عـشـر الــذي يـجـبـر
صـاحبه عـلى خـوض ملـحق البـقاء
في الـــــدرجـــــة األولـى ضـــــد ثـــــالث

الدرجة الثانية.
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الــكـاتـب الـســوري صــدر له كــتـاب (طــائــرة يــزن) ضـمن
طـبوعـات أتاحـتها الـهيـئة العـامة الـسورية مـجمـوعة من ا
عرفي للكـتاب على موقـعها لعـموم القراء لـتقد النـتاج ا

لألطفال في بيوتهم .

—bMÐ bŽ—

wDOIMA « W U √

يـة العـربيـة حتدثت امس اجلـمعـة عن (طرق الـتعـليم االكـاد
والـتعلم  – اجلانب الـتطبـيقي) ضـمن دورة (طرائق التـعليم

والتعلم احلديث )التي تقام عن بعد عبر نظام عليم.

q{U  —U³'«b³Ž bLŠ√

الـتـدريـسي في كـلـيـة الـتـربـيـة لـلـبـنـات  بـاجلـامـعـة الـعـراقـية
حـاضــر  مع الــدكـتـورة نــور عـقــيل مـحــمـد في ورشــة عـمل
الـكـتــرونـيــة اقـيـمـت امس اجلـمــعـة بـعــنـوان (صــورة الـوبـاء

ي). رض في االدب العا وا

ــصـريــة  تــنــتــهي مــطـلع ـمــثــلــة ا ا
االســـبــــوع اجلـــاري من تــــصـــويـــر
مـــســــلـــســــلـــهـــا (100 وش)  مع
اخملـرجـة كـامـلـة أبـو زكـري.وبـعـدها
ـتابـعة حتصل عـلى اجـازة لتـتفـرغ 

ردود أفعال اجلمهور والصحافة العربية.

qš«œ V UÞ

الـشـاعـر الـعـراقي شـارك في األمـسـيـة  الـتي اقـامـهـا نـادي
شـعـراء الـطـبـيـعـة/ هـايـكـو األردن عن بـعـد بـعـنـوان(الـقـدس
بأعيـننا). و قـدم مجموعـة من نصوص الـهايكـو منها:(إرث/

قدسي). ال يقبل القسمة/ مفتاح بيتنا ا

أحمد زاهر 

WOŽu²K  WO{«d² ≈ WKHŠ
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ـي الـعـراقي حــاضـر في حــواريـة نـقــاشـيـة عــقـدهـا االكـاد
ملتقـى النبأ للـحوار الكتـرونيا بعـنوان (أزمة الدولـة الريعية)
متـحدثـا عن (اقتـصـاد كلي مـتخـصص في األزمات) و إدار

لتقى الباحث علي الطالقاني. احلوار مدير ا

‚U²A  XOHOł“Ë√
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بـعـد نـشـر الـنجـمـة الـتـركـيـة فـهرين
أفـج صـور لـها جتـمـعهـا بـطفـلـها
ـمـثل الـتـركي كـاران عـبّـر زوجـهـا ا
بوراك أوزجيفيت عن اشتياقه لهما
ـنـزل إلنـشـغـاله بـسـبب غــيـابه عن ا
ـؤسس عــثـمــان.وكـتب بــتـصــويــر ا
بوراك: (أشتـاق لكمـا فهريـة وطفلي
اجلــمــيل لــكـن ظــروف الــتــصــويــر
تــمـــنــعــني مـن رؤيــتــكــمـــا كــثــيــرًا
صـوركــمــا حتـقق انــتــشـارًا كــبــيـرًا
وتـصـلنـا من اجلـمـاهـير الـكـثـير من
ـوقع رسـائل احلب).واضـاف وفـقـا 
ؤسس عثمان يحصد جناحًا الفن)ا
كــبـيــرًا يــجــعـلــني ســعــيــدًا لـكن ال
سعادة تفوق رؤية ابـني يكبر بيني

وب شريكة دربي فهرية).
ويعد العمل التاريخي قيامة عثمان

الفجر:03:30
الظهر:12:06
غرب:06:57 ا
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صـنعة التـي تساعد عـلى ارتفاع ا
نسـبة السـكر في الدم مـا يزيد من
الشـهيـة ويؤدي إلى تـناول كـميات
كبيرة من األطعمة وبالتالي زيادة

الوزن. 
عجنات فتحتوي على السكر اما ا
واحلـلــيب الـدقــيق والـبــيض وقـد
تـهـدد بـاإلصابـة بـالـسمـنـة ومرض

السكري.
مـلحة أو ويؤدي تـناول األطعـمة ا
اخملــلالت إلى تــخـلـص اجلـسم من
ــاء وبـالــتـالي يــســبب الـشــعـور ا

بالعطش في رمضان.

هــنــاك بــعض األطــعــمــة
الـتي يـسـبب تـنـاولـهـا
عـلـى اإلفـطـار الـكـثـيـر
ـشاكـل الصـحـية من ا
لـذلك من األفضل لـلـصائم
جتـنــبـهـا عــلى اإلفـطــار وفـقل

وقع (هلث الين).
ــقـلــيـة اذ يـجب وتـأتي األطــعـمـة ا
االبـتـعـاد عـنـهـا  الحـتـوائـهـا عـلى
كمـيات كـبيـرة من الدهـون وأيضا
عــــلى الــــكـــثــــيـــر مـن الـــســــعـــرات
احلـراريــة مــا يـتــســبب في زيـادة
الـوزن.وكـذلك احلـال مع  األطـعـمـة
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األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.

qL(«

ـساء عـليك بـأن تكـون اكثـر حنـانا بـتعـاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.

Ê«eO*«

جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا

—u¦ «

ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا

»dIF «

اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.

¡«“u'«

مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.

”uI «

يـوم نـاجح و بــاالخص بـعــد الـسـاعـة
ÊUÞd «

ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا

Íb'«

ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.

bÝô«

الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.

Ë«b «

الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .

¡«—cF «

سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

 u(«

Âu−M «Ë X½√WO U²²  ·ËdŠ

اكـــتـب مـــرادف الـــكــــلـــمــــات والـــتي
تـتــوضع حــسب تـســلــسل احلـروف
شتـركة مع بعضـها باخر واالرقام ا
حرف من كل كلمة لتصل الى الربط

الصحيح للكلمات:
1-12= مجلة خليجية

ثلة سورية 11-17= مطربة و

16-20= صوت احلمام

19-24= يطيع اوامرهم

23-26= شجاع

25-32= رئيس جمهورية لبناني

31-40= مطرب لبناني

40-48= والية امريكية

47-55= دولة خليجية

54-60= مؤسسة عربية

59-64= تماسكه وعدم تفرقة

انقرة
‰UF « b³Ž dHE
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ـسـتقل األسـتاذ سـعد استـحق الفـنـان إياد راضي تـكر رئـيس مـجمـوعة اإلعالم ا
البـزاز بقـالدة اإلبداع والـتمـيـز من الدرجـة األولى بـاستـحقـاق وجـدارة وكمـا وصفه
البزاز بفنان الـشعب بحق واالبن البار للـعراق الذي سكن قلوب الـعراقي لقد كان
أداءه متـمـيـزا ونـبراته وتـعـبـيـراته خالـصـة صـادقـة بحب وطـنه وقـوله أريـد وطن كـما
ـتظـاهرين من قلب صـادق وأم أن مـشاهدة هـذا العـمل الدرامي من قبل يريدون ا
14.550 ملـيـون خالل 24 سـاعـة لـيس حـدثـا عـاديـا بل كـان تـعـبـيـرا حـقيـقـيـا عن
ـتـظاهـرين وشـعـارهم نـريـد وطن بـعـد أن  جتاوز تـعاطف اجلـمـاهـيـر مع مـطـالب ا
طالب اخلدميـة. ليتقـدم مطلب الشعب نـريد وطن لقد ابـكيتنا يـا اياد وال نعلم كيف ا
ذرفـنــا الــدمـوع مــدرارا ونـحـن نـشــاهـدك وانـت حتـكي قــصــتك كـطــبــيب وشـاهــدنـا
اتفـعاالتك الـصادقـة كمـا انصـفت االطـباء من ابـناء الـوطن الذين نـذروا انغـسهم من
نتفض كـما هو العهد بهم ابنـاء اوفياء للعراق وهنا البد اجل خدمة اجلرحى من ا
ـدح ال للـبزاز وال أليـاد راضي ولـكن احلق يقـال إن إياد من القـول  ليس من بـاب ا
راضي أبدع لـيضـيف إلى سـيرته الـفنـية إبـداع جديـد والـبزاز أنـصف ليـضيف إلى
بـدعـ من أبـنـاء بلـده رصـيـدا إضافي وال رعايـته واهـتـمـامه بشـؤون الـنـاس وإلى ا
ننـسى اإلبـداع في اإلخـراج والسـيـنـاريو لـيـكـون عمال مـتـكـامال أعطى نـتـائج بـاهرة

ـوذجـا ـتـظـاهـرين  ومـشـرفـة ويـبـقى شـبـاب انـتــفـاضـة تـشـرين وا
ـعـاني الــتـضـحــيـة من أجل الــعـراق اجلـديــد وحـافـزا من خالل
ـزيـد من العـطـاء واإلبداع تضـحـياتـهم لـلشـرفـاء من أبـناء الـبـلد 
وفق الله اجلمـيع على طـريق البـناء والعـمل اخمللص وحتـية لكل
اجلـهـود الــتي انـتــجت هـذا الـعــمل الـدرامي الــذي يـعـد مــفـخـرة

للدراما العراقية والعربية .

WO½UC — nz«dÞ
في يــوم رمـــضــانـي غــفت ســـيــدة بـــعــد
صالة الــعــصـــر ولم تــصــحى إال قــبــيل
ـغـرب بـنـصف سـاعـة ولم تـتـمكن أذان ا
أن جتــهـــز شـــيــئـــا لإلفـــطـــار. ولم جتــد
أمــامــهــا إال الــعــدس فــطـبــخت قــدر من
حــســاء الــعـــدس عــلى الــســريع  مع إن

زوجها وأوالدها يكرهون العدس.
ووزعـت عـلى اجلـيـران  سـبـعـة صـحـون
عـدس.. وعـادت لهـا صـحونـها كـلـها من
اجلــيــران مـــلــئــيـــة بــاطــعـــمــة مــتـــنــوعــة
كــالـســمـبـوســة وحـسـاء الــفـطـر وكــنـافـة

وقطايف وشاورما ومقبالت.

اللـهم اكـفـنـا بحـاللك عن حرامـك واغنـنـا بـفـضلك عن
من سواك .

والـلـهم إنـا نـسـألك من فـضـلك إنـك أنت الـوهّاب .
الــلـــهم يــاذا اجلـالل واإلكــرام نــســـألك الــتـــوفــيق

والرشاد.

طـرب الـتـونـسي لـطـفي بـوشـناق الـشـاعـر الـعـراقي يـنـشـد ا
نشيدا من تأليفه.
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صري كشف في لقـاء تلفزيـوني انه تعرض إلصابة مـثل ا ا
شاهد فـي مسلسل خطـيرة في يده خالل تـصوير إحـدى ا
شـهد حتى وقف وأكمـل تصويـر ا (البـرنس) وأنه استـغل ا

يظهر كل شيء بشكل طبيعي.

ــــغـــني ا{ وتــــاوا (أ ف ب) - اعـــتـــذر ا
الـــكــنــدي بــراين آدامـــز بــعــد ردود فــعل
ـعـاديـة عـنـيــفـة واتـهـامـات بـالـعـنـصـريـة ا
لـلص بسـبب منشور عـلى حساباته في
وسـائل التواصل االجتـماعي حول الوباء
الـذي أجبره على إلـغاء عروضه في لندن
هـذا األسبوع.وأصدر مغني (كاتس اليك
إي نــايف) بـيـانـا قـدم فــيه (اعـتـذارا لـكل
مـن شعر باإلساءة جراء تغريدتي ) وأكد
(أنــا أحب كل الــنـاس).وكــان آدامـز قـال
فـي مـنـشـور عـلى تـويـتـر وإنـسـتـغـرام إن
ـقرر أن يـحيـيها (حـفالته الـتي كان من ا
فـي قاعة رويال ألـبرت هال ألـغيت بسبب
أكـل اخلفـافيش وأسـواق بـيع احليـوانات
وأوغــــــاد جــــــشــــــعــــــ يــــــصــــــنــــــعــــــون
الـفـيـروسـات).وتـابع (الـعـالم كـله مـتوقف
اآلن نــاهـيك عن اآلالف الـذين عـانـوا من
هـذا الفيروس أو ماتوا بتداعياته) داعيا
الـــــصــــيــــنـــــيــــ إلـى أن (يــــصـــــبــــحــــوا
).وفـي حــ أشــادت جــمــاعـات نــبــاتــيــ
حـقـوق احلـيوان بـدعـوته إلى الـتوقف عن
أكـل الـلـحـوم فـسـرت مـجـمـوعـات أخرى
ــغــني عــلى أنــهــا مــعــاديــة تــعــلــيـــقــات ا
ي غـو من اجملـلس .وقـالت ا لـلــصـيـنـيـ
الـــوطــني الــكـــنــدي الــصـــيــني لـــلــعــدالــة
االجــتـمـاعـيـة لـوكــالـة فـرانس بـرس (هـذا
تــــصـــرف غـــيــــر مـــســـؤول وعــــنـــصـــري
جــدا).وأضـافت (إنه أيـقـونــة كـنـديـة وهـو
عـادية لـلص يـشعل نـيران العـنصـرية ا
ويــســـاهم في زيــادة الــتــهـــكم الــبــغــيض
والــتـعـديــات اجلـسـديــة عـلى الـصــيـنـيـ
واآلســـيـــويـــ في كـــنـــدا والـــعـــالم).وفي
اعــتــذاره أوضح آدامـز (لــيس هــنـاك أي
عــذر لـــتــغــريــدتي أردت فــقط أن أضيء
ـعـامـلــة الـقـاسـيـة والــرهـيـبـة الـتي عــلى ا
تـتعرض لها احلـيوانات في تلك األسواق
الـتي يحتمل أن تكـون مصدرا للفيروس

والترويج لألنظمة الغذائية النباتية).

ـســلـسل (قــيـامــة أرطـغـرل) مــكـمـال 
ــــدة  5مــــواسم الـــــذي  عـــــرضه 
مـتتـالـيـة وتمـكن من حتـقـيق أرباح
كبيرة وحقق نسب مشاهدة ضخمة

. الي تقدر با

bFÐ UNð—u  dAMð «dÐuý

w eM*« d−(« …—œUG

بريانكا شوبرا

ية لـ ـنظـمة الـصحـة العـا الـفنــية 
كـوفـيـد 19 مـقــدمـة مـعـلـومـات إلى

جمهورها عن فايروس كورونا.
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{ نــيــودلـهي  –وكــاالت - نــشـرت
الــنــجــــــــــمــة الــهـنــديــة بـريــانــكـا
شـوبـرا صـورة من أول خـروج لـها

مـــن منزلـها بعـد شهرين من
ـــنــــزلي بــــســـبب احلـــجــــر ا

فايروس كورونا.
وظــــهـــــــــرت شــــوبــــرا وهي
تــرتـدي كـمـامـة من الـقـمـاش
وعـلــقت عـلى الــصـورة عــبـر
حـسـابـهـا اخلـاص عـلى احـد
مواقع التواصل االجتماعي:
(أول خروج منذ شهرين).
وكـــــــــانت شوبرا قد نشرت
ديـر العام مؤخـرا إتصاالً بـا
ـيـة ـنــظـمــة الـصـحــة الـعــا
تــــــــيـــــــــدروس أدهــــــــانــــــــوم
غـــيــبـــريــســـوس والــقـــائــدة

ألبـومها اجلـديد). وكـتبت إلـيسا في
صفـحتـهـا اخلاصـة على أحـد مواقع
التواصل اإلجتـماعي (ماذا عن طرح
أغــنـــيــة من ألــبـــومي اجلــديــد خالل
ـقبـلـة لالحـتـفال بـالـعـيـد ما األيـام ا
هي األغنـيـة التي تـريـدون االستـماع

إليها?).
وكـــانت إلــيـــســا قــد كــشـــفت أيــضــاً
تـفـاصـيل جـديـدة تـتـعـلق بـألـبـومـهـا
نتظر وقالت: (التباعد اإلجتماعي ا
ح اإلحـتفـال بـتسـجيل آخـر أغنـية
من األلـبـوم بـعـد أربـعـ يـوماً عـلى
الــتـأجـيـل بـســبب فـيــروس كـورونـا
ــكــنــنـا األلــبــوم أصــبح جــاهــزاً و

أخيـراً القول أنه
ســيـكــون هــنـاك
شـيـئـاً إيـجـابـيـاً

في 2020).
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طربـة اللبـنانيـة إليسـاأنها كشفـت ا
ـناسـبة (حتـضّر مـفـاجأة حملـبـيهـا 
عيـد الفـطر وهي طـرحهـا أغنـية من

إليسا

ســاعـتــ حــسب قــول يـوســو نـدور
ــفـاجــآت. وقـال الــنـجم الــذي وعـد 
الـسـنـغــالي الـذي يـخـضع إلجـراءات
حــجـــر في دكــار (اتـــصل بي أمــوبي
مفـيـغي (إعالمي ومـنتج كـامـيروني)
وقــال لي: إفـــريــقــيــا في حــاجــة إلى

التواصل في ما بينها. 
إنه شـــــرف لي أن أكــــون راعي هــــذا
احلدث). وسيكون هذا احلدث أيضا
فـرصــة لـتـحــيـة ذكـرى مــغـني اجلـاز
الـكامـيـروني مانـو ديـبانـغـو وعازف
الـدرامـز وكـاتب األغـاني الـنـيـجـيري
تـوني ألــ يـجب أن نـبـقـي الـشـعـلـة
مـــــضـــــاءة).وســـــتــــبـــث احلـــــفـــــلــــة
االفتـراضـيـة في وقت الذروة مـجـانا
عــلى مـواقع الــتــواصل االجـتــمـاعي
وبشراكة مـع إذاعة (آفريكـان يوني

برودكاستينغ).

{ بـــاريـس (أ ف ب) - ســـيـــجـــتـــمع
حــوالى مــئـة فــنــان وشـخــصــيـة من
إفــريــقــيــا في 25 أيــار عــلى مــواقع
التواصل االجـتماعي (لـرفع مستوى
الوعــــي بـوباء كـوفيد 19 والتفـكير
في مرحـلـة ما بـعد فـايروس كـورونا
ـــســتــــــجــد) وفق مـــا قــال مـــنــظم ا
احلـدث يـوسـو نـدور لـوكـالة فـرانس

برس.
ومـــشــروع "وان" (وورلـــدوايــد آفــرو
نــتــوورك) الـذي جــرى تــنــظـيــمه من
ي مـفـتـوح أجل يـوم إفـريـقــيـا الـعـا
أيـــضـــا ألســـمــاء بـــارزة من احملـــيط
الـهـنـدي ومـنـطـقـة الـبـحـر الـكـاريـبي

 . واألميركيت
ــبـادرة طـوال الـيـوم عـلى وسـتـبث ا
الشـبكـات االجـتمـاعيـة مع وسم #أنا
ــدة وان وســيـــتـــخـــلــلـــهـــا عـــرض 

اجلمـيع  الـيوم بـأخبـار جائـحة كـورونا
ــواطن الــعــربي يــواصـل عـرض اال ان ا
ومـشــاركـة بـعض األغــاني الـرمــضـانـيـة
ـــشـــهـــورة  عـــلى بـــروفـــايل حـــســـابه ا
الـــشـــخــــصي عـــلـى مـــواقع الــــتـــواصل
االجتماعي و االعمال  أألكثر ترديداً هيَّ
: (رمضان جانا) (مرحب شهر الصوم)
(هاتـوا الفـوانيس يـا والد) (أهو جه يا
والد) (الـصــيـام مش كــدة) (الـراجل ده
حيجـنني) (وحوي يـا وحوي) وتعـتبر
ـيـزة في تـاريخ هـذه األغـانِ أيـقـونـات 

التراث العربي تورث عبر األجيال.
ومن أشـهر تـلك األعـمـال :(الـصـيام مش
كدة) دويتو غنائي شهير ب شويكار و
ـــهــنــدس. األغـــنــيــة من الـــراحل فــؤاد ا
ـوسيقار تأليف حـس السـيد وأحلان ا
بــاإلضــافــة إلى أغــنــيـة حــلــمي الــبــكــر 
(الراجل ده هـيجـنـني) والتي تـعتـبر من
أشهر مالمح الـشهر الـكر وهي أيضا
ــهــنــدس وتــشــاركه من غــنــاء الــراحل ا
الفـنانة الـلبـنانـية الراحـلة صـباح وهذا
العمل مـن كلمـات الشاعـر حس الـسيد
ـوجي وتـشـكـو فـيـهـا وأحلـان مـحـمــد ا
الزوجـة من نكـد وطلـبات زوجـها إلعداد
أصــنـاف مــتـنــوعــة قـبل مــوعـد اإلفــطـار
وعدم رضائه عـلى كل ما تطـبخه.وهناك
اغـنيـة (رمـضـان جانـا) لـلـمطـرب مـحـمد

ـــطـــلـب من كـــلـــمـــات حـــســـ عـــبـــد ا
ـوسـيـقـار مـحـمود طـنـطـاوي وأحلان ا
ـصـري حـلمي ـلـحن ا الـشريـف وأكد ا
بـكر في أحـد لـقـاءاته التـلـيـفزيـونـية أن
(أغــنـيــة رمـضــان جـانـا مــازالت بــاقـيـة
بــيـنـنــا طـوال هـذه الــسـنـوات لــكـونـهـا
أغـــنــيــة شـــعــبــيــة خـــرجت من احلــارة
ـــصــــريـــة) مــــوضـــحــــا أن (األغـــاني ا
الـــشـــعــبـــيـــة هي أرقى انـــواع الـــنــظم
وستظل راسخة في وجدان الشعوب). 
ـرح تلك الفرقة  وقدمت فرقة الثالثي ا
الــنــســـائــيـــة الــتي ظـــهــرت فـي بــدايــة
اخلــمـــســيـــنــات وتـــكــونت مـن ســهــام
توفيق سـناء الـباروني صفـاء لطفي 
أكثـر من أغنـيـة عن شهـر رمضـان منـها

وحوي يا وحوي و أهو جه يا والد  .
 اما اغنية (مـرحب شهر الصوم مرحب
) فـــــهي من غـنـاء وأحلـان الـفـنـان عـبد
العزيز مـحمود وكلـمات الشاعـر محمد
عــلي أحــمــد وغــنــاهــا فـي عـام 1966 
ويــقــول فـيــهــا: (مـرحـب شـهــر الــصـوم
مــرحب لـــيـــالــيك عـــادت بـــأمــان بـــعــد
انــتــظــارنـــا وشــوقــنــا إلـــيك جــيت يــا

رمضان).
وتتـغزل الـفـنانـة الراحـلة هـدى سلـطان
برمـضان ح غـنت (شوفـوا رمضان) 
وكــانت األغــنــيــة من كــلــمــات الــشــاعـر

œ«bŠ Ê«dHſ ≠  ËdOÐ

هـنـاك الـعـديـد من االغـاني الـرمـضـانـيـة
الــتي اعــتــادت الــقــنــوات الــفــضــائــيــة
ـهـا طـوال ايـام الـشـهر واالذاعـيـة تـقـد

الفضـيل برغم مرور سـنوات طوال على
تـألـيف كـلــمـاتـهـا ومن ثم غـنـائـهـا فـهي
ـــشـــاهــد مـــحــبـــبـــة لـــدى اجلـــمــهـــور ا
ــســتـمع .وعــلى الــرغم من إنــشــغـال وا

محمد عـلي أحمد وأحلان مـحمد ضياء
وتـقـول فـيـهـا: يـا والد حـارتـنـا اتـلـمـوا
اتـلـمـوا شـوفـوا رمـضـان شـوفـوا خـفـة
دمه بر وتقوى مدفع يضرب طبلة في
عز اللـيل بتطـوف على حسـها األحباب

يتلموا .
طرب مـحمد فوزي فـقد تناول في  اما ا
أغنيـة (هاتوا الـفوانيس) الـفرح بقدوم
رمضان ويقـول فيها (هـاتوا الفوانيس
يا والد هاتوا الفوانيس.. هنزف عريس
يـــا والد هــيـــكــون فــرحـه تالتــ لـــيــلــة
هـنغـني ونـعمل هـلـيلـة). وكتـب الشـاعر
ــصـري فــؤاد حــداد ربـاعــيـة غــنـائــيـة ا
سـحـراتي التي حلـنـها سـيد مـكاوي ا
وكـان هــذا الـعـمل خــيـر ونـيس لــلـيـالي
رمــضــان بـالــدق اخلــفـيـف عـلى طــبــلـة
سـحـراتي يقـول اصـحى يا نـا وحّد ا
الدا الـسعي لـلـصوم خـير من الـنوم
دي لــيـالـي سـمــحـة جنــومـهــا سـبــحـة
ــتـــابــعــ . ويالحظ ا اصـــحى يــا نـــا
للشأن الفني إن هنالك ابتعاد للمطرب
عن تقد أغاني رمضانية جديدة خالل
هـذا الـعـام ويـرجح الـبـعض انه بـسـبب
انــشـغــال الــشـعــوب الــعـربــيـة واإلعالم
بــجـائــحـة كــورونـا وأخــبـار اإلصــابـات
والــضـحـايــا وطـرق الــوقـايــة وااللـتـزام

نزلي . باحلجر ا

طلب طرب محمد عبد ا ا
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