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صـدمت االسـتـقـطـاعـات الـكـبـيرة
الــتي فـرضــتــهـا احلــكـومــة عـلى
ــتـــقـــاعـــدين الـــعـــوائل رواتـب ا
الـعـراقـيــة حتت مـسـمى ضـريـبـة
دخل فـيـما اكـد مـتـقـاعـدون انهم
فوجئـوا امس بحجم االسـتقطاع
ـــئــة من الــذي وصل الى  15بــا
الـراتب مـعـربــ عن اسـتـيـائـهم
الشديد من االجـراءات احلكومية
الـتي تــسـتـهـدف هــذه الـشـريـحـة
الــتـي افــنت عــمـــرهــا في خــدمــة
الوطن. وقـال متـقاعـد لـ (الزمان)
امس (بـعـد طـول انـتـظـار وتـأخر
فـي صـــرف الــــراتـب الى الــــيـــوم
العاشر من الشـهر ورضينا بذلك
ولم الـــصــــدمـــة كـــانـت عـــنـــدمـــا
تـــســـلـــمت الــــراتب) مـــضـــيـــفـــا
(تـوقـعت حــصـول اسـتـقـطـاع في
راتبي ولكن ان يصل االسـتقطاع
ـــئـــة فــــهـــذا مـــا لم الى  15 بــــا
اتوقعه ولم يـدر في بالي في يوم
من االيـام) مـضـيـفـا ( غريـب امر
حــكـومــاتــنـا فــهي تــسـارع نــحـو
الـضـعــيف والـشـرائح الــتـعـبـانـة
وتــــفــــرض عــــلـــــيــــهم اجــــراءات
واحــكـامــا مـا انــزل الـله بــهـا من
ســلــطــان). وقــال مــتــقــاعــد آخــر
(نــــحن فـي االصل كــــنــــا نـــغــــلي
ونــشـعــر بـاســتـيـاء بــالغ لــتـأخـر
صــــرف رواتـــبـــنــــا بـــرغم وعـــود
رئيـس هيـئة الـتـقاعـد احـمد عـبد
اجلـلـيل بـصـرفـهـا مـنـذ االسـبوع
اضي ثم وعد ان يكون الصرف ا
ـاضـيـ يـوم األحـد أو االثــنـ ا
ولم نــتــسـلم الــراتب) مــتــسـائال
(هل يـــدري هــؤالء الــذيـن افــتــوا
بــفــرض هــذا االســتــقــطـاع كــيف
عـاشـية ـتقـاعـد امـوره ا يـسيّـر ا
وحجم االحراج الذي يواجهه كل
يـــوم امــام  افـــراد اســرتـه الــذين
يــجــد نـفــسه عــاجــزا عن تـلــبــيـة
مـطالـبـهم وسد نـواقـصـهم فضال
ــتـطــلـبـات عن وجــوب تـســديـد ا
االخـرى). وتــابع (ال يـحــدث مـثل
هــذا االمـــر اال في الـــعــراق وهــو
تـــعـــويض ســـرقــات الـــفـــاســدين
بــاسـتــقــطـاعــات عــالـيــة لـرواتب
ــتــقــاعـــدين  فــهل ان قــطع 15 ا
ـئـة امــر سـهـل) مـضـيــفـا انه بــا
ـتـقــدمـة تـبـدأ (حـتى فـي الـدول ا
االستقطاعات  بارقام غير مؤثرة
ــئـــة الى 3 تــتــراوح ربـ 1 بـــا
ئة وبعدها تزيد  اما ان تأتي با

وتستقطع نسبـة عالية جدا فهذا
يعد ظلمـا وجورا) متسائال (أما
 كـــــان من االفــــضـل اســــتــــعــــادة
ــنـهــوبــة من اصــحـاب االمــوال ا
ـزدوجـة والهـارب اجلنـسـيات ا
خارج الـعـراق?). وضـجت مواقع
الــــتــــواصل االجــــتـــمــــاعي امس
غـــضــبــا وتــصـــاعــدت الــدعــوات
لـــلــخــروج بـــتــظــاهـــرات عــارمــة
ـــوظــــفـــ الــــذين ـــشــــاركــــة ا
ســيــنـالــهم االســتــقـطــاع ايــضـا.
ــدنــيـون ــتــقــاعــدون ا وتــســلم ا
والــعــســـكــريــون امس رواتــبــهم
باسـتـقـطاعـات تـراوحت ب 10
ـن يــبــلغ راتــبه  600 ــئــة  بــا
ن يبلغ ئة  الف دينار  و11 با
راتبه   700 الف ديـنار و   12
ن راتبه 800 الف دينار ئـة  با
ــئـــة  اذا كـــان الــراتب و  13بـــا
ـئــة لـلـراتب  900 الف و 14بـا
ــئـة  950 الف ديــنـار  و 15بــا
ـن راتــبـه مـــلـــيــون ديـــنـــار ولم
يــشــمل بــاالســتــقــطـاع مـن يـبــلغ
لـراتــبه 500 الف ديــنـار او اقل
مع ايقاف راتب مزدوجي الراتب
التـقاعـدي واالقـتصـار على راتب
رب االســـرة حملــتـــجــزي رفـــحــاء
وقـطع الـراتب عن افـراد الـعـائـلة
. ولــفت خــبـيــر الى ان ــتــبــقــ ا
ـتـضـمن (قـرار مـجـلس الـوزراء ا
اسـتـقــطـاع الـرواتب صـدر في 7
حزيران وجرى تقـصد في تأخير
ـتـقــاعـدين لــيـتم صـرف رواتـب ا
اجراء االستـقطاع وهـذا ال يجوز
اطالقا الن التقاعد عادة يدفع في
االيـــــام الـــــثـالثـــــة االولى مـن كل
شهر) موضحا انه (حينما جرى
التـأخيـر  الـتنـفيـذ بأثـر رجعي
وهــــذا يـــخـــالـف روح الـــقـــانـــون
ويـــؤكـــد بــطـالن االســتـــقـــطــاع)
واضــــــاف انه (عــــــلى الــــــرغم إن
ــتــقـــاعــدين غـــيــر مــشـــمــولــ ا
بالـضريـبة وفق قـانون الـضريـبة
ومع ذلك تـــــوجـــــد ســــمـــــاحــــات
ضــريـــبــيــة  لــكن يــبــدو انــهــا لم
حتـسب عـنـد االسـتـقـطـاع). واكد
خـــبـــيـــر آخـــر ان ( هـــنــاك خـــلال
واضـــحـــا وكــبـــيــرا فـي تــنـــظــيم
واســــتـــثـــمـــار امـــوال صـــنـــدوق
تـقاعـدين يـفرض تـشكـيل فريق ا
مالي خبـير  مـتخصص لـلوقوف
عـلى واقع حـال وحتـلـيل حـساب
صندوق الـتقاعـد العام واين هي
ـــــــــتـــــــــراكـــــــــمــــــــة االرصـــــــــدة ا
ـنــتـظــمـة من واالســتـقــطـاعــات ا

ـــوظـــفـــ وهل تـــوجـــد رواتـب ا
حـــســـابـــات دائـــنـــة او مـــديـــنـــة
واالبــتــعـــاد عن تــشــكــيل  جلــنــة
حكـومـية بـتخـصـصات مـتنـوعة)
وضوع مـتعلق مشيـرا الى ان (ا
بـركن اسـاسي من اركـان الـنـظـام
ــالي ويــنــبــغي الــتــعــامل مــعه ا
سـؤولـية عـالـية وبـصـرامة مع
ضـــرورة الــوقـــوف عــلى نـــتــائج
حتـلــيل الـصــنـدوق بـشــكل مـالي
مكنة محاسبي رقـاب بالسرعـة ا
حتـقــيــقــاً لــلــمـصــلــحــة الــعــامـة
والحكام السيـطرة  على صندوق
التـقاعـد العـام). ولفـتت اخلبـيرة
االقتصادية فاختة الشيخلى الى
بطالن اصدار قرار فرض ضريبة
دخل على مواطن معـفي منها
بــقـانــون نـافــذ وال يــكـون ذلك اال
بــتـشــريع قــانــون. واوضـحت ان
الـقانـون رقم 23 لـسـنة  1980
الـــذي ال يــزال ســاريــا يـــتــضــمن
اعـفـاء  الـرواتب واالجـور وكـافـة
ــكــافــآت الــتي اخملــصــصـــات وا
يــتــقــاضـاهــا مــنــتـســبــو الــدولـة
والـقـطاع االشـتـراكي ومـنـتـسـبو
الــقــطــاع اخملــتــلط  من ضــريــبـة

الدخل. ووصف خبيـر  استقطاع
ـتـقـاعـدين بـأنه (سـابـقة رواتب ا
خـــطـــيــرة لـم حتــدث  فـي تــاريخ
العراق)  وتابع ان (خفض راتب
ــــتــــقــــاعــــد الــــكـــلـي بــــحــــجـــة ا
اسـتـقـطـاعات ضـريـبـيـة مـخـالـفة
قــانــونــيـة حــيث ال يــوجــد ســنـد
قانوني لفرض ضريبة دخل على
ـتـقـاعد او مـكـافـاة نـهـاية راتب ا
ادة 7 خدمته) مـشيرا الى ان (ا
من قـانـون ضـريـبة الـدخل تـنص
على مـا يلي: تعـفى من الضـريبة
ـتقـاعـدين او عيـالهم مدخـوالت ا
ــصــادر اخلــلـف الــنــاجــمــة من ا
االتــــــــــــــــيــــــــــــــــة:-أ.الـــــــــــــــــراتـب
كـافاة الـتقـاعدية. التـقاعـدي.ب.ا
ج.مـــكـــافــأة نـــهـــايــة اخلـــدمــة.د.

رواتب االجازات االعتيادية).
واعــــرب خــــبـــيــــر عن اســــفه ألن
(تـــكـــون اول خـــطـــوات اإلصالح
ـزعوم غـيـر مـبنـيـة عـلى أساس ا
ا تـخالـفه) وتساءل قانـوني وإ
(هل يــجــيـز اإلصالح لــلــقـائــمـ
عـلى مـقـدرات البـلـد ان يـخـالـفوا
القـانـون  فقـد أعـفى القـانون رقم
113 لــــــســــــنــــــة  1982رواتب

ــتـــقـــاعـــدين ومـــكــافـــآتـــهم من ا
الـــضــريــبــة كـــمــا  لم يــصــدر اي
قـانــون يـتــعـارض او يــلـغي هـذا
اإلعـــفـــاء )  مـــضـــيـــفــا (قـــيل ان
السند القانوني لهذا اإلجراء هو
قرار مجلس قيـادة الثورة النحل
رقم 11 لـسـنة  1995 فـإذا كان
نح هذا صحيحا فان القرار لم 
الـيـة فرض ضـريـبـة على وزيـر ا
ا منح مصدر معـفى باألصل وإ
ـالـية إلـغـاء االستـثـناءات وزير ا
عن مصادر خـاضعة باألصل و
إعــــفــــاؤهـــــا) مــــتــــســـــائال (أين
الـسـمـاحات الـقـانـونـيـة والـسـعر
الــضــريـــبي وهل  الــغــاؤهــمــا
ايـضـا واين هـيـئة الـضـرائب من
هــذا الــتـخــبط) وتــابع (كــان من
فروض بهيئة التقاعد االمتناع ا
عـن تـــطــــبـــيق االوامــــر اإلداريـــة
اخملالفة للقانون  وحماية من هم
حتت مظـلتـها والـدفاع عـنهم الن
ـســؤولـيــة األخالقـيـة تــفـتـرض ا
عدم مخالفة النصوص القانونية
احلــاكـمـة). واكــد مـقــرر الـلــجـنـة
انـيـة أحمـد الصـفار الـيـة البـر ا
في تـــــصــــريـح إن (الــــدســـــتــــور

الـعـراقي ال يـتـيح فـرض ضـريـبـة
ـوظـفـ من دون عـلى مـرتـبـات ا
سن قــــــانـــــــون خــــــاص بــــــذلك)
مــــوضـــــحــــا أن (سن مــــثل هــــذا
الـقـانــون يـجب أن يـكـون صـادرا
عن مجلس الـنواب وكـان مجلس
الوزراء قد وافق في جـلسته اول
أمس عــــــلـى (إعــــــادة تــــــرتــــــيب
أولويات بنود االنـفاق انسجاما
ـالي واالقـتـصادي مع اإلصالح ا
الــذي تـتــبـنــاه احلـكــومـة والـذي
تـــشـــمل حــــزمـــته االولى رواتب
كــبـار مــوظــفي الــدولـة وازدواج
ــوظــفــ الــرواتب ومــعــاجلــة ا
الوهـمـي والـرواتب الـتـقاعـدية
حملـتـجزي رفـحـاء ومـا يـتـقـاضاه
ـنحلة لـلنظام موظفو الـكيانات ا
الــسـابق مـن مـرتــبـات تــقـاعــديـة
وفـق قــانـــون الــتـــقــاعـــد وضــمن
احلـــــدود الـــــدنــــيـــــا لـــــلـــــرواتب
التقاعدية) بحسب بيان نقل عن
رئيس مـجـلس الوزراء مـصـطفى
الكاظمي قـوله خالل اجللسة  أن
(احلــكـومــة تــعـمل عــلى حتــقـيق
اإلصالح الشامل الذي سيؤسس
تغيرات لواقع جديد ال يتأثـر با

ـثـابــة انـطالقــة مـهـمـة ويـكــون 
رحلـة جديدة تـضع العراق على
الــطــريق الــصــحــيح). واســتــهل
الـكاظـمي اجلـلـسـة بـاحلديث عن
الـتـحـديـات الـتي تـواجه الـعـراق
في ظل الـظـروف الــصـعـبـة الـتي
ر بها بـسبب جائـحة كورونا
ـالـيـة الـراهـنـة نـتـيـجة واألزمـة ا
ية. انخفـاض أسعار الـنفط العـا
وأكـد أن (احلــكـومـة قـريــبـة عـلى
ــعـانــاتـهم ــواطـنــ وحتسّ  ا
وهي تسـعى جـاهدة لالسـتجـابة
ــطـــالـــبـــهم ونـــعـــمل بـــأقـــصى
جهـودنا من أجل تـلبيـة تطـلعات
ـالية أبناء شـعبنـا).وقدّم وزير ا
خالل اجلـلــسـة تـقــريـرا مـفـصال
ـــــــالـي الـــــــراهن عن الـــــــوضـع ا
ـــــــــالــــــــــيـــــــــة واإلصـالحــــــــــات ا
ـقتـرحـة . وجرى واالقـتصـاديـة ا
ـالي وتـمت مـنـاقـشــة الـتـقـريـر ا
ـــوافـــقـــة عـــلى إعـــادة تـــرتـــيب ا
أولــويــات بــنــود االنــفــاق. وقــدّم
وزيــــر الـــــصــــحـــــة عــــرضـــــا عن
إجــــراءات الـــــوزارة احلــــالـــــيــــة
ستقـبلية بـخصوص كورونا وا
ــطـلـوبـة ـسـتــلـزمـات ا وتـأمــ ا
لــلـمـســتـشـفــيـات وتـعــزيـز قـدرة
التحري السريع من أجل الكشف
بـكـر عن اإلصابـات والـتشـديد ا
ـتـخذة لـتـجنب علـى اإلجراءات ا

رض. انتقال ا
ـوافـقـة عـلى وصـوّت اجملـلس بـا
مشـروع قـانون تـصـديق اتـفاقـية
جتنّب االزدواج الـضـريـبي ومنع
ــالي فــيــمــا يــتـعــلق الــتــهــرب ا
بــالــضــرائب عــلى الــدخل ورأس
ــال بـــ حــكــومــة جــمــهــوريــة ا
الــــــعــــــراق وحـــــكــــــومــــــة دولـــــة
من خـالل مــنـح إجــازة الـــكـــويت
الحقـة لـتوقـيع مـدير عـام الـهيـئة
الــعــامـة لــلــضـرائب وكــالــة عـلى
مشـروع اتفـاقيـة جتنّب االزدواج
الي الـضريـبي ومـنع الـتـهـرب ا
فــيـمــا يــتـعــلق بـالــضــرائب عـلى
ــال بـ حــكـومـة الـدخل ورأس ا
جمهـورية الـعراق وحكـومة دولة
الـــــكــــــويـت بـــــاألحــــــرف االولى
ادة 6 من استـنـادا الى أحـكـام ا
ـعاهدات رقم  35 لسنة قانون ا
ـوافــقـة 2015 . كــمـا صــوّت بــا
عـــلى إقـــرار صـالحــيـــات شـــطب
ـــوجــودات بـــحــسب الـــديــون وا
ـادة أحــكـام الــبـنــد عـاشــرا من ا
ـــالـــيــة  46من قـــانـــون اإلدارة ا
االحتادية رقم 6 لسنة 2019 .

Í—u²Ýœ dOſ ŸUDI²Ýù« —«d Ë dL(« ◊uD)«  “ËU& W uJ(« ∫ÊËbŽUI²*«

ÊU×² ù« WO ¬ œÒb×¹ rOKF² «

Î«bFI  e−×¹Ë w½Ëd²J ù«

 iOÐ_« gO−K
5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

حــددت وزارة الــتــعــلـيـم الـعــالي
والـــــبـــــحث الـــــعــــلـــــمي الـــــيــــة
االمــتـــحــانـــات االلــكـــتــرالونـــيــة
لـلـدراســات الـعـلـيـا واالولـيـة من
ـــئـــة من خالل اعـــتـــمـــاد 30 بـــا
درجة االمتحـانات النهـائية على
تـقـاريـر تــطـلب من الـطـالب و70
ــئـة عـلى درجــة االمـتـحـانـات بـا

النهائية.
ـتـحدث الـرسمي لـلوزارة واكد ا
حــــيــــدر الــــعــــبــــودي ان ( مــــدة
االمتـحـان ستـكون ثالث سـاعات
عـلى ان تكـون االسـئلـة اجـابتـها
ــكـن ان تــتــلـخـص بــســاعــتـ
وحــريــة اخــتــيــار الــوقـت سـواء
صــــبـــاحــــا او مـــســــاءً من قــــبل
اجلـامعـة مع الـتـاكيـد عـلى لبس
الـزي الـرســمي اثـنـاء االمـتـحـان
ــــنــــصـــة وحــــريــــة اخــــتــــيــــار ا
ستعمل). االلكترونية واجلهاز ا
واضــاف ان (ان تـكــون االسـئــلـة
ـصدر مفـتوح وان تكون بشكل ا
االسئلـة متنـوعة بحـيث تتضمن
الـترك وكـذلك االسـئلـة الـقصـيرة
قالية والفهمية باالضافة الى وا

الصح وخطأ واالختيارات) .
وقال ان (لـلـطالب حـقا في تـأدية
االمـتـحان الـنـهـائي بـدرجة 100
ــئـة وفق الــوزن الـذي حـددته بـا
الــوزارة في احــتــســاب الــدرجــة
ـوافـقة شـريطـة ان يـسـتحـصل ا
االصــولــيــة بــذلك مـن اجلــامــعـة

التي يدرس بها).
واشــار الى ان  (وزيــر الـتــعــلـيم
الـعــالي والـبـحث الـعــلـمي نـبـيل

كــــاظـم عــــبــــد الــــصـــــاحب وجه
بتـخصيـص مقعـد دراسات عـليا
فـي كل اخــتـــصــاص لــلـــمالكــات
الـطـبــيـة والـتـمـريـضـيـة والـفـرق
الــســانــدة لــهـــا في مــؤســســات
وزارة الــصــحـة دعــمــا وتـقــديـرا
جلهـودهم الوطنـية االسـتثنـائية
ي) فـي مــواجــهــة الــوبــاء الــعــا
مـــوضــحـــا ان (الـــوزارة وجــهت
كتابا الى وزارة الـصحة سجلت
فــيه دعـمــهـا لـلــمالكـات الـطــبـيـة
والـتـمـريضـيـة والـفـرق الـسـاندة
لها الـتي قدمت تـضحيـات كبرى

في هذه األزمة).
وأوضـح الـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــودي أن
ـعـنـيـة ـؤسـســات الـصـحـيـة ا (ا
ستـرسل األعـداد والتـخصـصات
لــــيـــتــــســــنى لـــدائــــرة الــــبـــحث
والـــتـــطـــويــــر إصـــدار ضـــوابط
الــتــقــد خــارج اخلـطــة لــلــعـام

قبل). الدراسي ا
وفـي ســيــاق مــنـــفــصل أظــهــرت
نــتـــائج تــصـــنــيف اجلـــامــعــات
ـيـة الـبـريطـاني  QS لـعام الـعـا
 2021 جامـعتي بـغداد والـكوفة
ــرتــبـة  801 من مــجــمـوع في ا
ية. وخضعت  1002 جامعة عـا
تنافسة الى معايير اجلامعات ا
مـسـؤولة عن تـرتـيب اجلـامـعات
في الــتـصــنـيف  وهـي الـســمـعـة
ــيـــة وســمــعـــة صــاحب األكــاد
الـعـمل وعــدد الـطالب بـالـقـيـاس
الى هــيـأة الــتــدريس ومـجــمـوع
عــدد االقــتـــبــاســات مـن بــحــوث
اجلـامـعـة في قـبـال عـدد أعـضـاء
هــــيــــئـــة الــــتــــدريس ونــــســــبـــة
. التدريسي والطالب الدولي
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ـنطقـة البنوك. اقدم مجـهول على اغـتيال سـيدت في وضح الـنهار 
واظهـر شريط فـيـديو الـتقـطتـه كامـرة مراقـبة اقـدام شـخص بتـوجيه
نـيـران مسـدسه الـى السـيـدتـ ومالحـقـتـهـمـا بـعـد ان الذتـا بـالـفرار
. واالختباء وراء سيارة متوقفة وافـراغ الرصاص بجسدي السيدت
كـمـا نـشــرت مـواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي صـور نــقل اجلـثـتـ الى
الطب العدلي. ولم تعرف دوافع االغتيال حتى االن. وجرت في قيادة
ـشـتـركة عـمـليـة اسـتالم وتـسلـيم  مـسـؤوليـة  نـائب قـائد العـمـلـيات ا

شتركة.  العمليات ا
نصب وقال بيان امس ان الفريق الركن عبد االمير الشمري تسنم ا
من الـفـريق قــوات خـاصـة الـركن عــبـد االمـيـر رشـيــد يـار الـله الـذي
تسنم منصب رئـيس اركان اجليش) واضاف انه (شـارك في عملية
الـتـسـنم الــعـديـد من الـقــيـادات الـعـسـكــريـة واالمـنـيـة الــشـخـصـيـات

عنية). واجلهات ا
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مــــغــــادرة  51 مـــــحــــجـــــوراً من
ـــواقع الـــراقـــدين فـي الــدائـــرة 
احلـجر الـصـحي دون ظـهـور أية
أعــراض مــرضـيــة . وقــال مــديـر
عام الـدائـرة رضوان الـكـندي في
تـــــصـــــريـح أمس الــــــثالثـــــاء أن
ــغـــادرين وهم  28 وافــداً من (ا
دولـــــتــــ أيــــران  10 وافـــــــدين
وروســـــــيـــــــا   18 وافـــــــداً و23
( مالمــسـاً حلــالـتــ مـرضــيـتـ
واضــاف ان (هــؤالء أنــهــوا مــدة
احلـــــجـــــر الــــصـــــحـي دون أيــــة
أعـراض مرضـيـة). وب الـكـندي
ـغـادرين أن (من بـ الـوافــدين ا
 15مــــواطـــنــــاً مـن مـــحــــافــــظـــة
الديوانية أمـضوا مدة احلجر ي
مــحــافـظــة الــنــجف). من جــانـبه
أوضح مـــديـــر وحـــدة األمـــراض
اإلنــتــقــالــيــة في قــسـم الــصــحـة
ــــوســــوي ان الــــعــــامــــة لـــــيث ا
(مـــغـــادرة هـــذه اجملـــمـــوعـــة من
المــسـ يـتــبـقى الـوافــدين  وا
في احلـــــجـــــر الـــــصـــــحي  372
مـحـجـوراً من بـيـنـهم  4 وافدين

من اخلارج و  368 مالمساً).

سجلت  100 اصابة.
ـتحـدث اإلعالمي لدائرة واعلن ا
صـــحــة الـــنـــجف ســـالم نـــعـــمــة
احلـــمــــيـــداوي فـي بـــيــــان أمس
األربعـاء عن تـعافى  12 مصـاباً
من فيـروس كـورونا  وقـال انهم
(غــادرو مــســـتــشــفـــيــات الــعــزل
ـصاب بالـوباء بعد اخلاصة با

أكتسابهم الشفاء التام).
وكـــشف بـــيـــان لـــدائـــرة صـــحــة
النـجف عن تسـجيل  87 إصابة
بـفـايـروس كـورونـا . مـضـيـفاً ان
(الــرقم الـكـبــيـر بـاإلصــابـات هـو
األعــلى بـاحملــافـظــة مـنـذ تــفـشي
ــديـر اجلــائــحــة األن). وكــشف ا
الــعــام لـــدائــرة صــحـــة الــنــجف
رضـــوان الــكـــنــدي في تـــصــريح
صــــحـــــفـي أمس األربـــــعـــــاء عن
إصــابـة جنـلــة الـصـيــدلي حـيـدر
رضـــوان الـــكـــنـــدي أحـــد كـــوادر
ـــنـــاذرة الـــعــام  مـــســتـــشـــفى ا
بفـايـروس كورونـا و نـقله الى
مــســتـشــفى الــعـزل لــلــمـصــابـ

باجلائحة.
كــمـا أعــلـنت دائــرة الـصــحـة عن

هي بغداد  170 تلـيـها الـبـصرة
 37تـلـيــهـا كـربالء  27 واضاف
ان (اكــــبـــــر نـــــسب االصـــــابــــات
لـلــعـنـاوين الـوظـيــفـيـة كـانت في
ــقــيــمــ الــدوريــ 122 فـــئــة ا
قيم االقدم 112 تليها فئة ا
عـلــمـا ان حـالــة عـددٍ من الـزمالء
والزميالت تـتراوح ب الـشديدة
واحلرجة   ويـتوقع ارتـفاع عدد

قبلة). االصابات في االيام ا
وفي ذي قـــــار اعــــــلـــــنت دائـــــرة
الــــــصــــــحــــــة عن وفــــــاة ثـالثـــــة
اشــــــخــــــاص  امس االربــــــعــــــاء
مــصــابــ بــفــيــروس  كــورونــا
وتــعــد احلـصــيــلـة  االكــبــر امـام
ثالث  حـاالت وفــيـات  شـهــدتـهـا
احملافـظـة في اوقات سـابـقة مـنذ
بـدايـة انـتـشـار  الـوبـاء لـيـصـبح
مـجـمــوع الـوفـيـات   بـاحملـافـظـة
ســبع وفــيــات  في نــفس الــوقت
تـــســجل مــدن احملـــافــظــة زيــادة
بــعــدد  االصــابــات  تــتــوزع بـ
عـــدد من مــدن احملـــافــظـــة حــيث
ســجـلت الــنـاصــريـة 99 اصـابـة
اضافـة الى سـوق الشـيـوخ التي

اثـنـان ونــسـبـة الـطـبـيـبـات 124
ــئـة ونــســبـة بــنــســبـة 38.8 بــا
ئة61.2 االطباء  200 بنسبـة با
واكثـر مـحافـظة بـعدد االصـابات

االطــبـاء حـصــرا في مـحــافـظـات
الــعــراق عـدا مــحــافـظــات اقــلـيم
كردستان العدد الكلي لالصابات
ــتــوفــ ـــؤكــدة  324 وعــدد ا ا

8774 والــراقــدين فـي الــعــنــايـة
ـركزة 88 ومـجـمـوع الـوفـيات: ا
426 . وكشفت نقابة االطباء في
العـراق عن اصـابة  324 طبـيـبا
بكـورونا في ارجـاء مسـتشـفيات
الــبالد. وقــالت في بــيـان تــلــقـته
(الــــزمـــــان) امس ان اثــــنــــ من
ــــصــــابــــ تــــوفـــوا االطــــبــــاء ا
بــالـفــايـروس . واضــاف الـبــيـان
(في هذا الظـرف الصحي احلرج
ـر به الــعـراق والــعـالم  الــذي 
الكــات تـــتــطـــلع االنـــظــار الـى ا
الطبية والصـحية وفِي مقدمتهم
الزمالء والزمـيالت  االطباء وهم
يبذلون قصارى جهودهم لرعاية
وانــقــاذ حــيــاة االالف من ابــنــاء
الـوطن الــذين تـعــرضـوا لـعـدوى
الــــــــوبـــــــــاء الــــــــفــــــــايـــــــــروسي
ومـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا ويـــقـــدمــون
ضاعف التضحيـات من اجلهد ا
واالبـتـعـاد عن االهل و الـتـعرض
خلـطـر االصــابـة بـالـوبـاء) واكـد
ان (نــــقـــابــــة االطــــبــــاء رصـــدت
االصـابـات الـتالـيـة لـغـايـة سـاعة
كـتـابــة هـذا الـبـيـان بـ زمالئـنـا
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
اصابـات جديـدة يتـخطى عـددها
ســـــقـف االلف وبــــــلــــــغت 1146

اصابة. 
ـــوقف الـــوبـــائي وقـــال بـــيـــان ا
الــــيــــومي ان (هـــذه االصــــابـــات
تـوزعت عـلـى بـغـداد/ الـرصـافـة:
219 وبـــــغــــداد/ الـــــكــــرخ: 149
ومـديــنــة الـطب: 114 والـنـجف:
101 والـــــــــــــبـــــــــــــصـــــــــــــرة: 62
والسـليـمانـية: 113 واربيل: 60
ودهوك: 2 وكربالء: 24 وواسط:
37 وكـــركـــوك: 17 وديـــالى: 14
وبــابل: 73 ومــيــســان: 34 وذي
ـــــثـــــنى: 7 وصالح قــــار: 99 وا
الدين: 11 واألنبار: 6 ونيـنوى:
4). واكـــد الــبــيـــان (شــفــاء 383
حــــالـــة)  فــــيــــمــــا اعــــلن عن ان
(مجـمـوع الوفـيـات بلغ امس 34
حـــالــة). وبــذلك يــبـــلغ مــجــمــوع
اإلصـــــابـــــات  15414 وحــــاالت
الشـفاء  6214 والراقـدين الكلي
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ــفـرق بــعــقـوبــة من جــهــة حي ا
مـــشــيــرا الـى انه  نــقـــلــهــا من
احدى احملـافـظات الـشـمالـية الى

محافظة ديالى). 
واضـــاف الــشـــمــري ,انه (جــرت
عمـلية ضـبط البـراميل وايـداعها
حـاضـر اصولـية في مخـازنـهم 
يدانية اضافة من قبل كوادرنا ا
الى اصـحاب الـعالقـة وتـبلـيـغهم
بـــعـــدم الـــتـــصـــرف بـــهـــا حلـــ
اشــعـارهـم من قـبــلــنـا واجلــهـات
الـقانـونـيـة رسمـيـا  فـيمـا سـيتم
ـوضـوع بـكـافـة جوانـبه عـرض ا
عــلـى الــقــضــاء  إلصــدار الــقــرار
نـاسب بـشأنـهـا). وطالب مـدير ا
بـيــئـة ديـالى (الـقــيـادات االمـنـيـة
ـــرورهــا من بـــعـــدم الــســـمـــاح 
ـواطـن السـيـطرات  كـمـا دعا ا
الـذين بـحـوزتــهم بـرامـيل مـلـوثه
اعــادتــهــا الى اصــحــاب احملالت
التي اشتروها مـنهم حفاظا على
سـالمـــتـــهم وسالمـــة عـــوائـــلـــهم
كــونــهـا تــهــدد الـصــحــة الـعــامـة
وتــســبب الــكــثــيــر مـن االمـراض
ومــنــهــا االمـراض الــســرطــانــيـة

ميتة). ا

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

كــشـــفت مـــديـــريــة الـــبـــيـــئــة في
مــحــافــظــة ديــالى عن ايــقــافــهـا
عـملـيـات بيع  بـرامـيل مـلوثه من
قبل احد اصحاب احملالت كونها
واطن ,واكدت ان تهدد حيـاة ا
القضاء سيكون الفصل  في ذلك.
 وقال مديـر بيـئة ديالى عـبد الله
هادي الشمري لــ (الزمان)  امس
انه (نـظـراً النــتـشـار ظـاهـرة بـيع
الـبــرامـيل بــأنـواعـهــا احلـديـديـة
والـــبالســـتـــيــكـــيـــة في االســواق
احمللـيـة والتي كـانت مـسـتخـدمة
سـابـقـاً في خـزن انـواع مـخـتـلـفة
ـواد الـكــيـمـيـاويـة اخلـطـرة من ا
والــتـي اصــبــحت خـــطــراً يــهــدد
ـــواطــــنـــ نــــتـــيــــجـــة حـــيــــاة ا
ياه استخـدامهـا خلزن النـفط وا
ــيــدانــيـة  فــقــد قــامـت فــرقــنــا ا
بـاالشتـراك مع الـشـرطـة البـيـئـية
واالمن الوطـني بإيـقاف عـملـيات
البيع لهذه البراميل من قبل احد
اصـحـاب احملالت الــتي بـحـوزته
والــذين يــقع مــحــله فـي الــشـارع
الـــرئـــيـــسي فـي مـــدخل مـــديـــنــة
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بـالدستور والقانـون وتطبيق القوان
ـبـاد ) الــتي جتـرم الــعـهـد االجــرامي ا
ـساس بـحـقوق مـؤكـدا (ضرورة عـدم ا
هـجرين وثوار ـعذبـ والسجـناء وا ا
قـبور) االنـتفـاضة ضـد نظـام البـعث ا
مـحـذرا من (االسـالـيب غـير الـقـانـونـية
الـتي تبعد التظاهرات اجلماهيرية عن
اهـدافـها الـوطـنيـة)  داعـيا (احلـكـومة
االحتــاديــة واحلـكــومـات احملــلــيـة الى
تـفهم حركة اجلـماهير والـتعاون معهم
واالســتـجـابــة لـهم في اطــار الـدسـتـور
والــقـوانـ الـنـافــذة). من جـهـة اخـرى
ـاليـة النـيابـية اتـهمت عـضو الـلجـنة ا
مــاجـدة الــتـمــيـمي وزيــرا في حــكـومـة
ـهــدي  بــتــحـويـل افـضل عــادل عــبــد ا
واشـهر مدرسة عـراقية في باريس الى
مــبـــنى فــنــدقي.وقــالـت الــتــمــيــمي في
ــدرسـة تــصــريح مــتــلــفــز  ان (هــذه ا
كـانت تـعتـمـد علـيهـا اجلـاليـة الـعربـية
في فـرنسـا بالتـعلـيم حتولت الى شقق
فــنـدقـيـة مـؤجـرة دون ان تـرسل امـوال
االيـــجــارات الى الــدولــة).واضــافت ان
(الـسـفـارة الـعـراقيـة في الـيـابـان تـملك
بـناية عـمالقة اال انها اهـملت ترمـيمها
الغ طـائلة في وتـعمدت ايـجار بنـاية 
طـوكيو الستخدامـها كسفارة).وتابعت

الـــتــمـــيــمي أن (مـــلف الــعـــقــارات في
اخلــارج والـداخل يــحـمل الـكــثـيـر  من
شــبـــهــات الــفــســاد وعـــلى احلــكــومــة
االسـراع في محاسبة الفاسدين لزيادة

الدخل العراقي).
W¹u¾  Èd –

ودعــا الـنــائب عــبـود الــعـيــسـاوي الى
ــئــويــة لــثـورة االهــتــمــام بــالــذكــرى ا
الـعـشـرين اخلـالـدة الـوطـنـيـه الـكـبرى
الـتي التتـكرر ذكراهـا اال بعد مـائة عام
قـادمـة. واكـد الـعـيـسـاوي نـرى اهـمـيـة
االســتـــحــقــاق الــتــأريــخي وان تــبــادر
ـــؤســـســات احلـــكـــومه واجلـــهـــات وا
ـعنيه الى وضع بـرنامج سريع يأخذ ا
بـنظر االعتـبار الظروف الـصحية التي
تــعـاني مــنـهــا الـبالد بــسـبب مــخـاطـر
انــتـــشــار وبــاء (فــايــروس كــورونــا) 
واقــامـة احـتـفـاالت رمـزيـة  مـعـارض 
بـرامج اعالمـيه  فـعالـيـات بأسـتـخدام
االنـــتــرنـــيت .   وطــالـب الــعـــيــســاوي
رئــيس مــجــلس الـوزراء بــأصــدار أمـر
ـعنية بوضع بـذلك وتكليف الوزارات ا
بــرنـامـج لـســريع  تـشــارك به عـدد من
ــؤســســات االعالمــيــة اجلــامـــعــات وا
والـثقـافـية واالجـتمـاعيـة بشـكل يتالئم
والـظروف احلـاليـة . وتوحـيد اجلـهود

ويـطـالب احملتـجـون ايضـا بـتحـويـلهم
الـى عـــقـــود اســــوة بـــبـــاقـي الـــدوائـــر
ـديريات بعد ان امضوا سنوات من وا
الـعمل في االدارة احمللـية . في غضون
ذلـك اعـلن االمـ الـعـام حلـزب الـدعوة
طالب الكي تأييده  االسالمـية نوري ا
ـتـظاهـرين الـسلـمـي وقـال في بـيان ا
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امـس ان (مــخــاوف
عــودة الـدكـتـاتــوريـة واسـالــيب حـقـبـة
الــبــعث اجملــرم مــازالت تــضــغط عــلى
احـــــاســــيـس الــــثـــــوار واجملــــاهـــــدين
ــشـرديـن  بـســبب مـا ــعـتــقــلـ وا وا
كــانـوا يـعـانــونه من تـعـذيـب وتـغـيـيب
وســجــون قل مـثــيــلـهــا في الــتـاريخ ..
لـذلك فـإن الـتـظـاهـرات واالحـتـجـاجات
ضــد مـــحــاوالت تــكــرار تـــلك احلــقــبــة
ـظـلـمة والـتـهاون مع مـجـرمـيهـا تـعد ا
ــوقف الــوطـني تــعــبــيـراً واعــيــاً عن ا
الـــعــراقي) مـــضــيــفـــا ان (الــتـــظــاهــر
ـشـروعـة ـطـالـب ا الــسـلـمي مـن اجل ا
ن يـريد امـر اتـاحه الدسـتور الـعراقي 
الـتـعـبـيـر عن رأيه ويـطـالب بـحـقـوقه).
ومــضى قـائال (ال يــسـعــنـا اال ان نـدعم
ــــتـــــظــــاهـــــرين ونـــــقف الـى جــــانـب ا
الـسـلمـي وهم يـرفـعون رايـات الوطن
ويــــدعـــون احلــــكـــومــــة الى االلــــتـــزام
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مـن رئـــيس اجلـــمـــهــــوريـــة ومـــجـــلس
الـوزارء ومجلس الـنواب باصدار قرار
يـعتبر ذكرى الثورة الـشعبية الكبرى 
ـنـاسـبـات مــنـاسـبـة وطــنـيـة اسـوة بــا
ـا لـشـهـداء واالعـيـاد الـوطـنـيـة  تـكـر
الـثـورة ولزعـمـائـها  خـاصـة العـشـائر
ن لبوا نداء الوطن وفتوى الـعراقية 
ـرجعية الدينية وقتها  للخالص من ا
االحــــتالل الــــبــــريــــطــــاني وحتــــقــــيق
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تتـداول وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي الكثير من األخبار عن عزم
ـوظـفـ لسـد الـعـجز حـكـومة مـصـطـفى الـكاظـمي اسـتـقـطاع نـسب من رواتب ا
ــالي الــذي تــعـــاني مــنه جــراء جـــائــحــة كــورونــا وانـــخــفــاض واردات الــنــفط ا
قـابل تنـتشـر في صفـحات الـتواصل االجـتمـاعي حالـة غضب وتداعيـاتهـما وبـا
ــوظـفــ وتـهـديــدات بـإضــراب عـام ان اقــدمت الـدولــة عـلى وفـورة بـركــان من ا

استقطاع اي مبالغ.
ورغم ان الــدولــة لم تــســعى التــخــاذ اي اجــراءات لــتــعــزيــز مــواردهــا واحــكـام
زيـد من األموال ولم حتاسب كن ان تأتـي لها بـا سبـطرتهـا على الـسبل الـتي 
مـافـيـات الـفـسـاد والـسـراق ولم تــغـلق ابـواب نـهب الـثـروات ولم تـسـعى لـفـرض
نافـذ احلدودية اال انهـا سارعت وبكل ادواتهـا للنيل وانئ او ا سيـطرتها عـلى ا
ـاذا كـلمـا تـمر الـدولـة العـراقـية ـواطن ومـصـدر عيـشه وال احـد يعـلم  من رزق ا
ـوظفـ ورزقـهم وتـقطع من بـأزمـة مالـيـة تـركض بكل سـرعـتهـا وقـوتـها صـوب ا
رواتـبـهم وال تـفـعل العـكس عـنـدمـا تـكـون في بـحـبوبـة ولـديـهـا فـائض بـالواردات

وتعمل على زيادة الرواتب ?
ـصيـبـة ان حكـومـة السـيد الـكـاظمي تـتـحدث عن طـروف مـاليـة صـعبـة ولـكنـها ا
تـســتـحــدث وزارة جـديــدة ووسـائل االعالم تــتـحــدث عن تـعــيـ رئــيس الـوزراء
ـستشـارين اجلديـد براتب مـقداره ستـة مالي ديـنار شـهرياً مع لعـشرات من ا
ـكانب ركـبات واحلـمايات وا ما يـترتب عـلى هذه الـتعـييـنات من امـور اخرى كـا
وظف الذي واحلواسـيب وووو فلماذا هـذا التناقض ولم االصـرار على معاقـبة ا
ـدارس ــولـدة وا ـلـك اال راتـبه وهـو مــوزع بـ الــطـعـام والــدواء وصـاحب ا ال 

والدروس اخلصوصية ?
وظف وتقليل فرصة ان يتـمتع بقليل من الرخاء ان حدث وال تفكر اذ مـحاربة ا

احلكومة بعشرات احللول وهي متيسرة ويعرفها اي عراقي حلل االزمة?
ـعاجلـة ظـروفـها وال وظف "حـايط نـصـيص "  ـاذا تـصـر احلكـومـة عـلى جـعل ا

جترؤ ان تمس اي فاسد امتأل كرشه بثروات البالد?
الكـثـير ال يـعـرف اين تـذهب واردات وزارات مثـل النـقل والـنفـط والداخـلـية وهي
نـافذ ـليـارات وال احد يـعرف كم يـدخل للـحكـومة من الـكمـارك والضـرائب وا با

احلدودية ?
وظف هي من حتـرك االقتصاد وعـجلته فأن على احلـكومة ان تعـي ان رواتب ا
طـاعم او مراجعـة األطباء او اخرج البس او دخول ا وظف عن شـراء ا امتـنع ا
دارس والـكليات األهـلية والـتدريس اخلصوصي وغـيرها من األمور اوالده من ا
سـيشـهد الـبلـد ركـوداً اقتـصاديـاً مخـيفـاً وسيـزيد جـيش البـطالـة اعداداً جـديدة

وبالتالي ال احد يضمن ما يفعله اجلياع والفقراء.
ـسـاس برزق اعـتـقد عـلى احلـكـومـة والسـيـد الـكـاظمي الـتـفـكـير الف مـرة قـبل ا
سـتشارين الذين لو كان األمر بأيديهم وظف وعـليه االبتعاد عن افكار بعض ا ا
وظف وقطعـوا عنهم الهواء وان اراد السـيد الكاظمي ان يضمن لسـرحوا كل ا

واطن وان يقف الى جانبه. استمرار حكومته عليه ان ال يحارب ا
وظف سبـتحملون اجلـور الذي سيقع علـيهم لكن ال ضمانة رغم ان يقـيني ان ا
لهـذا  ومتابعتي لكثير من الصفحات واجملموعات في التواصل االجتماعي انهم
ـرة وبدا الـتحـشيد لـتظـاهرات واضـرابات شـاملة وظـفون) لن يسـكتـوا هذه ا (ا
عاداة ـقبلة ان اصر بـعض مستشاري الـكاظمي  خالل االيام ا

وظف واستقطعوا جزء من رواتبهم. ا
على رئـيس الـوزراء ان يكـون حـليـمـاً وغيـر مـتسـرعاً وال
ينـقـاد خلف بـعض مـسـتشـاريه ويـكون عـدواً لـلمـوظـف
وان لم يـكن بــجـانــبـهم فــأعـتـقــد ان حـكــومـته ســتـسـقط

ا يتصور. بأسرع 

وصل حـينمـا عنون جملـريات سـقوط ا
كــتـابه الــذي صـدر عـام 2018 بــجـزئه
االول وحـــمل عــنـــوان (لــيــلـــة ســقــوط
ــوصل ومـا بـعــدهـا )حـيث صـنف ال ا
زكــريـا مـؤلــفه بـابـراز مــجـريـات االيـام
مـبرزا رؤيته في هذا الـسياق  بان هذا
الــتـدوين الـذي قـام به  لـم يـسـبـقه فـيه
احـد خصـوصا من ناحـية  خصـوصية
ــســتــقــبـــلــيــة الــوســيــطــة اهــمــيـــته ا
والــبــعـــيــدة  حــيث حتــدث عن غــايــته
ـؤلف بانه  سيـكون معـينا جـراء هذا ا
اليـــــنــــضب  لـــــكل كـــــتــــاب الـــــتــــاريخ
ـدون  والبحاث وطالب الدراسات وا
الـعـلـيـا  عـبـر مـخـتـلف االخـتـصـاصات
فـي عـلـوم الـتـاريخ  واالجـتـمـاع  وعـلم
الــنـفـس  وعـلم الــسـيــاسـة وتــطـرق ال
زكــريـا لـطــريـقـتـه في تـدوين  االحـداث
والـتي استـهلهـا منـذ يوم اخلامس من

حـــــزيــــران  مـن عــــام 2014 حـــــيث 
تـقـســيم  عـمـلـيـة الـتـدوين  لـلـمـذكـرات
بـحسب تسلسلها  الزمني بااليام وفي
واجـهة كل دفتر خـاص بالتدوين  وفي
صــفــحــته االولى  تــســجــيل  الــيـوم

الـذي قـام ال زكـريـا بـافـتـتـاحه بـتـاريخ
الـتدوين  وذكر اخر  تـسلسل لـلصفحة
االخــيـرة من الـدفـتــر  حـيث لم يـتـوقف
ـدون  عن طــوال سـنـتـ من الـتـاريخ ا
تــوثـيـق اي مـعــلـومــة  او تـســجـيل اي
خـبر او حادثـة راها ال زكريـا ضرورية
ـــا يـــصب فـي تــوظـــيـف الــوســـائل و
وصل احملـتلة ـتاحة لـعرض قضـية ا ا
ـستقبلـها وابرز ال زكريا ومـا يتعلق 
كـــافــة الـــســبل الـــتي ســـلــكـــهــا ســواء
بـاالتصـال بزهـير عبـد الرحـمن اجللبي
الـذي كان يـشغل مـنصب مـسؤول ملف
اســنــاد ام الـربــيــعـ فـي تـلك الــفــتـرة
فــضـال عن اتــصــاله بــوزيــر الــتــعــلــيم
الـعــالي  عـلي  مـحـمـد احلـسـ االديب
لــلــمــنــــــاشـدة والــتــدخل ازاء انــهــيـار
الــقـوات الـعــسـكـريــة وتـقـهــقـرهـا امـام
اخــتـراق عــنـاصــر تــنـظــيم داعش وقـد
ابـرز مـحـاورة بـيـنه وبـ االديـب الذي
قــال له بـاحلــرف الـواحـد لــيش هـذولـة
كم اش ديـسوون ويـقصد بـهما الـلي 
كـال من  عــلي غـــيــدان  وعــبـــود قــنــبــر
فـكـانت اجابـة  ال زكـريا  لـو تـرى كيف

يـــــــتــــــوسل

ـستـقـبل ويقـرأ ماسـتأتي به االيـام عـندمـا اسمـاك حسـن كم كـان يـستـشرف ا
والـعــراقـيـون اليــعـرفـون هــذا االسم رغم انـهم اكــثـر شـعــوب االرض والء وحـبـا

للحسن واحلس .
قال نـوري السعـيد جملـموعة من زعـماء حزب االسـتقالل وكـنا من فتـيان احلزب
الذي مقره على خطوات من ثانوية الكرخ التي ندرس فيها فنشر تعميم عن لقاء
نـوري الـسعـيـد بزعـمـاء امثـال مـحمـد.مـهدي كـبـة وفايق الـسـامرائي واسـمـاعيل

الغا .اذقال ..
...الذين غـلبـوا شيعـة العـراق وهم سنة في صريـ انتـو اشنون تـقارشـون مع ا
حب اهـل الـبــيت فــجـمــعــوا احلــسن واحلـســ بــاسم جــديـد لـم.تـعــرفه الــعـرب

. وهو..حسن
عـلومة نـوقشت مطلع اخلـمسينـات في تنظـيمات االستـقالل وكان مسؤول هذه ا
ـؤمن فـبل ان احلـزب في  ثـانـويـتـنـا الـطـالب الـذي.اصـبح سـفـيـرا وهـو تـوفـيق ا

تنشط تنظيمات حزب البعث وترث اغلب تنظيمات االستقالل. 
والسـبب ان الذهاب الى مقر االستـقالل شبه مستحـيل على الشباب .ومن حقك
ــقـر الــكــزب وانت في عــمـر طــالب في ان تــســأل كــيف تـقــول انك كــنت تــذهب 

ثانوية..
فاقـول كان اقـرب صديق لي في  الـثـانويـة هو الـطالب الـذي يكـبرني لـكنه رسب
فصـرنا في صف واحد اعني ابـراهيم خليل الـسعدي ابز شـقيق داود السعدي
لـيادير االم الـعام للـحزب والـذي فصل من احلـزب لقـبول ترافـعه دفاعـا عن ا
اليـهـودي شفـيق عـدس في احملـكمـة الـعـرفيـة الـتي قضت
ــســاعــدة احلــركــة بــاعــدامه لــتــحــويــله امــواال عــراقــيــة 

الصهيونية.
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االتـــصــــاالت في الـــعــــراق وذلك من
خالل االســتــفـــادة من جتــارب هــذه
البلدان وفسح اجملال امام الشركات
الـفــرنــسـيــة وااليــرانـيــة الــعـمل في

السوق العراقية) .
ŸUD  d¹uDð

وفي نهايـة اللـقائ ثـمن الشـيباني
هــذه الــلــقــاءات ووصـــفــهــا بــانــهــا
(تصب في تـطويـر قطـاع االتصاالت
ــا الـــعــراقـي وســبـل االرتـــقــاء بـه 
يــضـــمن تـــقـــد افـــضل اخلـــدمــات

 .( للمواطن
وبـــحـث وزيـــر الــــعـــمل والـــشـــؤون
االجــتـــمــاعـــيــة عـــادل الــركـــابي مع
ـصــري في الـعـراق عالء الـسـفــيـر ا
مـوسى الـوضع الـقـانـوني لـلـعـمـالـة
ـــصــــريـــة في الــــعـــراق وضـــرورة ا
تكيـيفه وفق الـقوان والـتشـريعات

ــا يــنــســجم مع تــلك الــعــراقـيــة و
القـوانـ ويـحـقق مصـلـحـة الـعراق
ــشــتــركــة مع مــصــر في مــجــاالته ا
فـــضال عـن تـــبـــادل اخلـــبـــرات بـــ
اجلــانـــبـــ في مـــجــاالت الـــشــؤون

عنية بعمل الوزارة. االجتماعية ا
ونقل بـيان تلـقته (الـزمان) امس عن
الـــركـــابـي قـــوله ان (الــــوزارة عـــلى
ـتــطـلــبـات تــصـحـيح درايـة تــامـة 
مسـار الـعمل فـي الشـركـات العـامـلة
بالـعـراق وعـلى اخلـصـوص الوضع
القانوني للعامل في تلك الشركات
ـصـريـة فضال عن ومنـهـا الـعـمالـة ا
اكـمالـهـا االسـتـعـداد لـتـنـفـيـذ حـمـلة
مـوسـعـة لـتــطـبـيق قـوانـ وشـروط
العمل في تـلك الشـركات واهمـها ما
يتعلق بتشغيل عمالة وطنية بنسبة
ـئـة مقـابل الـعمـالـة االجنـبـية 50 با

الـعـالقـات الــثــنـائــيّــة بـ الــبــلـدين
تقدّماً ملحوظاً عـلى مُختلِف الصُعُد
ــا يُــحــقّـق مــصــالح الـــشــعــبــ و
. بـحــسب بــيـان تــلــقـته الـشــقــيـقــ

(الزمان) امس. 
واسـتــقــبل وزيـر االتــصــاالت اركـان
شهـاب احـمد الـشيـبـاني السـفـيرين
االيراني والفـرنسي كال عـلى انفراد
ــقـر وزارة االتــصـاالت في مـكــتـبه 
صباح االثن وفي بـداية اللقاء قدم
الــسـفــيــران الــتــهــاني لــلــشــيـبــاني
وفـقـية والـنـجاح متـمـن لـه دوام ا

في اداء مهامه الوزارية اجلديدة.
وقال بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان
الشيباني بحث مع السفير االيراني
ايرج مـسـجـدي والـسفـيـر الـفـرنسي
شترك برونو أوبير سبل الـتعاون ا
والــــعــــمل عــــلى تــــطــــويــــر قــــطـــاع
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نـظّم محتجـزو رفحاء في ذي قار امس
إعـتـصـامـا لـلـتـنـديـد بـقـرار اسـتـقـطـاع
رواتـــبـــهم وعـــمـــدوا الى قـــطع طـــريق
دولـي. وقـــال شــهـــود عـــيـــان قـــطع ان
(احملــتـجــ قـطـعــوا  الـطــريق الـدولي
الـرابط ب الـبصرة وبـغداد احتـجاجاً
عـلى قطع رواتـبهم بحـسب ما جاء في
مـسـودة قـرار مـجـلس الـوزراء االخـير.
واصـل الـــعــــشــــرات من احملــــاضــــرين
اجملـــــانـــــيــــ فـي وزارة الــــتـــــربـــــيــــة
واحملـافـظـات امس اعـتـصـامـهم لـلـيوم
الـــثـــاني عـــلـى الــتـــوالـي أمـــام إحــدى
ـنـطقـة اخلـضـراء لـلمـطـالـبة بـوابـات ا

بحقوقهم. 
WOłU−²Š« WH Ë

ـمثـل عن ان  والـتقى وفـدا من الـبر
احملـــاضــرين و االتــفـــاق عــلى عــقــد
اجــتـمــاع بــحـضــور جلـنــتي الــتـربــيـة
ـالـيـة الـنـيـابـيـتـ ورئـاسـة مجـلس وا
ــثـــلـــ عن احملـــاضــرين الـــنـــواب و
.  وخـــرج الـــعـــشـــرات من اجملـــانـــيـــ
مــــوظـــفي االجـــر الــــيـــومي في االدارة
احملـلـية بـكربالء في وقـفـة احتـجاجـية
امـام مبنى احملافـظة للمـطالبة باطالق
ــتـــأخــرة مـــنــذ 7 اشـــهــر. رواتـــبــهـم ا
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d¼UEð» ∫ جانب من تظاهرات  ذي قار تطالب بعدم الغاء رواتب رفحاء

فـضال عن تـطــبـيق قـانــون الـتـقـاعـد
والضمان االجتماعي للعمال).

 واضاف ان (هنالك قواسم مشتركة
كثيرة بـ العراق وجمـهورية مصر
الشقيقة ضمن عالقة تاريخية حتتم
عـلى اجلـانــبـ الـعـمـل حتت مـظـلـة
مـتـكافـئـة مـن خالل تـبـادل اخلـبرات
وعـــلـى اخلـــصــــوص مـــا يــــتــــعـــلق
باحلمـاية االجتـماعيـة وحقوق ذوي
ـــواضـــيع االعـــاقــة وغـــيـــرهـــا من ا

االجتماعية. 
صري عن من جهته اعرب السفير ا
استعـداد بالده للتـعاون مع الوزارة
وتـــــقــــد الـــــدعـم الالزم جلـــــمـــــيع
ــواضــيع الــتي  طــرحــهــا خالل ا
الــــلــــقــــاء الســـــيــــمــــا في اجملــــاالت
االجتـماعـيـة واالتفـاق على اخـضاع
صرية للقوان العراقية). العمالة ا

ـبـادلته ـدنـيـ   اجلـنـدي  بـاالفـراد ا
رشــاشــة بــدشــداشــة  وهــذا هــو واقع
ر الذي كانت عليه ليلة التاسع االمـر ا
عــــلـى الــــعــــاشــــر من حــــزيــــران عــــام
والـــتي اســـتـــدعت ان يـــبــكي ال2014

زكريا  من شدة انفعاله ..
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وبـــرغم مـــرور ســتـــة اعــوام عـــلى ذلك
الـــيـــوم الـــســـــــوداوي الـــذي عــاشـــته
ـديـنـة اليـلـتـفـتون ـوصل اال ان اهل ا ا
الـيه اال وهم يـستـذكرون حيـاة اغلـبهم
حتـت وابل الـقـصف وااليــام الـقـاسـيـة
الــتي عـاشــوهـا خـصــوصـا في اواخـر
فــتـرة ســيـطــرة الــتـنــظـيم ومــا ابـرزته
ـوصلية نهـارة واالحياء ا الـبيوتـات ا
ـة الـتي طـمـست وانـهـارت عـلى الـقــد
اهـلـها  قـبل ان يـتم االعالن عن حتـرير
ـوصل في نــهـايــة عـام كــامل مــديـنــة ا
ـــــوصـل رغم2017  لــــــتـــــبـــــــــــــــقـى ا
انــــقــــضــــــــــــاء كـل تـــلـك الـــســــنـــوات
تـسـتـشعـر االلم واحلـرمـان  ببـقـاء تلك
ـنـــــاطق بعـيـدة عن االعمـار واجلثث ا
قـد نتنت  وهي تـنوء حتت ثقل  تاريخ

نهار . دينة ا ا
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ـلكـون باع طويل سوف أخـتلف مع كـبار احمللـل الـسيـاسي احملـنكـ الذين 
وأيضـا أغرد في هذا اجملـال أكـبر حـتى من عـمري أنـا  وأسـبح عكـس التـيـار 
خارج الـسرب  فـأنا أتـمنى من كل قـلبي أن يـحصل الـرئيس األمـريكي احلالي
دونالـد ترامب على والية ثانيـة في االنتخابات الـرئاسية القـادمة التي باتت تلوح
في األفق ضـاربـا عــرض احلـائط عـلى الـتــوقـعـات والـتـحـلــيالت الـرصـيـنـة . من
الـتاريخ تـعـلـمت أن هنـاك زعـمـاء كثـر سـاهـموا بـعـمل نـهضـة شـامـلة لـشـعـوبهم
ورفعـوا أسم وطنهم عاليـا  كما أن هناك زعـماء قضوا على شعـوبهم وجعلوهم
لـقـمـة سـائـغـة لــكل من هب ودب وأراضـيـهم مــبـاحـة لـكل من يـشــاء كـمـيـخـائـيل
غوربـاتشوف الذي دمر االحتاد السوفـيتي العمالق أبان حكمه  وجوزيف بروز
تيـتو حاكم جمهورية يوغسالفيا االشتراكية االحتادية والتي باتت اآلن عدة دول
 وغيـرهم الكثير . أنا على قناعة أن أمريـكا برئاسة ترامب في واليته الثانية أن
تواضعة  سوف تتعرض لـضربات عنيفة أضعاف ما تتعرض حتققت أمـنيتي ا
لها اآلن  وقـد نشهد نهاية مدوية لنظام ظلم الكثير من الشعوب حتى جزء كبير
من شـعـبه هـو  ومـا زال حـتى يـومـنـا هـذا يـحـشـر أنـفه فـيـما ال
يعـنـيه . احلقـيقـة يجب أن تـقال أن الـص هي من دق أول
مسـمار فـي نعش أمـريكـا لـكي تتـمكن من الـسـيطـرة على
ـهـولـة  ي بـفـضل قـوتـهـا الـصـنـاعـيـة ا االقـتـصـاد الـعـا
بـعــدهـا تــوالت الـضــربـات بــسـبب هــذا الـوبــاء وتـبــعـاته

االقتصادية واالجتماعية التي ما زالت في بداياتها .

غالف الكتاب

صري في العراق UI¡: وزير العمل خالل لقائه السفير ا
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وقـدّم مــحـمـد الــطـاهــر تـهــانـيه إلى
ُـنـاسـبـة تــسـنُّـمه مـنـصـبه حـسـ 
وزيراً خلـارجيّـة جـمهـوريّة الـعراق
مُـــعـــربـــاً عن تـــطـــلّـــعه ألن تـــشـــهـــد
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تلـقّى وزيـر اخلـارجـيّـة فـؤاد حـس
اتـصاالً هـاتـفـيّـاً من مـحـمـد الـطـاهر

 . سيالة وزير اخلارجيّة الليبيّ

االســـتــقالل الـــنــاجـــز واقــامـــة الــدوله
الــعـراقــيـة .  وتــابع ســبق لـلــحـكــومـة
الـسـابـقـة ان اصـدرت تعـلـيـمـات بـهذا
الـشـأن لالمانـة العـامة جملـلس الوزراء
عنية استعدادا للمناسبة والـوزارات ا
ـا ورد ـطـالـبـة  الــتـأريـخـيـة  نـكــرر ا
كــأســـتــحــقــاق وطــنـي  تــعــتــزز به كل
االجــــيـــال الــــعـــراقـــيــــة عـــلـى مـــراحل

التاريخ).
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 كـلـمـا اقـتـرب الـعـاشـر من حـزيـران اال
وتــكـتظ مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي
ـوصل بــالـذكـريـات لــدى اهل مـديـنــة ا
الــتي تــلـخص مــاسـاة ذلك الــيـوم  عن
اغــلــبـهـم وهم يـرون تــقــهـقــر  الــقـوات
ـفــاجيء من االمــنــيــة وانـســحــابــهــا ا
ثـكناتها لتـفسح اجملال امام اخلارج
عن الـقـاتـون ليـبـسطـوا سـلطـتـهم على
ـــديــنــة الــتـي اصــبح فــيـــهــا كل شي ا
مـبـاحا  وسط الـصمت  واخلـوف الذي
تـغلغل في الـقلوب .. وتـكتفي االغـلبية
ــديـــنـــة  بــتـــوظــيـف مــواقع مـن اهل ا
الـتواصل الستذكـارات حول ذلك اليوم
 مـن عـام  2014الــذي  بـرز فــيه الـلـون
االســود حــيــنــمــا طــغى عــلـى ثــكــنـات
اجلــيش ومـراكــز الـشــرطـة لــيـخــرقـهـا
بــنـيــران  فـضـال عن احـراق الــعـجالت
ـنسـحـبة  تـبدو ومـخـلفـات العـنـاصر ا
ـطلـة على احملـافظات ديـنة ا اطـراف ا
الــشـمــالـيــة وكـانــهـا خــرجت من اتـون
حــرب  التـرحم بــيـنــمـا بـقــيت  اطـراف
ـة ن مــتـا ــديـنـة عــنـد حــاجـزهـا اال ا
جــراء االنـفـجـار الـرهــيب الـذي افـتـتح
نـقــطـة الـصـفـر في  اسـتـغالل عـنـاصـر
ـوقف والـتـغــلـغل الحـتالل الــتـنـظـيـم ا
اجلــانب االيـسـر  بـيــنـمـا كـان اجلـانب
ـن  ساقط عـسـكـريـا مـنـذ اخلامس اال
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وبـيـنـمـا راحت نخب مـوصـلـيـة توظف
وصليي في تلك احملن التي عاشها ا
اصــدارات تـخــتـلف رؤاهــا بـ االدبي
دينة عـاجلوا تلك فـان اثن من اهـل ا
الـوقائع بـرؤية مخـتلـفة كان من بـينهم
وصل ـديـنـة الـذي سـقطـت ا مـحـافظ ا
ـسؤولـية االكـبر جراء بـعهـده وتولى ا
ذلك  فـابرز شهادته بكتاب انيق صادر
عن احــد مــؤســســات الــنــشــر  الــغــيـر
ـتــحـدة حـامال ـمـلــكـة ا مــعـروفـة فـي ا
ـــوصل .. اثـــيل عـــنـــوان (وســـقـــطـت ا
الـنـجـيـفي  ساردا  اخلـفـايـا  والـوقائع
ــا وظـفه كــاتـبـه البـراز الــواجـهـة )ور
اخلـــاصــة بــاحملــافـظ  والــذي شــهــدت
ـــوصـل في عـــهـــده ايــــامـــا حـــالـــكـــة ا
بـاستهداف مكوناته  حيث سقط خالل
فــتـرة تــولــيه سـلــطــة احملـافــظـة ورغم
ـتـولي االول لــلـقـيــادة االمـنـيـة كــونه ا
ـسـيـحيـ وااليـزيـدي فـيـهـا  مئـات ا
خـصوصـا في حوادث اسـتهـدفتهم في
وضح النار  وامام مراى اجلميع  دون

وجـود ايـة بـوادر لـلـشـروع بـوضـع حد
لــتـــلك  احلــاالت االســتــهـــدافــيــة الــتي
سيحي بالدرجة قـلصت من حضور ا
االســـاس وارغــمــتــهم  عـــلى  اخــتــيــار
ـديـنة مـالذات امان اخـر عـنـد اطـراف ا
فـي قــرى وبـــلـــدات  مـــحــكـــمـــة االمــان
لــــلـــتـــخـــلـص من تـــلـك احلـــاالت الـــتي
افـقدتـهم احبائـهم ورفاقـهم ..وفي سفر
الــنــجــيــفي الــذي وظــفـه لــســرد قــصـة
ــوصل عــبـر ســبع حــكــايـات ســقــوط ا
ابـتداهـا باحلـكايـة االولى  التي حتدث
عــنـهــا  من خالل بـوادر الــتـنــظـيم  في
ـتـاخـمة اقالق الـقـطـعـات الـعـسـكـريـة ا
ـديـنـة  ذاكـرا من بـيـنـها عـنـد اطـرافـر ا
قـــرى وبــلــدات كــانـت فــيــهـــا قــطــعــات
اجلـيش تتـعرض  لـهجـومات مـستـمرة
من قـبل عناصر التنظيم كع اجلحش
ــثـلـث الـواقع وغــزيل  وحتــديــدا  في ا
بـــ مـــنـــاطق تـل عـــبـــطـــة  والـــشــورة
واحملـلــبـيـة  وقـد ابـرز مـحـافظ نـيـنـوى

االسبق.
ان  نــقل الـقـطــعـات وعـدم اســتـقـرارهـا
لـيـاتـي يوم  5 حـزيـران مـن عام 2014
وهــو الـيـوم الـذي مـهــد لـظـهـور داعش
وابـرازه الـتـهـديـد اجلـدي  في اخـضاع
ـديـنة لـسـلطـته فـكمـا يـورد النـجـيفي ا
بـــان هــجـــوم داعش عــلـى ســامــراء اال
مـحاولة لـلتمـويه  حيث  اعالن حظر
الـتـجوال من قـبل احملافـظة مع االيـعاز
ــــوظـــفـي ديـــوان احملــــافـــظــــة بـــاخـــذ
حــاسـبـاتـهـم  احملـمـولـة  الـى مـنـازلـهم
حتـسبـا  حلدوث اي طـاريء  وفي فجر
الــيــوم الــتـالي اي بــعــد اعالن احلــظـر
تـــعــــرض قـــاطع الـــلـــواء 6 لــــلـــجـــيش
الـــعــراقي الخـــتــراق قـــوة من تــنـــظــيم
داعـش  لــتــســتــولي تــلك الــقــوة  عــلى
ـذكورة الـهـمـرات الـعـسـكـريـة  لـلـقـوة ا
ولـم تقوم قوات اللواء باالبالغ غن ذلك
االخــتــراق لــيــقــوم عــنــاص الــتـنــظــيم
بــاسـتــخـدام الـعــجالت الـتـي اسـتـولت
دينة عـليها بتوظيفهـا للتغلغل داخل ا
واسـتـهـداف نـقـاط الـتـفـتـيش اخلـاصـة
بـعـنـاصـر الشـرطـة  ويـؤكـد احملافظ ان
مـديــر الـشـرطـة خـالـد الـعـكـيـدي انـهـار
عــلـى اثــر تــلك احلــادثــة  مــبــديــا عــدم
ــتـبـعـة في هـذا مــعـرفـته بـاالجـراءات ا
ــوقف ويــخـتــتم الــنـجــيـفـي حـكــايـته ا
االولـى بــابالغـه لــلـــقــيـــادات االمــنـــيــة
ـتـمـركـزة في بغـداد  بـسـيـطرة داعش ا
ـديــنـة فــقـام االسـدي الحــدى مـنــاطق ا
بــنـفـي االمـر  لــيـنــهي احلـكــايـة االولى

بـهذا الشـكل ثم يوالي حـكايته الـثانية
الـتي ابرز فيـها مجـريات اليـوم الثاني
مـن اعالن حظر التجوال اي في يوم 6
ـنطـقة 17 تـموز حـزيران  ومـا حدث 
من تــقــهـقــر الــقـوات االمــنــيـة فـي تـلك
ـنــطـقـة فـضال عن انـسـحـاب الـقـوات ا
ــدربـــة وهي قــوات ســوات االمـــنــيــة ا
لـيـصل في يوم  7حـزيـران ابـرز الـقادة
االمــنـــيــ  وهم كال مـن عــبــود قــنــبــر
وعــلي غــيــدان الى جــانـب  عـشــرة من
كـــبــار الـــقــادة االمــنـــيــ  من جـــمــيع
صــنـوف اجلـيش  واحـتـفـظ الـنـجـيـفي
بـــاجــابـــة رئــيس الـــوزراء االســبق  له
ــالــكي حـيـث اخـبــره  االخــيـر نــوري ا
بـان هذه الـقضـية  اليـستـطيع احملافظ
تـقـديـر ماالتـهـا وما سـيـتـمخض عـنـها
الن هــذا شـلن عـســكـري وانت شـخص
مــدني وفي احلــكــايــة الــثـالــثــة وبــعـد
اسـتفحـال تغلغل عـناصر داعش يروي
الـنجـيفي بـانه طلب من  قـائد الـشرطة
ـــنــاشـــدة قــيــادة خـــالــد احلـــمــداني 
الــعــمــلــيــات  بــاالعــداد لــهـجــوم عــلى
ـــنـــاطـق الـــتي تـــعـــرضت الخـــتـــراق ا
عـناصر التـنظيم  ولكن يـعقب الحقا
بـــان كل مــا راه  جـــعــلـه يــدرك بــان
هـنـالـك خـفـايـا وراء تـصـرف  قوات
اجلــــيش الـــعـــراقـي  فـــضال عن ان
قــيــامــهــا بـواجــبــهــا اضــحى امـرا
مــيـؤوسـا مـنه كـمــا ابـرز لـقـائه مع
الـــســـفـــيـــر االمـــريـــكي فـي يــوم 8
حـزيران  حيث اخبره السفير بانه
ـالكي  واسلوبه في يـثق بحومة ا
ـوصل الــتـعـامل مع مــا تـشـهـده ا
يــعـد االسـلـوب االمـثل ويـاتي الى
احلـكــايـة االخـيـرة  مـشـيـرا فـيـهـا
الى ان مـا عاجلته جلنة التحقيق
وصل ووسط  عشرات بـسقوط ا
االفـادا ومـئـات  الصـفـحـات التي
ســـطــرتـــهـــا جلــنـــة الــتـــحـــقــيق
انية  فـانها وفق ما افصح الـبر
عــنه الــنــجــيــفي التــمت بــصــلـة
وصل مباشرة  لقضية سقوط ا
ـــــا هي مـــــجــــمـــــوعــــة من  وا
الــتـــخــمــيــنــات والـــتــحــلــيالت
الـسيـاسيـة  التي تـهدف الرباك
الـتـحـقـيق وتشـيـتـته  اكـثر من
سـعـيهـا  لـلوصـول الى حـقيـقة

االحداث ..
امـا  الـكاتب  مـعن عـبد الـقادر
ال زكـريا فـيعد مـتفردا بـكتابه
الــــذي جــــمع فــــيــــهـــا رؤيــــته
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افــتـتح مـحـافظ  نـيـنـوى جنم عـبـد
الله اجلبـوري مركــــزا للـتشــــغيل
ســـــــيـــوفـــر 2600  فــــرصـــة عـــمل
ـــــجـــــاالت الـــــزراعـــــة وأكـــــد أن
الــتـــوظــيـف احلــكــومـي لــيس حال
ويـجب االعـتـمـاد عــلى االسـتـثـمـار
وهــــدد ثالثــــة وزراء من نـــيــــنـــوى

نعهم من الدخول للمحافظة.
وقـــــــال اجلــبـــــــوري في مــؤتـــمــر
صـحــفي  إن (احملـافــظـة افـتــتـحت
مـركـزا لـها لـلـتـشــــغـيل في نـاحـية
ـوصل والذي وانـة شمـال مـدينـة ا
سـيـسـهم فــــي تـوفـيـــــر وكـخـطوة

أولــــى 2600 فــــرصــــــــة عــــمــــل
فــــي مجالــــي الـزراعة واالنتــــاج
احلــيـــوانــــي) مـــشـــــــيــرا الى أن
ــركــز ســيــســــــهم في (افــتــتــاح ا
الـــقــضــاء عــلى الـــبــطــالــة داخــــل
احملـــافـــظـــة ويـــنــمـي من مـــعــدالت

تطويــــر القطاع الزراعي فيها).
وأفــصـح اجلـــبــوري عـن شــــــروع
الكــات الــهــنــدســـــيــة والــفــنــيـة ا
اخملـتصـة بـإعمـــــار عـشــــرة مــــن
ــــن أكـبــــــر مـذاخـر االدويـة في أ
ـوصل بـعـد خـروجـها عن مـديـنـة ا
اخلدمة منـذ أربعة أعوام والتــــي
دمــرهـــا تــنـــظــيـم داعش اإلرهــابي

ــديــنــة خـالل ســيــطـــرتــهم عــلـى ا
ـــدة إجنـــاز التـــقل عـن ســـبـــعــة و
أشـهــر مـنــوهـا بــأن مـبـالـغ إعـمـار
ـــذاخــــر رصـــدت من مــــيـــزانـــيـــة ا
احملافـظــــة خالل تـخصـيص مبالغ

تضررة). ناطق ا إعمار ا
وهـــــدد اجلـــــبــــوري ثـالثــــة وزراء
نعهم من الدخـول للمحافظة إذا
لم يــقــدمـوا خــدمــات حملـافــظــتـهم
وهـــؤالء الـــوزراء هـم كل من وزيـــر
الـــتــــجــــارة عالء أحــــمــــد ووزيـــرة
ــهـجــرين إيـفــان فـائق الـهــجـرة وا
يــعـكــوب ووزيـر الــصـنــاعـة مــنـهل

عزيز محمود اخلباز.

وشـــكـــا اجلـــبـــوري مـن (تـــعــرّض
فالحـي نــيــنـــوى إلى مــضـــايــقــات
كــبــيـرة خالل عــمــلـيــة تـســويــقـهم
لـلـحنـطة) مـبـينـا أن (الـفالح يزرع
ويـحـصــد وال يـجـد أحــدأ يـشـتـري

منه احلنطة).
واســتـقــبل وزيــر الــزراعـة مــحــمـد
كــر اخلــفـاجي رئــيس واعــضـاء
ــيــاه واالهـوار جلــنــة الــزراعــة وا
الـنـيـابـيـة لـتـهـنـئـته تـسـنـمه مـهـام
عــمــلـه بــحــضــور الــوكــيل االداري
لــلــوزارة مــهــدي ســهــر اجلــبـوري
ومـسـتــشـار الـوزارة مــهـدي ضـمـد
ديرين العام القيسي وعدد من ا

لدوائر وشركات الوزارة .
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وجـرت خالل الـلـقـاء مـنـاقـشـة عـدد
ـتــعـلـقـة بـالـقـطـاع ـواضـيع ا من ا
الــــــــــزراعـي وخــــــــــطـط الـــــــــوزارة
ـشـاريع ـســتـقــبـلـيــة في اقـامــة ا ا
الـزراعـيـة واحلـيـوانـيـة بـأنـواعـهـا
ــنـتج اخملـتــلـفــة من اجل تـوفــيـر ا
احملــلي وســد حــاجــة الــســوق من
نـتجـات احملليـة وتشـغيل االيدي ا
الــعــامــلـة وامــتــصــاص الـبــطــالـة
فـــضال عـن االســـتـــمـــرار بـــخـــطـــة
تــــســــهـــــيل اســــتـالم احملــــاصــــيل
الـــســـتـــراتــيـــجـــيـــة من احلـــنـــطــة
والــشـعـيـر واخلـضـر من الـفالحـ

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

طارات بيد حذر نائب من تسلـيم أمن ا
وزارة الداخلية بدال من الشركة االمنية
تخصصة عادا اياه جتاهال للمعايير ا
الــدولــيــة لــلــطـــيــران اآلمن قــد يــســفــر
الـــنــتـــائج عـن كــارثـــة حـــقــيـــقـــيــة ألنه
ســيــعــرض سالمــة الــرحـالت الــدولــيـة

سافرين للخطر .  وحياة ا
وقـال كـاظم فـنـجـان احلـمـامي في بـيان
تلقته (الزمان) امس ان (وسائل االعالم
ــاضـيــة مـعــلـومـات ـدة ا تـداولت فـي ا
تفيد بان وزارة الداخـلية تخطط لتسلم
ملف أمن الطيران وحـماية مطار بغداد
الـــدولي بــــدال من الـــشـــركـــة االمـــنـــيـــة
ــتـخــصـصـة G4S). مــضـيــفـا (ولـكي ا
نضع االمور بشكـل سليم امام أصحاب
الـقـرار وفي مـقـدمـتـهم رئـيس الوزراء
أود ان اذكـر ان الــعـراق كـان عـلى رأس
ـوقعة قائمة تضم 52 دولة من الدول ا
عـلى اتـفـاقـيـة شـيـكـاغـو لـلـنـقل اجلـوي

الدولي في العام 1944.
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ووقـع الــعـــراق وقـــتـــذاك عــلـى جــمـــيع
ـؤلفة من 19ملـحقاً عـاهدة ا مالحق ا
وأصـبح عــضـواً في مـنــظـمـة الــطـيـران
ـــنــظـــمــة الــدولـــيــة - االيـــكــاو وهي ا
سؤولة بـشكل مباشر عن تـنفيذ بنود ا
ــعــاهـدة ومالحــقــهـا بــالـتــنــسـيق مع ا
سـلــطـات الـطــيـران في أرجــاء الـعـالم)
ـنـظـمـة حـرصت مــشـيـرا الى ان (هـذه ا
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على عدم تـرك اي دولة خارج تطـبيقات
السياقـات التشغيـلية والرقابـة عليها).
واوضح احلمـامي ان (موضـوع حمـاية
مـطــار بـغــداد وامن الـطــيـران ال يــعـني
نشآت االخرى القيام بحماية منشأة كا
إطـالقًـا اذ ان امن الــطــيـران وواجــبـات
الشـركة األمنـية يـتضمن مـعاييـر دولية
صـارمـة وليـست اجـراءات محـلـية من
هـنـا يـنــبـغي ان يـنـتــبه اجلـمـيع من ان
حتويل مـوضوع امن الـطيران وحـماية
مـــطــار بـــغــداد الـى مــســـؤولــيــة وزارة
الــداخــلــيــة وحتــديــدا عــنــدمــا يــكــون
احلــديـث عن قــسـم حــديث الـــتــأســيس
ا هـو ايـذان بـضـرب وجتاهل فـيـهـا ا
ــعــايــيــر الـدولــيــة لــلــطــيــران اآلمن) ا
ـا تـسـفـر مــحـذرا من هـذه اخلـطـوة (ر
نـتـائـجـهـا عن كـارثـة حـقـيـقـيـة تـتـمـثل
بــفـــقـــدانـــنـــا ثــقـــة الـــبـــلـــدان األخــرى
والـتشـكيك بـإجراءاتـنا وسـنجد وزارة
الـداخلـية مـحمّـلة بـأعبـاء دوليـة ثقـيلة
وان أي خــرق امـــني يــتــســـبب به هــذا
اإلجـــراء ســيـــعـــرض سالمـــة الــرحالت
ــسـافــرين لـلــخـطـر) الــدولـيـة وحــيـاة ا
دني مـنـوها الى ان (سـلـطـة الطـيـران ا
ستجـد نفسهـا أمام مسؤولـيات جسام
سـؤولة عن تـنفـيذ بـاعتـبارهـا اجلهـة ا
ــعـايـيـر وتــدقـيق الـتــزام مـطـاراتــنـا بـا
الـدولــيـة وحتـديـدا تــنـفـيـذ مــتـطـلـبـات

لحق 17 من اتفاقية شيكاغو).  ا
ولـفت احلــمـامي الـى ان (مـطــار بـغـداد

الـدولي ظل آمـنـاً بـوجـود شـركـة امـنـية
متخصصة تشرف على تنفيذ متطلبات
عيار الـدولي القياسي امن الطيـران وا
ــلـحق اخلـاص ـنـصــوص عـلـيه في ا ا
ألمن الـطـيـران في اتفـاقـــــيـة شيـكـاغو
وظــــل آمـنـا بـفـضل وجــــــودهـا مـــــنذ
عـــام 2010 حلــــد االن في وقـت كـــانت
فــيه مــديـنــة بــغـداد هــدفـا لـالرهـابــيـ
واعمـالهم االجرامـية) مسـتدركا (ال شك
لف اننـا مع تسلـم جهة عـراقية لـهذا ا
لكن تلـك اجلهة ينـبغي ان تكـون مؤهلة
تـأهـيال دولـيـا كــامال وهـو مـا تـفـتـقـده

االن وزارة الداخلية) متسائال (هل لدى
وزارة الـــــداخــــلــــيـــــة أدنى فـــــكــــرة عن
ـلـحق 17 ألمن الـطـيران ? مـتـطـلـبـات ا
وهل لدى مـوظفيـها مـؤهالت دولية من
مــنــظــمــة الــطــيــران الــدولــيــة االيــكــاو
كـمـفـتش طـيـران ? وهل هي قـادرة عـلى
الــنــهــوض بـهــذا الــعــمل ?وهل لــديــهـا
الـقدرة عـلى تـغـطـيـة بولـيـصـة الـتـأم
الدوليـة التي ال تقل عن 8 مالي دوالر
عن كل حادث ? وهل لـديهـا القـدرة على
تـغـطـيـة تـعـويـضـات شـركـات الـطـيـران
سافـرين والطرف الثـالث عند وقوع وا

انـتـقـلت من الـعـاصـمـة بـغـداد عـبـر
وحـدات ادارية قـريـبة من الـرصـافة
الى جـانب انـتـقال الـفـيـروس جراء
تــبـادل الـزيـارات بـ سـكـان ديـالى

والعاصمة) .
واشار  الى  (خلو  مـناطق) قضاء
 خانق ونواحي السعدية وجبارة
 ومــــنـــدلـي وقـــزانــــيه والــــعــــظـــيم
ــــنــــصــــوريــــة والــــسالم من أي وا
اصابات بكورونا بسبب بعدها عن
حـــدود بــغـــداد واالنـــعــزال االداري
واحلــدودي عـن الــوحــدات االداريـة

االخرى ) .
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فـــيـــمـــا قـــال رئـــيس اجلـــمـــعـــيــات
الفالحـية في ديالـى رعد التـميمي 
لـ (الـــزمـــان)  ان (ديــالـى تــتـــمـــيــز
بـجـودة اراضيـهـا الـزراعيـة وتـنوع
ا ال انتـاجها لكـن احلقيقـة التي ر
يـعرفـها الـكثـير هـو وجود اكـثر من
مـــــلـــــيـــــون دو مـن االراضي دون
ـيـاه اسـتـزراع بـسـبب مــحـدوديـة ا

توفرة لتغطيتها ) .  ا
واضــاف الــتــمـيــمي  ان (االراضي
ـكن ان حتـول ديالى الى الـكامـنة 
ســلـــة غـــذاء الــعـــراق بــأكـــمـــله لــو
اسـتـثـمـرت من خالل تـوفـيـر ادوات
 ( ـزارعـ االنـتـاج الـفـعـلي ودعم ا
مـبــيـنــا أن  (هـنــاك اراضي كـبــيـرة

جـــدا في جـــنــوب وشـــمـــال شــرق
ديالى تـتمـيز بخـصوبتـها العـالية
يـاه الالزمـة لـهـا فيه لـكن تـأمـيم ا
معضلة كبـيرة).واشار التميمي  
الى ان (الـزراعـة جزء اسـاسي من
االمن الـــــغـــــذائـي)  داعـــــيـــــا الى
(ضـــرورة دعــمــهــا بــشـــكل كــبــيــر
واالعــتـمـاد عـلى االنــتـاج الـوطـني
فـي ســـد احـــتـــيـــاجـــات االســـواق

ستورد قد االمكان) . وتقليل ا
ـدني وأعــلـنـت مـديــريــة الــدفــاع ا
امس الـثالثـاء مـجـمـوع وأسـبـاب
احلــرائـق الـتـي طـالـت احملـاصــيل
الزراعـية منـذ بدء مـوسم احلصاد
في احلادي والـعشرين من نـيسان
اضي وحتى االثن فيما شكت ا
الكـات البـشرية من نقص أعـداد ا

والعجالت احلديثة. 
wð«– ¡UH «

ـديريـة في بيان امس إن وقالت ا
(فرقـها مـا تزال تـسعى إلـى تام
االكتـفاء الذاتي حملـصول احلـنطة
والــشــعـــيــر من خالل الــســيــطــرة
واخـمــاد حـرائق حــقـول احلــنـطـة
ـوسم احلـالي كـما والـشـعيـر في ا
ــوسم الــســابق الـذي فـعــلت في ا
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أعـلن رئـيس الــلـجـنــة االمـنـيـة في
ـنـحل مـجـلس مــحـافـظـة  ديــالى ا
الـــقــيـــادي في احلــشـــد الــشـــعــبي
صـادق احلــسـيــني  عن مــطـالــبـة
اهــــالي اكــــبـــر حــــوض زراعي في
ديـالـى بـانـتـشار احلـشـد الـشـعـبي

ضمن مناطقهم . 
وقـال احلـسـيـني لـ (الـزمـان) امس
ان (جنـاحـات احلشـد الـشـعبي في
مـواجــهــة داعش وتـامــ مــنـاطق
واســعــة وتــعــامــله االنــســاني مع
االهــالي والــوقــوف مــعــهم في كل
ـصـاعب واالزمـات جـعـله مـصـدر ا

فخر لكل اهالي ديالى).
وأضــاف احلـســيــني  أن  (اهـالي
قـرى شــيخ بـابــا ومـنــهـا االصالح
طـالـبــوا بـانـتـشـاره فـي مـنـاطـقـهم
واجهة تنظيم داعش الذي ينشط
في منـطقة الـزور ويهـاجم االبرياء
الـعزل بـ فـترة واخـرى مـا يؤدي

الى سقوط ضحايا) .
واوضح احلسـيني  ان (االنـتشار
في اي قــاطع يــخــضـع لــســلــســلـة
اجــراءات مــحـــددة وثــابــتــة  وان
ناطق احلشد الـشعبي داعم لـكل ا
ولن يــتــأخــر في االســتــجــابـة ألي
ـوضوع اسـتغـاثـة)  مؤكـدا أن  (ا
قـيد الـدراسة وسـيكـون هنـاك قرار

قريب حيـاله  الفتا الـى ان العديد
ــنـــاطق طـــالــبت بـــانــتـــشــار من ا
احلــشــد الــشـعــبي فـي مـنــاطــقــهـا

إلنهاء ملف اخلاليا النائمة) .
الـى ذلك كــشف مـــصــدر طــبي  في
ديــــالى  ان جــــمــــيع االصــــابــــات
بـفــيـروس كــورونــا تـركــزت ضـمن
ناطق الـقريبة من بـغداد مشيرا ا
الـى خـــلـــو 8 وحــــدات اداريـــة من

الوباء.
صـدر لــ (الزمان)  ان (90 وقال ا
ــئـــة من االصــابــات بــكــورونــا بــا

شــهـد حــرائق طـالت تــلك احلـقـول
نـاطق الشـمالـية وخـصوصـاً في ا
مــنـــهــا لـــعــدة اســـبــاب تـــعــزوهــا
ـــديــريـــة تـــوزعـت بـــ اعـــطــاب ا
تعمد منها االسالك الكهربائية وا
ونتيجة االعمال االرهابية واعقاب
السـكائـر وكذلك بـسبب شرارة من

الة احلصد ايضا). 
وأوضــــــــــــافـت أنـه وفـق (اخـــــــــــر
االحــصــائــيــات الــتـي ســجــلــتــهــا
ـدني مع انطالق مـديـرية الـدفـاع ا
مـــوسم احلــصـــاد فــقــد بـــلغ عــدد
ـســجـلـة 256 حـادثـاً احلــوادث ا
فــيـمــا بــلـغت مــســاحـات احلــقـول
ــاً فــيــمــا احملــتــرقــة 11630 دو
انقـذت فرق االطفـاء وابعـدت خطر
ــــــــاً. الــــــــنـــــــــار عن 190419 دو
وأوضـــحت أن اســبـــاب احلــرائق
تــــــوزعت بــــــ اعــــــطــــــاب اسالك
كهربائـية وعددها 78 ومصدر نار
خـــارجي وعــددهــا 31 ومـــتــعـــمــد
وعـدده 13 وعــمل ارهــابي وعـدده
11 وشــــرارة نــــار من حــــاصــــديه
وعدد حوادثها 39 واعقاب سكائر
وعــدده 22 و62 حـــادثـــاً مــا زالت
الــتـحـقــيـقــات مـسـتــمـرة لـتــحـديـد

ـــديــريــة إلى الــســـبب).وأشــارت ا
أنهـا (وضعت خطـة توزيع لفـرقها
بــإســنــاد احملــافــظــات الــعــراقــيــة
اجلـنـوبـيـة بـعـد اكـتـمـال احلـصـاد
وارســال فــرقــهــا الى احملــافــظـات
الـشمـاليـة ووضـعهـا قرب احلـقول
الـزراعـيـة لـتأمـيـنـها حـتى اكـتـمال
حـــصـــاد احملـــصـــول بـــالـــكـــامل).
وتــابـعت أنـهـا (تــعـاني من نـقص
أعداد الكوادر البـشرية والعجالت
احلــديــثــة وقــد طـالــبت بــتــعــزيـز
ا يتطلبه مالكاتها بعناصر شابه 
دني من لياقة بدنية رجل الدفاع ا
تـــؤهــله الى الـــقــيــام بـــواجــبــاته
ــديـريـة بــعـجالت وكـذلك تــزويـد ا
اطـفـاء حـديـثـة خـصـوصـا بـعـد ان
الــقي عــلى عــاتــقــهــا االســتــنــفــار
ناطق الـسكنيـة للحد من لتعـقيم ا
انـتـشـار جـائحـة فـايـروس كـورونا
في عــمـوم احملــافـظــات الــعـراقــيـة
اضــافـة الـى واجـبــاتــهـا بــإخــمـاد
ــــواطــــنــــ احلــــرائـق وانــــقــــاذ ا
ـــــال الـــــعــــام واحلـــــفـــــاظ عـــــلى ا
واخلـاص واالقتـصـاد الـوطني من
خالل حتـــــــجــــــيـم اخلـــــــســــــائــــــر

االقتصادية).

صادق احلسيني
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ـــزارعــــ لـــلــــمـــوسـم الـــزراعي وا
احلـــالـي . واكـــد اخلـــفــــاجي خالل
الـلـقـاء (وضع خـطة لـتـوفـيـر فرص
عـــمل لــلـــمــهـــنــدســـ الــزراعـــيــ
ـهـا واالطـبــاء الـبــيـطـريــ وتـقــد
جملـــلـس الــــوزراء الســـتــــحــــصـــال
ــوافــقـات الــتي تــضــمن تــكــيـيف ا
ـيسرة وضعـهم  ومنح الـقروض ا
زارع والدعم الالزم للـفالح وا
لغـرض انشاء مشـاريعهـم الزراعية
اخلــاصــة  فـضال عن الــعــمل عـلى
تـــــمـــــلـــــيك االراضـي الـــــزراعـــــيــــة
لـلمتـعاقـدين الذيـن اقاموا مـشاريع

زراعية وفق قانون 35). 
كـــمـــا كـــشـف عن اخلـــفـــاجي عـــلى
انـشــاء مـعــامل ومــشـاريع زراعــيـة
ائدة وحيوانـية للـدواجن وبيض ا
نتجات ومحطات االبقار وتعليب ا
ــنــتج احملــلي الــزراعــيــة لــزيــادة ا
ودعـم االقـتـصـاد الـوطــني وتـوفـيـر
الـسـله الـغـذائـيـة لـلـمـواطن في ظل

االزمة الراهنة).
زروعات عن وأعلنت دائرة وقاية ا
االسـتـمرار بـتـنفـيـذ حمـلـة مكـافـحة
حـــشــرة الـــدوبــاس الـــتي تـــصــيب
أشـــجـــار الـــنـــخـــيل فـي بـــســـاتــ
احملـــافـــــــظـــة لـــلــمـــوسم الـــزراعي
احلالي 2020 بـإشــراف ومـتـابـعـة
الـوكـيل االداري. وقـال بـيـان تـلـقته

(الـــــــــزمــــــــان) امـس انـه (اجــــــــرى
ـواقع اجلـبــوري زيـارة مــيـدانـيــة 
تـنــفــيــذ حـمــلــة مــكـافــحــة حــشـرة
الــــــدوبــــــاس لـالطـالع واإلشـــــراف
نـفذة ـباشـر عـلى سيـر احلمـلـة ا ا
بــواســطـة الــكــوادر اخملــتــصـة في
ـــزروعـــات وقــسم دائـــرة وقــايـــة ا
الــطــيــران الــزراعي وبــاســتــخــدام
طـيــران اجلـيش ومـبــيـدات عــالـيـة
ــــيـــة اجلــــودة من مــــنــــاشىء عــــا
رصــيـنــة). واكــد الــوكـيل (أهــمــيـة
تـنفـيذ هذه احلـمالت لـلقضـاء على
حــشـرة الــدوبــاس واحلــفــاظ عـلى
الـنـخيل احملـلي وزيـادة اإلنتـاجـية
مـن الــتــمــور مــشـــيــدا بــاجلــهــود
ــبـذولـة من قـبل مـديـر عـام دائـرة ا
ـــزروعـــات ومــديـــر قــسم وقـــايــة ا
النخيل والكوادر اخملتصة العاملة
فيها الجناح هذه احلملة والقضاء
عـلى احلـشـرات واآلفـات الـزراعـيـة
الـتي تــسـبب خـســائـر اقـتــصـاديـة
كافـحة هذه كبـيرة). وتعـد حملـة ا
ـوسم الـثــانـيـة من نــوعـهـا لــهـذا ا
ــكــافــحــة حـشــرة الــدوبــاس بــعـد
االنــتــهــاء مـن مــكــافــحــة بــســاتـ
قدسة والتي تتم محافظة كربالء ا
بــصــورة ســنــويــة لــلــحــفـاظ عــلى
الـنـخـيـل والـتمـور الـعـراقـيـة ودعم

. زارع الفالح وا

اي حـادث يــنـتج عن ضـعف االجـراءات
او اي خــرق امــنـي ?) مــجــيــبــا (نــحن
نعرف جيدا ان اجـابة هذه االسئلة هي
ــاذا جنـازف : كال وبــالــتـالـي كــيف ? و
ـــضــمـــون بـــحـــيــاة بـــهـــذا الـــشــكـل وا
ـســافـرين وامن مــطـار بــغـداد ? ومن ا
ــعــايــيـر ــســتــفــيــد من جتــاهل ا هـو ا
ـطلـوبـة في امن الـطـيران ? ) الـدولـيـة ا
وخــاص احلــمــامي الى الــقــول (ولــكي
تـكون لديـنا مـؤسسـة متـخصـصة بأمن
الـطـيران ومـعايـيـره الدولـية الـقـياسـية
نـقـتـرح مـا يــلي:  اوال: تـأسـيس شـركـة
مختلطة - مـقدم خدمة - ترتبط بوزارة
الــنــقل او وزارة الــداخــلــيــة مع شــريك
ـدة ال تقل عن 5 سنوات دولي مؤهل و
ئة بعدها تكون الشركة عراقية  100با
ـهـارات. بــعـد ضـمـان نـقل اخلـبـرات وا
ــنــتــســبــ ثــانــيــا: يــخــضـع جــمــيع ا
الــعـراقــيـ لــبــرنـامج تــأهــيل وتـدريب
ـسـتـوى دولي طـيــلـة فـتـرة الـتـعـاقـد
ويـستـمر بـرنامج الـتأهيـل لضمـان نقل
( ـنـتـسـب اخلـبـرات مع تـقـادم اعـمار ا
الفــتـا الى ان (هـذه اخلــطـوات سـتـكـون
احلل االمثـل وبدون اي مـجازفـة وبديل
ـنح العراق مستقبال حقيقي وواقعي 
مـؤســسـة مــهــنـيــة مـتــخــصـصــة بـأمن
ـدروس بدل الطـيران وهـذا هو احلل ا
االرجتـــال في الـــقـــرارات الـــتي تـــسيء
لـــلـــدولـــة الـــعـــراقــــيـــة وتـــمس حـــيـــاة

مواطنينا).
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و ما
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رحم الله الصافي النجفي الذي قال :

أُحبكَ لكنْ ما أراكَ تُحِبُني 
فكيفَ ادّعْوّا انَّ القلوبَ شواهِدُ ?

وقد صوّر لنا احلب من طرف واحد أروع تصوير .
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من أوضح مــصــاديق احلب من طــرف واحـد هــو حب اآلبــاء ألبـنــائــهم وإعـراض
أل قلبه أَلَمَا وحزنا . األبناء عن محبة ابيهم إعراضا 

استمعتُ الى أحد اآلباء وهو يشكو من جفاء أبنائه ويقول :
لقـد حظروا على رقم هاتفه الشخصي وحـالوا بينه وب االستماع الى أصواتهم

بعد ان حرموه رؤيتهم ..!!
لـكون ن ال  روءة يـنحـدر بـعض االبنـاء  ـدى السـحـيق من انعـدام ا الى هذا ا

ذرةً من الدين او اخللق او االنسانية ...
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ومن مــصــاديـق احلب من طــرفٍ واحـــدٍ هــو حب أحــد الـــزوجــ لالخــر دون ان
ِثْلِ هـذين الزوج يحـظى منه  بـاحلب الالزم مقـابل ذلك احلب وكيف يـتسـنى 

أنْ يعيشا بوئام وسعادة ?!
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ومن مـصـاديق هــذا احلب مـا شَـهِــدَتْهُ بـعضُ الـدورات االنــتـخـابــيـة الـنــيـابـيـة في
(العـراق اجلديد) حيـث بالغ الناخـبون بحب مـرشحيـهم وأخلصـوا له الود وحثوا
ـعسـولـة حتى اذا فـاز  نسـيهم طـرهم بالـوعود ا النـاس على انـتخـابه  وكـان 

وابتعد عنهم  ولم يعد يهمه ما يهمهم من قريب أو بعيد 
والسؤال اآلن :

من هو اخملطئ ?
هل هو الناخب ?

نتخَب ? أم ا
واجلواب :

انهما مخطئان معا :
ن ال يستحق احلبّ . أخطأ الناخِبُ حيث منحَ حَبَّه 

ن أوصَـلَهُ الى مـوقِــعِه الـنـيـابي الـذي جـعـله ـنـتـخبَ حـ تــنّـكـر ألهـله و وأخـطـأ ا
مثل الشرعي للمواطن .... يتشدق بانه ا
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شاركة فيها  كما وقع في انّ احلل ليس في مـقاطعة االنتخابات النيابـية وعدم ا
ؤهالت ن يحـمل ا ا هـو بـاالختـبار الـصائب الـدقـيق  انـتـخابـات عام 2018 وا

مثل الوطني الغيور للمواطن العراقي . طلوبة ليكون ا ا
-6-

ستقـلة العليا لالنتـخابات ليست مسـتقلة في الواقع بفعل فـوضية ا واذا كانت ا
تـدخالت الــكـتل الـســيـاسـيــة واالحـزاب في ايـصــال أصـحـابـهم

ــهـمـة فــيـهـا  فــان هـنـاك ـواقع ا ـنـحــازين الـيــهم الى ا ا
الـعــديــد من الــدول في الــعــالم لـيـس فـيــهــا مــا يــسـمى
ـفــوضـيــة االنـتــخـــــابــات فـلــمـاذا ال تُــعـتــمـــــد هـذه
الـصـيـغـة في انـتـخـابـتـنـا حـفـاظـاً عـلى االنـتـخـابـات من
التـزوير وحــــفاظـا على الـثروة الـوطـــنـية من االهـــدار

والتبذير ?!
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ـؤسسـات الـتـعـلـيـمـيـة بـشـكل الـظـرف الـذي تمـر بـه مـؤسـسـات الـعـراق عـامـة وا
خــاص; ظــرف اســتــثـــنــائي أدى إلى اتــخـــاذ وســائل جــديــدة وحـــديــثــة لم تــكن
ـا كشف بـاحلـسـبـان ولم تـكن مع األسف مـبـنيـة عـلى خـطط مـدروسـة وطـارئـة 
سوء التخطيط واالدارة في آن واحد… وهذا اآلمر لم يكن وليد الساعة فالتخطيط
واالدارة واحلكم الـرشيد مـفردات بـعيدة عن قـاموس الـدولة والتـعلـيم في العراق

. مُذُ عقود وليس وليدة زمن مع
ـكن أن نـسـمي الـتــعـلـيم الـطـار في وسـائل الـتـواصل اجملـتـمـعي هـو ولـذلك ال
ن كـانت له جتـربة في ـثـابة تـعـلـيم الـكـتـروني; الن كـمـا يعـرف الـكـثـيـر مـنـا و
التعـليم االلكـتروني يعرف الـبَوْن الشاسع بـ التعـليم االلكتـروني وب استغالل
تـوافر من وسائل التـواصل اجملتمعي بـ الوزارات واقصد (الـتربية والـتعليم) ا

دارس واجلامعات. وب اساتيذ ا
وهذا مـا أدى بنـا إلى الـتنـبـيه والتـحـذير في آن واحـد من أن اسـتخـدام الـبرامج

توافرة على الشبكة الدولية اإلنترنت اجملانية وا
ثـابة تهديـد لبيـانات الدولـة والعراقيـة عامة والـكفاءات بـشكل خاص; حيث هي 

اصبحت جميع البيانات متوافرة لتلك الشركات من غير عناء وال جهد.
وتقع عـلى عاتق وزارة التعليم العالي إعادة بناء استراتيجية طارئة حلفظ بيانات
عرفيـة التي تنهض بهـا األ وتطور إمكانـياتها; والتقوم كفاءاتـها ألنها ثروتـها ا
شاركـة والعـمل كفريق ـعزل عن وزارات الدولـة األخرى بل يـجب ا بهـذا الدور 

واحد مع الوزارات ذات الصلة; ويضعوا في نصب اعينيهم النقاط التالية:
- اسـتـحـداث مـركـز البـيـانـات الـوطـني  Data Center وربـطه بـشـبـكـة وطـنـية
Inter  او مـا يطلق عـليهاInternet  غـير شبـكة اإلنترنت Intranet  انـترانت

 International –و Net – Network أي الشبكة الدولية. 
وان تـعــذر ذلك في مـؤســسـات الــدولـة الــعـراقــيـة) ألي ســبب كـان; فــعـلى وزارة
التـعلـيم العـالي ان تـتخـذ هذه اخلـطوة بـاالتفـاق مع وزارة االتصـاالت والوزارات
ذات الـشأن; لـتـأسيس وأنـشاء هـذه الـشبـكة الـوطـنيـة وملـحـقاتـها لـتـكون صـمام
أمـان وحلـفـظ بـيـانـاتـهـا الـوطـنـيـة; وعـدم نـشـرهـا في الـبـرامج الـتي نـسـتـخـدمـهـا

Zoom  Free ConferenceCall/ : مضطرين في الوقت الراهن مثال
وغـيرهـا والتي تـهدر الـبيـانات (Data) للـكـفاءات الـعراقـية وجـعـلهـا في متـناول

ايادٍ غير معروفة وال معلومة.
- بـناء مـنظـومـة وطنـية لـلتـعلـيم اإللكـترونـي تبـدأ من التـعلـيم االساس (االبـتدائي

توسط واإلعدادي) وصوالً الى التعليم اجلامعي. وا
- الـتـدريب اسـاس لـنــجـاع كل جتـربـة وخـاصـة ان كـانت عــلـمـيـة; حـيث كـشـفت
ـا يطـلق عـلـيـها الـتـعـلـيم االلـكتـروني; كم هـو الـفـقـر (عدم الـتجــــربـة األخـيـرة و
ـعـرفة) واخلـوف من اسـتــــخـدام الـتقـنــــيات ومن قـبل اسـاتيـذ اجلـامعـات قبل ا

طلبتهم.
- إعادة النـظر في القيادات التعليمية; حـيث أن الكثير منهم اليجيدون استخدام
الـتـقنـيات احلـديـثة الـتي اصـبحت احـد (لغـات الـتواصل) (إن صح الـتـعبـير) ب

ؤسسة وتشكيالتها واساتيذ اجلامعات والطلبة.  ا
ــنــظــومـة ــا يــتــوافق مع بــنــاء ا ــنــــاهج الــدراســيــة و -حتــديــــث مـنــظـــــومــة ا

اإللكترونية. 
ـعايـير الـوطـنيـة لالعـتمـاد وضمـان اجلودة; -بنـاء منـظومـة ا
عايير عايـير الكمية والنـوعية ; وا والتـدقيق على توافر ا
ــعــايــيـر; احلــاكــمــة وغــيــر احلـاكــمــة واالوزان لــتــلك ا
والـتدقـيق الـداخـلي واخلارجـي للـوصـول إلى احلـقائق
ـعـاييـر من قـبل اجلـامعـات والـكلـيات في تطـبـيق هذه ا
احلكـوميـة واالهليـة على حـدٍ سواء ومن غيـر مجامالت

نظومة التعليمية. على حساب تطوير ا

تسللت ليال 
والناس نيام الى صفحتي 

وكتبت اول منشور   
بعد غياب خمسة ايام 

هل اتاك حديث كورونا 
عندما جاءت الى العراق 

فكذبها الناس 
وقالوا انها مؤامرة من امريكا وايران 

حتى بدأت تفتك بنا بال رحمة
حكومتنا ليس لديها خيار 

سوى غلق الشوارع وقطع  الرواتب 
بعد أن وصل الى اسماعها 
أن كورونا تعشعش بالدينار.
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ـقدم الـركن خالـد حا حـميد نـعت خلـية االعالم االمني ا
فياض القيسي الذي توفي اول امس بأزمة قلبية. 

وقـال بـيـان تــلـقـته (الـزمــان) امس (بـبـالغ احلـزن واألسى
قـدم الـركن خـالـد حا حـمـيـد فـياض تـلـقيـنـا نـبـأ وفـاة ا
القـيـسي امـر الفـوج الـثالث لـواء مـغـاوير قـيـادة عمـلـيات
ديالى اثر سكتة قلبية نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته
ويـلـهم أهـله وذويه الـصبـر والـسـلوان.. إنّـا لـله وإنّـا إليهِ

رَاجعُون).

جنم عبد الله
اجلبوري في مؤمر

صحفي 

كاظم فنجان احلمامي

حقل زراعي يعتمد اساليب ري حديثة

مطار بغداد الدولي
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{ واشـــنــطن) ,أ ف ب) - ســـجّــلت
ــتّـحـدة مـســاء الـثالثـاء الـواليـات ا
 819حـالـة وفـاة من جـرّاء فـيروس
ـستـجدّ خالل  24ساعة كورونـا ا
لــيــرتــفع بــذلك إجــمــاليّ الــوفــيّـات
الـنـاجـمـة عن الـوبـاء في هـذا الـبـلد
إلى أكــــــثـــــر من  111.750وفـــــاة
بـحـسب حـصـيــلـة أعـدّتـهـا جـامـعـة
جـونـز هـوبـكــنـز.وأظـهـرت بـيـانـات
نـــشــــرتـــهـــا فـي الـــســـاعـــة 20,30
بالـتوقيت احملـلّي (األربعاء 00,30
ت غ) اجلامـعة الـتي تُعتـبر مـرجعاً
فـي تــتـــبّع اإلصــابـــات والــوفـــيــات
الــنـــاجـــمــة عـن فــيـــروس كـــورونــا
ـسـتـجـدّ أنّ جــائـحـة كـوفـيـد-19 ا
حـصـدت لـغايـة الـيـوم في الـواليات
تـحدة أرواح  111.751شخـصاً ا
1.973.803 وفـــــــــــــــــاة مــن أصـل 
ـقــابل تـمـاثل لـلـشـفـاء .بـا مـصـابـ
رســــــــمـــــــيـــــــاً حــــــــوالى  518ألف
مـصاب.وتـخطّت حـصـيلـة الوفـيات
ـستجدّ اليومـية بفـيروس كورونا ا
ـتّحـدة عتـبة الـ500 في الـواليات ا
شــــخص في نــــهـــايـــة آذار/مـــارس
وبلغت ذروتها في منتصف نيسان

ح فاقت  3000وفاة يومياً. 
WO u¹ WKOBŠ

ومـــنــذ أســبـــوعــ تـــراجــعت هــذه
احلــصـيــلــة الــيـومــيــة إلى مـا دون
ـتّـحـدة األلف وفــاة.لـكنّ الـواليـات ا
ما زالت تسـجّل يوميـاً أكثر من 20
ألف إصـــابــة جــديــدة بــالــفــيــروس
يـــومــيـــاً وهي جتـــد صــعـــوبــة في
خـفض هذا الـرقم.وحـتى شـهر خال
كـــــانت ثـالث واليـــــات تـــــقـع عـــــلى
الــــســـاحـل الـــشــــرقي لــــلــــبالد هي
نـــــيــــــويـــــورك ونـــــيـــــوجــــــيـــــرسي
وماساتشـوستس تختـصر لوحدها
ـسـجّـلـة في نــصف عـدد الـوفـيـات ا
ـتّحدة لكن سائر أنـحاء الواليات ا
مـــذاك انــتــقـــلت بــؤرة الـــوبــاء إلى
واليــات الــغـرب األوسط واجلــنـوب
تّحدة وقسم من الغرب.والواليات ا
هي وبـفـارق شـاسع عن سـائـر دول
العالم البلد األكثر تضرّراً من جرّاء
جائـحـة كوفـيد- 19إن على صـعيد
اإلصابات أو عـلى صعيـد الوفيات
لــكنّ دوالً أخــرى عــديــدة هي أكــثــر
تــضـــرّراً مـــنــهـــا من حـــيث مـــعــدّل
الـوفيـات بـالـنـسـبـة لـعـدد الـسـكان
وفي مقـدّم هذه الـدول بلـجيـكا (83
وفـاة لكل  100ألف نـسمـة) تـليـها
ـتـحدة ( (60ثم إسـبانـيا ـمـلكـة ا ا
( (58وإيــطــالــيــا ( (56والــســويــد
(.(47وأودى الـــفـــيــروس الـــفـــتّــاك
بأرواح أكثر من  407آالف شخص
من أصل أكثر من  7مالي شخص
أصــيــبــوا به مــنـذ ظــهــوره لــلــمـرة
األولى فـي الـــــصـــــ في كـــــانـــــون
األول/ديــســمـــبــر بــحــسب تــعــداد
أجــرته وكـالــة فـرانس بــرس مـسـاء

الــثالثــاء في الـســاعـة  19,00ت غ
استنـادا إلى مصادر رسمـية.ووفقاً
قـياس وضعه بـاحثون في جـامعة
مـاسـاتـشـوسـتس اسـتـناداً إلى 11
وذج وبـائي يتـوقّع أن يبـلغ عدد
الـوفيـات بـكوفـيد- 19في الواليات
ـتّـحدة  130ألف وفـاة بـحـلول 4 ا
تـــمـــوز/يــولـــيـــو عـــيـــد اســتـــقالل

تحدة. الواليات ا
الى ذلـك  جــــرح أكـــــثــــر مـن مــــئــــة
شــخـص في مالوي الــثالثــاء خالل
شـجــار حـصل خالل احـتـشـاد آالف
األشـخـاص للـتـقـدم إلى وظائف في
فــرق اخـتـبـارات وبــاء كـوفـيـد-.19
وفي مـديـنـة مـزوزو (شـمـال) جتمع
أكــثـر من خــمـسـة آالف طــالب عـمل
فـي الـصـبـاح اســتـجـابـة إلعالن عن
وظيـفة نـشرته وزارة الـصحة وفق
مــــــــــــا أفــــــــــــاد مــــــــــــســـــــــــؤول فـي
الوزارة.واندلعت الشـجارات عندما
رفض الـبـعض الـوقـوف في طـابـور
ـقــابالت.وحتـدث لـلــمـشــاركــة في ا
تشارلـز موانسـامبو لـوكالة فرانس
بـــرس عـن "ســــوء تـــقــــديــــر أعـــداد
" مـوضـحا أن األشـخاص الـقـادم
"هـذا مـا يـفـسـر احلـادث الـيوم (...)
مع عــواقب مــؤســفــة ومــأســاويـة".
وأضـــاف "في مــــزوزو جـــرح 118
شخصـا من بينـهم شخص إصابته

ـاثـلة خـطـيرة".ووقـعت شـجارات 
في بالنتـير العـاصمة االقـتصادية
لــلــبالد حــيث جتــمـع ســبــعـة آالف
شـــخص في حــــمـــلـــة الـــتـــوظـــيف
نفـسها.واسـتخـدمت الشرطـة الغاز
سيل للدمـوع لتفريق احلشود ما ا
أدى إلــى وقــــــــــــــــوع عـــــــــــــــــدد مـن
اجلــــرحى.وقــــال الــــنــــاطق بــــاسم
الشرطة بـول تيمبـو لوكالة فرانس
ـعـرفـة مـا بـرس "فـتـحـنــا حتـقـيـقـا 
حـــدث".ومالوي واحــــدة من أفـــقـــر
دول الــعـــالم. وحــتى اآلن ســـجــلت
 443إصــابــة بـكــوفــيـد- 19وأربع
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ويـســاهم تــطــبــيق "غـوغـل مـابس"
(خــــرائط غــــوغل) في مــــكــــافــــحـــة
كوفيد- 19من خالل إضافة أدوات
صممت خصيـصا لتجنب االزدحام
والتنـقل بشكل آمن مع تقـليل خطر
اإلصـــــابــــة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا
سـتـجـد.وسـيـتـيح هـذا الـتـطـبيق ا
بعض اخلدمات في حال االضطرار
"لــلـــخــروج ســـواء بـــالــســـيــارة أو
وســــائل الـــنـــقـل الـــعـــام" وفق مـــا
أوضح "غوغل مابس".وفي الـبلدان
ــعــنــيــة بــالـــتــحــديث (الــواليــات ا
تـحدة وفـرنسا مـلكـة ا ـتحـدة وا ا
والــهــنـــد واألرجــنــتــ والــبــرازيل

ستخدمون وتايالند...) سيتـلقى ا
ترو تنبيهات إذا تأثرت رحلتهم با
رتبـطة بوباء أو احلافلـة بالقـيود ا
كـوفـيد-.19كـمـا سـيـتـلـقـاهـا أيـضا
سائـقو الـسيارات الـذين يسـتعدون
لـعـبور احلـدود األمـيـركيـة مع كـندا
ـكـسـيك في حـال وجـود ضوابط وا
إضـافـيـة.وسـيـتم عـرض تـنـبـيـهـات
لألشــخــاص الــذيـن يــســتــخــدمـون
ــراكــز الــتــطـــبــيق لالنــتــقــال إلى ا
الطبية أو مراكز اختبار كوفيد-19
لتجنب االزدحام.ويـستخدم تطبيق
"غوغل مـابس" البـيانـات من مواقع
الـســلــطــات الــوطــنــيــة واحملــلــيـة
ـستـخدم تبـقى مجـهولة وبيـانات ا
الــهــويــة لــتــجـــنب اخــتــراق مــبــدأ
احـــتـــرام اخلـــصـــوصـــيـــة.وأوضح
"غـوغل مــابس" أنه "بـهـدف احـتـرام
قواعـد التبـاعد االجـتماعي سـينبّه
الــركــاب بــاحلـشــود احملــتــمــلـة في
الـعــربـات واحملـطــات".وعـنــد تـوفـر
سـتـخـدمون الـبـيـانـات سيـتـمـكن ا
من اســتـشـارة الــتـطــبـيق ومــعـرفـة

أوقات الذروة في كل محطة.
كـمـا أظـهـرت دراسـة أولـيـة أجـراها
بــاحــثــون فـي جــامــعــتي بــوســطن
وهــارفــرد أن ارتـــفــاعــا كــبــيــرا في
ــســـتـــشــفـــيــات نـــســبـــة زيـــارات ا
وعـمــلـيــات الـبــحث عـلى اإلنــتـرنت

 19أجــريت عـــلى مــحـــرك الــبــحث
الــصــيــني "بــايــدو".وكــتب مــؤلــفـو
الـدراسـة "رصـدت زيـادة كـبـيـرة في
ـتـوقـفـة في مرآب عـدد الـسـيـارات ا
مـــــســــتـــــشــــفـى ووهــــان بـــــدءا من
آب/أغـــــســــطس  "2019وبـــــلــــغت
ذروتـهـا في كـانـون االول/ديـسـمـبر
."2019وألن االســــــتــــــفــــــســـــارات
اخلـاصـة بكـلـمـة "سعـال" تـرتفع في

مواسم اإلنفلونـزا السنوية فقد 
البحث أيضـا عن "أسباب اإلسهال"
الـذي يعـد أحد أعـراض كوفـيد-19
األكثـر حتديـدا.وأوضح الفريق "في
آب/أغـسطس حـددنـا زيادة كـبـيرة
في عـمــلـيــات الـبـحـث عن اإلسـهـال
الـــــتـي لم تــــــظــــــهــــــر في مــــــواسم
اإلنفلونزا السـابقة أو انعكست في
ــــتـــعــــلــــقـــة بــــيــــانـــات الــــبــــحث ا
بــالــســـعــال".وفي حــ أن أعــراض
اجلهاز الـتنفسي هي الـسمة األكثر
شـيـوعـا لـعـدوى سـارس-كـوف-?2
اقـتــرحت الـدراسـة أن اإلسـهـال "قـد
يـــلـــعب دورا مـــهـــمـــا فـي انـــتـــقــال
ـؤلـفـون الـفـيـروس مـحـلـيـا".وقـال ا
إنهم لم يـتمكنـوا من التأكـيد بشكل
قـاطع أن الـبــيـانـات الــتي وثـقـوهـا
مـرتـبـطـة بـالـفـيـروس لـكن بـحـثـهم
دعم اسـتـنــتـاجـات تـوصــلت إلـيـهـا

أبحاث أخرى.

UO”∫ ناشط يسير وسط أكياس تستخدم للفّ اجلثث وضعت أمام البيت األبيض في واشنطن احتجاجاً على طريقة تعامل إدارة ترامب مع أزمة كوفيد- 19 «

ـتـعـلـقـة بـأعـراض كـوفـيد- 19من ا
مـديـنـة ووهـان الصـيـنـية قـد تـشـير
ستجد قد إلى أن فيروس كورونا ا
يــكـون انــتـشــر مــنـذ آب/أغــسـطس
.2019ورُصد هذا الوباء الذي رُبط
بفيـروس انتقل من احلـيوانات إلى
الـــبـــشـــر في الـــبـــدايـــة في ســـوق
هـوانــان لـلــمـأكــوالت الـبـحــريـة في
ووهـان فـي كـانـون األول/ديـسـمـبـر
.2019وفـي وقـت الحـق حتـــــــــــدث
خـبـراء عن سـلف وراثـي لـلـفـيروس
فـي مـــــــــنــــــــتـــــــــصـف تـــــــــشـــــــــرين
الـــثــاني/نـــوفــمـــبــر .2019وأشــار
تقـرير في صـحيـفة "سـاوث تشـاينا
مـورنـيـنغ بـوست" نـقال عن بـيـانات
حــكـــومـــيــة إلـى أن أول مــريض أو
ـكن أن يـعود إلى ـريض صفـر"  "ا
 17تـشرين الـثانـي/نوفـمبـر.ويأتي
هـذا البـحث اجلـديـد التي لم يـنـشر
بـعـد في مجـلـة علـميـة حتت مـجال
"عــلـم األوبـــئـــة الــرقـــمـي" اجلـــديــد
نـسـبـيـا.وقـام فــريق بـقـيـادة إيالين
نـــســويـــزي في جــامـــعــة بـــوســطن
بـتـحـليل  111صـورة مـلـتـقـطة من
أقــمــار اصـطــنــاعــيـة لــووهــان بـ

كـــانــــون الـــثـــانـي/يـــنـــايـــر 2018
ونـــيــــســــان/أبـــريل  ?2020كــــمـــا
اكتشف أن عمليات بحث كثيرة عن
أعـراض مـشابـهـة ألعراض كـوفـيد-
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ـشـاكل جـذريـا ألنـهـا تـخـاطب ضـمـير يـقـول جنـيب مـحـفـوظ ان االديـان لم حتل ا
األنسـان فقط أي مـثال هي حتـرم الكـذب وتوضح مـضـاره وآثاره ويـبقى االنـسان
حـرا في االلـتزام من عـدمه  بـسبب عـدم تـقنـ معـظم احملـرمات وحتـديـد عقـوبات
ا اسـتـوجب بـروز ظاهـرة الـدولة ـمـات  لهـا  وغـالـبا مـا تـكـون العـقـوبـات بعـد ا
وسن الـقـوان االرضـيـة اسـتـنادا الى وحـي الفـكـر الـدينـي كمـصـدر من مـصادر
الـتــشــريع يـضــاف الـيـه الـعــرف الـذي مــعـظــمه جــاء من االديـان ولــذلك جنـد  ان
الـدسـاتـيـر وخـصـوصا فـي الـدول االسالمـيـة حتـمل عـبـارات تـمـنع وجـود قـوان
تتـعـارض مع ثـوابت احـكـام االسالم وهـذا مـا ننـسـفه عـمـلـيـا عنـد تـطـبـيق قـوان
الـعدالـة ( االنـتقـامـية) كـقطـع االرزاق واغتـصاب االمـوال وحـظر احلـريـات العـامة
رغم ان الدسـتور اكد على عدم جـواز سن  قانون يتعـارض مع احلريات العامة 

ورغم عدم وجود تهمة شخصية موجهة
الفشل كـان بائنـا في التصدي لـلفايروس كـما فشـلنا في التـصدي ألي حتد آخر
ولـيس هـذا بـاألمـر الـغريـب علـيـنـا ونـتحـمل جـمـيـعـا الـفشل بـدرجـات مـتـفـاوتة من
ـادي اعـضـاء مـجـلس احلـكم االنـبـطـاحي الى حـكـومـة الـيـوم حـيث ان افالسـنـا ا
ـبـرر وغـيـر االخالقي كـان احــد اسـبـاب الـفـشل الـرئـيـسـيـة في ـضــحك وغـيـر ا ا
مـواجهـة الـفايـروس والـذي قـلص خيـارات الـدولـة تمـامـا فعـنـدمـا حتضـر احلـركة
ـواطن عـنـدمـا يـسـمح له بـاحلـركـة فـهو عـلـيـهـا ان تـوفـر الـطـعـام .. هـذا ان كـان ا

سيجد عمال يستخدم دخله لشراء الكمامات والقفازات  
 ما العمل ?? الدول تضع قوانينها او تطور قوانينها لتالئم  خطورة االزمات التي
تمـر بـها ولـدينـا القـانون  111لـسـنة  1969الـذي مضى عـلى اصداره اكـثر من
تـعـلـقة بـاجلـرائم الـضارة بـالـصـحة الـعـامة ـواد ا ـكن تـنـفيـذ ا قرن مـن الزمن و
دة تصل الى ثالثة سنوات لكل من ارتكب عمدا فعال من والتي تـقضي باحلبس 
شـأنه نـشـر مـرض خـطـيـر مـضـر بحـيـاة االفـراد .. أمـا إذا نـشـأ عن الـفـعـل موت
ـة قتل وهذا أنسان فـتكون الـعقوبـة مساويـة لعقـوبة القـتل اخلطأ .. أي انـها جر
آ وعدم االلـتزام بتـعليـمات خلـية االزمة .. قـد يبدوا ما ينـطبق على األعـراس وا
ذلك فيه شيء من الـقسوة أال ان حقيـقة األمر تشير الـى ان ذلك افضل بكثير من
ـنـهـار وبـالـتـالي يـؤدي الى انـهـيـار الـنـظـام الـصـحي شـبه ا
ـصـابـ وعشـرات اآلالف من الـوفـيات مئـات اآلالف من ا
ألجـل عــ مــجــرم اقــام فـــاحتــة او عــرســا او اي جتــمع
آخر.. اخـيرا نـقول ان الـوقت ينـفذ والـوضع حرج لـلغـاية

.. حمى الله العراقي من كل سوء.
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االدارة الـتـضـامنـيـة  ارقام مـذهـلـة في الفـعل الـقو الـعمـل اجلمـاعي  االيـثار 
تقدة  الشاب الطموح حتقيق ارقام قياسية في اجناز مشاريع عمالقة الذهنية ا
 محـبة الناس له  اخطبوطية العالقات مع دول العالم وقادة الدول  حيازته على
اكتساب اخلبرة االدارية الى جانب ثقة زعـماء العالم وشعوبها وشعب كردستان 
اخلبرات الـنضاليـة خالل سني النضـال من أجل حقوق ابـناء كردستـان فيما ب
ـساندة ـسلح والـلجـوء في الدول ا تـعاقـبة وبـ النـضال ا الـتمـرد على االنـظمـة ا
لـقضـيـة حريـة شـعب كوردسـتان  احلـرص عـلى التـقارب بـ االحـزاب الكـوردية
وبـ االقلـيم واحلـكـومة االحتـاديـة وبـناء االرضـيـة الـسلـيـمة لـوحـدة الـوطن ضمن
اطـار الدسـتـور كل ذلك متـجـسد في شـخص رئيـس اقلـيم كوردسـتـان نيـجيـرفان
ـثــلــيـات الــعـالم بــارزاني الــذي وقـبل عــام ادى الــيـمــ الـدســتـوريــة بــحـضــور 
وشـخـصـيـات عــراقـيـة لـيـتـسـنـم رئـاسـة االقـلـيم ولـتــبـدأ مـرحـلـة جـديـدة من االداء
ـشــهـد احملــلي واالقـلــيـمي ـعــطـيــات احلـاضــرة في ا الــسـيـاسـي واالداري وفق ا
والـدولي وكـمـا هـو مـعـروف كـان قـبل ذلك ولـسـنـوات طـوال رئـيـسـا جملـلس وزراء
ــا يـعـني امــتالكه خـبــرة في اجملـالــ الـسـيــاسي واالداري وفي عـهـده االقــلـيم 
شـاريع العـمالقة شـهدت مـحافـظات اقـليـم كردسـتان تـطورات كـبيـرة في مجـال ا

يدان. والبنى التحتية ومقاتلة داعش وحتقيق االنتصارات الكبيرة في ا
ان مرورعـام على ذكرى استالم رئـاسة االقلـيم تعيدنـا الى االيام التي في اغـلبها
فاجـأت على االصعدة كافـة وكانت في اغلبها لم تكن مؤاتـية وحملت الكـثير من ا
حتـاول تسـجـيل انـتكـاسـات ولكـن هيـبـة وذكاء رئـيس االقـلـيم اوجد احلـلـول وكان
الرادته وحسن اداءه وخـبرته لهـا دورها في تـعميق روح الـعمل اجلمـاعي وتفويت

الفرصة على اعداء االقليم وشعبه الصامد .
ان قـيـادة نيـجيـرفان بـارزاني اسهم في تـعزيـز روح االخوة بـ شعـوب ومكـونات
كـوردستـان وعـزز الثـقـة من أجل تطـويـر الواقع الـسـياسي وسـيـساهم فـي تعـزيز
الــواقع االقــتـصــادي بــعــد االتـفــاق الــدســتـوري بــ احلــكــومـة
االحتـاديـة واالقلـيم لتـهـيأ الـفـرصة جملـلس الوزراء لـتـنفـيذ

ؤجلة وتعزيز اخلدمات للمواطن . شاريع ا ا
عام مـضى وعام قادم محـمل باالماني الـكبيرة سـيشهده
شاكل في طـريقها االقلـيم الن النيـات اكبر واعـظم وان ا

الى احلل .
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ـية  حتـذر من خطـورة وبـاء كورونـا  وقد اصـاب هذا كل الـدوائـر الصـحيـة العـا
تقدمة صحيا وثقافيا ومجتمعياً وخلف وراءه حتى االن الفايـروس معاقل الدول ا
ـتلكه اكـثر من  6 ماليـ مصـاب واكثر من 400 الف مـتوفي  والـعالم بـكل ما
ؤسف مـن تقـنيـات طبـيـة متـطورة عـاجز حلـد االن وقف زحف هـذا الوبـاء . ومن ا
ارس بـعض العراقيـ أو مجمـوعات مهمـة منهم عمـلية استـسهال هذا بحق أن 
ـمنوعـات التي اتـخذتهـا وزارة الصحـة وجلنة ال 55 التي رض ويـخرقون كل ا ا

رض وتطوراته في البالد وسبل الوقاية منه . شكلت لغرض متابعة ا
البـعض من الـعـراقـي عـنـدما تـخـبـرهم بضـرورة الـتـقيـد بـشـروط الوقـايـة  وعدم
عود ) الله احلافظ  حضـور جتمعات العزاء واالفراح  يكون اجلواب ( اسكت 
ـيـز به بـ الـشـر واخلـيـر  وبـ والــنـعم بـالـله  لـكن الـله اعـطـا لالنـسـان عـقالً 
عـرفة والتـخلف  وب الـعناد الالمـبرر في اصابـة النفس البـاطل واحلق  وب ا

البريئة  وب ضرر ذلك في اعطاب العائلة واجملتمع. 
رجعـيات الدينـية  من خطورة هـذا الوباء  ودعت النـاس الى اهمية لقد حـذرت ا
التقـيد بالـشروط الصـحية  وااللـتزام باالجـراءات الوقائـية  وكمـا يبدو من خالل
ـدن العراقيـة  ليس هناك التصـاعد اليومي لالصـابات في مختـلف احملافظات وا

التزاما فعليا باشتراطات الوقاية الصحية .
واطـن من بيـنهـا  إذا كانت السـلطة ولكن هنـاك مجـموعة من الـتساؤالت لـدى ا
تطـالب بـضـرورات التـقـيد من الـوبـاء  فمـاهـو دورها في حـمـاية الـعـمالـة الـيومـية
والـشغـيـل في االسـواء بـاجلهـد العـظـلي وباالجـور الـيومـيـة وافقـراء من اجلوع 
ومن هـو يــسـد حــاجـة عـوائــلـهم واطــفـالــهم   فـفي احلــاجـات االســاسـيــة حلـيـاة
االنـسـان لم تـعـد الوصـايـا واالرشـادات ذات قـيـمـة  إنـهـا تـخـترق بـأي شـكل من
ة له  ـعنـية حـمايـة االنسان وتـوفر احلـياة الـكر االشكال   ومـن واجب الدولة ا
وان تلبـي تلك االحتيـاجات على االقل الضـرورية منـها  وهذا ماحـدث في العديد

من دول العالم .
واطن يـعيش في دولـة شبه مفـلسـة  وهذه مـفارقـة تاريـخية لم لكن واقع احلـال ا
حتصل إال في عهـود االباطرة  دولـة غنيـة بكل مايعـني الغنـا  من موارد طبـيعية
ثل هائـلة  حيث  يشيـر اخملتصون في االقـتصاد إن اخلزين الـعراقي من النفط 
ثـاني أو ثـالث دولـة في الـعـالم  وشـعـبهـا الـذي اليـتـجاوز 40 مـليـونـاً تـعـيش منه
ـئـة حتت خط الـفقـر قـبل وبـاء كـورونا  وان بـعض احملـافـظـات مثل نـسـبة 15 بـا
لـيون الـسمـاوة وصل فـيهـا خط الفـقـر الى نصف عـدد السـكـان الذي اليـتجـاوز ا
شخص  وهي الـدولة التي كـانت تمـتلك صنـاعات مـعتـبرة على اقل تـقديـر تغطي
واطن  واالن التملك شيئا إال ماندر  فـيما لديها مسحات هائلة نصف حاجـة ا
من االراضي الصـاحلة للزراعة ولم يستـخدم منها إال اجلزء الـيسير  ولديها من

االمكانات االخرى في باطن االرض وفوقها لكنها غير مستخدمة .
ليارات  وارد تـتعدى مئـات ا اضـية  كانت ا ولو رجعـنا الى السنـوات القلـيلة ا
لـكـنهـا لم تـوظف في خـدمـة االنـسان وال الـبـنـاء االقـتصـادي والـزراعي والـسـكني
ا راحت في جـيوب النهـابة والفاسـدين دون أي للقرش والصـحي واخلدمي  وإ
االبيـض يفـيـد في الـيوم االسـود . مـابـعد 2003 اصـبح الـفاسـدين والـنـهـابة في
بطون الـسلطـة اكثر من الـعاملـ  واصبح االنتـماء حلاضـرة النفس الـشرهة في
خرجـات احلياة اليومية ولها من اجملندبن ال العام تتحكم  السرقـة والتالعب با
مـايـتـفــوق عـلى قـدرة الـنـظـام الـعـام . البـد مـن الـتـذكـيـر ايـضـا بـأن الـعـراق واجه
حـمالت ارهـابيـة مـدمرة وصـرف عـلى مواجـهـة تلك احلـمالت امـواالً طائـلـة  لكن
ـتـعـددة الـتي بـددت االمـوال وشـرعـنت عـمـلـيات الـنـهب  هـذا اليـرحم الـوزارات ا
ذهـبـية وهـذا بالـتـأكيـد حـال كل الـنظم الـتي تـأسس نـظامـهـا علـى احملاصـصـة وا
والـعرقـية . إذا مـابقـيت سيـاسة الـنظـام على الـوضع السـائد  وظـلت اجملـموعات
ـوارد على اسـاس انـتـماءاتـهـا العـرقـيـة والطـائـفيـة  وبـقـيت الوطـنـية تتـحـكم في ا
احلـاكمـة للـعالقـات االجتـماعـية ونـظام الـدولة ومـؤسسـاتهـا مسـألة
فــيــهــا وجــهــة نــظــر  فــأن الــوطن يــبــقى اســيــر الـتــخــلف
ــواطن الـذي ــنــازعـات . وهــنــا البـد من الــتــوكـيــد إن ا وا
مـنوعات الـصحيـة  فأنه بالـضرورة يضر يتـجاوز على ا
الـعائـلـة واالوالد ومحـيطـه ومجـتمـعه ويـصيـبهـمـا بالـعطب

وخطر التهديد اجلدي لهذا الوباء .
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ـتحدة)) ,أ { هيوسـ (الواليات ا
ف ب) - بـ الــدمـوع والـشـعـارات
ودّعت هيوس امس جـورج فلويد
في جـنازة شـهدت مـشـاركة واسـعة
ودعــوات إلى إحــقــاق الـعــدالــة من
أجل هـذا الـرجل األسـود الـبـالغ من
العمر  46عاما الذي أثار موته بيد
شـرطي أبيض احـتجـاجات واسـعة
ومطـالب بوضع حد لـلعنـصرية في
ــــــتـــــحـــــدة.وشـــــارك الـــــواليـــــات ا
سـياسـيون ونـاشـطون في اجملـتمع
دني ومشاهير في كلمات تناولت ا
ذكــريـات عن الــرجل الــذي وصـفـوه
بـ"الـعـمالق الـلـطــيف" بـعـدمـا حـمل
سـتـة أشــخـاص وضـعــوا كـمـامـات
نـعـشه الـذهـبي إلـى مـثـواه األخـير
بـيـنــمـا وقف عـنـاصــر الـشـرطـة في
حـالـة تـأهّب وألـقوا الـتـحـيـة.وألقى
الــنــاشط فـي الــدفــاع عن احلــقــوق
ـدنـية آل شـاربـتـون خطـاب تـأب ا
هـــجــومـــيـــا عـــلى وقع أنـــغـــام آلــة
األورغـن اتّــــــهـم فــــــيـه الــــــرئـــــــيس
األمـيـركي دونـالد تـرامب بـالـتـعامل
بـالمــبــاالة مع الــقـــضــيــة وإعــطــاء
انـــطــبـــاع لــلـــشـــرطــة بـــامــتـالكــهم
احلـصانـة.وردد شـاربتـون "نـحارب
ـــنــاصب الــعـــلــيــا" في الـــشــر في ا
الـبالد مـتـهـمـا تـرامب بـ"الـتـخـطيط
لـكـيـفـيـة حتـريف مـا حصـل بدال من
حتــقــيق الــعـدالــة".وقــال مـخــاطــبـا
الـرئـيس "حتـاول اآلن مـعـرفـة كـيف
ـكنك وقف االحـتـجاجـات بدال من
وقف وحشيـة" الشرطة مـتهما إياه
ا أنك بـتـوجـيه رسـالة مـفـادهـا "طـا
من قـــوات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون فـــإن
الـــقــانــون ال يـــنــطــبق عـــلــيك".وفي
إشـارة إلى حـضـور أهـالي ضـحـايا
سابق لعنف الشرطة بينهم إريك
غــارنـــر وبـــوتــهـــام جـــ ومـــايــكل
براون قال شاربتون إنهم "يدركون
أكثر من أي شخص آخر ألم" عائلة
فــلــويــد.وتــابع الــقس في كــنــيــسـة
"فـــاونـــ أوف بـــريـــز" في جـــنــوب
هـيـوســ "سـتـتــكـرر هـذه احلـاالت
مــرة تــلــو األخــرى إلـى أن نـدرك أن
ثــمن حــيــاة الــســود يــســاوي ثــمن
حــــيــــاة الــــبــــيض".وتــــردد صــــدى
ــوسـيـقى في الـكـنـيـسـة عـلى وقع ا
كـــلــمـــات اإلشـــادة بـــالـــرجـل الــذي
أشــــعــــلـت وفـــاتـه احــــتــــجــــاجـــات

واســـعــــة.وقــــال شــــاربـــتــــون "رغم
الوبـاء يخـرج النـاس في مسـيرات
في الشوارع دون االكتراث لـلتباعد
االجـتـمـاعي ألنّك أثّـرت في الـعـالم".
وأضـاف "بـيـنـمـا نـودّعك الـيـوم لن
تـهـدأ احلركـة (االحـتـجاجـيـة) حتى
حتـقيـق العـدالـة".وتوفي فـلـويد في
 25أيـار/مـايـو عنـدمـا جـثـا شرطي
أبــيض الــبـشــرة في مــنـيــابــولـيس
بــركــبــته عــلـى عـنــقـه لــنـحــو تــسع
دقـــائق لـــتــتــحـــوّل مــنـــاشــداته "ال
ـــكـــنــنـي الـــتــنـــفّـس" إلى شـــعــار
لـالحــتـــجــاجـــات.وجــسّـــدت وفــاته
ــتـــصــدّعــة بــ أفــراد الـــعالقــات ا
األقـلــيـات والــشــرطـة في الــواليـات
تحدة وغيـرها مع خروج عشرات ا
ــــــــــتـــــــــــظــــــــــاهــــــــــريـن إلـى آالف ا
الــــشــــوارع.وكــــانت اجلــــنــــازة في
رحلة األخيرة "فاون أوف بريز" ا
من ســلـــســلــة مــراسم ســبــقت نــقل
الـــنــعش عــلى مـــ عــربــة جتــرّهــا

أحصـنة إلى مـثواه األخـير بـجانب
قبر والدته.وفي طريـقها إلى مقبرة
"هيوسـ ميموريـال غاردنز" مرّت
ــئــات الـذين ألــقـوا الــعـربــة أمـام ا
التحية وهتفوا باسم فلويد. وكتب
على الـطريـق بطـبشـور أزرق اللون
"ارقـد بــقـوة" بــيـنــمـا رفـعـت الفـتـة

كتب عليها "لن ننسى".
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وحـضـر نـحو  500شخص وضع
جـمـيـعـهم كــمـامـات جـرّاء فـيـروس
ـستـجـد اجلنـازة بـيـنهم كـورونـا ا
ـمـثـالن تـشانـيـنـغ تاتـوم وجـيـمي ا
فـــوكس واخملـــرج تــــايـــلـــر بـــيـــري
الكــمــة ــغــنـي ني-يــو وبــطـل ا وا
فلـويد مـايويذر الـذي ذكرت تـقارير
أنه تــــكـــفّـل بـــجـــمــــيع مــــصـــاريف
ــــــــــرشّح اجلــــــــــنــــــــــازة.وقــــــــــدّم ا
ــــوقــــراطي لـالنــــتــــخــــابـــات الــــد
الــرئـــاســيــة جــو بــايــدن الــذي زار
الـعـائـلـة تـعــازيه ألبـنـاء فـلـويـد في

تــسـجـيل مـصــوّر داعـيـا إيـاهم إلى
"تـغيـير الـعالم نـحو األفـضل" باسم
والـــدهم.وأفـــاد بــايـــدن الــذي فـــقــد
زوجــــته وجنـــــلــــيه "حـــــان الــــوقت
اإلنصـات وااللتئـام". واضاف "حان
الـوقت لـتـحـقـيق الـعـدالـة الـعـرقـيـة
(...) ألنه عندمـا تتحـقق العدالة من
أجل جورج فـلويد سـنكـون حقا في
طريقنا إلى حتقيق العدالة العرقية
في أمـيـركا".وتـأتي اجلـنازة بـعـدما
تــعــهّـدت ســلـطــات مـيــنــيـابــولـيس
بــتــفــكــيك وإعــادة هــيــكــلــة جــهــاز
ــديــنــة حـيـث تـوفي الــشـرطــة في ا
فـلـويـد أثـنـاء تــوقـيـفه السـتـخـدامه
ورقـة نــقـديـة اشـتــبـهت الــسـلـطـات
بأنـها مـزوّرة بقـيمة  20دوالرا.وقد
يـحـكم على الـشـرطي األبـيض الذي
أوقـــفه وتـــســــبب بـــوفــــاته ديـــريك
ـدة شـوف ( 44عــامـا) بــالـســجن 
تـصل إلى  40عــامـا في حــال تـمّت
إدانـته بـتـهمـة الـقتـل أو القـتل غـير

ـتـعـمّـد من الـدرجـتـ الـثـانـية أو ا
الـثـالثـة.و حتديـد كـفالـته االثـن

ـلـيـون دوالر مع شـروط أو 1,25
مـــلــــيـــون دوالر بـــدون شـــروط.و
ساعدة توجيه تـهمة التـحريض وا
عـلى قـتلـه لبـقـيـة عـنـاصـر الـشـرطة
الثالثـة الذين تورطـوا في احلادثة.
وطــــرد الــــعـــنــــاصــــر األربـــعــــة من
الــشـــرطــة.و تـــصــويـــر عــمـــلــيــة
الــتـوقــيف بـهــاتف نــقّـال لــيـنــتـشـر
الـتــسـجـيل في أنـحـاء الـعـالم خالل
.ولد فلويد في اضـي األسبوع ا
كـارواليـنـا الشـمـالـية لـكـنه نـشأ في
حـي أغـلب قـاطـنـيه من األمـيـركـيـ
من أصـول إفـريـقـيــة حـيث يـتـذكـره
الــسـكــان كــريـاضـي طـويل الــقــامـة
وشــــخـص ودود عــــرف بـــطــــبــــاعه
ـتـظــاهـرون إلى احلـســنـة.وخــرج ا
الـشــوارع عـلى مـدى أسـبـوعـ في
احــتــجـــاجــات طــالــبت بـــالــعــدالــة
الـعـرقـيـة وتعـد األكـبـر منـذ اغـتـيال

مــــارتـن لــــوثــــر كــــيــــنـغ االبن عــــام
.1968وتـــخــلـــلت االحـــتــجـــاجــات
أعــمــال عـنف ســلّــطت األضـواء في
ـتـحـدة وخـارجـهـا عـلى الــواليـات ا
قــسـوة الــشــرطــة مع انـتــشــار عـدة
تـسـجيالت مـصـوّرة تـظهـر عـلى ما
يــبـدو حــوادث اســتــخـدم عــنــاصـر
الـــشــرطـــة فـــيـــهــا الـــقـــوة.وعــرض
وقراطيون قانونا في مجلسي الد
الــكــونـغــرس يــأمـلــون بــأن يــسـهّل
مالحــقـة أفــراد الـشــرطـة قــضـائــيـا
الرتـكابـهم انتـهاكـات وإعادة الـنظر
فـي طـــــــريــــــــقـــــــة جتــــــــنـــــــيــــــــدهم
ـــدن وتـــدريــــبـــهم.وبـــدأت بـــعض ا
األميركـية تطبـيق إصالحات تشمل
ــســيل حــظــر اســتـــخــدام الــغـــاز ا
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في مـا أعــلن جـاك دورسي الـثالثـاء
أن الــشـركــتـ الــلــتـ يــرأسـهــمـا
"تويـتر" و"سـكويـر" سيـجعالن يوم
 19حــــزيــــران/يــــونـــيــــو عــــطــــلـــة
للـمـوظفـ فـيهـمـا احتـفـاال بنـهـاية
الـــــــعـــــــبــــــوديـــــــة في الـــــــواليــــــات
ـتــحـدة.وتــصـادف الــعـطـلــة الـتي ا
ســــمــــيـت "جــــونــــتــــيـــــنث" في 19
حزيـران/يونـيو يـوم وصلت قوات
االحتاد إلى تكساس في  1865مع
رسـالـة مـفـادهـا أن احلـرب األهـلـيـة
انــتـهت والــعــبـوديــة انــتـهت وفــقـا
ــوقع "جـون تــيــنث" الــذي اسـتــنـد
إليه دورسي.وكان الـرئيس ابراهام
لـنـكولن أصـدر إعالن الـتحـريـر هذا
قبـل أكثـر من عامـ وقد دخل حـيز
الــــتــــنــــفـــــيــــذ في بــــدايــــة الــــعــــام
.1863ووفـقـا للـمـوقع اإللـكـتروني
فــــإن وصـــــول قــــوات االحتــــاد إلى
تكسـاس وفر القوة الالزمـة للتغلب
ــقـــاومــة هـــنــاك لـــتــحـــريــر عـــلى ا
الــعـبـيـد.وقــال دورسي في تـغـريـدة
عـلـى تـويـتــر أن "تـويــتـر وســكـويـر
ســيــجــعالن  19حــزيــران/يــونــيــو
عــطــلــة لــلــمــوظــفــ فـي الــواليـات
ـــــتـــــحـــــدة". وأضـــــاف أنـه "يــــوم ا
لـالحـــــــتـــــــفـــــــال والـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيم
والــتــواصل".وأوضح في تــغــريــدة
أخـــرى أن "تـــويـــتــــر" و"ســـكـــويـــر"
سـتـعـمـالن علـى جـعل يـوم الـعـطـلة
هــذا مـطــبــقــا في الـبــلــدان األخـرى

التي تملك فيها مقرّات.
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ـنـاسـبـة لـتـبـادل اخلـبـرات في مـجـال ا
ـالــيـة الى ــوارد ا تــعـظــيم وتــنـمــيـة ا
جـانب اعـطـائـهم احلق في ابداء االراء
حـول طـبـيعـة الـعمـل الذي يـقـومون به
والــتـركــيـز عــلى تـنــظـيم ورش الــعـمل
الـتي تـدعم تـبـادل االفكـار فـيمـا بـيـنهم
وعـلـى وفق تـخـصـصـاتـهم الـوظـيـفـيـة
واحلـــــرص اجلــــاد عــــلـى االراء الــــتي
يــتـبــنـاهـا االفــراد كـاســاس في اتـخـاذ

القرارات ذات الصله .
4 - حوكمة العمل االداري والتنظيمي
ـنهج الذي تـعتمده : ويـشير الى ذلك ا
ـــؤســـســات والـــذي يـــزودهــا ادارات ا
بــــاالجــــراءات والــــســــيـــاســــات الــــتي
ـــوجـــبــهـــا من حتـــديــد تـــســـتــطـــيع 
اســـــلـــــوبــــهـــــا في ادارة االنـــــشـــــطــــة
والــفــعـالــيـات ذات الــصــلـة ومن خالل
االدوار احملـددة لالفراد الـعامـل فـيها
 ويــــــــبـــــــرز ذلـك من امــــــــتالك ادارات
ـؤسسات للرؤيا الـواضحة في كيفية ا
تــطــبــيق الــقــوانـ والــنــظم الــتي من
ـتـاحة ـاليـة ا ـوارد ا شـأنـهـا تـعبـئـة ا
والـــبــحث عن مـــوارد مــالــيـــة جــديــدة
رسـومة الى جانب حتـقيقـا لالهداف ا
تـــــوضـــــيح االســـــالــــيـب واالجــــراءات
ـعتمـدة في بيئـات العمـل االقتصادي ا
في كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامل مع الـــزبـــائن
اخلــارجــيــ كــذلـك ضــرورة االلــتـزام
بـالــقـوانـ والـتـشـريـعـات الـتي حتـكم
ــالـي واالقــتــصـادي بــيــئــات الــعــمل ا

حتقيقا (لالبداع والتميز) باالداء .
5- الــبــنــيــة الـتــحــتــيــة: وتــشـيــر الى
مـجـمـوعـة العـوامل الـتي تـسـاعـد على
ـؤســسـات في حتــقـيق حتــديـد قــدرة ا
الـنـجـاح من خالل امـتالكـهـا لالنـشـطة
ـالي واالقـتـصادي في بـيـئـات الـعـمل ا
والــتي تـسـهم في حتــقـيق (الـتـراصف
ــؤســسـات ذات االســتــراتــيــجي) في ا
كن ان يـكون ذلك من خالل الـصلـة و
تطورة بدال احالل مـستلزمات العمل ا
ة و تهيئة من مـستلزمات العمـل القد
ــنــاســبـة وســائل الــراحــة واالجــواء ا
لـــلـــعـــامــلـــ مع االهـــتـــمـــام بـــوجــود
ــعــدات ــتــطــورة وا الــتــكــنــلــوجــيــا ا
احلـــديــــثـــة في بـــيـــئــــة الـــعـــمل وهـــو
مـايـنـعـكس ايـجـابـيـاَ علـى حسن ادارة

الية اصوليا . وارد ا ا
ـتاحـة في احلـصـــول مـن الوســــائل ا
ـالـية:هـنـالك الـعـديد من ـوارد ا عـلى ا
ــــكن ـــــتــــاحـــــة الــــتـي  الـــــوســــائل ا
اســــتــــخـــــدامــــهــــا عــــلـى وفق مــــدخل
الـتراصف االسـتراتيـجي في احلصول
ـالـيـة بـشـكال سـريع من ـوارد ا عـلـى ا
دون الـلـجـوء الى االقـتـراض اخلارجي

ومن هذه الوسائل : 
1- الـسـيطـرة عـلى تهـريب الـنفط ومن
ـعــروفــة وحتــويل امــاكن الــتــهــريـب ا
ـهـرب وهي كـبيـره جدا مـوارد الـنفط ا
الى خــزيــنـة الــدولـة دعــمـا لــلـمــوازنـة

العامة.
ـنـافـذ احلـدوديـة 2- الـسـيـطـرة عـلى ا
ــا تــوفــره من وعــددهــا 22 مـــنــفــذاَ 
مـوارد مـالـيـة طـائـلة
كن ان تـعالج جـدا 
لـــوحــدهــا مـــشــكــلــة
ـوازنـة الــعـجـز في ا

العامة.
3- الــســيـطــرة عـلى
ــــــوانئ ارصــــــفـــــة ا
الــعــراقــيــة وحتـويل
مــواردهــا الــكــبــيــرة
ــــوازنـــة جــــدا الى ا
االحتــاديـة لـالسـهـام
ـعـاجلة الـعـجز في

الية. وارد ا ا
4- تـــعــظـــيم مــوارد
الـضـريـبة والـكـمارك
وحـــــسن اخــــتــــيــــار
الـــقــيـــادات االداريــة
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لـلدولة وهو ما سيـوفر االموال الطائلة
التي سترفد ميزانية الدوله الحقا .

ــعـاجلـة الـفــوريـة حلـاالت االفـراد 3- ا
والـعـنـاوين الـذين يـسـتـلـمـون اكـثر من
راتـب في انَ واحـد من خــزيـنــة الـدولـة
وهــو مـا يـخـالف مــتـطـلـبــات (الـعـدالـة
ـساواة) ب افـراد اجملتمع وان ذلك وا
ــوازنــة بــاالمــوال الــكــافــيه ســيــرفــد ا

وارد . عاجلة اخللل في ا
WKLF « œ«e

4- ايـقـاف مـزاد الـعـمـلـة االجـنـبـيـة في
ـركــزي واحلــد من اسـتــنـزاف الــبــنك ا
الــعــمالت االجــنــبـيــة وان ايــقــاف هـذا
االسـتنزاف سـيوفر مـليارات الدوالرات
الـــتـي تـــتـــســـرب الـى خـــارج الـــعـــراق
بـاغـطـيـة ووسـائل وطـرق ال تـخـفى عن
ـبرر اي مـراقب لهـذا االستـنزاف غـير ا
ـركزي وهي وان بـامـكـان ادارة البـنك ا
(ادارة مــتــمــرســة)الــبــحث عن وســائل
عـلمية اخرى لضمان سعر صرف عادل
لـلدينـار العراقي امـام الدوالر االمريكي

دون احلاجة الى مزاد العملة.
5- الـغـاء بـعض الـسفـارات والـبـعـثات
الـدبـلومـاسيـة في اخلارج خـاصة وانه
ال تـــوجـــد جـــالـــيــة عـــراقـــيـــة في تـــلك
السفارات او البعثات الدبلوماسية وال
نـعلم ما هو مبـرر وجود تلك السفارات
او الـــبــعـــثــات الـــدبــلـــومــاســـيــة اذ ان
وجـودها هو مصدر كبـير و كلف مالية
بـــاهــضــة وانـــفــاق مـــالي غــيـــر مــبــرر

بالعمالت االجنبية.
الي على 6- احلد من االنفاق والهدر ا
الــســيــارات ووســائل االركــاب االخـرى
ـا تـمـثـله من انـفاق في وهـي باالالف 
مـجـاالت الـصـيـانـة والـوقـود ومـرتـبات
ـصـلـحـ ....الى غـيـر ذلك الــسـواق وا
ــعـنــيـة االســتـعــانـة ــكن لالدارات ا و
بـاسـلـوب الـنـقل اجلـمـاعـي بـالـبـاصات
ـوظــفي االدارات اخملــتـلــفـة الــكــبـيــرة 
وجتـنب السيارات الصغيرة للمحافظة
عــلى الــبــيــئــة من الــتــلــوث ولــتــجــنب
االزدحــامــات الـتـي حتـصل اثــنــاء بـدء
الــدوام الـــرســمي وانــتــهــائه وهــو مــا
ســيـوفـر االمـوال الــطـائـلـة الــتي تـنـفق
لــهــذا الــغــرض وبال مــبــرر الى جــانب
امـكانـية بيع هـذه السـيارات الصـغيرة
وحتــويل اثـمـانـهـا الـى خـزيـنـة الـدولـة

بصورة اصولية.
رتبات ومخصصات 7- اعـادة النظر 
الـدرجات العليا في الدوله من مستوى
ا فيـها الرئاسات مـدير عام فمـا فوق 
ــوارد من خالل الـــثالث .ان تــعــظـــيم ا
تــنــويـع مــصــادر االقــتــصــاد الــوطــني
واحلــد من الـهـدر والــضـيـاع واالنـفـاق
برر لـلموارد العامـة للدولة التي غـير ا
ســبق االشــارة الـيــهـا يــتــطـلب اتــخـاذ
عاجلة االزمة الـقرارات االستراتيجـية 
ـسـتـشريـة لـتـنـويع االقـتـصاد ـالـيـة ا ا
الئمة الـوطني ووضع االستراتيـجية ا
لـتحقـيق التوافق بـ متطـلبات الـبيئة
الـداخلية ومـا يحيط بيهـا من تغييرات
فـي الــبــيـــئــة اخلــارجـــيــة وصــوال الى
(رصـف كل اجملــــهــــودات) حتــــقــــيــــقـــا

رسومة. لالهداف ا

مــوارده بـشــكل فـاعل وكــفـوء حتـقــيـقـا
للمستوى الالئق.

عــنـاصــر الـتـراصـف االسـتـراتــيـــجي :
ويـطـلق عـلـيهـا كـذلك (مـزيج الـتراصف
االسـتراتيجي) وان توفـر تلك العناصر
وتـفاعلهـا مع بعضها الـبعض سيسهم
فـي اجناح التراصف االستراتيجي في
ـؤسـسـات ويـسـاعـد في مـعـاجلة تـلك ا
ـــــالــــــيـــــة الـــــتـي تـــــعـــــصف االزمـــــة ا

باقتصاديات البلد ومنها :
1- مـهـارات االفراد الـعامـلـ : وتشـير
الى مـجموعة القدرات الـشخصية التي
نظمات ـتلكهـا االفراد العاملـ في ا
االقــتــصــاديــة والــتي تــسـاعــدهم عــلى
حتـقيق (التمـيز) و(االبداع) في حتقيق
رسومة ويتم ذلك من خالل االهـداف ا
احلـرص على حُسن اخـتيار االفراد في
ؤسـسات للـحصول عـلى خبرات تـلك ا
ـؤسـسـات تــفـوق خـبـرات االفــراد في ا
ــــنـــاظــــرة كـــمــــا وحتـــرص االدارات ا
ــتـخــصـصــة في هـذا اجملــال عـلى ان ا
يـــكــون تـــخــصص االفـــراد الــوظـــيــفي
مـتوافـقا مع طبـيعـة عملـهم اضافة الى
حــرص االدارات عــلى اخــتـيــار االفـراد
ـهـارات الـعـاليـة وتـوظـيـفهم من ذوي ا
حـسـب تـخـصـصـهم لـضـمـان انـعـكـاس
ـــوارد ذلـك عـــلى حـــسن اســـتـــثـــمـــار ا
ـتاحـة واحلد من الـهدر والـضياع في ا

موارد اية مؤسسة معنية.
2- الـتـعاون والـشراكـة ب الـعامـل :
وتـــــشـــــيـــــر الى امـــــكـــــانــــات االدارات
االنــتــاجــيــة واخلــدمــيــة عــلى تــوفــيــر
ناسبة وخلق بيئة جيدة من االجـواء ا
الـتراصف االستراتـيجي في العمل ب
االفـــراد الـــعــــامـــلـــ تـــضـــمن تـــبـــادل
اخلــبـرات واالفـكــار حتـقـيــقـا لالهـداف
ــــرســـــومــــة  ويــــبــــرز ذلـك من خالل ا
االهـــتــــمـــام اجلـــاد بــــبـــيـــئــــة الـــعـــمل
االقــتــصـــادي والــتــمــويــلي وطــبــيــعــة
الـــــــعـالقـــــــة مــــــــا بـــــــ (الـــــــرئــــــــيس
ـــرؤس)اضـــافـــة الى احلـــرص عــلى وا
تــطـويــر الـعــامـلــ من خالل تـشــجـيع
انــظــمـة االيــفـادات جلــمــيع الــعـامــلـ
وحــسب اخــتـصــاصـاتــهم اضــافـة الى
اعـتـماد مـنـهج تـطويـر بـيئـة الـعمل من
خالل تــشــجــيع الــعـامــلــ عــلى مــبـدأ
(الــــشــــراكــــة) بــــاالهــــداف واخملــــاطـــر
ـكافئات وتقـبل دعم االفكار اجلديدة وا
ــؤسـســات وهـو مــايـنــعـكس في تــلك ا
ايــجـــابــيــا عــلى االدارة الـــصــحــيــحــة
ــتــاحـــة ويــحــقق ــالـــيــة ا لــلـــمــوارد ا

رسومة. االهداف االقتصادية ا
ـعـتـمدة : 3- تـكـنـلـوجـيـا االتـصـاالت ا
ـؤسـسات والـتي تـشـير الى امـكـانات ا
عـلى خـلـق اجـواء من الـثـقـة والـتـعاون
واالنـــفـــتــاح فـــيـــمــا بـــ االقـــســام في
ــســتــويـات الــتــنــظــيــمــيـة مــخــتــلف ا
و(حتــفــيــز) الــعــامــلــ عــلى اعــتــمــاد
ـتـطـورة في االتـصاالت الـتـكـنـلـوجيـا ا
ـستـمرة لـضـمان مـواكبـة الـتغـييـرات ا
في بــيــئــة االعـمــال حــيث تــسـعـى تـلك
ـــؤســـســـات عـــلـى تـــوفـــيـــر االجــواء ا

بغداد
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االقـتـصاد وحـيد اجلـانب او االقتـصاد
الريعي .

وازنـة العامة للـدولة كما هو تـتكون ا
مــــعــــلـــــوم  من االيــــرادات الــــعــــامــــة
والـنفقات الـعامة وان حدوث اي نقص
فـي حجم االيرادات الـعامة مع مـواكبة
زيـــادة في حـــجم الــنـــفــقـــات الــعـــامــة
ســيــؤدي بـالــنـتــيــجـة الى الــعــجـز في
ــوازنه الــعـامــة وهـو مــا يـعــني عـدم ا
قـدرة الدولـة على تـسديـد تلـك النـفقات
ـــعــروفــة عـــلى وفق اوجه الـــصــرف ا
لـذلك تـلـجأ الـدولـة احيـانـا الى وسائل
او طــرق مـتــعــددة لـضــمـان احلــصـول
عـلى (الـسيـولة) الالزمـة لـسد الـنفـقات
ومـن هــذه الــوســائـل هــو (االقــتــراض
ــثـله مـن صـعــوبـات ــا  اخلــارجي) 
وضـغـوطات عـلى اقتـصاديـات وموارد
الـــــدولــــة احملـــــدودة خــــاصـــــة في ظل
جـائـحـة كـورونـا والـذي سـبـق االشارة
ــكن الـــيه في مـــقـــال ســابق كـــمـــا و
ــعــاجلـات الــلــجــوء الى الـوســائل و(ا
الـداخـلـيـة) مثل بـيع حـواالت اخلـزيـنة
ـالـيـة والـتي يـتـخـذهـا غـالـبـا لـوزارة ا
ركزي لـلحصول عـلى السيولة الـبنك ا
اذ ان حــواالت اخلـــزيــنــة تــعــتــبــر من
ادوات الدين قصيرة االجل وخالية من
الية الى جانب كونها تؤدي اخملاطر ا
دورا مـهما في الـسوق الثـانوي (سوق
الـتعـامالت) وتضـمن سالمة اسـتخدام
اليـة في نفس الوقت ان هذا ـوارد ا ا
االسـلوب يـعوض عن اسـلوب االصدار
الـنـقـدي الـذي يؤدي الى زيـادة الـكـتـلة
الــنـقــديــة من قـبـل الـســلـطــة الــنـقــديـة
ـعروض ولـلـتاثـير الـسلـبي في زيادة ا
الــنــقـدي وانــعــكــاسـاته اخملــتــلــفـة في
ـعـطـلـة امــكـانـيـة اسـتــثـمـار الـودائـع ا
الجــــال قــــصـــيــــرة في غــــيــــاب فـــرص
االســتـثـمـار اخلـالــيـة من اخملـاطـر الى
ـســاهـمـة في دعم مــجـهـودات جــانب ا
الـدولـة لـتـوفيـر الـتـمـويل الالزم خـدمة
ــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة
واالجـتـمـاعـية  كـمـا ان هـنـالك وسائل
وارد كن اعـتمـادها لـتنـويع ا اخـرى 
االقــتـصــاديـة والــضــغط عـلى االنــفـاق
ـعـاجلـة اخلـلل الذي ـوارد  وتـعـظـيم ا
وازنة العامة للدولة ومن يحصل في ا
هـــذه الــوســـائل الــتـي يــتــطـــلب االمــر
(رصـف) كافـة اجملهـودات بـ مخـتلف
االدارات والـعـاملـ وحتـقيق الـتوافق

واالنـسجام فـيما
بـــيــنــهم وصــوالَ
الـى حتـــــــقــــــــيق
ـرسـوم الـهـدف ا
وهـــــــــوحــــــــــسن
وارد استخدام ا
ــتـاحه وتـقـلـيل ا
الـهـدر والـضـياع
فــيــهــا و الجــراء
الــــتــــغــــيــــيـــرات
الـــهـــيـــكــلـــيه في
الــــــــبــــــــنــــــــيـــــــة
االقــــتــــصــــاديــــة
واالجـــتــمـــاعــيــة
ــــا يـــســـاعـــد و
اجملــــتــــمع عــــلى
حـسن اسـتـخدام

الكات االدارية فيها . وباقي ا
5- تـفعـيل القـطاع الصـناعي والـقطاع
الـزراعي بـشـقـيه الـنـبـاتي واحلـيـواني
ــا (بـــاجـــراءات عــمـــلـــيــة فـــوريـــة) و
يـجعلهما قطـاع فاعل ومؤثرين في
االقـتـصاد الـوطـني واختـيـار القـيادات
الــصـنــاعــيـة والــزراعـيــة وكــذلك بـاقي
الكـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــزراعـــيـــة ا
ـؤمنـة باهـميـة ودور هذين واالداريـة ا

القطاع في االقتصاد الوطني .
6- تـنـميـة قطـاع الـسيـاحـة بشـكل عام
ا والـسـياحـة الـدينـيـة بشـكل خـاص 
ـكن تــدره من مــوارد مــالــيـة هــائــلــة 
ـوازنـة االســتـفـادة مـنـهــا في تـمـويل ا
العامة للدولة الى جانب حسن اخيتار
الـقيادات االدارية في اجملـال السياحي
ـتخـصصة الكات ا مع تـطويـر باقـي ا

هم . في هذا القطاع السياحي ا
7- تــطـويــر الـصــنـاعــات الـعــسـكــريـة
لــتــجــنب اســتــيــراد الــذخــائــر وبــاقي
ـعـدات الـعـسكـريـة من خـارج الـعراق ا
تــوفـيـرا لـلـعـمالت االجــنـبـيـة واليـجـاد
مـجاال واسعا لتشغيل اعداد غفيرة من
الـــعــاطــلـــ  اضــافـــة الى امــكـــانــيــة
االســتــفـــادة من تــلك الــصــنــاعــات في

تعددة. دنية ا اجملاالت ا
8- وضع اسـتراتيجية حلـماية التمور
ـا هـو مـعروف عن الـتـمور الـعـراقـية 
الـعراقيـة بكونـها من اجود الـتمور في
الــعـالم وتـطـويــر الـقـائم مـنــهـا حـالـيـا
ـالـية وارد ا لـضـمـان احلصـول عـلى ا

مكنة . ا
ـصـاحب 9- مـعـاجلـة مـشـكـلـة الـغـاز ا
السـتخراج الـنفط والذي يـحرق والذي
تـقدر كلـفته السـنوية  2,5مـليار دوالر
بـاالمـكان االسـتفـادة مـنهـا في معـاجلة

وازنة. جانب من عجز ا
ــوجـودات الــعــامـة 10- بــيع بــعض ا
لـلدولة كاالراضي والعقارات للحصول
وازنة الـية التي تـدعم ا وارد ا عـلى ا

العامة للدولة.
ال العام : مـجاالت ايقاف الهـــدر في ا
ـكن اعـتمـاد عدد من االجـراءات التي
من شـأنهـا ايقـاف الهـدر واالنفـاق غير
كن ـبـرر لـلمـوارد الـعـامة لـلـدولـة و ا

االشارة الى بعضها : 
ــعـاجلـة اجلـادة لـلـفـسـاد االداري 1- ا
ـالي من خالل اسـتراتـيجـية شـاملة وا
واطن بالدرجة تـضع مصلحة البلد وا
االولـى من تسـلسـل االولويـات وبغض
الـــنــظـــر عن االشـــخــاص او اجلـــهــات
ـالي ــتـورطــ بـالــفـســاد االداري وا ا
وان الـنجاح في تطـبيق االستـراتيجية
ـعــاجلـة الــفـسـاد ـذكــورة  الــشـامــلـة ا
ـا سـيـوفـر عـشـرات ــالي ا االداري وا
ـلـيـارات والـتي بـاالمـكـان االسـتـفـاده ا
ــشــاريع مــنــهــا في تــنــفــيــذ تــمــويل ا
االســتـثــمـاريــة احلــقـيــقـيــة ومـعــاجلـة

العجز في موازنة الدولة.
2- اعـادة النـظر بـالهـياكل الـتنـظيـمية
ـنـاصب لــلـدولـة والــغـاء الـعـنــاوين وا
الـــشـــرفــــيـــة واالعـــداد الـــكـــبـــيـــرة من
ـــســتــشـــارين الــذيـن ال ضــرورة لــهم ا
ـــوازنــة الــعــامــة ســـوى االنــفــاق من ا
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ــــا تـــــغــــنّت ــــتـــــحــــدة الــــتـي لــــطــــا ا
ــوقــراطــيــة واحلــريــة ورفــعت بــالــد
شــعــارات حــقـوق اإلنــســان فــفي هـذا
الــسـيــاق كـشـفـت صـحـيــفـة نــيـويـورك
ـز األمـريــكـيـة عن وجــود عـشـرات تــا
ــتـــحــلـــلــة داخل شـــاحــنــات اجلـــثث ا
مـــركــونـــة في مـــنــطـــقــة ســـكــنـــيــة في
. وذكرت الصحيفة  أن (سكان بـروكل
ــنـطــقــة بـروكــلـ الحــظــوا انـبــعـاث ا
ـنطقـة فقـام بعض روائح كـريهـة في ا
الــســكـان بــطــلب الـســلــطـات احملــلــيـة
وتـســجـيل شـكـاوى وتـبـلـيـغـات ,األمـر
الـــذي دفع الــســلــطـــات إلى الــتــحــرك
ليتضح أن الرائحة تفوح من شاحنات
فـي داخــــــلـــــهــــــا عــــــشــــــرات اجلــــــثث
ـتــحـلـلـة).وبـحـسـب الـصـحـيـفـة فـإن ا
(الــشـاحـنــات اجملـهـزة بــبـرادات كـانت
مـــركــونـــة في مـــنــطـــقــة ســـكــنـــيــة في
ـــوتى بــــروكـــلــــ و وضع جـــثـث ا
صاب بكورونا على أن يأتي دورها ا
فـي عمـلـيـة احلـرق في إحـدى احملارق
لــكن بــعــد مــرور أيــام عــديــدة حتـلــلت
اجلـــثـث في الـــبــــرادات فـــانـــتـــشـــرت
ـنطـقة) ,ونـقلت الـروائح الـكريـهة في ا
ـز عـن رئـيس مــقـاطـعه نــيـويــورك تـا
بـروكلـ إريك آدمز  قـوله (نحـتاج إلى
حــضـــور مــديــري اجلــنــازات وأطــبــاء
الـتـشريح ورجـال الدين  ,فـعـندمـا جند
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تـوصل بـاحثـون فرنـسـيون الى نـتائج
واعـدة متعـلقة بـدواء (توسيـليزوماب)
فـي احلـد من خـطـورة تـطـور فـايـروس
ـــريض به و كـــورونـــا لـــدى اصــابـــة ا
ركـزة أو الوفاة الـدخول إلى الـعنايـة ا
ـــديــر في قـــطـــاع الــصـــحــة . وشـــدد ا
الـعـامـة في فـرنـسـا مـارتن هـيـرش في
تــصـريح امس عـلـى (أهـمـيـة الــنـتـائج
النـهـا عـلى األرجح أول جتـربـة عـلـمـية
مـشـجـعـة). ومع مـوافقـة سـبـعـة أطـباء
مـشـهـورين عـلى اسـتـخـدامه تـوصـلت
الـتجارب إلى أن هـناك (حتسنـاً كبيراً)
ـرضى كـورونا, في احلـالـة الـصـحـيـة 
الــــذين يــــعـــانــــون من شـــكـل حـــاد من
الــفــايــروس الــتـاجي بــعــد اســتــخـدام
(تـوســيـلـيـزومـاب).والـدواء هـو مـكـون

أسـاسي مـوجود في الـعقـاقيـر التي 
اسـتخدامهـا منذ عام 2010 لعالج 10
آالف شــخص (من أصل 200 ألف) في
فــرنـســا كــانـوا يــعـانــون من الـتــهـاب
ــفــاصل الــرومــاتــويـدي. ويــتم حــقن ا
ـنع الـبـروت (إنـتـرلـوك 6) الـعالج 
ـسؤول عن االلتهاب ,ومع ذلك فأن 5 ا
ــــكن ــــئــــة من احلــــاالت  إلى 10 بــــا
لــلـفــايـروس الـتــاجي أن يـســبب (فـرط
تـفاعل الـتهابي) كـما يـوضح أخصائي
أمـراض الـدم في مـسـتـشـفى نـيـكر في
بـاريس البروفيسور أوليفييه هيرم
نـاعية (يـشتـبه في أن هذه الـعاصفـة ا
ـسـمـاة عـاصـفـة الـسـيـتـوكـ تسـبب ا
كن أن يؤدي إلى خـلال تنفسـيا حادا 
ريض). ولفـتت الدراسة الى ان وفـاة ا
(الــدواء ال يـــخــلــو من اخملــاطــر كــونه
يـرفع من خـطـر العـدوى الـبـكتـيـرية أو
مـشاكل الـكبـد). فيـما وصف أطـباء في
بـاريس الـتـجـربـة األولى بـأنـهـا واعدة
والحـــظــوا أنــهــا جتـــلب األمل. وتــمت
الحـظـة نفـسـها في مـسـتشـفى فوش ا
فـي أوت ســيــرسـ ,حـــيـث تــلـــقى 30
مـــريـــضــاً دون سن 80 عـــامًـــا الــعالج
وأدى ذلـك إلى انـخــفـاض مـلــحـوظ في
اسـتخدام التنـفس االصطناعي ومعدل
شـفـاء أعـلى. وتؤكـد طـبـيعـة الـتـعاطي
مع انــتـشـار الـكـورونــا مـدى انـكـشـاف
الــــــبـــــعـــــد األخـالقـي اإلنـــــســـــانـي في
اجملـتمعـات الغربـية والسيـما الواليات
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جــثـثًـا في شــاحـنـات مــثل هـذه في كل
دينة  وتـعاملهم بطـريقة غير أنـحاء ا
ة  فهـذا أمر غيـر مقبول) ,ولـفتت كـر
إلـى أن (مــديـــنـــة نـــيــويـــورك شـــهــدت
ارتـــفــاعًــا هــائـالً في عــدد األشــخــاص
ـوتـون مـنـذ بـدء الـكـورونا في الـذين 
آذار وان احلــكـومـة أرســلت شـاحـنـات
مـبردة كـمستـودع مؤقت للـموتى حيث
ـــديــنــة مــئــات الــقــتــلى من تــصــارع ا
الـفـايروس). وفي لـونغ آيالند الـقريـبة
سؤولون في مـقاطعة سوفولك اتـخذ ا
قـــرارًا بــــتـــخـــزين اجلـــثـث في ثالجـــة
مـزرعــة إذا أصـبـحت مـرافـقـهم غـارقـة.
كـانت تقـارير صـحفـية  قـد أشارت إلى
فــيـديــو شـاحـنــة اجلـثث الــذي يـرصـد
لـقـطـات مخـيـفـة جلثث أشـخـاص لـقوا
حــــتـــفـــهـم جـــراء الـــوبــــاء. ونـــقال عن
صـحيفة متـرو البريطانـية إن (الفيديو
جرى تصويره قرب مستشفى بروكل
في مــنــطــقــة فــورت غــرين في مــديــنـة
ـرض), نــيــويــورك األكــثـر تــضــررًا بــا
ـقطع صـور عـدد من اجلثث وتـضـمن ا
الـتي يـتم حتـمـيـلهـا عـلى مـ شـاحـنة

تبريد بواسطة رافعة.
وبــصـعـوبـة تـمــالـكت الـطـبــيـبـة خـتـام
حـس مسؤولة قسم مـكافحة كوفيد-
19 في مــسـتـشــفى رامـبـام فـي حـيـفـا
نــفـسـهــا لـدى سـمـاعــهـا عـبــر الـهـاتف

تـنهـدات طفـلتهـا حال التي قـلمـا تراها
فـي اآلونـة االخـيـرة إذ تـمـضي مـعـظم
وقـتها ب مرضاها في معركة مكافحة

ستجد. فيروس كورونا ا
وتـقول ختـام حس (44 عـاما) لـوكالة
ـدة شـهـر كـامل فــرانس بـرس "عـمـلـت 
بـــشـــكـل مـــتـــواصل ســـبـــعـــة أيـــام في
األســــبــــوع وكـل ورديـــة 12 ســــاعــــة.
الــوضع غــيــر طــبــيــعي والــعــمل غــيـر
طـبــيـعي. انـقـلـبت حــيـاتـنـا رأسـا عـلى

عقب".
W½uM−  …d²

ّ جتـهـيـز أول قـسم في وتــضـيف أنه 
ـــســتــشـــفى الســتـــقــبـــال اإلصــابــات ا
بــكـورونـا "في نــهـايـة شـبــاط/فـبـرايـر
وبـعدهـا قسم ثـان" مضـيفـة "زدنا عدد
األطـبـاء في الـقسم وصـار يـعـمل معي
21 طـبيبـا من قسم األمراض البـاطنية
ـكثفة وأعـداد كبيرة من ومن الـعناية ا

." مرضات والعامل الطبي ا
وتـتـابع "كـانـت فـترة مـجـنـونـة. الـعـمل
صــعب لــلـغــايـة ال يــوجــد يـوم يــشـبه

اليوم اآلخر".
وســجــلت اسـرائــيل أكــثـر من 15 ألف
إصــابـة بــالـفــيـروس بــيـنــهـا أكــثـر من

مئتي وفاة.
وخـتـام حـس مـتـزوجـة وأم لطـفـلـت
تـــاال (عــشــر ســـنــوات) وحال (ثـــمــاني

سنوات).
وتـقـول بـصـوت فـيه
بــحـة حــزن "عـنــدمـا
اتـصـلت ابـنـتي حال
تبكي وتسألني متى
سـأعـود الى الـبـيت
(...) خـــــــشــــــيـت من
االنـهـيـار لـلـحـظـات.
لــكـــنــني اســتــأنــفت
عــــمــــلـي. فــــأمــــامي
مـسـؤولـيـات كـبـيـرة
لــــلـــغـــايــــة وحـــيـــاة
مـرضى انا مـسؤولة

عنها".
تــسـتـيـقظ خـتـام في
اخلـامـسة والـنصف
كـل صـــبـــاح وتـــبــدأ
عـملها فـي السابعة.
"أرتـــــدي مــــريـــــولي

البس الـطبي العادي وبـعدها أرتدي ا
الـواقـية". تـقوم بـجولـة لتـفقـد احلاالت
ـــرضى اجلـــديـــدة الـــتي وصـــلت ثم ا
ـوجودين لـتتابع وضـعهم وبـعضهم ا

في وضع صعب أو حرج.
وتـتـوقف ختـام حسـ عـند تـضحـيات
زمالئـــهــا الــذين يــعـــمــلــون لــســاعــات
طـويـلـة ومـنـهم من لم يـعـد يـذهب الى
بـيـته بل اسـتأجـروا بـيـوتا في حـيـفا
"بــسـبب سـاعــات الـعـمل الــطـويـلـة أو
ألنـهم ال يريدون أن يكـونوا مصدر نقل

عدوى محتملة لعائالتهم".
وتــروي خـتــام قــصـة زوجــ مـســنـ
ـــســــتـــشــــفى مــــصـــابـــ وصـال الى ا
بــالـفـيـروس "فـتــدهـورت حـال الـرجل
ــريـــضــة رغم وســـمــحـــنــا لـــزوجــتـه ا
وضــعـهــا بـتــوديع زوجـهــا والـتــحـدث
الـيه. هـذا وضع إنـساني صـعب. شـعر
كل الـطاقم الطبي باحلزن لفقداننا هذا
ـــريـض" مـــشـــيـــرة الى أن الـــزوجـــة ا

"خرجت بالسالمة".
وتـفتقـد الطبـيبة خـتام حسـ والدتها
الـتي لم تـلـتق بـهـا منـذ أكـثـر من شـهر
ونصف. وتقول "أشتاق لوالدتي كثيرا
لــكـنــني ال أســتـطــيع زيـارة أهــلي. أنـا
أنـفـذ تـعـلـيمـات وزارة الـصـحـة. أعرف
أنـني لـست مـريـضـة ولـكن من مـنـطلق

احلرص عليها".
ودرسـت ختام حـس الـطب وتخرجت
الـعـام 2000 مـن كـلـيـة الـطب الـتـابـعـة
ـــؤســســة هــداســا وتـــخــصــصت في
الـطب الـبـاطـنـي واألمـراض الـوبـائـية.
وعـينت في مسـتشفى رامبـام في حيفا
سـنـة 2011 مـديـرة وحـدة الـوقـايـة من

العدوى.
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وهـي مــحــاضــرة في كــلــيــة الــطب في
الـتــخـنـيـون في حـيــفـا وتـقـوم حـالـيـا

حاضرات عبر تطبيق "زوم".
ومـستشـفى رامبام هـو أكبر مـستشفى
فـي الـشــمـال ويــقــدم خـدمــات حلـوالى

مليوني مواطن.
ــلــيـون ويــقــدر عـدد عــرب إســرائـيل 
و 400ألـف نسـمـة وهم أبنـاء وأحـفاد
160 ألـف فـــلــــســــطــــيـــنـي ظـــلــــوا في
أراضـيهم بعـد قيام دولـة اسرائيل عام

.1948 ستشفيات االوربية يرقد فيها مرضى الكورونا احد ا
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خلق الله الـكون بقانـونٍ ثابت وهو ان كل ما بـه متغيراً كـاالرض مثالً تدور دورت
حـول الشـمس وحول نـفسـها كـذلك بقـيـة الكـواكب والنـهارُ مـا ان اشرقت الـشمس

حتى يأتيه ليالً مظلماً فيأخذ بشمسه ليجعله دامساً بالظالم والعكس صحيح.
فإذا كانت اعـظم اخلالئق واكبرها واقدمـها تتغيـر ب احل واآلخر فمـا بالُ البشر
اذا نحزن لـتغيرهم اذن? فهذه هي طبيعة احلياة كـلها هكذا خلق الله الكون متغيراً
كن طر ال يأتينا في الصيف وال النهرُ  لكن بظواهـر وقوان ثابتة عكس البشر فا
ان يسـير عـكس مجراه.امـا البـشر فـقوانـينه لـيست بـثابتـة فأحـيانـاً يتـغيـر عليك إلنك
ا احببته بـصدقٍ واعطيته مكانة عالـية عندك او قد يتغير عـليك بإنتهاء مصاحله ور
اسباب اخـرى تاركاً لك جرحـاً كبيراً من الـصعوبة ان يلـتئم وهناك نـوع آخر يبحث
ليالً ونهاراً عـن حجة ليرحل فمـا ان جاءت تلك الفرصـة اغتنمهـا وترك لنا تسائالت
غـامضة جتـوب العـقل باحثـة عن سبب خـذالنه لنا.لـذلك فلـنكن علـى ثقة تـامة بإن كل
من حولـنا مـتغـيرون إال مـا ندر فـلنـكيف انـفسـنا عـلى عدم الـتعـلق بإحـدٍ حتى نـعرفه
جـيـداً وال نحـزن لـرحيل احـدهم فـغالـبـاً يُبـعـدون عنـا إلن الـله يحـبـنا وهـو عـالم بإن
وجـودهم مـعـنـا أذيـة لــنـا فـمن اراد الـبـقـاء مـعـنـا سـيـبــقى ولن يـرحل مـهـمـا عـمـلـنـا
وسيتحـمل كل ظروفنا ومهما كان تعبيرنـا مشوشاً سيفسره بالصواب ومن لم يرد
فهمنا لن يـفهمنا مهمـا اجدنا في التعبـير وسطرنا حروفنـا وكلماتنا بـإنتظام فلندع
سـتـمـر على رحـيـلـهم ولنـعشْ حـيـاتنـا كـما هي صمـتـنـا جانـبـاً وعزلـتـنـا وحزنـنـا ا
ونحاول اسعـاد انفسنـا قدر اإلمكان فال شيء يـستحق التـضحية في الـكون اجمعه

فـالــدنــيـا قــصـيــرة جـداً اقــصـر مــا يـكــون ولن نـأخــذ مـنــهـا شيء
فإلنـفسـنـا حق علـيـنـا فلـنـعشـهـا كمـا هي ونـخـلق من ارحام
هـمومـنـا سعـادة ابـدية ونـتـحدى اصـعب الـظروف الـتي تـمر
ـا يـقـال من حـولـنـا فـاحلـيـاة اشـبه بـطـريق بـنـا وال نـهـتـم 
ـطبات والعـوارض التي تواجـهنا فلـنستغل طويل ملـيئاً با
عقلـنا بالوصول آلخر الـطريق دون التأثر بـكل ما يواجهنا
من عـراقـيل ولـنـسـتـغل اعـظم نـعـمـة وهـبـهـا الـله لـنـا نـعـمة
النسـيان التي ستجنـبنا الكثير مـن خذالنهم فال حزناً يطول

وال حبيباً يبقى وال صاحباً يدوم الكل سيتغير.

ا في مقال الحدهم  يقول عن  حـاله بانه ضد الشعب وليس مع احلـكومة متشدقا 
تفلسف  ان الشعب ا يـقول هذا ا يقول ومـتفلسفا بعيدا عن الفلسفة ومفهومها  و
تـشدق هو الـغالبـية وفي كل شعب انـاس صاحلون واخرون حـرامية  الشعب ايـها ا
ـزدوجـة لـكن من هــو الـسـارق احلـقــيـقي  ومن سـرق مـن ? ان الـرواتب ا عــكس ذلك 
ـتـشـدق سـرقـة فـهل كل الـشــعب يـتـقـاضى رواتب مـزدوجـة لـيــصح عـلـيه كالم هـذا ا
فهل كل الشعب يتقاضى رواتب تـشدق  ا انت منهم ايها ا ورواتب رفحة سـرقة ور
ا انت من الذين  يتهربون واجور الـكهرباء يتم استيفائها مره كل شهرين ور رفحة 
واذا كانت هنالك سفارات وهي من الدفع وبـالتالي ال يصح ان تعمم  ما تقوم به انت
نـعم مـوجـودة وال ضـرورة لـبـعـضـهـا بل فـقط انـفـاق دون حـاجـة او ضـرورة فهـذا من
واذا منـحت الـرواتب عن خدمـة شهـر او سـنة او اربع سـنوات عـيـوب ادارة   الدولـة 
نعم  هي سرقة  الن هناك موظف احيلوا على خدمة في مجلس احلكم  او اجلمعية 
التقاعـد بسبب بلوغ السن الـقانوني وعند مراجـعتهم دوائر التقـاعد لم يحصلوا على
الـراتب التقـاعدي الن الـقانون يـشترط خـدمة تقـاعديـة ال تقل عن خمـسة عشـرة سنة
ولكن  الشـعب تكلم وندد كثيرا واذا كانت االنتـخابات مزورة فما شان الشعب  بذلك
ومـاذا يـفـعل بل خـرج منـتـفـضـا  وقـتـلت شـبابه فـمـاذا فعـلت انـت وهل اعـترضت او
آحـيانا يعـمد البعـض الى ان ينهج  اسلـوب الغرابة تكلـمت او عملت شيء ازاء ذلك  
في احلديث والتـصرف وهذا الفعل ان تكون ضد الشعب وليس مع احلكومة هو ع
الغـرابة فـي التـصرف الن غـرابة الـتصـرف تكـسب شهـرة لفـاعلـها  شـهرة الصـواب 
فـمنـذ اكـثر من عـلى سنـة خـالف تـعرف  الشـعب الـعـراقي بالـتـحـديد عـانى الـكثـيـر 
خـمسـ عـاما ان لم  يـكن اكـثر مـن ذلك  هو في  حـالـة حرب ولم يـشـهد االسـتـقرار
ورغم مــا لـديه من ثــروات لم يـســعـد بـثــروته او لم يـنـعـم بـهـا ال نــهـا مـوضع اهــتـمـام
ـكـائـد لالســتـيالء عـلى ثـرواته بل وتـقـطـيع االخـرين  ولـذلـك كـانت ومـازالت تـدبـر له ا
بــعـضـهــا اطـراف داخـلــيـة ومـتــنـفـذة ,اذ تـشــيـر بـعض ــنـفـذة  اوصـاله  واالطـراف ا
الروايات انه  الـتنازل عن حقوق العراق في خور عبد الله العراقية ويحاول البعض
التضيـيق على العراق وخـنقه خليـجيا وان البـعض اعترض على مـيناء مبـارك  لكنهم
ويـجري احلـديث فـمـا الـذي جـرى  جتـنـبـوا احلـديث بـعـد اول  زيـارة لـلـطـرف االخـر 
هذه تـنـازع عـلـيـهـا  ايـضا لـصـفـقـات داخـلـية حـول الـتـنـازل عـمـا يـسمى االراضـي ا
االراضي الـتي هي موضع خالف ب الدول البـدعة التي جاء بهـا دستور االحتالل  
والـذي يجب ان ـوحد  هي الـتي تسـمى  اراضي مـتنـازع عـليـها ولـيس ارض الـبلـد ا
نـركز عـليه كـشعب مـوحد هـو وحدة الـبـلد ووحـدة الشـعب  الن السـاسة زائـلون ومن
يفعل خيـر لشعبه ولـبلده يبقى في الـذاكرة التاريـخية اجمليدة وهـذا ما يجب ان نعمل
عليه  من خالل ايـصال اصواتنا وتـنبيه الساسـة عما هو  في صالح الـبلد  وعما هو
الـشعب ال يـخون احـدا ولـكن علـيه ان يـنبه الن الـغفـلـة احيـانا ليس في صـالح الـبلـد 
فخـسارة كرسي وزارة وليخـسر مـؤقتا ال ان يـخسر دائـما    جتـعل البـعض يخسـر 
ان هي ال تـرقى الى خسـارة ارض او ميـناء او شـبر واحد من او خسـارة كرسي بـر
فـيد لشعبنا ونعزز مواقف الوطني عليـنا ان نعيد حساباتنا ونعمل با ارض البالد  
هنية في االدارة واالستغالل االمثل لثروات الشعب ولصاحله في واحلريصـ على ا

اذ لديـنا مـشاريع اسـتـثمـاريـة جتعل االيـراد الـنفـطي مـوردا ثانـويـا 
قطـاعات هامة بـحاجة الى ادارات وطنيـة وهي موجودة ولكن
شريـطـة ان تـكـون خـارج اطـار الـسيـاسـة بـكل تـشـكـيالتـها
هـنـية فـالسـيـاسـيون يـبـقون فـي سيـاسـتهـم  واالدارات  ا
يكفي ماحل بالبلد. وعليك واالختصـاصية للبناء واالعمار 
ان تـكـون مع الـشعب ال ضـده الن الـشـعب لم يفـعل شـيـئا
والــكالم لـلــسـيــد الـذي كــنى نــفـسه بــانه ضـد ضـد بــلـده 
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ؤسـسات االقتصـادية والتجاريـة في العراق على وجه اخلـصوص العديد من تواجه ا
ـستـويات ـشـكالت والتـحديـات الـتي تفـرضهـا بـيئـة االعمـال الـراهنـة على مـخـتلف ا ا
ـؤسـسـات االقـتـصـاديـة الـعـراقـيـة عـلى سـواءاً احملـلـيـة او الـدولـيـة وهل حتـوز  هـذه ا
ـوارد والـكـفاءات الـقـادرة حتـقـيق مـيزة تـنـافـسـيـة  وهل لديـهـا الـقـدرة عـلى حتديث ا
سـتويـات الـعالـية من الـتنـافسـية وتطـوير  وجتـديد مـواردها وكـفـاءاتهـا . ان حتقـيق ا
لضمان واسـتمرارها سواءاً اكانت صغيرة او متوسطة او كبيرة االمر الذي يستدعي
نـتـوج احمللي والـوطني ـطالـبـة ببـناء قـدرات وتـنمـية الـقـابلـيات  وتـطـوير امـكـانيـات ا ا
زايـا التـنافـسـية وعـناصـر التـنـافس الدولـية   والـعمل بـإنـتهـاج  واكتـساب وتـكـامل ا
زايـا التـنـافسـية من الـشـركات الـدوليـة  الـتنـافسـية احلـثيـث على اسـتيـراد وتـعزيـز  ا
تـميزة  وكـيفـية بـناء مـيزة تـنافـسيـة للـمنـتج الوطـني  والتـعرف ابـتداءاً علـى حتليل ا
سـتورد ابتـداءاً من الكـلفة والـعالمة التـجاريـة ... وغيرهـا.  االمر الذي نـتج ا مـزايا ا
ـيـزة سـوقـيـة وجتـاريـة جـديدة يـسـتـدعي خـلق شـركـات جتـارية وطـنـيـة  في الـعـراق 
وضوع تعزيز وتنمية يـزات سوقية تنافسية وبجودة عالية  تـهتم وتعتني  يزات و
ـزايـا الـتـنـافـسـيـة لـلـمــنـتج احملـلي والـيـات احلـصـول عـلى  وبـنـاء قـدرات وامـكــانـات ا
ي ومواجهة مختلف القدرات التنافسية  وبهدف حتقيق االندماج  في االقتصاد العا
نـتج احمللي والوطني احلاجة الـى كسب قدرة على التنافس التحـديات التي تعترض ا
ـزايا ـفـرطـة  وكـيـفـيـة الـتـمكـ مـن ا ـنـافـسـة ا وحتـقـيق الـتـفـوق في سـوق يـتـمـيـز بـا
يزة التنافسية واالسس دخـل ا ـوارد الداخلية والكفاءات  التنافـسية وايجاد مقاربة ا
ـيزة الـتنـافسـية كـفاءة Efficience  اجلودة Qualite الـتـحديث الـعامـة لتـحـقيق ا
ـيزة والـتـجـديد Innovation االسـتجـابـة لـلـعـمـيل  وكـذلك الـتـمـكن من مـحـددات ا
ـتـمـثّـلـة بظـروف عـوامل االنـتـاج وظـروف الـطـلب احملـلي وبـنـاء  وتـعـزيز التـنـافـسـيـة ا
ـنافـسة  ومـعاييـر احلكم عـلى جودة ؤسـسات االقـتصـادية وا استـراتيـجيـة وهيـكل ا
Porter وذج يـزةالـتنـافـسيـة ومـنهـا  ـصـادر ا ـيزة الـتـنافـسـية وضـرورة تـملـكـها  ا
ـنـافـسـة بـ ــيـزة الــتـنـافــسـيــة والـقــوى الـتـنــافـســيـة اخلـمس لـ Porter ) شـدة ا وا
نـافس احملتمل تنـافسة  وتهديد ا ـؤسسات االقتصادية والـتجارية ا الشركات وا
نـتجات البـديلة ) وهـناك حاجـة ملحة والـقوة التـفاوضية لـلموردين والـعمالء وتهـديد ا
ينـبغي ابـتداءاً تـمكـ ودعم تأسـيس اجمللس االعـلى لتـطويـر القـطاع اخلـاص وتمـثيله
زايـا الـتـنافـسـيـة بخـطـواتـها ـمـثـل احلـقـيـقيـ لـغـرض قيـامه بـتـدعـيم وتنـمـيـة ا من ا
تـابعة  والـتنـفيذ الـصحيح وامـكانـية بنـاء شراكات السـليمـة التي تـبنى بالـتخطـيط وا
جتارية واقتـصادية دوليـة  تنافسيـة مع شركات اجنـبية او توظيف الـقدرات الشركات
نافسة الـدولية وتوظيـفها الى داخل العراق لـبناء القدرات الوطنيـة العاملة في سـوق ا
ـعـايـير الـتـنافـسـية  الـدولـية  واالمـكانـات الـتنـافـسـية وفق مـعـاييـر اجلـودة وااليزو وا

نافسة والتنافس والسعي احلـثيث  للحصول على اعتمادية ا
ـهـارات  ومـزايـا الـتـنـافس ـعـنـيـة  من مـنـظـمـات الـدولـيـة ا
ـية ... نـحو منـتجـات وطنـية تـمتـلك مقـومات الـتنافس الـعا
سـتـورد وحتـقـيق قيم ـنـتج ا ومـزايا تـنـافـسيـة دولـيـة مع ا
مـضافـة لالقتـصاد الـوطني الـعراقي بـاجتاه اسـتراتـيجـية

الدخول واكتساب التنافسية الدولية للمنتجات الوطنية 
{ باحث مالي وخبير تأم

ــقــال هـو ان الــهــدف الــعـام مـن هـذا ا
(تـوظيف) استراتـيجية مـهمة في عمل
االدارات االقــتـصـاديـة هي (الـتـراصف
الـية ـعاجلـة االزمـة ا االسـتـراتيـجي) 
ــــتـــفــــاقـــمــــة انــــطالقــــا من ان هـــذه ا
االســتــراتـيــجــيــة تـفــتــرض اســتـغالل
ــتــاحــة (مـاديــة او بــشــريـة) ــوارد ا ا
وعـــلى وفـق خـــطط اســـتـــراتـــيـــجـــيــة
مـدعومـة بوحـدة الرؤى لـدى القـيادات
ـؤسـســات االقـتـصـاديـة االداريــة في ا
ــعـنـيـة وضـمن اجــواء مـبـنـيـةه عـلى ا
ـساواة ـتـبادلـة والـتـعـاون وا الـثـقـة ا
والـتنسيق واالنسـجام واحترام الرأي
االخـر بـ الـعـامـلـ وضـمـان عـمـلـيـة
شـروع ب مـؤسسات ذات الـتنـافس ا
الـصلـة وصوال الى االداء االفـضل وما
يـــعــكـــسه ذلك من حـــسن الســـتــخــدام
تاحـة وجتنب حلاالت اليـة ا ـوارد ا ا
الــــهـــدر والـــضــــيـــاع في مــــوارد تـــلك
ـــؤســـســـات. يـــفـــتــرض الـــتـــراصف ا
عنية في االسـتراتيجي بان االدارات ا
قـيـادة االنشـطـة االقتـصاديـة اخملـتلـفة
ـتلكون رؤيـا مشتركـة وتفهم واتفاق
يـقــوم عـلى االلـتـزام الـتـام في حتـقـيق
ـزايا االستراتيجيـة والتنافسيةه في ا
ـؤسـسـات التي يـتـحـمـلون عـمل تـلك ا
مـسـؤوليـة قـيادتـهـا وحيث ان االدارة
االسـتراتيـجية تـعتبـر ركيزة مـهمة في
ــؤســســات حتـقــيــقـا عــمل مــخــتـلف ا
ــــطــــلــــوب اذ ان قــــدرة لــــلــــنــــجــــاح ا
ـؤسسات على تنفيذ استراتيجياتها ا
ـرسومـة يتـناسب تنـاسبـا طرديا مع ا
قـدراتها ومهاراتها على فهم وتوصيل
ــذكــورة الى كل االســـتــراتــيــجــيـــات ا
ـؤسـسات الـوحـدات الـتنـظـيـميـة في ا
دون اغــفــال ضــرورة تــعــبــئــة جــمــيع
اجملــهــودات حتــقــيـقــا لــلــتــكـامـل بـ
ـعـنــيـة ومـا الــوحـدات االقـتــصـاديــة ا
يــــتـــطـــلـــبـه ذلك من و(عـي) و(تـــفـــهم)
و(حـمـاسـة) لـدى االفـراد الـعـامـل في
ؤسسـات وصوال لتـنفيـذ الرؤيا تـلك ا

ُحددت . والرسالة ا
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ــؤســـســات االقــتـــصــاديــة ان اغـــلب ا
تـمتـلك استراتـيجـيات تمـت صياغـتها
بــطـريـقــة سـلــيـمـة ورغم ذلـك فـان تـلك
ـؤسسـات تواجه صـعوبـات حقـيقـية ا
في كـيفية حتويل تلـك االستراتيجيات
الـى خـــــطـط مـــــيــــــدانـــــيـــــة وبــــــرامج
ومــــشـــروعــــات مـــلـــمــــوســـة مـن قـــبل
اجلـمـهـور لـذلك البـد من الـتـأكـيـد على
ـــنــــاســــبـــة اهــــمـــيــــة الــــصـــيــــاغــــة ا
لالسـتـراتـيـجـيـة حتقـيـقـاَ (لـلـتراصف)
االسـتراتيجي وضماناَ للتنفيذ الكفوء
ــرسـومـة وحـيث والــفـاعل لالهـداف ا
ــــكـن اعـــــتـــــمــــاد (الـــــتـــــراصف انـه 
ـعـاجلة االسـتـراتـيـجي) كـمـدخل مـهم 
ـــالــيــة احلــاده حــيث يــواجه االزمــة ا
الـــعـــراق عـــجـــزا حـــادا في مـــوازنـــته
شـكالت االقتصادية الـعامة وهي من ا
ـــا لــهــا من اثــر ــؤثــرة  واحملـــوريــة ا
مـباشر على مجمل احلياة االقتصادية
لـلبلد وعـلى عموم النـشاط االقتصادي
خـاصـة اذا كانت تـلك االنشـطة تـعتـمد
ورد الرئـيسي والوحيد اسـاسا على ا
وهـــو (الـــنـــفط) او مـــا يـــطــلـق عــلـــيه

ويـشكل العرب نحو %20 من الطواقم
الطبية اإلسرائيلية.

شهورة وأحـيت الفنـانة اإلسرائـيليـة ا
احي نــوعـام والـفـنــان غـيل دور حـفـلـة
عـبر االنتـرنت من منازلـهم بهدف جمع
ــســتـشــفى رامــبــام. وقـالت تــبــرعـات 

نـوعـام بـالـعبـريـة في شـريط فـيـديو 
تــــــداولـه عـــــلـى مــــــواقع الــــــتــــــواصل
ـسـتـشــفى يـبـرهن االجــتـمـاعي "هــذا ا

على التعايش".
وأضــافت "تـقـوم فــيه الـدكــتـورة خـتـام
حــــســــ بــــدور رائع في مــــكــــافــــحـــة

كورونا".
وتـعـلـيـقا عـلى اجملـهـود الـذي يـقوم به
مــعـا أفــراد الــطـواقم الــطـبــيـة الــعـرب
واإلسـرائيليـون قال رئيس حزب "يش
عــتــيـد" (يــوجــد مــسـتــقــبل) األســبـوع
ـمـرضات ـاضـي "األطـبـاء الـعـرب وا ا
الـعــربـيـات الـذين ألسـابـيع لم تـغـمض
لـهم جفون أقول لـكم هذه احلكومة لن
تـغـيـر قانـون الـقومـيـة" في إشارة الى
القانون الذي صدر في 2018  ويعرّف
إسـرائـيل بـأنـهـا "دولة قـومـيـة لـلـشعب
ـعارضـة وعرب الـيهـودي". واعتـبرت ا

اسرائيل القانون "تمييزيا".
أمـا خـتـام حسـ فـتمـضي في الـقـيام
هني من بـعمـلها مـدفوعـة بضمـيرهـا ا

رضى. دون تمييز ب ا
وتـــقـــول "نـــحـــاول ان يـــعـــود جـــمـــيع

." رضى الى بيوتهم سا ا
ولــدت في بــلــدة الــرامــة شــمــال شـرق
مـديـنة عـكا وتـقـيم في مديـنـة كرمـئيل
فـي اجلــلـــيـل. زوجـــهــا مـــحـــام يـــرعى

ابنتيها في غيابها.
وتــقـول بـتــأثـر "تـغـيّــر نـظـام حــيـاتـهم
ــــتــــواصـل عــــنـــــهم. هم بـــــغــــيــــابـي ا
يــفـتـقــدونـني ويـشــتـاقـون إلي وأنـا ال
أستطيع أن أصف مدى اشتياقي لهم".
وتـــضــيف "أصـل الى الــبـــيت في وقت
مـتـأخر مـعظم الـوقت تـكون الـفتـاتان

نائمت وأحيانا تنتظراني".
وتــتـابع مـبــتـسـمـة "عــنـد وصـولي الى
الـــبـــيـت أخـــلع مـالبـــسي وأســـتـــحم
وبـعدها اتوجه لضمهما. منعت نفسي
مـن رؤية أهـلي لـكـنـني ال أسـتـطيع أن
أمــنع نـفــسي من ضمّ ابــنـتـي. أشـتـاق

لهما بشدة".

فني في احد مصافي اجلنوب

ميناء البصرة ترسو فيه ناقالت النفط
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فــاز جــمـهــور نـادي الــزوراء بــاسـتــفـتــاء مــوقع االحتـاد االســيــوي لـكــرة الـقــدم ألكــثـر األنــديـة
اجلماهيرية في العراق.

شـارك مـتقـدماً عـلى الـشرطـة الذي حل في وحـصل الزوراء عـلى نسـبة %41 من أصـوات ا
ركز الثاني بنسبة %33 من األصوات وجاء ثالثاً القوة اجلوية بنسبة 19%. ا

وشهد االستفتاء مشاركة كبيرة وصلت إلى أكثر من 574 ألف من عشاق كرة القدم في العراق
ومنطقة غرب آسيا.

ـنـافـسـة أثـارة كبـيـرة حـيـث تقـدم الـزوراء مـن البـدايـة فـي نـسبـة األصـوات فـي ح وشـهـدت ا
ركز الثاني ب الشرطة والقوة اجلوية حتى اليوم األخير. استمر السباق على ا

وضم االستفتاء اندية الزوراء والقوة اجلوية والشرطة والطلبة واربيل.
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ـــنـــتــخب تــوجه  امـس االربــعـــاء جنم ا
الـوطـني ونـادي بـيـرسـبولـيس اإليـراني
بــشـار رسن الى الــعـاصـمــة اإليـرانـيـة

طهران لاللتحاق بتدريبات فريقه.

fO u³ÝdO³Ð ‚U×² û  Ê«dNÞ qB¹ sÝ— —UAÐ
قـرر ان يتم استـئنـاف منـافسات ومن ا
الــدوري اإليــراني في الـ24 من شــهــر

حزيران اجلاري
.وقـــال رسـن في حـــديث صـــحـــفي  ان
شـــاء لـــله ســـأصل الى إيـــران من اجل
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ــاضي  قـبل ن األولى فـي أيـلــول  ا
ــرتـــبــكــة  في ان تـــأتي الــبـــدايــة ا
الـدوري عنـدمـا تغـلب عـلى احلدود
بـهــدفـ لـواحــد ثم تـلــقى خـسـارة
الـــزوراء بـــهـــدفـــ لـــواحـــد وعـــاد
بــتــعـادل مـن مـلــعب نــفط مــيــسـان
بهدف في بداية كانت خارج رغبة
ـة األنـصـار الـذين جتـرعـوا  الـهـز
ــبـــكـــرة مـن الــزوراء في الـــقـــمـــة ا
بــهـــدفــ قــبل الــعـــودة من مــلــعب
الـعـمـارة بـتـعـادل من نـفط مـيـسـان
ثم توقف الدوري قبل ان يظهر مرة
اخــرى بـــوضع غــيــر مـــســتــقــر في
البطـولة الثـانية لـلدوري في شباط
اضي وجـمع الفريق خـمس نقاط ا
مـن ثالث مــــبـــاريــــات  تــــعـــادل مع
الـكــهـربــاء بـثالثــة أهـداف وتــغـلب
عـلى األمـانـة بثالثـة أهـداف لـواحد
ينـاء البصـري بهدف وتعـادل مع ا
وكـان اقل  الـفـرق لعـبـا فـقط خاض
ثالث مـبـاريات بـسـبب  إرجـاء عدد
من مــبــاريـاتـه جـراء تــزامــنــهـا مع
مـبـاريـات دوري إبـطـال أسـيـا الـتي
أتت بـعـد اخلـروج احلـزين والـغـير
ـذل  من الدور مـتوقع واخلـروج ا
لك الربـع النـهائي  من  بـطولـة ا
محمـد السادس   بعـدما انحنى
إمام   الشباب الـسعودي بستة
أهداف  دون رد في اللقاء األول
  الــــذي أقـــيـم في األردن كــــمـــا
خـــســر  الـــلــقــاء األخـــر بــهــدف
ــشـاركـة تـسـاؤالت  لـيس وأثـارت ا
جلــــمـــــهــــور الـــــفــــريق حـــــسب بل
ـراقـبـ  الن األمـر لم ـتـابـعـ وا ا
تلك ترسانة يحدث سابقا لـفريق 
ــــنــــتــــخب الــــوطــــني من العــــبي ا
ومـــتــوفــر لـه قــدرا من اإلمـــكــانــات
ووصل الى مــــرحـــلـــة مــــهـــمـــة في
مــنـافــســات واحـدة من الــبــطـوالت
همـة التي كان أول فريق العربـية ا
أحرز لـقبهـا األول  لكـنه لم يقدر ان
يــقــدم نــفـــسه كــمــا يـــجب  وظــهــر
مـتـعـثـرا من خالل الـلـقـاء األول من
الـــكـــويت بـــهـــدف لــثـالثــة قـــبل ان
يتأهل لدور 16بالفوز بـلقاء اإلياب
الذي جرى بكربالء بهدف لواحد.
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واألمـــر أتت الــــنـــهـــايــــة احملـــزنـــة
الــصـــادمـــة  الــتـي فــطـــرت قـــلــوب
األنـصـار  وكـانت مـشــاركـة فـاشـلـة
بـكل  مــعـنى لـلــكـلـمــة  ألنـهـا جـرت
حتت وجـود العـبـ مـهـمـ عـلـقت
اآلمال عـلـيهم في مـشاركـة ان تأتي
ولو مـقبولـة قبل ان تنـتهي مخـيبة
وليلم الفريق شـتاته للبطولة األهم
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إدارة الــنــادي بــدفع مــســتــحــقــات
الالعـبـ  لـلـمـوسم احلـالي بـغض
الــــنــــظــــر عن تــــوقـف الـــدوري الن
الالعــبــ مـســتــمــرين مع الــفـريق
لــــكـــنه بـــنـــفـس الـــوقت أعـــرب عن
اســــتــــعـــــداده في الـــــوصــــول إلى
ـا يـرضي الـتـراضي مع اإلدارة و
الطرف   حلل األمور وديا    فيما
يـتـعـلق بـبـاقـي  مـبلـغ الـعـقد 40%
وبالشك ان إدارة الــنـادي سـتـكـون
حتت ضــغط بــقــيــة  الالعــبــ في
هـــذه الـــفـــتـــرة مـن اجل تـــســـديـــد
مسـتحـقاه العـقود والـرواتب ألنها

مصدر معيشتهم.
dCšô «  «—b  

ولألمــانــة لم نــســمع قــبل
وفي هــذا الــوقت شــكـوى
او عتب  من      أي العب
  بـــــــذلك امـــــــام قـــــــدرات
ــالــيــة الـعــالــيـة الــنـادي ا
والن اإلدارة   قــــادرة عــــلى
دفـع  الــــرواتب والــــعــــقــــود
بـاسـتـمـرار  التـي انتـدبت من
خـاللــــهــــا عـــدد مـن األســــمـــاء
ــــنـــتـــخب  الـــوطـــني وجنـــوم ا
والزال البحث عن آخرين بحسب
ـدرب عبـد الـغـني شـهد  مـا يـريـد ا
ـهـمـة بـوقت مـتـأخر الـذي اسـتـلم ا
ومـؤكـد  بـاتت لـديه فـكـرة وتـصـور
عن  العــبي الـفـريق احلـالـيـ وقـد
تذهب األمـور لعـقد صفـقات كـبيرة
مع العـــبــ أخــرى كــلـــمــا اقــتــرب
ـــــوسـم والن  األفـــــضـل من بـــــ ا
الالعــــــبـــــ وجــــــودوا من فــــــريق
نـاسب  لتـمثـيله كـان ا الـشرطـة  ا
وألنـه فـريق جـمـاهــيـري كـبـيـر  في
كـل األوقـــات بـــســــبب دفع مــــبـــالغ
الــعـقـود والـرواتب الـكـبـيـرة  الـتي
كـانت وراء حــصــول الــفـريـق عـلى
اضي بـتـفوق كـبـير لـقب الـدوري ا
عنـدمـا حقق الـفوز 27 مرة من 38
مبـاراة وتـعادل في  8 وخسـر فـقد
3 وأفـضل هـجـوم سـجل 73 هـدفا
واقــــــوي دفــــــاع  تـــــــلــــــقى 22 مع
احلــــصــــول  عــــلى  لــــقـب صـــدارة
الـــهــدافـــ لــلـــدوري  لــعـالء عــبــد

الزهرة الذي سجل 28 هدفا.
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الية العالية وإمكانات  الشرطـة  ا
ـزيـد ســيـفـتح الـبـاب إمـام دخـول ا
درب واهب  من خالل دور  ا من ا
  الــسـاعـي لـتــغــيــر وضع الــفـريق
ــقـــبــلــة ولــو ــشـــاركــات ا لــدعم  ا

»œ«bF²Ý» ∫ فريق الشرطة يستعد خلوض مشواره في البطولة االسيوية

ستريشكو
كاتانيتش

ـلك   ومـهم أخـرى  بـعــد بـطـولــة ا
ان  يــقـدم الـفـريق مــسـتـوى أفـضل
في ظـل مـــــــوجــــــود عـــــــــــــــدد من
الـالعـبــ  واألسـمــاء  إضــافـة الى
ــدرب في تـــــــــواجـده مع خــبــرة ا
الـــــــــــفــــريق والـــتــــعـــويل عــــلـــيه
والالعــــبـــ فـي  تـــغــــيـــر مــــســـار
ــــــــــــشــــــاركـــــــة مـن خالل قـــــــلب ا
نافسـات  من اجل إثبات جدارته ا

ألسباب كثيرة.
5³Žö « n u  

ويعلم الالعـب ان مستـقبل البقاء
مع الـــــفــــريق قــــد يـــــكــــون ضــــمن
حسـابات اإلدارة  لـنتـائج البـطولة
القادمـة إمام فترة اإلعـداد للموسم
درب قبل التي ستخضع إلرادة ا ا
 فـي تـــعــــزيـــز مــــفـــارز الــــشـــرطـــة
والعـودة للـمنافـسات  الـقادمة وان
ـسـتوى يـشـعـر جمـهـور الفـريق  
أفـضل لـلـفـريـق احـد أقـطـاب الـكرة
الـعـراقـيـة  والـذي عـلـيه ان يـعـكس
ـذكـورة  بـعد نـفـسه في الـبـطولـة ا
مشاركات شهدت الكثير من التوتر
والتراجع  والـضعف  والن الفريق
مـطــالـب من قــبل جــمـهــوره في ان
طـلوب ومـهم جدا ان يقـدم األداء ا
ـــنــتــخب من يــســتــفـــيــد  العــبي ا
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وكـان  اجلـهـاز الـفـني لـلـفـريق أول
ـطـالـبـ بـإلـغـاء الـدوري  بـسبب ا
الـعـودة لـلـمـشـاركـة بـدوري إبـطـال
ــقـــرر ان تــســتــأنف خالل اســيــا ا
الـــشــهـــر الـــقـــادم وكـــانت فـــرصــة
لــلـتـخـلص مـن بـطـولـة الـدوري في
ظل تـراجع الـنتـائج  واإللـغـاء جاء
ــدرب غــني شــهــد من مــصــلــحــة ا
الـذي تـسـلم الـفـريق بـوقت مـتـأخر
وفي ظل  ظروف مشاركات ضعيفة
 قــبل ان يــعــلن أمــ ســر الــنــادي
عالء بحر العـلوم  العودة لـلبطولة
األســيــويــة الــتي ســـتــقــام بــالــيــة
جتــمـــيع فــرق اجملــمـــوعــة ولــو لم
بـاريات حـيث بقيت يحـدد موعـد ا
ـكن ان لـلــفــريق اربع مــبــاريــات 
ـنـافـسـة  رغم يـسـتـعـيـد دوره في ا
تـأثـره في  نـتيـجـتي أول مـبـارات
كـان مـهـمـا ان يـسـتـغـلـهـمـا النـهـما
اقـيـمـا حتت أنظـار جـمـهـوره الذي
يأمل ان  يستعدي الفريق مستواه
 من خـالل تـــامـــ بـــرنــــامج عـــمل
يؤمن  لـلفريق فـترة إعداد من اجل
عــودة مـنــاســبــة   حـتى  اليــتــكـرر
ـتــعـثـرة ومـا سـيــنـاريـو الـبــدايـة ا
حــصل لــلـــفــريق  الــذي فــشل مــرة

وقـال عـبـد الـقـادر : ان احملـاضرات
تـنــطـلق  الــسـاعـة الــثـامـنــة مـسـاء
حـتى احلـادية عـشـرة وهي فـرصة
مثالية للـمناقشة وتبادل االراء ب

. شارك احملاضرين وا
واضاف ما يسعدنا ان احملاضرات
وافـقة ـنـطقـة و تـعد االولى في ا
فـيـفــا الـتي جـاءت بـتــظـافـر جـمـيع
اجلــــهــــود مـن الــــدعم الـــــكــــبــــيــــر
للـتطبيـعية ومـثابرة جلـنة احلكام
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أكد رئيس جلـنة احلكـام في الهيأة
الـتـطـبيـعـيـة عـالء عبـد الـقـادر انه
بـــالــتــنـــســيق مـع االحتــاد الــدولي
لــلـــعـــبــة  االتـــفــاق عـــلى اقـــامــة
محاضرات تثـقيفية بـبنود القانون
يـلقـيها احملـاضران عـلي الطـريفي
ـنـصـة واســمـاعـيل احلـافي عـبـر ا
االلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة zoom وهي

. مخصصة للحكام الدولي
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ـديــر الـتــنـفــيـذي لــلـجــنـة أكــد ا
ـبـيـة جــزائـر الـسـهالني ان االو
مـــــشـــــروع وزيــــــر الـــــشـــــبـــــاب
والــــريــــاضــــة عــــدنــــان درجـــال
بـتـشـكـيل جلـنـة إلعـداد مـشـروع
تأهـيل الـقيـادات الشـبـابيـة هو
ــثـابــة نـواة حــقـيــقـيــة إلعـداد
استراتـيجـية وطنـية مسـتقبـلية
شاملـة للـشباب.وقـال السهالني
في حــــديـث صــــحـــــفي نـــــثــــمن
مـــــشـــــروع وزيــــــر الـــــشـــــبـــــاب

شعار
اللجنة
بية الو
الوطنية
العراقية

الالعب
بشار
رسن
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احلـديـث عن أي شيء اسـمه دوري
وكـــــــرة الــــــقــــــدم
مـحــلـيـا آمـر
غـــــايـــــة في
الـصـعـوبـة
فـــــي ظـــــل
زيــــــــــــــادة
حــصــيــلـة
اإلصــــابـــة
بــفــيــروس
كــــــورونــــــا
ومــا قــدمــته

إدارة

حيث دوري إبـطال أسـيا وتوقع ان
ـتـشـائـم وان يـرد الـفـريق عـلـى ا
يـــكـــون فــريـق قــادر عـــلى الـــعــودة
لـلــبـطـولــة األخـرى  بـقــوة والـعـمل
شـاركة  التي على مـحو اثأر تـلك ا
الزالت حديث الـيوم الن الـفريق في
وضـع فــني عــالي ولـــو انه لم يــكن
بـأفـضل مـسـتـويـاته لـكن بـاإلمـكـان
شاركة ا كـان قبل  تزيـد ا أفضل 
األسـيـوية من  جـراح أهل الـشـرطة
جمـيعا وتوقـعوا ان يقـدم الالعب
كل شيء لـــكن الــفــريـق لم  يــظــهــر
بـشـكل غــيـر جـيــد في الـلـقـاء األول
الـــــــذي جـــــــرى في اربـــــــيـل امــــــام
استقالل طهـران بهدف  وخسر من
الــوحــدة اإلمــاراتي بــهــدف رغم ان
إلـلــقــاء أقـيـم بـاربــيل   قــبل إرجـاء
مـــبـــاراته الـــثــــالـــثـــة  مع  األهـــلي
الـســعـودي بــهــدف  لـيــتـراجع الى
وقـع األخيـر في مجـموعـته  التي ا
يـــتــصـــدرهـــا األهـــلي الـــســـعــودي
والوحـدة اإلمـاراتي بأربع نـقاط ثم
اسـتـقالل طـهـران  بـنـقط والـشـرطة
بنـقـطـة  وتـوقـفت الـبـطـولـة بـسبب
انـتـشـار وباء كـورونـا الـتي أغـلقت
العب على مسـتوى إرجاء جمـيع ا

عمورة. ا

ـبـاريـات الـقـــــادمـة في اسـتـعـادة ا
لـيـاقتـهم البـدنـية إمـام االسـتحـقاق
ـنـتـــــــــخب الـوطـني في  تـمـثــيل ا
فـي أخـر مـبـاريـاته في الـتـصـفـيـات
ـؤهلـة لـكاس الـعـالم. ويقـول احد ا
مـشــجـعي الـفـريق ان  الـفـريق كـان
ـوسم احلالي رغم سلـبي جدا في ا
جـهــود اإلدارة الـتي أمـنت األجـواء
ـدرب السـابق الذي فشل في أمام ا
قيادة الفـريق في كل البطوالت ولو
إنـنـا لم نـشـهــد مـنـافـسـات الـدوري
ـرة كـمـا يــجب بـعـدمــا تـوقف في ا
األولى والــغي في الـثــانـيـة قـبل ان
تـــأتي اســـتـــعـــدادات الـــفـــريق الى
الــبـطــولــة األسـيــويـة الــتي تــشـكل
حتـديا لـلفـريق الـذي مهم ان  يـقدم
نـفـسه  بشـكل مـخـتلف عن الـبـداية
ة  والن كرة الـقدم فرص وعلى ؤ ا
الالعب التعـامل مع األمور برغبة
وثـقـة والدخــول فـيـهـا بــقـوة  عـلى
ـــبـــاريــات امل ان تـــاتي  نـــتـــائـج ا
األربــع األخـيــرة  وهـو مــا نــتـمــنـاه
بــعـــــــد عـدة أخــفـاقــات  في جــمـيع
الـــبـــطـــوالت وان يـــشــعـــروا بـــاأللم
جمهور الفريق ونتمنى على اإلدارة
في ان تعد العدة للموسم

قبل. ا

الشرطة من أموال   كثيرة من اجل
عــيـون الــلـقب قـد تــتـراجع  في
ـؤشـر الـسـلـبي جلـميع ظل ا
ـشاركـات فـقط احلـصول ا
ــثــابـرة عـلى لــقب كــاس ا
ـاضي  بـالـفـوز الـصــيف ا
على الزوراء بفارق ركالت
اجلــزاء في الـــلــقــاء الــذي
افــتـتح به  مـلــعب الـكـوت
قبل ان يـظهـر  العـجز في
النتـائج محلـيا ولم يصل
الــــــــــفــــــــــريـق  ألفــــــــــضل
مـســتـويــاته   قـبل  إلــغـاء
الدوري من دون تـتويج
 لـكن الــفـريق تـعـثـر
فـــــــــــــــــــــــــــــــي
البطولتي

ــقــبل في الــعــاصــمــة االوزبــكــيـة ا
طشقند.

ونـاقش رئيس الـهيـئة الـتطـبيـعية
إياد بـنيان طـلب االحتاد االوزبكي
مع مــدرب مـــنــتــخـــبــنـــا الــوطــني
السـلوفيـني ستريـشكو كـاتانيتش
ـوافــقـة عــلى خـوض الــذي رفض ا
ـباراة لـكونـها سـترهق الالعـب ا
أثـــنـــاء الــســـفـــر فـــضالً عـن بُـــعــد
ـسـافــة بـ أوزبـكـســتـان وهـونغ ا

وسـعـيـهـا لتـطـويـر قدرات حـكـامـنا
ــانـهـا ان مـن جـمـيـع الـنـواحي إل
احلـــكـــام من اهم مـــفـــاصل تـــطــور

اللعبة.
وفي سـيـاق مــتـصل تـلــقت الـهـيـأة
الـتطـبـيعـية لالحتـاد الـعراقي لـكرة
الــقـدم خـطـابـاً رسـمـيـاً من االحتـاد
االوزبكي لكرة القـدم إلقامة مباراة
ــنــتـخــبـ في  دولــيـة وديــة بـ ا
الـثـامن من تـشـريـن األول/ أكـتـوبر

الــقــريــبــة عــلـى هــونغ كــونغ لــكي
يـــتــمــرس الـالعــبــون عـــلى أجــواء
الطقس وكذلك لتسهيل السفر قبل
ـــبـــاراة الـــرســـمـــيـــة في خـــوض ا
الـتـصـفـيـات اآلسـيـويـة أمـام هـونغ

كونغ.
وفاحتت الهيأة التطبيعية لالحتاد
العراقي عددا من االحتادات

في شـرق آسـيـا لـتـأمـ

كـونغ والـذي سـيـواجه مـنـتـخـبـنـا
الوطني في الثالث عشر من الشهر
نـفـسه حلـسـاب اجملـمـوعـة الـثـالـثة

زدوجة. للتصفيات اآلسيوية ا
وطـالب مـدرب مـنـتــخـبـنـا الـوطـني

بـــإقــامـــة مـــبــاراة
وعد احملدد با
أليــام الــفــيــفــا
دي مـع أحـــــــد
ــــنــــتـــخــــبـــات ا

مــــــــبـــــــاراة وديـــــــة مـع أحـــــــد
مــنـتــخــبـاتــهــا في الــثـامن من
ــقــبل وبــانــتــظــار أكــتـــوبــر ا
ـوافــقـات الــرسـمــيـة لــتـأمـ ا

باراة الودية. ا

والــــريــــاضــــة عــــدنــــان درجـــال
بـتـشـكـيل جلـنـة العـداد مـشـروع
تــأهــيل الــقــيـادات الــشــبــابــيـة
ــشــروع بـــأنه يــرسم واصــفـــا ا
مالمح تــشـكــيل نـواة حــقـيــقـيـة
تــمـهـيــدا العـداد اســتـراتـيــجـيـة
وطـنــيــة مــسـتــقــبــلـيــة شــامــلـة
لـلشـبـاب  مـبنـيـة عـلى دراسات
واقعـيـة مثـمـرة.واكد الـسهالني
شروع يعـتبر خـطوة بناءة أن ا
سـتسـاهم حـتـما في اعـادة بـناء
ا يؤمن الشـخصيـة الشبـابيـة 

عبد الغني
شهد 
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كـشف عــدد من أعــضـاء اجلــمـعــيـة
بية العراقية العمومية للجنة األو
صادقـة على التـقرير عن رفضـهم ا

ــبــيــة لــعــامي ــالـي لــلــجــنـة األو ا
2018 /2017 مـــبـــيــنـــة أن هـــنــاك
اخــطــاءً ومـــخــالـــفــات في تـــقــريــر

اللجنة.

وذكـر بـيـان مـشـتـرك عن الـرافـض
صادقـة على البيانات انه نرفض ا
الـية الـتي اعدتـها اللـجنـة لعامي ا
(2017و2018) والـتي طالـبت بـها
اجلمـعيـة العمـوميـة وكذلك اللـجنة

بية الدولية. االو
جملها وأضاف أن هذه البيانات 
ــا ـــصـــادقــة عـــلـــيـــهـــا  ـــكن ا ال 
تــضــمــنــتــهــا من فــقــرات مــبــهــمـة
ومـثـيـرة للـشـكـوك حـيث تـضـمـنت
مـبـلغ سـته مـلـيـار ديـنـار مـصاريف
اخـــرى  بـــدون ذكـــر الـــتـــفـــاصـــيل
وتضـمنت مـبلغ 450 ملـيون ديـنار
ـــكــتب الــتــنــفــيــذي وهــذا رواتب ا
ــــبي مـــخــــالف لــــلــــمــــيــــثـــاق االو

والقـوان العـراقية الـتي ال تسمح
لــهـؤالء االعــضــاء تــقــاضي رواتب
مـقـابل عـمـلهم الـتـطـوعي وتـضمن
الـــتــقـــريــر 360 الف دوالر ايـــجــار
بية سنوياً في اجلادرية بناية االو
علماً ان اللـجنة استأجـرت بنايتها
ــا ــة من وزارة الــشــبــاب  الــقــد
يـــعـــادل 5 الـف دوالر ســـنــويـــاً لم
صـروفة بـالغ ا يـتضـمن التـقريـر ا
لالحتـادات ولم يـتــضـمن الــتـقـريـر
ـالية ولم مصـادقة ديـوان الرقـابة ا
يـــتــضـــمن الــبـــيــانـــات كــشـــوفــات
حـــســــابـــات الـــرصــــيـــد بـــالـــدوالر
ــبــيـة الــدولــيـة ــمـنــوح من االو وا
ـــــبـي االســـــيـــــوي واجملـــــلـس االو

وكــيــفــيــة صــرف هـذه
بالغ ومن اخملول بذلك. ا

ـسـتـغـرب في وأوضح الـبـيـان ان ا
االمـر بـان الـلـجنـة سـمـحت لـبعض
ـــصـــادقـــة عـــلى هـــذه االعـــضـــاء ا
الـبـيـانـات بـدون اجـتـمـاع جـمـعـيـة
عامة وبنفس يوم استالم البيانات
ـوقــعـ وصــلـوا ومـعــظم هــؤالء ا
للـجمـعيـة اما عام  2019او 2020
حــــيـث ال يــــحـق لــــهم الـــــتــــوقــــيع

صادقة. وا
وأكــمـل ان الــبـــيـــانــات تـــضـــمــنت
تــــفــــاصـــــيل اخــــرى كــــانـت مــــحل
اعـــتــراض من اجلـــمــيع عـــلــمــاً ان
ــبـيـة اجلــمـعــيـة الـعــمـومــيـة واالو

الــدولــيــة
طـــالــــبت بــــحـــســــابـــات
خـــتـــامـــيـــة لـــلـــســـنـــوات االربـــعــة
ـاضــيـة(2017?2016و2018و20 ا
 (18مــدقـقــة من مــكــاتب مـعــتــمـدة
ومــصــادق عــلــيــهــا من اجلــمــعــيـة
الــــــــعــــــــمــــــــومـــــــــيــــــــة ومـن خالل
اجــــتـــــــــــــمــــاعــــات غـــيــــر عــــاديه

تــــــــذكر تواريخها.
 مــــــــــــبـــيــــنــــاً ان االعـــتــــراضـــات
ــبـــيــة الـــعــراقـــيــة ارســـــــلت لـألو
ـــــــــبــــــــي والـــــــــدولـــــــــيـــــــــة واالو

االسيـــــــوي.
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ــكــتــســبــات ثــقــة انــتــمــاءهــا 
ــرحــلــة اجلــديــدة.واضــاف أن ا
هــذه اخلـطــوة وعـلـى الـرغم من
ـطـالـبــات الـكـثـيـرة لـلـسـنـوات ا
السـابـقة اال انـهـا أهمـلت بـشكل
مـتــعـمـد وان اعــادة الـروح لـهـا
ــثــابـــة وضع حــجــر االســاس

شروع شبابي ناهض.
واثنـى السـهالني عـلى خـطوات
درجال الـسريعـة والعـملـية على
ــتــوارثـة ــصـاعب ا الــرغم من ا

التي تواجه وزارته.

االلـتحـاق بفـريـقي بيـرسبـولـيس بعـدما
وعـدتــني اإلدارة بــتـأمــ مـســتـحــقـاتي

الية".  ا
وأضـاف أن الـرحلـة سـتكـون من بـغداد
الـى الـكـوت بـراً ومن ثم من الـكـوت الى
مـديـنة مـهـران اإليـرانيـة بـراً ايـضاً ومن
.وأعلن مهـران سأتوجه الى طـهران جواً
نـادي بـيرسـبـوليس اإليـراني عن تـأم
الية لالعبه العراقي بشار ستحقات ا ا
رسن من اجل االنــخــراط في تـدريــبـات

الفريق مجدداً.
وقـال رئـيس الـنـادي مـهـدي رسـول الـله
ــوقع الــرســمي فـي بـيــان نــشــر عــبــر ا
ـعلـومة/ إنه “كـما لـلـنادي وتـرجمـته /ا
وعدنـا أعضاء إدارة النـادي ومشجعيه

ــالــيــة تــســتــمــر الـــدفــوعــات ا
لالعــبي بــيــرسـبــولــيس لــقـد
دفـعــنـا بـالـفـعـل مـسـتـحـقـات
الـالعـــــــبــــــــ و تـــــــأمـــــــ
مــــســـتــــحــــقــــات الالعــــبـــ

األجانب.”
وأضـاف أن إدارة الــنــادي اســتــطـاعت
تــأمــ نــحـو %70 من مـــســـتــحـــقــات
الية الالعب واكمـلن جميع اإلجـراءات ا
ـتعـلقـة بـالدفـعة وبـانـتظـار وصوله الى ا
الــــعــــاصــــمــــة طــــهــــران كي يــــتــــســــلم
مسـتحقاته.جتدر اإلشارة الى ان بشار
رسن ال يــســــــــــتــطــيع االلــتـــــــــحــاق
بـالــنـادي بــسـبب ظــــــــروف وإجـراءات
احلجر الصحي بسبب فيروس كورونا.
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ئة من قالت الرئـيسة الـتنـفيذيـة إليفرتـون دينيـس باريت-باكـسنديل إن العـبي الفـريق األول وافقوا عـلى تأجيل 50 بـا
الية جلائحة كوفيد-19. ساعدة النادي في مواجهة التداعيات ا دة ثالثة أشهر  أجورهم 

درب كـارلو أنشـيلـوتي وجهـازه الفـني وأعضـاء مجـلس اإلدارة على خـفض وتأجـيل في األجور بـنسب تصل ووافق ا
اضي. ئة في مارس آذار ا إلى 30 با

وأضافـت باريت-بـاكـسـنـديل في بـيـان "هـذا االسـتـعـراض الرائـع للـوحـدة سـمح لـلـنـادي بـاحلـفـاظ علـى رواتب جـميع
ـمتـاز مـنذ مـارس آذار بسـبب تـفشي فـيروس بـاريـات وغيـرها". وتـوقف الـدوري اإلجنلـيزي ا الـعامـل لـديه في أيـام ا
ـركـز 12 فـي الدوري ـسـتــجـد وأعـلـنت الـعـديـد من األنــديـة تـأجـيل دفع أجـور العـبـيــهـا. ويـحـتل إيـفـرتـون ا كـورونـا ا

واجهة ليفربول يوم 21 يونيو حزيران. ويستأنف مشواره 
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{ لـوس اجنــلـيس (أ ف ب) - كـشف
ـــضــرب األمـــيــركي عن احتـــاد كــرة ا
إلـغاء 110 وظـائف ويـقـفل مـكتـبه في
مـــــديــــنــــة وايـت باليــــنـــــز في واليــــة
ـالـيـة نـيــويـورك بـسـبـب الـتـبـعــات ا
الـتي فرضـهـا تفـشي فـيروس كـورونا
ــديـر الــتــنــفــيـذي ـســتــجــد.وقــال ا ا
لالحتــاد مــايــكل داوز اإلثــنــ "نــحن
أمـام فـرصة إلعـادة التـفـكيـر بهـيـكلـية
نـظمـة لتـخدم بشـكل أفضل مـجتمع ا
ـتـحـدة. ـضـرب في الــواليـات ا كــرة ا
هـذه الــهــيــكــلـيــة اجلــديــدة ســتــتـيح
ـضـرب ان لـالحتـاد األمـيـركي لــكـرة ا
يـكـون أكــثـر مـرونـا ويــحـقق عـائـدات
ـستوى أكبـر مع التـقرب من العـبي ا
احملــلي".وتــابع "لــسـوء احلظ الــيـوم
(أمس) هــو يــوم صــعب لــلــعـديــد من
أفــراد عـائـلـة االحتـاد األمـيـركي لـكـرة
ـضــرب الـذين ســيـتــأثـرون بــإجـراء ا
ــوظـفــ في الــهــيــئـة خــفض عــدد ا
وأريـد ان أتوجه بـالـشكـر لـكل موظف
عـــلى تـــفــانـــيه من أجـــلـــهــا".وأوضح
االحتـــاد في بـــيـــان ان الـــقـــرار الــذي

ـواجهة التبعات اتخذه كان ضروريا 
الـية ألزمـة "كوفـيد-19 ولضـمان أن ا
تبقى درة تاج الدورات الـتي ينظمها
فـالشــيـــنغ مــيـــدوز رابــعـــة بــطــوالت

واعـيد على الغرانـد سالم من أبرز ا
ـنـافــسـات لــعـبـة اجلـدول الــسـنــوي 
الكرة الصفراء.وأشار االحتاد الى ان
إلـغـاء الـوظـائف الـ110 أي نـحـو 20

ــئـة مـن قـوتـه الـعــامــلــة وخـفض بــا
ــــســـؤولــــ الــــكـــبــــار فـــيه رواتب ا

ســـيـــؤدي الى تـــوفــيـــر أكـــثــر من 20
مـلـيـون دوالر من ميـزانـيـته.كـما حلظ
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{ لندن- وكـاالت:  كشف تـقريـر صحـفي إسبـاني عن اقتـراب البرازيـلي فيـليب كـوتيـنيو
ـوسم اجلديـد.وتنتـهي إعارة عـار لبايـرن ميـونخ من حتـديد وجهـته في ا العب برشـلونـة ا
ـوسم اجلـاري ويـسـتـعـد بـرشـلـونـة لالسـتـمـاع إلى كـوتـيـنـيـو إلى بـايـرن مـيـونخ بـنـهـايــة ا
ـيـرليج.وبـحـسب صـحيـفـة "سـبورت" ـقـدمـة لضـمه ومـعـظـمهـا من أنـديـة البـر الـعروض ا
الكـتالـونـية فـإن نـيوكـاسل يبـدو األقـرب للـحـصول عـلى خدمـات كـوتيـنـيو خـاصة في ظل
اقتـراب نـقل ملـكـيـة النـادي إلى صـندوق االسـتـثمـار الـسـعودي.وأوضـحت الـصحـيـفة أن
عـرفـة مدى األمـور تـطورت وتـواصل مـسـؤولو نـيـوكـاسل بالـفـعل مع احملـيطـ بـكـوتيـنـيـو 
استعداد الالعب إلبرام تـلك الصفقة.ولـفتت إلى أن كوتينـيو يتفاوض بـالفعل مع نيوكاسل

حول شروط الصفقة احملتملة.
ومع اهــتـمــام أكــثــر من نــادٍ إجنـلــيــزي بــضم كــوتـيــنــيــو ورغـبــته هــو نــفــسه في الــعـودة
يرلـيج تعد فرص نيوكاسل األكبر لـضمه نظرًا للقدرات الشرائـية التي سيتمتع بها للبر

النادي وطموحه بأن يصبح ب كبار إجنلترا بإبرام صفقات ضخمة.
وذكـرت مـجـلة "فـرانس فـوتـبول" أن نـيـوكـاسل تواصل بـالـفـعل مع بـرشلـونـة للـتـعـرف على

سعر كوتينيو.

يـواجه ويفـا معـضلـة التـعامل
شجعـ الذين سبق لهم مع ا
شراء تذاكر حلـضور مباريات
خالل البـطولـة القـارية قبل ان
يـتم تـأجـيـلـهـا السـيـمـا جلـهـة

إعادة ثمنها. 
لحق كما عليه حتـديد موعد ا
ــــــقــــــرر ان الـــــــذي كــــــان مـن ا
نـتخبات ـوجبه ا تتـــــــأهل 
األربـعــــــة الـبـاقـيـة عـلى رغم
ــــضي فـــــــــي تــــأكـــيــــــــــده ا
إقـــامـــة مـــســـابــــــــــــقــة دوري
األ 2021-2020  فـــــــــــــــــــــي
مـــوعـــدهــــا (بـــ الـــثــــالث من
أيــلــول/ســبــــــــــتــمــبـر 2020
والـــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــادس مــن

حزيران/يونـــــيو 2021).
عـلى الـصــعـيـد الـتـنـافـسي لم
يكن الـتـأجيل سـيـئا بـالـنسـبة
الى اجلـمــيع وهـو مــا عـكـسه
نـتخب بـشكل مـبـاشر مـدرب ا

اإلنكليزي غاريث ساوثغيت.
وقـــال "في مــــرحـــلـــة مـــا كـــنـــا
نـــتــحــضــر الحـــتــمــال خــوض
الـبـطـولــة في غـيـاب مـاركـوس
راشـفورد (مـهـاجم مـانـشـسـتر
يـونـايـتـد) وهـاري كايـن (قـائد
ــنـتــخب وهــجــوم تـوتــنــهـام ا

يــــــرجح أيــــــضـــــا ان يــــــكـــــون
ـبي ـلــعب األو االفـتــتـاح من ا
قرر في روما والذي كـان من ا
ان يـسـتــضـيف بـعـد غـد لـقـاء

إيطاليا وتركيا.
لــــــكـن تــــــأثــــــر بـالد الــــــقــــــارة
باجلائحة الـتي تسببت بأكثر
من 406 ألف وفــــاة مـــعـــلـــنـــة
حول العالم يطرح العديد من

األسئلة.
ـثـال فـإيـطــالـيـا عـلى سـبـيل ا
كـانت من أكـثـر الـدول تـضـررا
مع 34 ألف وفـــاة ومـــثـــلـــهـــا
ـتـحـدة مع أكـثـر من ـمـلـكـة ا ا
 ألف وفــاة عـــلــمــا بــأنــهــا40
كـــانت ســـتــســـتــضـــيف الــدور
ـــبـــاراة نـــصف الـــنــــهـــائي وا

بلي. النهائية في و
تـــتــمـــحــور األســـئـــلــة بـــشــكل
أســـــاسي حـــــول الـــــتـــــأثـــــيــــر
االقــتـــصــادي لـ"كـــوفــيــد-"19
والــذي أضــرّ كــثــيــرا بــقـدرات
بالد مـــخـــتــلـــفـــة وصــوال الى
الـقيـود الواسـعة الـتي فرضت
وال تــزال غـــالــبــا عـــلى حــركــة
ـشـجـعـ من الـسـفـر ومــنع ا
دخول مالعب كـرة القـدم حتى

باريات. مع استئناف ا
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يجـد ويـفـا نـفـسه أمـام عوامل
عـــدة مـــجـــهـــولــة ســـيـــضـــطــر
لـلتـعـامل مـعـها في الـتـخـطيط

وعدها اجلديد. للبطولة 
كــان االحتــاد الــقــاري أســاسـا
حتت مـــجــــهـــر االنــــتـــقـــادات
الســــيــــمــــا مـن الــــنــــاشــــطــــ
الـبـيـئــيـ عـلى خــلـفـيـة قـرار
إقـامــة الـبـطـولــة الـتي يـشـارك
فيها 24 منتخبا في 12 بلدا
مخـتلـفا مع ما يـعنيه ذلك من
زيـــادة في اســتـــهالك الــوقــود
و"الـبصـمة الـكربـونيـة" للـسفر
ـشجـعـ وإقامـتهم وانـتـقال ا
بــ بـلـد وآخــر وانـعــكـاسـات

ناخي. ذلك على التغير ا
لـكن رئيـس ويفـا الـسـلـوفـيني
ح ألـكسـنـدر تـشـيـفيـرين أ
مـــؤخــرا الـى ان عــدد
ـدن الـ 12قـد ال ا
يــــبــــقـى ثــــابــــتــــا
لـــبــطـــولــة 2021
وهـــــــــــــو قــــــــــــابـل
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االحتـاد في خـطتـه اقتـطـاعات كـبـيرة
عـلـى صــعـيــد مــخــصــصــات الــســفـر
واالجـــتــمــاعــات لــلــفــتــرة بــ 2021
و2023 وســبـق له أن ألــغى عــددا من
االجـتـمـاعـات الــسـنـويـة والـفـصـلـيـة
وبرامج تسويقـية وأخرى مخصصة
.وسـيـغـلـق االحتاد لـتـطـويـر الـالعبـ
أيـضــا مـكـتـبه في وايت باليـنـز عـلى
وظـفون الـعامـلون فيه الى ان ينـقل ا
مـقــر آخـر في واليـة نـيـويـورك لم يـتم
حتديـده بعـد.وأثّرت جائـحة "كـوفيد-
ــضــرب مـــثل مــعــظم19  عــلـى كــرة ا
اجملــاالت الــريـــاضــيــة حــول الــعــالم.
وعلـقت منـافسـات اللعـبة اعـتبارا من
ـــاضـي حـــتى مـــوعـــد آذار/مـــارس ا
مـــــــــــــــبـــــــــــــــدئـي هـــــــــــــــو أواخــــــــــــــر
تـــمــوز/يــولــيــو.ويـــتــوقع ان يــحــسم
االحتــاد األمـــيــركي مــصــيــر بــطــولــة
فالشيـنغ ميدوز 2020 بحـلول نـهاية

حزيران/يونيو احلالي.
ـقـرر ان تـقام الـبـطـولـة ب 31 ومن ا
آب/أغـسـطس و13 أيـلــول/سـبـتـمـبـر
في نـيـويــورك لـكن مـوعــدهـا الـراهن

غرب االمريكي بناية احتاد ا
روجر 
فيدر
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{ مـومباي  – وكاالت:  أعـلن جنم الـتنس الـسويـسري
الشـهيـر روجر فـيدرر الـذي حصد  20 لقـبا كـبيـرا يوم
األربـعـاء أنه سـيـغـيب عن الـبـطـوالت حـتى نـهـايـة موسم
احلالي بـعـد خضـوعه لعـمـليـة جراحـيـة ثانـية في 2020
الركبـة قبل أسابيع قليلة فقط.وعانى فيدرر من اإلصابة
ـفتـوحة  2020 حـيث خرج من خـالل بطـولة أسـترالـيا ا
الـدور قـبل الـنـهـائي أمـام الصـربي نـوفـاك ديـوكـوفـيتش
ولم يـشــارك في أي بـطــولـة من يــومـهــا.وخـضع الــنـجم
السويسري اخملضرم لعملية جراحية في الركبة اليمنى
ـاضي لـكـنه اشـار إلى أنه أضـطـر فـي فـبـرايـر شـبـاط ا
لـلخـضـوع لـعمـلـيـة ثـانيـة في نـفس الـركـبة بـعـد تـعرضه
النتكـاسة خالل إعادة التأهـيل بعد العـملية األولى.وقال
فـيـدرر (38 عـامـا) عن ذلك ”قـبل أسـابـيع قــلـيـلـة وبـعـد
تـعـرضي النتـكاسـة خالل مراحل إعـادة التـأهيل األولى
ـنظار في اضـطررت للـخضوع لـعملـية جراحـية ثانـية با
الركـبة الـيمنى.“وفي ظل توقـف بطوالت تنـس احملترف
سـتجـد حول الـعالم ال بـسبب تـفشي فـيروس كـورونـا ا
يـعـرف بـعد عـدد الـبـطـوالت الـتي سـيـغـيب عـنـهـا فـيدرر
وسم احلالي.وكـان فيدرر خضع لـعملية في فعلـيا في ا
الـركـبـة في 2016 وغـاب بـسـبـبـهـا عن الـنـصف الـثـاني

وسم. لهذا ا
ولدى عـودته لـلـبـطوالت في 2017 
لم تـكن هـنـاك أي آثـار لـلـغـيـاب
العب عـلى أدائـه وفاز عن ا

ح في حــديث لــلــتـــقــلــيـص.وأ
لـــشـــبـــكـــة "بي ان ســـبـــورتس"
الــقــطــريــة الى وجــود "بـعض
ـتـعلـقـة بـثالث مدن سـائل" ا ا
مضيفـة مؤكدا مرونة االحتاد

في ما يتعلق بذلك.
وأوضـح "ســنــبــحـث أكــثــر في
بدأ سنقيم البطولة األمر وبا

في 12 مدينة. 
ـــكــنــا لــكـن مــا لم يـــكن ذلك 
نـحن مسـتـعـدون إلقـامـتـها في
عـــشــر مــدن تــسعٍ أو ثــمــانٍ".
ومن احملـتـمل ان يــطـرح األمـر
على بساط البحث في اجتماع
بجدول أعـمال "مزدحم لـلغاية"
تــعـقــده الــلــجـنــة الــتــنـفــيــذيـة
لـالحتــــــــــاد يــــــــــومي 17 و18
حــزيــران/يــونــيــو يــتــوقع ان
يـــركـــز بــــشـــكل أســـاسي عـــلى
صــيــغــة اسـتــكــمــال مـســابــقـة
دوري األبـطـال و"يـوروبـا ليغ"
ــا قــد يــــشــمل تــغــيـــــــــــيــر
ــبــاراة الــنــهــائــيــة أو مــكــان ا
حـــــتى شـــــكل مـــــا تــــبـــــقى من

. سابقت ا
لكن لم يتم بعد الكشف رسميا
ـشـكـوك بـهـا بـشأن ـدن ا عن ا
كأس أوروبـا. إضافة الى ذلك  باولو ديباال

وسيـلحق بهـا فريق رابع من خالل
دور فــاصل. وتــابع بــرلــوســكــوني
الــذي عــ مــســاعــده الــســابق في
ميالن أدريانو غـالياني في منصب
مفـوض إداري للنـادي "لم يكن لدي
" بـشـأن الــصـعـود إلى أي شك أبــداً
الـــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة".وأوضح "مع
ــدرب أفــعل مــا كـنت الالعـبــ وا
أفــعـــله دائــمــا فـي مــيالن. أحتــدث
إلـيـهم وأشـجـعـهم وأحـمـسـهم (...)
وأوجه لــــهـم مالحــــظــــات إذا كـــان
هـناك شيء خـاطئ في تـصرفـاتهم.
بــاخــتـــصــار لـــقــد حــافـــظت عــلى
ــعـــتـــادة".تــقع عـــاداتي اجلـــيـــدة ا
مـــونــزا فـي لــومـــبـــارديـــا (شـــمــال

{ رومـــا (أ ف ب) - صــعــد نــادي
مــونــزا الــذي اشــتــراه عــام 2018
رئـيس احلـكومـة اإليـطالـيـة ونادي
مـــــيالن الــــســـــابق ســـــيــــلـــــفــــيــــو
بـرلوسـكـوني إلى الدرجـة الـثانـية
مـن الـــــدوري اإليـــــطـــــالـي لـــــكـــــرة
القدم.وأكد برلوسـكوني في مقابلة
"إل سـيـتـاديـنـو دي مـونزا إي ديال
بـريانـتسـا" الـتي نشـرت مقـتطـفات
مــنــهــا "مــونــزا ســـيــشــكل فــريــقــا
الســـتــهـــداف قــمـــة دوري الــدرجــة
الـثانـية".وأضاف "الـترويـج يعـتمد
عــلى الـــعــديــد من الــعــوامل كــمــا
ــسـتــحـيل نــعـلم وبــعــضـهــا من ا
ـكن الـتــكـهـن به. الـعــوامل الــتي 
التـنبؤ بهـا نعرفـها جيـدا وسنبذل
قـصـارى جـهـدنـا لـضـمـان حتـولـها

لصاحلنا".
وكـان مــونـزا مــبـتـعــدا في صـدارة
دوري الــدرجــة الـــثــالــثـــة عــنــدمــا
تــوقــفت الـــبــطــولــة في أوائل آذار
بسبب تفشي وباء فيروس كورونا
ستجد.وصادق االحتاد اإليطالي ا
على صـعود متـصدري اجملـموعات
الــثالث لــدوري الــدرجـة الــثــالــثـة.
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هـوتــسـبـر)" بــسـبب اإلصـابـة
"أو فــي أفـــــــــــضـل األحـــــــــــوال
وجـودهـمـا مـن دون ان يـكـونا
قـــــد خــــــاضـــــا الـــــعـــــديـــــد من

باريات". ا
وأضـــاف لــــشـــبـــكــــة "ســـكـــاي
ـــــــــــعــــدل ســــبـــــورتس" ان ا
الـــشـــاب ألعـــمـــار العـــبـــيـــــــه
الـــذين بـــلــغـــوا الـــدور نــصف
ـــونـــديـــال 2018 الـــنـــهـــائـي 
يبعث عـلى األمل "بتقد أداء
ـقـبل و"عـليـنا أفـضل" الـعام ا
ان نــــــثــــــبت ذلـك عــــــلى أرض

لعب". ا
منـتـخب آخـر قد يـسـتفـيـد هو
الـهـولـنـدي اذ كـانت مـشـاركة
ــفـيس ديــبـاي أحــد جنـومه 
مـــــوضع شك هـــــذا الــــصــــيف
بـســبب عـمــلـيــة جـراحــيـة في
الـركــبــة كـمــا تــعــرض مـدربه
رونـالــد كـومــان ألزمـة قــلـبــيـة

مؤخرا.
عـلى الـضـفـة األخـرى يـخشى
ان يـؤثـر التـأخـيـر سـلـبـا على
الـبــرتـغــال حـامــلـة الــلــــــــقب
الــقـاري عـام 2016  وحــامـلـة
لــــقب الــــنــــســــخــــة األولى من

دوري األ 2019.

{ روما- وكاالت: عاش الدولي األرجنتيني باولو ديباال جتربة صعبة في يوفنتوس
في الفترة األخيرة فقد كان قريبا من الرحيل عن بيانكونيري قبل أن يغير قناعات

اإلدارة واجلهاز الفني ثم اختباره األقسى مع فيروس كورونا.
ـرحلة جـديدة مع الـسيدة وأفاد تقـرير صـحفي إيـطالي اليـوم األربعـاء بأن ديبـاال يتـطلع 
ا كـان علـيه الوضع الـعجـوز خاصـة أن إدارة النـادي بـاتت ترمـقة بـنظـرة مـغايـرة تمـامـا 

وسم. مطلع ا
وكشفت صحيـفة "الجازيتا ديلـو سبورت" اليوم األربـعاء عن رغبة يوفنـتوس في التجديد
لـلجـوهرة األرجـنتـينـية "الـذي بات أهم العب في الـفريق خـلف كـريستـيانـو رونالـدو".وقالت
انع في التـجديد والـبقاء كي يـصبح أحد رمـوز النادي الصـحيفـة اإليطالـية إن ديبـاال ال 
ـكن لـكـنـه يـسـتـهـدف احلـصـول عـلى أعـلى راتب مـن بـعـد كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو الـذي ال 
الوصول إليه.ويسعـى يوفنتوس لوضع خطة مستقبلـية تهدف إلى تأم الفريق ويعتبر
ـنـاسـب لـكي يـتم بـنـاء اخلـطـة عـلـيه في حـقـبـة مـا بـعـد كـريـسـتـيـانـو ديـبـاال الالعب ا

رونالدو.
ويرغـب ديباال في احلصول على 15 مليـون يورو سنـويًا في ح أن يـوفنتوس
على اسـتعـداد لرفع راتبه من 11 إلى 12 ملـيون يورو فـقط في الوقت الذي

يتقاضى فيه حاليًا  7.3مليون يورو فقط حاليًا.
ركز الرابع من حيث قـيمة األجور في يوفـنتوس بعد ويأتي ديبـاال في ا
كريـستيانو رونالدو ( 31ملـيون يورو) وماتياس دي ليخت ( 8مالي

يورو) وجونزالو هيجواين وميراليم بيانيتش ( 7.5مالي يورو).
ــاضي وكــان ديــبــاال قــريــبًــا مـن الــرحــيل عن تــوريــنــو الــصــيف ا
ـانــشـسـتـر يــونـايـتــد أو تـوتـنــهـام لـكــنه تـمـسك واالنـضـمــام إمـا 

باالستمرار مع يوفنتوس.

إيـطـالـيـا) عـلى بـعـد أقل من عـشرة
كيلومترات من أكوري حيث عاش
بــرلــوســكــوني لــعــدة ســنــوات.مع
مــيالن الـذي امــتــلـكه بــيــنـمــا كـان
الـنــادي عـلى وشك اإلفالس شـهـد
بـرلــوسـكـوني جنــاحـات ريــاضـيـة
هـائــلـة. خالل 31 عـامــا عـلى رأس
إدارتـــــــه مــــــن 1986 إلــــــى 2017
لقبا حصل الـروسونـيرو على  29
بـيـنـهـا ثمـانـيـة ألـقـاب فـي الدوري
اإليـــطـــالي وخـــمـــســـة ألـــقـــاب في
مسـابقـة دوري أبطـال أوروبا. لكن
ـــصـــالح الـــنــــادي خـــدم أيـــضــــا ا
الـسـيــاسـيـة واالقـتـصــاديـة لـقـطب

اإلعالم برلوسكوني.
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{ ســـاو بـــاولـــو- (أ ف ب) - قـــدّم نـــاشط في حـــقـــوق
ـتـحـولـ جنـسـيـا شـكوى ـثـلـي ومـزدوجي اجلـنس وا ا
ـثلـية لدى الـنيـابة الـعـامة في سـاو باولـو بشـأن رهاب ا
ضد جنم كرة القدم البرازيلية نيمار الذي وصف شريك
والـدته بـ"الـشاذ جـنـسـيا".وأكـدت الـنـيابـة الـعـامة لـوكـالة
فـرانس بـرس تـلقـيـهـا الشـكـوى الـتي سـيدرسـهـا الـنائب
العام ويـقرر ما اذا كـان سيـقاضي مهـاجم نادي باريس
سان جرمـان الفرنسي من عدمه.وكان الـناشط أغريبينو
ـعـني مــبـاشـرة بـالـقــضـيـة قـد أعـلن مـغـالـيـايـس غـيـر ا
االثنـ في حـسـابه على انـسـتاغـرام نـيـته تقـد شـكوى
قـربون ـثلـية وخـطـاب الكـراهيـة".ورفض ا حـول "رهاب ا
من النـجم الـبـرازيلي الـتـعلـيق عـلى هـذا اخلبـر.وسُـمعت

ـعتاد بـعدما بـات مغايـرا لتـرتيبـها ا
فتوحة عمد مـنظمو بطـولة فرنسـا ا
ثـانـيـة بـطــوالت الـغـرانـد سالم عـادة

الى تـأجــيل مـوعــد انـطالقــهـا من 24
أيار/مـايو الى 20 أيـلـول/سبـتـمـبر
أي بــعـــد أســـبـــوع فـــقط من نـــهـــائي
الـرجال لـلبـطـولة األمـيركـية.وبـحسب
الـتــقـاريــر يـرجح ان تــقـام الـبــطـولـة
األميركية خـلف أبواب موصدة بوجه
ـشـجـعـ ومـع اعـتـمـاد بـروتـوكول ا
صــــحي صـــارم لـــقـي انـــتـــقـــادات من
ـيـا الـصـربي نـوفاك ـصـنف أول عـا ا
ديــوكــوفـــيــتش.ومن بــ الــبــطــوالت
الـــكـــبــرى الـــتـي كـــانت مـــقـــررة هــذا
ـــــوسم لـم تــــقم حـــــتى اآلن ســــوى ا
ـفـتـوحـة (كـانون بـطـولـة أسـتـرالـيـا ا
الـثـاني/ينـايـر) بـينـمـا أرجئت روالن
غـــاروس الــــفــــرنــــســــيـــة وألــــغــــيت
ــبــلـدون اإلنــكــلـيــزيــة الـتـي كـانت و
مقـررة ب 29 حـزيـران/يـونـيـو و12
تــمــوز/يــولــيــو بــســبب "كــوفــيـد-19
وذلك للمـرة األولى منذ نـهاية احلرب

ية الثانية. العا

{ مـدريـد - وكاالت: قـال تقـريـر صحـفي إن جنم فـالنـسيـا يـفضل االنـتقـال لـريال مـدريد في
قبل رغم اهتـمام العديد من األنـدية األخرى بضمه.وجـذب اإلسباني فيران ـيركاتو الصـيفي ا ا
ـيركـاتـو الـصـيـفي تـوريس جنم فـالـنـسـيـا أنـظـار الـعـديـد من األنـديـة الـتي تـرغب في ضـمـه بـا
ــقـبل.وارتـبط اسم تـوريس ( 20 عـامًـا) بـاالنـتـقــال إلى أكـثـر من نـادٍ من عــمـالـقـة أوروبـا هـذا ا
قبـل ورغبة فالنسيا في حتقيق ربح مادي من وسم ا الصيف خاصة مع انتـهاء عقده بنهاية ا

وراء بيعه.
وبـحسب مـوقع "كـالتـشيـو ميـركاتـو" اإليطـالي فإن ريـال مدريـد هو األوفـر حظًـا للـحصـول على
ـقبـلـة.ويعـد ريـال مدريـد واحـدًا من ب أنـدية توقـيع تـوريس خالل فـترة االنـتقـاالت الـصيـفـية ا
كثيرة ترغب في ضم توريس مـثل يوفنتوس وبوروسيا دورتموند ونـابولي وليفربول ومانشستر
وسم.وأوضح التقرير أن ريال مدريد مطمئن للغاية بشأن يونايتد بعد تـألقه مع فالنسيا هذا ا
ضم تـوريس والـسبـب هو أن الالعب يـفـضل االنتـقـال إلى سانـتـياجـو بـرنابـيو وارتـداء قـميص
قدمـة له علمًـا بأنه يضـع ريال مدريد يـرجني.ومع ذلك سيواصـل توريس دراسة الـعروض ا ا
على رأس أولوياته.وسيكون فـالنسيا جاهزًا لقبول العروض التي تتراوح قيمتها ما ب 20 إلى
 مـلـيــون يـورو إلطالق سـراح فـيـران تــوريس هـذا الـصـيف رغم احملــاوالت اجلـادة لـتـجـديـد30

عقده.

 —u−¹d−J

W¦ U¦ « …dLK  ‰e²F¹

{ ستوكهولم  – وكاالت:
أعـــلن األيـــرلــنـــدي كـــونــور
مـكـجـريـجـور الـذي سـبق
له الـــفـــوز بـــلـــقـــبـــ في
مــــنــــافـــســــات الـــفــــنـــون
الـقـتـالـيـة اخملـتـلـطـة عـبر

مــــوقـع تــــويــــتــــر اعــــتــــزاله
مــنـافــســات الـريــاضــة لـلــمـرة

الثالثة.
وقــال مـكـجــريـجـور أيــهـا األصـدقـاء
لـقد قـررت اعـتـزال مـنافـسـات الـفـنون
الـقـتـالـيـة اخملـتـلـطـة. أشـكـركم جـمـيـعا
عــلى هــذه الـذكــريـات الــرائـعــة. كـانت

مسيرة حافلة بالفعل.“
وكـان مـكـجـريـجـور (31 عـامـا) الـبـطل
الـسـابق في وزني الــريـشـة واخلـفـيف
اعـــتـــزل لـــلـــمـــرة األولى في أبـــريل
نــيـسـان 2016.وفـي مارس آذار

أعــــــلـى مــــــرة أخــــــرى 2019
االعـــــتــــــزال لـــــكـــــنه عـــــاد

. رت للمنافسات في ا

فتـوحة ليـنهي صـياما عن الـتتويج في بـلقب أستـراليـا ا
البطوالت الكبرى استمر لنحو خمسة أعوام كما حصد
ــبــلــدون في وقت الحـق من نــفس الــعــام.وعــبـر لــقب و
موقع تـويتر قال فيدرر ”واآلن وعلـى غرار ما فعلت قبل
انـطالق موسم  2017 فإنـني أخـطط لالبتـعاد
طلوبـة حتى أكون جاهـزا بنسبة للفـترة ا
ـــئـــة وحـــتى أتـــمـــكن من 100 في ا

تقد أفضل مستوى.
وأضاف ”سأفـتقـد جمـهوري
والبـطوالت كثيرا لكني أتطلع
لـــــرؤيـــــة اجلـــــــــــــمـــــيـع في
البطوالت من جديد في بداية
موسم 2021.

ـعـادية لـلـمـثـلـيـ في تـسـجل صـوتي مـسرّب االهـانـات ا
خالل حـديث خـاص ب نـيـمـار واصدقـائه.وصف نـيـمار
الشـاب تـياغـو راموس ( 22 عـاما) شريك والـدته نادين
غــونـسـالـفـيس ( 52 عــامـا) بـانه "شـاذ صــغـيـر" وكـلـمـة
أخــرى مــهــيــنــة. وقــال احــد اصــدقــائه انه "يــجب وضع
مكنسـة صغيـرة في مؤخرته".وكانـت غونسالـفيس أعلنت
ــاضي فــيــمـا عالقـتــهــا بــرامـوس في نــيــســان/ابـريل ا
كـــشــــفت وســــائل إعـالم الحـــقــــا بـــان رامــــوس ثــــنـــائي
اجلـنس.وكان نـيـمار يـنـاقش مع اصـدقائه مـزاعم شـجار
بن والـــدته ورامـــوس نُــقل االخـــيـــر بـــعــدهـــا من مـــنــزل
اضي مع جروح سـتشـفى الثالثـاء ا غـونسـالفـيس الى ا
بيـده بـحـسب الشـرطـة.وقال نـيـمار ان والـدته كـذبت على
عـائـلتـهـا مشـيـرا الى انه لم يـصدق
قـصـتـهــا بـان شـريــكـهـا تـعــثـر عـلى
الــدرج وجــرح يــده بــلــوح زجــاجي
مــتـــوقـــعــا ان رامـــوس كــان يـــعــنف
والـــدتـه وفي حـــالـــة غــضـب شـــديــد
عــنـدمــا لـكم زجــاج الـشــرفـة وجـرح
نــفـــسه.وبـــحـــسب اجلـــيـــران فـــقــد
ســمــعـــوا صــراخــا مـن شــجــار في
مـنزل غـونـسـالـفيس في الـلـيـلـة التي
اصيب فـيهار راموس فـيما اشارت
ـــنـــتـــخب الـــبـــرازيـــلي والـــدة جنم ا
وراموس في تـقريـر للـشرطـة بان ما

حصل كان "حادثا منزليا".

{ بــــــــــــــــــــاريــس- ا ف ب: فـي
الظروف العـادية كانت أنظار
مـــشـــجــعـي كــرة الـــقـــدم حــول
الـعـالم ستـتجـه الى روما بـعد
ــــبـــاراة غــــد اجلـــمــــعــــة مع ا
االفتـتـاحـيـة لبـطــــــــولـة كأس

أوروبا 2020.
ستجد كن فايروس  كورونا ا
ـوعــد عـامـاً دفع الى تـأجــيل ا
كــامالً وتـرك االحتــاد الــقـاري

(ويفا) أمام أسئلة متشعبة.
كان االحتاد بنـاء على مقترح
رئـيـسه الـسـابق الـفـرنســـــــي
مـــيـــشـــال بـالتـــيـــني قـــد أقـــر

صــــــــــيــــــــــغــــــــــة
"احـتـــــــــفـا

لــــــــــيـــــــــة"
لـــــــكــــــأس
2020
فـــــــــــــــــــــي
الــــذكـــرى
الـــســـتــ
النــــــطالق
أبــــــــــــــــــرز
بــــطـــــولــــة

قـارية لـلمـنتـخبات: 12 مديـنة
مـضـيـفة في  12بـلـدا ومـوعد
12 رمـــــــــــزي حــــــــــــتـى هـــــــــــو 
حــــــزيـــــــران/يـــــــونـــــــيــــــو-12

تموز/يوليو.
لكن "كوفيد-19 غيّر كل شيء
بــدءا بــتــجــمــيــد الــنــشــاطــات
الـريــاضــيـة بــشــكل تــدريـجي
وصــــوال الى تــــعــــديـل جـــدول

قبلة.  واعيد ا ا
 sL¦K  qOłQð

دفعت مســـــابقة "يورو 2020
الـثمــــــن بـتأجـيل الى الفـترة
ب  11حـزيـران/يـونـيـو و11

تموز/يوليو 2021.
بعد أكثـر من ثالثة أشهر على
هـــذا الــــقـــرار بــــدأت الـــقـــارة
العجوز بـاخلروج من عزلتها
بعد جائحـة أودت بحياة أكثر
من 180 ألـف شــــــــــــخـص مـن
سـكانـهـا. الـبـطوالت الـوطـنـية
تــــعــــود تــــبـــاعــــا وإن من دون
جمـهور غالـبا و"ويفـا" يبحث
في مواعـيـد وصـيغ اسـتـكـمال
مـــســـابـــقــــتي األنـــديـــة دوري
األبطال و"يـوروبا ليغ".
في بــطــــــــــولــة
ــــقـبل الــعـام ا
الــتي يــتـوقع
ان حتـــتــفظ
بــاســمــهــا
الـــرســـمي
"كـــــــــــأس
أوروبــــــا
2020
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عــلى مـصــادر الـدخل االتــيـة:– 5
الـــــرواتـب ورواتب الـــــتـــــقـــــاعــــد
ـــقــررة ـــكـــافـــئــات واالجـــور ا وا
دة محدودة قدار معـ  للعـمل 
واخملـصـصــات والـتـخـصـيـصـات
لغـيـر الـعـاملـ في دوائـر الـدولة
والــقـطــاع االشـتــراكي واخملــتـلط
ـبــالغ الــنــقــديـة او ــا في ذلـك ا
ــا يـخــصص لـلــمـكـلف ــقـدرة  ا
مـقابل خـدماته كـالسـكن والطـعام
واالقـامـة مع مالحظـة مـا جاء في
ــــادة احلـــاديـــة الـــفـــقـــرة 4 من ا
والـســتـ من هـذا الــقـانـون) ولم
تـــــــــــرد أي إشـــــــــــارة الـى رواتـب
ومــخــصــصــات مــوظـفـي الــدولـة

والقطاع العام. 
ـــا يــــعـــنــــي فـــقـــدان الـــســـنـــد

الـقانـوني لـضريـبة الـدخل والتي
حدد قرار مجـلس الوزراء بنسبة
ــــــــئـــــــة) مـن الــــــــراتب (10 بــــــــا
ــــشــــرع واخملــــصــــصـــــات الن ا
يــســتـخــدم مــصـطــلح (دخل) ولم
يــــســـتــــخـــدم مــــصـــطــــلح (راتب

وظف). ومخصصات ا
W³¹d{ ÷d

ولـلعـلم  فـرض الـضـريـبـة على
ــوظـفـ رواتب ومــخـصــصـات ا
ــوجب تــعـلــيــمــات اسـتــقــطـاع
الـضـريـبـة بـطــريـقـة االسـتـقـطـاع
ــبــاشــر رقم (1) لــســنــة 2007 ا
وبــــهــــذا خـــالـف قــــرار مـــجــــلس
ـــــادة (28) من الــــــوزراء أعـاله ا
دستـور جمـهـورية الـعـراق لسـنة
2005 التي تـنص على انه (أوالً:
ال تُــفــرض الـضــرائب والــرسـوم
وال تُـعـدل وال تُـجــبى وال يُـعـفى
منها إال بقـانون) فضريبة الدخل
ــا ال تــفـــرض بــتــعـــلــيـــمــات وا
بـقـانـون ويـتـوجب االمـر تـعـديل
قـانــون ضــريـبــة الــدخل لــغـرض
ـوظف بـهـذه الـضـريـبة شـمول ا
ـثل هـذه ولــيس اسـتـقــطـاعـهــا 
الـطـريقـة غـيـر الـدستـوريـة وغـير

القانونية.
2- عـــدم وجــود ســـنـــد قـــانــوني
لـفرض ضريـبة الـدخل على راتب
ـتقـاعد ومـكافـاة نهـاية خـدمته: ا
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ــــادة (7) من بـــــالـــــرجــــوع الـى ا
قانون ضريبة الدخل فانها تنص
صــــراحـــة عـــلـى انه (تـــعــــفى من
ـدخـوالت االتـية: – 6 الـضـريـبة ا
ـتـقاعـدين او عـيـالهم مدخـوالت ا
ــصــادر اخلــلـف الــنــاجــمـــة من ا
االتية:أ  –الراتب الـتقـاعدي.ب –
ـكـافـاة التـقـاعـديـة.جـ - مـكـافاة ا
نــــهــــايـــــة اخلــــدمــــة. د  –رواتب

االجازات االعتيادية).
3- مـخـالفـة قـرار مجـلس الوزراء
ـــادة (5) من قــــانـــون الحــــكــــام ا
رواتب مـوظـفي الـدولـة والـقـطـاع
العام رقم (22) لسنة  2008فيما
يتعـلق بإيقاف الـعالوة السنوية
ــــلك مـــــجــــلس الــــوزراء النـه ال 
صالحـية تعـطيل تـنفيـذ نصوص
الـــقــانـــون الــصـــادر من مـــجــلس

النواب او تعديله اال بقانون.
4- مـــخــــــــالـــفـــة قـــرار مـــجـــلس
ــادتــ (7) الـــــــوزراء الحــكـــام ا
و(9) من قــانــون رواتب مــوظــفي
الــدولــة والــقــــــــطــاع الــعــام رقم
(22) لـسـنة  2008 فـيـمـا يـتـعلق
ــلك بــإيــقــاف الــتــرفــيع النه ال 
مــــجـــلـــســــــ الـــوزراء صالحـــيـــة
تـــعــطــيل الــقـــانــون الــصــادر من
مــجــلس الــنــواب او تــعــديــله اال

بقانون.
5- مـخـالف قرار مـجـلس الوزراء
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ـقارنـة ب الـبـشر والـبقـر لكن مـا بالـيد بدءاً أعـتـذر للـعرب من ا
حيـلة فـحـ نقـرأ عن حيـاة البـقر الـسعـيدة في أوروبـا ودالالها
البـشري وحقـوقها ونـقارنـها مع حيـاة العـرب في أوطانهم أظن
أن الـكثـيـر مـنا سـيـفـضل أن يكـون بـقـرة أوروبيـة عـلى أن يـعيش
تعاسة األوطـان وقتامة األيـام واألحزان وأزمنة الـفقر واحلروب

واالستبداد.
تقرأ خـبراً في الصـباح البـاكر يقـول إن البقـرة األوروبية حتصل
على دعـم من االحتاد األوروبي مـقـداره أربعـة دوالرات! إنه خـبر
يجعل كل عربي يلعن مكـان مولده وتاريخ والدته; ألن هذا يعني

أن نصف العرب يعامل بأقل من نصف بقرة أوروبية!
أما إذا قرأت أخبار حقوق البقر فإنك ستعيش صدمة احلاضر
سـتقـبل وتـتمـنى أن تتـمتع بـبعض مـزايا الـكائـنات احلـيوانـية وا
في أوروبا عـلى أن تكون كـائناً بـشريّـاً في وطن يزخر بـالثروات
الـطبـيعـيـة واألنهـر والبـحار; فـقـد رفضت الـسلـطـات السـويسـرية
) وهي تـعيش في سـويـسرا مـنذ 33 سنة طلب (نـانـسي هولـ
بطلب احلصـول على اجلنسـية السويسـرية ألن جيرانـها تقدموا
بــشــكـاوى ضــدهــا بــســبـب وصــفــهــا أصــوات أجــراس األبــقـار
ظلوم يظل صامتاً مقهوراً طيلة واطن العربي ا زعجة! بينما ا با
حياته ولم نـسمع له إزعـاجاً مثل أجـراس البقـرة األوروبية ومع
ــخـتـلف األوصـاف واأللــقـاب الـسـيـئـة ذلك يـكــنى في أوطـانـنـا 
ـوت وتـصـادَر حـقــوقه وجـنـسـيـته ويـعــاقب بـالـقـمع والـســجن وا
وجوازاه وأمـواله وبـيته ويُـختـم على حـياته بـالـشمع األحـمر إلى

أجل غير مسمى! 
والقصة ال تنتـهي عند هذا احلد من احلقـوق الراقية; فقد أصبح
عـلومات لكل بـقرة (جواز سـفر) خاص بـها يـتم فيه توثـيق كل ا
عـنهـا اسمـهـا وتاريخ مـيالدهـا إضافـة إلى ساللـتـها ولـها حق
دخول االحتاد األوروبي بدون تأشيرة! بينما معظم العرب يقفون
في الـطـوابيـر عـلى أبـواب سـفـارات هذه الـدول عـسى أن يـنـالوا
شــرف الـدخـول ألن جــوازاتـهم مــلـوثــة بـأفـعــال حـكــومـاتـهم أو

بوصمة اإلرهاب االفتراضي!
ــتـطــورة رغـم فــقـرهــا فـي الــثـروات من يــقــرأ تــاريخ الــبــلــدان ا
الطـبيـعيـة يشـعر بـاخلجل لـواقع معـظم دولنـا التي تـغرق بـالنفط
ــيـاه مــقــابل الـفــقـر واجلــهل واالضـطــهـاد والــغـاز والــثـروات وا
الــســـيـــاسي واالجــتـــمـــاعي وأمـــراض الــطـــوائف والـــقــومـــيــات
والعشائر. ومشـكلتهم أنهم ال يريدون قـراءة التاريخ واجلغرافيا
ـواويل احلـزينة ألنهم مـشغـلون بـقراءة الـتنـجيم والـطبخ وغـناء ا
زارات وتهد التعليم بفؤوس اجلهل وتعميق قابر وا وإنشاء ا
اضي والبـكاء على ثقـافة الفـساد والنـهب والتـزوير والتـغني بـا
تاريخ القـتال والتـآمر والغـلمان واجلـواري والثارات وإعـادته لنا
من جديـد لكي يـجعـلوا األموات حتـكمـنا وتـقرر مصـيرنـا بيـنما
ـوارد تــبـتــكـر احلــيـاة دول الــعــالم الـتي كــانت أكــثـر فــقـراً فـي ا
ـاركـية والـسـويـسـرية اجلـديـدة فـتدلـل أبقـارهـا الـهـولنـديـة والـد
ـانـيـة; لـكـي تـنـعم بـاقـتـصـاد مـزدهـر وتـبـنى هـولـنـدا مـزارع واأل
لـلـورود لـلـتـصــديـر كي جتـعل مـواطـنـهـا يـنـعم بـالـعـيش الـكـر

فــتـنـشــر عـطـورهــا في الـعــالم لـتـحــصل عـلى بــراءة اخـتـراع في
احلياة.

ال تـقـل لي بـأن تـخـلـُّف الـعـراق سـبـبُـه تـنـوع الـعـقــائـد والـطـوائف
نطق والتاريخ  واألديان فهذا ضد ا

ـبـرر هـذه الـدولة فـضالً عن أن قـصـة سـنـغافـورة تـنـسف هـذا ا
اجلــزيــرة الــتي تــتــكــون من مــئــات األديــان واألعــراق والــلــغـات
ومساحـتها 140 كيلـومترا مـربعـاً وقد استـطاعت أن حتقق في
حوالي 40 سنة دولةَ اقـتصاد واستـقرار بجدارة مـثلما غرست
ثــقـافـة الـتـعـايش والـتــآلف في أنـظـمـتـهـا االجــتـمـاعـيـة والـتـربـويـة
واعــتـمـاد مـعـيــار الـكـفـاءة وحـدَه لــلـتـفـضـيـل. انـظـروا أيـضـاً إلى
ـرح والــكـرة الــبــرازيل بالد الـســامـبــا واجلــمـال والــطـبــيـعــة وا
والقهوة والكاكاو ذات الـ 300 مليون نـسمة هنـاك تنصهر كل
أعراق حضارات العالم األوروبية واآلسيوية واإلفريقية والعربية
في بلـد واحد اسـتطـاعت خالل عقـدين من الزمن فـقط االنـتقال
مـن دولــة تــرزح حتت وطـــأة الــتــضـــخُّم والــفـــقــر إلى دولــة ذات
اقـتـصـاد مـتـطـوِّر وصـاعـد بحـيـث أضحـت خامـس اقـتصـاد في
الـعــالم. أمــا الـهــنــد فـهي مـن أكـثــر الـدول جتــســيـداً لــلــتـعــدديـة
بأشكالـها اخملتلفـة العرقيـة واللغوية والـدينية والـثقافية ومع ذلك
تــعــد الـــيــوم ثــاني أســـرع اقــتــصـــاد بــعــد الــصـــ ومن أكــبــر

اقتصادات العالم.    
لكل اقـتصـاد عرَّاب يـنقل االقـتصـاد من وضع سيٍئ ومُـتردٍّ إلى
ـاليـزية هـو مهـاتيـر محـمد وفي وضع أفضل فـعرّاب الـنهـضة ا
سنغافورة (لي كوان يو) وفي اليابان اإلمبراطور (موتسوهيتو)
أما الهند فـعراب نهضتهـا ومهندس عمـلية اإلصالح االقتصادي
ـوهـان سـيـنـغ) وفي كـوريـا اجلـنـوبــيـة اجلـنـرال (بـارك هـو (مــا

تشونغ هي) وفي البرازيل (لوال داسيلفا). 
أما عرابو االقتـصاد في العراق فحـدث فال حرج فلدينـا الكثير
مـنـهم لـكن أخـطـرهم تـنـظـيـراً هو االقـتـصـاي الـكـبـيـر عـادل عـبد
هدي الذي أفلس خزينة العراق بتنظيراته االقتصادية وجعلها ا
ــواطن في رهــاب يـنــتــظــر آخـر خــاويــة عــلى عــروشـهــا وتــرك ا
فـرحـتــــــــه هـو زوال راتـبـه الـشـهـري من خـرائط حـيـاته مـثـلـمـا
لــديــنـــا عــرابـــــــــون كـــثــر من فــصـــيــلــة احلـــرامــيــة واخملــدرات
عـاناة والـغيـبيـات الـذين صنـعـوا لنـا الظـلم والـقهـر والشـقـاء وا
ـلـيــارات وجـعــلـونــا في آخـر األوطــان فـسـاداً وهــدر األمـوال بــا
اء والكهرباء والصحة وتخلُّفاً وأتعس معيشة عرابون يكرهون ا
والـتــــعـلـيم واحليـاة والـفن والـثـقـافـة وبـناء بـنـيـة تـلـيق بـوطن هو

عادن والقوة البشرية. ياه والنفط وا األغنى باحلضارات وا
فـهل نـحـتــاج الـيـوم بـعـد قـراءة تـاريخ هـذه الـشـعـوب من يـأتـيـنـا
لـيـقول لـنـا إنـنا صـنـعـنا عـراقـاً جـديداً رغم أنـنـا في أشـد األيام
خضوعـاً وذالً وخراباً وتـخلُّفـاً وإفالساً فقـد صنعـوا لنا أسـلحة
تـدمـيـريـة لـتـخـريب الـتـعـلـيم وتـهـد الـنـفـوس بـالـغش والـفـساد
وتـنشـيط الـدين بـالفـتـاوى والغـيـبيـات حـتى أصـبح الوطن مـلـوثاً
ـوت فال أبـقـارنــا تـنـعم بـعـطـاء الـبـشـر وال بـالــدم والـتـهـجـيـر وا
ـان الـبــشـر يـنـعم بـحـلــيب الـبـقـر! حـتى وصــلـنـا إلى مـرحـلـة اإل
القسري بأن وطننا بحاجة إلى بقرة أوروبية حتكمنا وليس إلى
بــقـرة بـشـريـة عــراقـيـة لـقـيــطـة مـجـهـولــة األصل والـنـسب تـأكل
مواردنا وحصادنا وثرواتنا وضرعـها متيبس غير صالح إلنتاج
ا لتسـم عجول سياسـية عراقية ال همّ لها إال أكل احلليب وإ

علف الت احلرام!! 

ي وكاتب { اكاد

لـقــانـون اخلـدمـة اجلــامـعـيـة رقم
(23)  لـــــــــســـــــــنــــــــة 2008 اذ ان
مخـصصات احلـرفة البـالغة (15
ــــئـــــة) وفق قـــــانــــون رواتب بـــــا
مـوظــفي الـدولـة والــقـطـاع الـعـام
هي غــيـر مــخــصـصــات اخلــدمـة
شـار اليه في قـانون اجلـامعـيـة ا
ـا يــعـني اخلــدمـة اجلــامـعــيـة 
تـعـديل قانـون اخلدمـة اجلـامعـية
ـــجـــلس الـــنـــواب ـــرور  دون ا
وهــو يـشـكل تــعـطـيـالً لـنـصـوص
الـقـانـون وتــعـديالً له دون اتـبـاع
الــطــريق الــدسـتــوري لــلــتــعـديل
بـــإقــرار الـــتـــعـــديل مـن مــجـــلس

النواب.
6- مـخالـفة قـرار مجـلس الوزراء
لــلـقــوانـ األخــرى الـتي مــنـحت
اخملــصــصــات اخلــاصــة لـبــعض
ـهنـدس الـفئـات كمـخصـصات ا
ومخـصـصـات اخلـطورة الـطـبـية

وغيرها.
7- مـخالـفة قـرار مجـلس الوزراء
لـلـقـانـون رقم (14) لـسـنـة 2009
تعلق بالـشهادات الدراسية اذ ا
انـه قـــام بــــإيـــقــــاف احـــتــــســـاب
الــــشـــــهــــادة دون تــــعــــديل هــــذا

القانون.

ستشار القانوني لنقابة { ا
. ي األكاد
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بغداد

كلف عن كل سنة الضريبة على ا
ئة) ثابتة تقديرية بنسبة (15 با

من دخل الشركات.
هــامش الـربـح من عـمــلـيــات بـيع
وشراء الدوالر الذي حتصل عليه
الــشـركــات (شـركــات الـصــيـرفـة 
ـــالـي  …. الخ) من الـــتـــحــــويل ا
اشتـراكـها في مـزاد الـعمـلـة الذي
ـركزي العراقي  يقـوم به البنك ا
الـذي كـان قـد بــدأ كـمـا مـثـبت في
نـافذة بـيع العـملـة األجنـبيـة على
ــركــزي الــعــراقي مــوقع الــبــنك ا
بـــــتـــــاريخ 1/5/ 2004ووفـــــقـــــاً
لـلــبـيـانــات سـعـر سـوق (1.695)
 Market Priceوبـــســـعـــر مــزاد
1.680) Auction)
Priceوبـــــقـــــيـــــمــــة (2010000)
 Volume 000 USDوكـــــــمـــــــا
مــثـــبت في نــافــذة بــيع الــعــمــلــة
األجـــنــبـــيـــة عـــلى مـــوقع الـــبــنك
ــــركـــــزي الــــعـــــراقي بـــــتــــاريخ ا
ـبــالغ 2020/5/21 ســعــر بـيـع ا
ـصارف في احملـولـة حلـسـابـات ا
اخلارج (1190) ديـنـار لكل دوالر
ـبــيــعــات الــكــلــيـة  بــاجـمــالـي ا

 .(190.411.559)

بـالذات مـسؤولـ ماليـًا عن قطع
الية الضريـبة ودفعهـا للسلـطة ا
وتـقـد احلـسـابـات والـشـهادات
ـطلوب ـقتـضيـة وكافـة األمور ا ا
الـقــيــام بـهــا عـمالً بــأحـكــام هـذا

القانون.
ـادة الـثـانـية الـفـقـرت وحددت ا
(1و 2) منـهـا من قـانـون ضـريـبة
الدخل نفسه مصادر الدخل الذي
تــفـرض عـلـيه الـضــريـبـة بـأربـاح
األعـمــال الـتـجـاريــة أو الـتي لـهـا
صبغة جتارية الـفوائد والعمولة
والـقـطع وكـذلك األربـاح النـاجـمة
ــتـاجـرة بــاألسـهم من احــتـراف ا

والسندات….
ادة الـثالـثة الـفقرة (1) وتـشيـر ا
مـنـهـا من قـانـون ضـريـبـة الـدخل
نفسه الى عـملية فـرض الضريبة
وتقديـرها: تفرض الـضريبة على
ادة الثانية الدخل الذي حددته ا
ـقـدار الـفـقـرت (1و 2) مـنـهـا بـا
الـــنـــاجم مــنـه في الـــســنـــة الــتي
تسبق السنة التقديرية مباشرة.
ـادة الـثـالـثـة عـشـر من وتـشـيــر ا
قـانـون ضريـبة الـدخل نـفسه الى
مـقــيـاس الــضـريــبـة  إذ تــفـرض

بــعـيـداً عن اآللــيـة الـتي تــتم بـهـا
عـمـليـة الـبـيع والـشـراء لـلدوالر 
ــركـزي فــإن تــعـلــمــيـات الــبــنك ا
العراقي جتيز لـلمصارف االهلية
أن حتــصل عــلى هــامش ربح من
عـملـيـات بيع الـدوالر إلى التـجار
ادة االولى ـستـوردين  فـإن ا وا
الــفــقـرة (2) من قــانـون ضــريــبـة
الـــــدخل رقــــم (113) لــــســـــــنــــة
1982 وتــعـديالته حـددت الـدخل
على أنه: اإليراد الصافي للمكلف
ــصـادر الــذي حــصل عــلــيه من ا
ادة الـثانـية من هذا ـبينـة في ا ا

القانون.
ــادة وحـــددت الـــفـــقــرة (6) من ا
االولى نفـسـها الـشركـة بـالشـركة
ــســؤولــيـة ــســاهــمــة أو ذات ا ا
ؤسسة في العراق أو احملدودة ا
فـي خـارجـه وتــتــعـاطـى األعــمـال
الـتـجـاريـة أو لـها دائـرة أو مـحل

عمل أو مراقبة في العراق.
ـادة الـرابعـة عـشرة من وتـشـير ا
قــــانـــون نـــفــــسه الى: تــــتـــحـــقق
الـضريـبـة على دخل الـشركـة قبل
دفع أي شيء مــنه الى أصــحــاب
األسهم وتعتبـر الشركة ومديرها

ووفـــــقـــــاً لــــلـــــبـــــيـــــانـــــات أعاله
وخــــصـــوصـــاً لـــلـــيـــوم االخـــيـــر
(2020/5/21) ولـــنـــفـــتـــرض أن
ــبـالغ هــامش الــربح عـلى هــذه ا
ــئــة) وبــعــمــلــيــة مــقــداره (2 بــا
ـذكــورة فـإن حــسـابــيــة لـلــيــوم ا

مقدار الربح لهذا اليوم
ــئــة)× (190.411.559)=  (2 بــا

 (3.808.231)دوالر 
ــتــحــقق مــقــدار هــامش الــربح ا

خالل هذا اليوم فقط .
ئة) = (3.808.231)× (15با

 (571.234.677) دوالر 
مـبـلغ الـضـريـبـة علـى هذه الـربح
وفقاً لقانون ضريبة الدخل أعاله
 مع إمكانية اعادة احلساب آنفاً
والتعديل إذا ماعلمنا إن هامش
الــربح الــذي حتــصل عــلــيه هـذه
الشـركات نتيـجة شرائـها للدوالر
ـركـزي واعـادة بـيـعه من الـبـنك ا
يـجب أن يـظهـر في قـائمـة الدخل
لـــهــذه الـــشــركـــات كــايــرادات أو
ا أن أربـاح من غيـر الفـوائد  و
إيــرادات هــذا الـنــشــاط الــيــومي
ـكن إصدار قانون مرتفـعة جدا 
ضــريــبـي يــلــزم هــذه الــشــركــات
بـاظـهارهـا بـشـكل مـسـتقـل ضمن

قائمة الدخل.
e−Ž W'UF

الي في عاجلة العجز ا  و

ــــوازنــــة  وإعــــادة هــــيــــكــــلــــة ا
االيـــرادات  عن طــــريق تـــقـــيـــيم
ـالـيــة  ووضع احلـلـول االدارة ا
ـنــاسـبـة لــتـأمـ رواتب اآلنــيـة ا
ـــتــقــاعــدين مـــوظــفي الــدولــة وا
والرعاية االجتماعية لنهاية سنة
2020  باالسـتفـادة من االيرادات
ــنــافــذ ـــتــحــقــقـــة من هــيــئـــة ا ا
احلــدوديـــة  الــهـــيــئـــة الــعـــامــة
لـلكـمـارك  أمانه بـغداد  الـدوائر

الـبلـديـة في بـغـداد واحملـافـظات
دوائــر الــتـــســجـــيل الـــعــقــاري 
ـرور  مـديريـة األحوال مـديـرية ا
ــدنــيــة واإلقــامــة واجلــوازات  ا
وزارة االتــــــــــــصــــــــــــاالت  وزارة
الـشبـاب والريـاضة عن إيـجارات
ــنـشــأت الـريــاضـيـة  العب وا ا
بــيــع وايــجـــار أمـــوال الـــدولــة 
ووزارة الــــــتــــــجــــــارة  ودواوين
األوقــــــاف  وأربـــــاح شــــــركـــــات
التـأم  ووزارة النـقل وشركات
الـنـقل العـام واخلـاص والطـيران
والــسـكـك احلـديــد احلــكــومــيـة 
ووزارة الـــزراعــــة وشـــركــــاتـــهـــا
ـنـشـأت السـيـاحـية  الـرابحـة  ا
نتوجات النفطية احمللية  بيع ا
والـــرســوم الـــتي تـــســتـــوفــيـــهــا
ــدارس واجلـامــعـات األهــلـيـة  ا
ورسوم احملاكم والدوائر العدلية
 ورســوم الــدوائـــر الــصــحــيــة 
ـاء والـكـهـرباء ورسـوم جبـايـة ا
والـرسوم الـتي تسـتوفـيها وزارة
اخلارجية والـسفارات باخلارج 
والرسوم التي يستوفيها مسجل
الـــــشــــــركـــــات  والــــــغـــــرامـــــات
والــتــضــمــ  واالمــانــات الــتي
ـدة الـقانـونـية  تـمضي عـلـيهـا ا
واألربـاح الـتي حتـقـقـهـا الـشـركة
العامة لتـجارة السيارات وشركة
عارض واد الـغذائـية وشركـة ا ا
ـتـنـوعة الـعراقـيـة  واإليـرادات ا
من وحــدات اإلنـفــاق احلـكــومـيـة
كــافـة الـتي لـم تـسـعـفــنـا الـذاكـرة
لـــــــذكـــــــرهـــــــا  ومـن االيــــــرادات
ـثـال ال الـضـريـبـيـة عـلى سـبـيل ا
احلـصـر بـصـورة خـاصـة  نـظـرا
لــلـطـبــيـعــة الـريـعــيـة لالقــتـصـاد
الـعراقي  واعـتمـاده بشـكل كبـير
ــــتـــأتـــيـــة من عــــلى الـــعـــوائـــد ا
الصادرات الـنفطيـة  التي نلحظ

ـسـتــمـر لـهـا بــتـغـيـر الــتـتـغــيـر ا
أســــعــــار الــــنــــفـط في األســــواق
يـة  من هنا ال بد من إيجاد العا
وسـيـلـة لالسـتـغالل األمـثل لـهـذه
اإليــرادات الـــتي تــدر إيــرادات ال
يسـتهان بـها  بضـبطهـا واحكام
الـسـيـطـرة عـلـيـهـا نـرى أن يـكون
هـنـاك قرار شـجـاع يتـرجم بـشكل
عملي في هذا الـوقت بإستحداث
صـــــنـــــدوق ضـــــبط االيـــــرادات 
واجـهـة تقـلـبات أسـعار كإجـراء 
ـــالي ــأزق ا الـــنـــفط وتـــخــطـي ا
ـديــونـيـة احلــالي  وتـخـفــيض ا
اخلـارجـيـة والـداخـلـيـة الى أدنى
مــســتـوى  بــعــد احلـصــول عـلى
الــضـــوء األخــضــر مـن اجلــهــات
ـوقـرة  اخملـتــصـة بـحـكـومـتـنـا ا
بـتـوفـيـر الـغـطـاء الـقـانـوني لـهذا
الـــصـــنـــدوق  وتـــكـــلـــيف فـــريق
اخلبراء الذي سـبق وأن اقترحنا
ـهنـيـ إذا ما مـن اخملتـصـ وا
عـلمنـا أن جتربـة إنشـاء مثل هذا
الــصــنــدوق أثــبت جنــاحــهــا في
الــعـديـد مـن الـدول  لـكــونه لـعب
دوراً بـــــارزاً في احلــــفـــــاظ عــــلى
ــالي لــهـذه الـتــوازن الــنـقــدي وا
الــــدول  وحتــــقــــيــــقه لألهــــداف
ـــرســومـــة له بـــتـــمـــويل عـــجــز ا
ـــوازنــــة الــــعـــامــــة لـــلــــدولـــة  ا
وتــخـفــيض الــدين الــعــام  بــعـد
االنـخـفـاض احلــاد الـذي شـهـدته
اســــعــــار الــــنــــفـط في االســــواق
ـية  ومساهـمته في حتقيق العا
االســتـــقــرار االقـــتـــصــادي لـــهــا

وللحديث بقية.
ـقــال يـعـبــر عن رأي الـبـاحث و ا
ــثل رأي لــيـس بــالــضــرورة ان 
الهيأة الوطنية ألصالح النظام.

{  خبير اقتصادي

بغداد
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بغداد

حتــويـل  الــســـيــاســـات الــعـــامــة
ــوذج (الــدولـة لــلـحــكــومــة الى 
الـرأسـمـالـيـة) الـقـادرة عـلى إدارة
مـــــؤســـــســـــاتــــهـــــا اخلـــــدمـــــيــــة
واالقتـصـادية بـعـقلـيـة التـحاسب
عـــلى الـــنـــتــــائج في مـــدى قـــدرة
ـــديــرين الـــعــامــ الــوزارات  وا
فـيـهــا  عـلى قــيـادة مـؤســسـاتـهم
اإلنتاجية  لـتعظيم  موارد الدولة
بـــدال  من كـــونـــهـــا  مـــؤســـســات
تـسـتــهـلك  مـنــحـاً لـلــصـرف عـلى

الرواتب.
وتعـد هذه مـرحلـة انتـقالـية نـحو
ــفـهـوم (الـسـوق تــطـبـيـقـا أوسع 
ـفـتوح) ولـكن يـبدو االجـتـماعي ا
ان اإلرادة  الــســيــاســيــة بــســبب
مـــفــاســـد احملـــاصــصـــة مــا زالت
تـــغـــيــــيب الـــعـــقل االقـــتـــصـــادي
واإلداري الــــــواعـي  والــــــعـــــارف

والنـقـديـة ناهـيك عن اخـتـصاص
اإلدارة االسـتـراتــيـجـيـة لـتـعـظـيم
ـالية وهي تواجه موارد الدولة ا
وارد بسبب ظرفا دوليـا لنقص ا
انخـفاض أسعـار النفط وجـائحة

كورونا .
W¹œUB² « ‰uKŠ

كـال االمــريـن يــقـــدمـــان لــصـــنــاع
الـسـياسـات العـامـة في احلكـومة
حـزمـة من احلـلـول االقتـصـادية 
فـــواقع االضــطـــراب  احلــالي في
إدارة مـوارد الـدولة يـتـطلب  أوال
ـبـاد وقـبـل  كل شيء تـثــبـيـت ا
الـــدســـتـــوريـــة في  ذلك الـــعـــقـــد
واطن والـدولة االجـتمـاعي بـ ا
وعـــدم  جتـــاوزه بـــاي شـــكل  من
االشـــكــــال ولــــعل ابــــرزهــــا ذلك
وظف  واحلـكومة الـتعـاقد بـ ا
ــكـن ان  نــطــرح فــكــرة  حــيث 

شــــــــاع احلـــــــــديث فـي مـــــــــواقع
الــــتــــواصل االجـــــتــــمــــاعي وفي
ــســؤولـ تـصــريــحـات بــعض ا
تلفزة عن حزمة من احلكومي ا
الـقــرارات الـتــقــــــــــشــفـيــة الـتي
ــــــــوظــــــــفـــــــ تـــــــمـس رواتـب ا
خـتـلف درجـاتهم تـقـاعـدين  وا

الوظيفية.
ــوضــوع ذو  احلــديث عن هــذا ا
شــــقـــــ األول مــــدى االلـــــتــــزام
وظف التعاقـدي ب احلكومة وا
وهل ان اصـالح األخـــطـــاء الـــتي
قـامت بــهـا احلـكـومـات الـسـابـقـة
ـــوظف يـــكـــون عــــلى حـــســــاب ا

تقاعد?? وا
 امـا الــشق الـثـاني فــيـتـمـثل في
ــقـتــرحــات الـتي تـلك األفــكــار وا
طـرحت من قـبل بـاحثـ وخـبراء
ـالـيـة مـتـخـصــصـ في اإلدارة ا

بـإيجـاد احللـول  وتقدم عـلى تلك
احللول  الـعاجلة الـتي  تستقطع
تقاعدين وظف وا  من رواتب ا
ـا تـتــكـرر بـ ــواجـهـة ازمــة ر
حـ واخـر   كون الـنـفط  سلـعة
دوليـة متـعرضـة  لـتقـلبـات سوق

العرض والطلب .
ــكن طــرح وفي هــذا الــســـيــاق 
ـوارد الـعــاجـلـة لـعل حـزمــة من ا
في مـــقــــــــدمــتــهــا  طــرح جــولــة
جــديــدة إلجـازة الــهــاتف الـنــقـال
ومــحـاســبـة  االجــازات احلـالــيـة
ـتـرتـبة الـثالثـة عـلى الـضـرائب ا

عليهم.
يضاف الى ذلك تعظيم الضرائب
ــواد غــيـر األســاســيـة في عــلى ا
ــعــيــشـة الــيــومــيـة  واعــتــمـاد ا
ــــوذج  دفع الــــضــــرائب عــــنـــد
إجـازة االستـيراد وقـبل التـحويل
ـصرفـي مع إجـراءات حـكـومـية ا
ــنــافــذ احلــدوديــة غــيــر لـــغــلق ا
الــرســمــيــة  فــضال عن تــعــظــيم
ــنــافـذ الــرســمـيــة وهـذا مـوارد ا
ـــقــتـــرحــات غـــيض  من فـــيض ا
ــتــداولـــة في نــدوات عــقــدتــهــا ا
اجلـمـعـيـة الـعراقـيـة لـلـسـيـاسات
العـامة والـتنـمـية الـبشـرية خالل
ـاضـيـة عن األســابـيع الـقــلـيـلــة ا
عـضالت التي االمن الغـذائي  وا
تــواجه مـــوازنــة 2020 والـــيــات
مـكـافـحـة ومـنع الـفـسـاد  اإلداري

الي . وا
ـوضـوع الـشق الـثـاني في هـذا ا
يــتـعــلـق بــاإلصالح االقــتــصـادي
االشــــمـل  لــــلــــخــــروج مـن عــــنق

زجـاجـة تــقـلـبــات أسـعــار الـنـفط
ـوذج فــضال  عن االنــتــهــاء من 
الدولـة الريـعية الى دولـة اإلنتاج
ــــــوذج واإلدارة بــــــاألهـــــــداف 
جنحن عدة دول  في تطبيقه مثل
مـالـيزيـا وسـنـغـافـورة  وأخـيرا
روانـدا ذلك الـبـلـد االفـريـقي الذي
تـــعــرض حــتى ســنــوات قــلــيــلــة
مـــــضت الـى واحـــــدة من ابـــــشع

احلروب االهلية.
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ولــكن الــشـعــوب  تــنـهض دائــمـا
من خالل  تـفاعـل  قدرات قـيادات
مـجــتـمــعـيــة مع قـيــادات  إداريـة
واقـتـصاديـة يتـعـاضدان من اجل
نـهــوض شـامل لـلــدولـة  وذلك لم
ولن يــــتـــحــــقـق  من دون تــــوفـــر
اإلرادة الــسـيـاســيـة  الــتي يـبـدو
انــهـا مــا زالت غـيــر مـتــوفـرة في
نظام مـفاسد احملـاصصة احلالي
في عراق اليوم  يتطلب مغادرته
وتـأسـيس هـويـة وطـنـيـة لإلدارة
كن االستراتـيجية لالقـتصاد  و
ذلك عـــبــــر مـــرحـــلــــتـــ  األولى
بـتــشــكـيل مــجــلـســا اعـلى إلدارة
االقتصـاد الوطني يضم فـاعليات
اقتصادية من كبار رجال االعمال
واخلـــبــراء  االســـتـــراتــيـــجـــيــ
ــــيـــ األقـــرب الـى فـــهم االكـــاد
ـنـشـودة  الـبـيـئـة  اإلصالحـيـة ا
يــبـــدا هــذا اجملــلس  بـــتــأســيس
صـنــدوقـا سـيــاديـا إليـداع أمـوال
الـنـفط  والـعـمل عـلى اسـتـخـدام
نسبة محددة منه تناقص سنويا
بعد تعظيم موارد الدولة األخرى

ـــــشـــــاريـع الـــــصـــــغـــــيـــــرة مـن ا
ـتوسـطة  بنـموذجـها الـعائلي وا
او الــتـــعـــاوني  الـــذي البــد وان
يـــرتــبط بـــإشــراف  ولــيس إدارة
هــذا اجملــلـس كــجــهــة قــيــاديــة 
ــــفــــقــــودة في إدارة احلــــلــــقــــة ا
ـا أدى احلـكـومــات الـسـابـقـة  
الى  انـــفـــصـــام  الـــتــفـــاهـم بــ
احلــكـــومـــة والـــقـــطـــاع اخلــاص
وجلــــأت كـل قــــوى الــــعــــمل  الى
الـتــوظف لـدى احلـكــومـة  فـكـان
اخلــطـأ الــقــاتـل  في ظــهــور هـذا
الــتــراكم في نــســبــة الــعــجــز في
ــوازنــات الــعــامـــة لــلــســنــوات ا
الــســابــقــة هــذا يــتـطــلـب وأكـرر
القول الى إرادة سيـاسية عراقية
ـقـبـلـة تـقـدم مـصـاحلـة األجـيـال ا
وضـــمــان نــصــيـــبــهــا  من ثــروة
ـشـاريع الـتي الـنـفط عـلـى  تـلك ا
تـــصب مــواردهــا عـــنــد الــلــجــان
ـتـصـدية االقتـصـاديـة لألحزاب ا

للسلطة .
 مـــن دون هـــــــــــــــــــــــــــــــذه اإلرادة
الـســيـاســيـة ال اعـتــقـد بــاإلمـكـان
اخلــروج من مــسـتــنـقع االرتــبـاك
ــــوازنــــات احلــــاصل فـي إدارة ا
قبل ا يكون ا العامة للـدولة  ر
اكــثـر سـوءا اذا لم تــسـمع كــلـمـة
تخصصة من النصح واإلرشاد ا
ـي ولهم  كلمة اخلبراء االكاد
الــــــفــــــصـل في رسـم خــــــطـــــوات

ستقبل. ا

{ عميد كلية بغداد للعلوم
االقتصادية

من مـطالـعة قـرار مجـلس الوزراء
الـــصــادر في  2020-6-7وجــدت
انـنـا حتولـنا مـن دولة قـانون الى
دولة اجتـهادات شخصـية خاصة
ـســتـشــار الــقـانــوني لــرئـيس بــا
مــجــلس الــوزراء (مـديــر الــدائـرة
الـقـانـونـيـة في مـجـلس الـوزراء)
واتـــــضح لـي ان قــــرار مـــــجــــلس
الـوزراء خــالف الـعــديـد من مـواد
ـــادة ((47 الـــدســـتـــور مـــنـــهـــا ا
ـتعـلقـة بالـفصل بـ السـلطات ا
اذ اصــبـح مــجـــلس الـــوزراء هــو
ـــنــفـــذ في ان واحــد ــشـــرع وا ا
فـضالً عن مـخالـفة الـقرار الحـكام
ـــادة (61/اوالً) من الـــدســـتـــور ا
الــتي اخــتــصت مـجــلس الــنـواب
بـــتــشــريع الـــقــوانــ االحتــاديــة

وتعديلها وليس مجلس الوزراء
( /ثالثاً ادة (80 وكذلك مـخالـفة ا
مـن الــدســـتـــور الـــتي اخـــتـــصت
مجـلس الوزراء بـإصدار األنـظمة
والـتـعــلـيـمـات والـقـرارات بـهـدف
تــسـهـيل تـنـفــيـذ الـقـانـون ولـيس

. مخالفة القوان
وتـتـمـثل اخملـالـفات الـتـفـصـيـلـية

باالتي:
ـادة (28/اوالً) من 1- مـخـالـفـة ا
دستـور جمـهـورية الـعـراق لسـنة
2005 فـي فـرض ضـريـبـة الـدخل
عـــــلى رواتب ومـــــخــــصـــــصــــات
ــوظف الـــعــام: بـــالــرجــوع الى ا
قـانـون ضـريــبـة الـدخل رقم 113
منه ـادة (2)  لـسـنـة 1983 فـان ا
تنص عـلى انه (تفرض الـضريبة
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حتت شعار (الـتطوير سُلم ارتـقاء وتميز) تـنظم منصة "اُريـد" عبر نظام
(عَلـيم) لـلـتـعـلـيم اإللـكـتـروني بـرنامـجـا يـتـضـمن مـجـمـوعـة من الدورات
وورش العـمل الـتـدريـبـيـة والتـطـويـريـة لـتـأسيـس قاعـدة صـلـبـة لـلـباحث
الـعلـمي الـناطق بـالعـربـية ضـمن فـعالـيات "أسـبـوع أساسـيات الـبـحث العـلمي
قبل. عـاصر" من يـوم السبت  6حزيـران ولغايـة يوم اجلـمعة  12حزيـران ا ا
سيـتم منح شـهادة مـشاركـة في الـبرنـامج وشهـادات مسـتقـلة لـكل مُحـاضرة
يـشارك فـيـها ولـلـباحث حـريـة اختـيـار احملاضـرات التـي يرغب االلـتـحاق بـها.
علمـا ان سعة القـاعة تبلغ 1000 مشارك فـقط و سيتم اغالق التـسجيل عنـد اكتفاء

العدد. بحسب بيان تلقته (الزمان) امس.

رسالة بغداد
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خُذْ ما تبقّى من رحيق زهرةٍ 
في نحلةٍ عمياء  
وأتركني  أرى 

رؤياي  صادقةً بها تزِن األمور .
سيظلّ  جنمك المعاً  

ال الغيب  يبتلّ 
 وما األسحار غير غمامةٍ 

حُبلى بعاصفةٍ تمور .
حُبلى وتنبئ عن مصير حمامةٍ  

نثرت عليَّ براءةً 
فرشت  جناحيها لترفعني 
 الى  سبع سمواتٍ تدورْ .

....
ال شيءَ  أفعلهُ هنا .. 

النهر مضطرب
وفوق ضفافه األشجار خائفة 

تموج .
والفجر غام 

فال نوافذ للضياء .. 
وكلّ شَيْءٍ معتم

أزماتنا كرة من الثلج 
زُالل هواجسٍ  

منسيةٍ ب الثلوج 
وليس من أملٍ قريبٍ
 يُرجتى منه اخلروج

فوضاي طفلُ فجيعةٍ  
متمرد  في مهدهِ بلغَ النضوجْ

...
الشيء  في رفّ النوارس  
ياه  حتتهُ ذكرى تمرُّ على ا

واألمنياتُ البيضُ مثل صبيّةٍ 
شقراء حاصرها  الزنوج !!

حاورتُ نزفك والظالم يثرثرُ ...
وَما رأيتُ الفجرَ قطّ 

وليس غيركَ في دمي .
 ليقيم في عرس السماء مأتمي .

أوهمتني بالسحر  
ذهّب في فمي . والكلِم ا

اء  وحملتني في ا
أبحث عن رواءٍ.. 

ا يأتي على نهرٍ ظمي . ر
عتمِ . فتّشتُ عنه في الطريق ا

 ياليتني  أعمى وما كنت رأيت .
.....

في وقفةٍ حيرى 
على النهر رأيت  الله 

في روحي الكئيبة يرسم ظالً لها .
وج   ا في ا ولر

تغسل حُزنَه  أوحزنها .
و تهشُّ في الزبَد الذنوبْ .

البُدّ أن ترغو لتصعد للسماء .
و تزيح باإلمطار  آثار الندوبْ .

في وقفتي :
أتأمل األشجار ..

عنى وتسبغ ظلها . كيف تقوّض ا
أوكيف تخفي ضوءها .
هاجرين على األسى 
اليعلمون متى نذوب ?.

فقراء نحن بالتعفف أغنياء 
مرابط على التشبث بالوثوب .

فقراء  ضاق النهر   
فأفتتحوا الدنا 

واستبسلوا في القهر  
 في كل احلروبْ .

ال يظهرون جمالهم 
بل يحلمون  

كما النجوم الطالعات مع الغروبْ .
أو يبدعون احللم  أُحْجِيَّةً 

على الزمنٍ اللعوبْ .
 ويجمّلون الصبر  باآلمال

 واللحن الطروبْ .
.....

ايها القط الوحيد!
هجورة هنا في هذه االزقة ا

من هو أكثر منك حزنا ?
قابع على القمامة متحيرا

حتدق في العشب
طالعة  رأسها

من شق جدار مكسور
تود اختبار احلياة

واحلياة كعاشق خائن
حتتضنها بدءا

وتلبسها ـساءا خضراء
لكنها سرعان ما تصفر

تدير لها ظهرها ..
×

الساعة البيولوجية 
والساعة الكونية  مختلفان تماما

لكنهما تعطيان أوقاتا دقيقًة
ثال: على سبيل ا

عندما تستيقظك الساعة البيولوجية
في الثانية صباحا

تعني ان هنالك خلل ما
وعندما تغرق الساعة الكونية-

 الشمس
في مساء  رمادي بارد

تقول بصمت:
  إستمع جيدا

إلى اجلرس الذي يرن
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قصتان قصيرتان

ـشـؤومة في احد صـبـاحـات ايار ا
في قرية يسـودها السالم والوئام 
مـكــســوة بـالــثـوب االخــضــر حـيث
حــقــول الــقــمح ع امــتــداد الــبــصـر
وحـــقــول الــدواجـن واحلــيــوانــات
ـنـتشـرة في تـلك احلـقول األلـيـفة ا
أفاقت احـدى صغيرات تـلك القرية
من ذلك الـــبــيـت الــذي كـــان مــنــارة
فـيـهــا  عـلى نـواح وعــويل لم تـكن
معتـادة عليه في منـزلهم الذي يعج
وبـراكـ احلـنـان  بـصـخب احلب 
فــتـحت وانــدالع الــسـعــادةوالـفــرح
إحـدى عـيـنيـهـا الـتي لم تـكـتفي من
الـنـوم بــعـد وأخـرى آثــارهـا الـفـزع
بعـ يغشـاها النـعاس تارة وتارة
كـأن عجـاج السـن يأخـذها الـروع
أســــتــــفــــهـــــمت من ثــــار بــــهــــمـــــا 
احلــاضـــرين ويـــداهــا تـــمــســـحــان
عينـيهـا مالـذي يجـري  لكن ال أحد
يــجــيب من وقع الــصــدمــة فــالــكل
ــصـاب يــولــول وثــائــر مـن هــول ا
اقــتــربت إلى نـــســوة كن يــجــلــسن
بـركن قصي من بيـتهم وسـألتهن ?!
وكانت عالمـات الفـرح تكـاد تتـفجر
من وجــنـتـيــهن  فــقـالت لــنـفــسـهـا
علـهن يجـبنـني ألنهـا رأت فيـهن ما
فقد يجعـلهن  يختلـفن عن اجلميع 
كـانت عـيـونـهن كـالـزجـاج يـسـلـخن
ـارة بـنـظـرات ـر امـامـهن من ا مــا
ا الت إليه أمور وقحة مستبشرة 

أستدركت قائلة :- هذا البيت
مالذي يحصل ?!

 اجـبنـهـا دون شفـقه ورحـمة جتـيز
لــهن أن يـحـمــلـنـهـا جتــاه طـفـلـة لم

تبلغ السابعه بعد ! 
لقد مات!!!

من ??
أبوك!!

هنا اتـتها صـفعة ألـهبت مشـاعرها
اخـذتــهــا نــوبــة دوار تــتـجــول في

شعرت أروقة متاهة ما اخبرنها به 
ركـضت الـصــغــيــرة أنــهـا فـي حـلـم 
نـحــو ســاقــيــة قـريــبــة من مــنــزلـهم
اعتـادت الذهاب إلـيها كـلما أضاعت
والـــدهــا جتـــده هـــنــاك  النـه يــحب
مـشـاهدة غـروب الـشمـس وطلـوعـها
حــيث الـســاقـيــة بـحــثت في أرجـاء
كان علها ترمقه لتخبره عما قالته ا
الــنـــســـوة اخلـــبــيـــثـــات الــتـي كــان
يــكـــرهــهن بـــشــدة ألنــهن كـــريــهــات
الــطـبــاع  لـكن دون جــدوى رجـعت
إلى البـيت ركـضت بـإجتاه والـدتـها
تنـظر إلـيها وهـي تكنس فـجوعـة  ا
بـقـايــا شـعـر رأســهـا شـعــرة شـعـره
مـر وكــأن احلــزن غـازل ظــفــائـرهــا 
عـلـيهـا وتـركـها كـشـجـر اخلريف بال
تـتجول بـحدقتـيها الالمـعت اوراق
من الـغـضب في أرجـاء الـغـرفـة وقع
بــصـرهـا عــلى مـهـد صـغــيـر بـجـوار
امــهـا يــصــرخ من اجلــوع  فـفــمه لم
تـتــورد عــلى شــفــتـيـه حـلــمــة بــعـد
ـــنـــظـــر راغت اخــــذهـــا الـــروع من ا
بنفسها خارجا وهي تنظر للجميع
يــبـكي ويــلـطم عــدا تـلك اخلـبــيـثـات
الـشــامـتــاات  رأت اخــاهـا الــكـبــيـر
الذي ال يتجاوز عـمره الثانية عشرة
يـتــكئ عــلى حــائط مــنـزلــهم الــفـخم
يـــبــكـي ويــنـــوح كــأن أحـــدهم عــبث
ــفــضــلــة لــديه وبــعض بــلــعــبــته ا
الـرجـال حـوله يـخـفـفـون عـلـيه حـدة
االلم  تــدور بـوجــهــاا الــبـريء وكل
ماحولها يفيض غرابة ودهشة فإذا
بـاخـواتــهـا الالتي يــكـبـرنــهـا بـعـدة
اقــتــرب أعـــوام يــصـــرخن ابي ابـي 
احـد اقــرانــهـا من اوالد عــمــومـتــهـا

منها وقال :
_بعد الـيوم لن تتباهي عـلينا بابيك
ــســاء ولن تـــصــرعي رؤســـنــا فـي ا
عـــنــدمـــا يــأتـي  مــحـــمال بــأكـــيــاس
الفواكه واحللويات ولن تركبي تلك

بـــكـــرم اخالقه وســـخـــائـه  الــذي ال
يــخـــتــلـف عــلـــيه اثـــنــان ذا الـــثــراء
ال الفـاحش وتـد خيـمـتهم قـد سقط 
األقــنــعـة دالل وغــنج بــعــد الــيــووم 
الـتي كانت تـتـزين بـها تـلك الـوجوه
الـــشـــريـــرة تــكـــشـــفت وبـــانت عـــلى
وقـفت  ورفـضت عزاءهم حـقـيقـتـهـا 
ـت بــداخــلـهــا وفــعـال كـأن النه لم 
ذاك الـوقت قد انـضـجهـا كـثيـرا عـما
هي عـــلــيه  فــالــشــمس الــتي اذابت
جمود قلوبـهم وفجرت ينابيع الفرح
بـداخـلـهم قـد غـابت خـلف أفق بـعـيد
ولن تــشـرق عـلى صــحـراء أرواحـهم
اشـــابت لـــتــدفـئ حــيـــاتـــهم بـــاألمل 
وت جدائل أحالمهم البريئة وأخذ ا
مأخـذه منهم  مع صـراخ ذاك الطفل
الـــــصـــــغـــــيـــــر الـــــذي لم يـــــبـــــلغ اال
فـــقــد جــاء فـي زمن بــخــيل ســاعــات
وتـــوقــــيت كــــأن كل ســـاعــــته بـــدأت
بـــالــتــوقـف والــكل يـــكــيل جملـــيــئــة
بـاللـعـنـة الـتي حـطت رحالـهـا بـفـناء
وهــنـاك امـرأة بح صـوتـهـا حـيـاتـهم
ولم تـنـفك وهي تـضـرب رأسـهـا بـكل
عـاريــة من الـعـقل قـوتـهــا بـاجلـدار 

أصبحت تـرى نفـسها بـفؤاد فـارغ
بــعـد مـرور اكـبـر وتــفـكـر لــلـقـادم 
ســتـــة أشــهـــر وقــفـت عــلى اطالل
صـــرحـــهم الـــذي شـــاخت أركـــانه
تذره فـهوى كـبيت عـنكـبوت هش 

الرياح 
تـتـرنح اخـذت تـمـعن الـنـظـر الـيه 
عـلى أرصــفـة اخلــذالن بـذاكــرتـهـا
تـــســـعى بــ احلــبـــلى بـــالـــوجع
حـــقــولــهم الـــتي ســلــبـــهــا مــنــهم
ـلـكـون من ذاك لم يـعـد  اقــاربـهـا
الـثـراء وحـقـول الـتـبـر  مـايـسدون
تــــشــــاهـــدهـم كـــيف بـه جـــوعــــهم
يـنـهــمـون خـيـرات اراضــيـهم نـهم
اإلبل نبـتـة الربـيع وهم يـنهـالون
عـلــيـهـا بـكـركــرات ضـحك بـعـيـون
وقـحـة جـامـدة كـالـزجـاج مـهـشـمة
تراهم كـيف انـتزعوا من الـرحمـة 
جـــلـــبــــاب عـــزهم و كـــبــــريـــائـــهم
والبـسوهم معطف الـفقر والهوان
 جـمـعـتـهـم امـهم حتت عـبـائـتـهـا
بـــعـــدمــــا  طـــردهم مـن هـــنـــاك
فــأصــبــحت كــشــجـرة واهــنــة من

العطش بوجه الريح تنتحب...
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النجف

ـشـاعـر بـاتت  وذاك الـطـفل الـلـئــيم 
مـتـهـرئـة ال تـعـرف مـاذا عـلـيـهـا فـعـله
طــأطـأت رأســهــا وعـيــنـاهــا تــقـبالن
األرض خيبة ومنـذ تلك اللحظة صك

الـــســـيـــارة الـــفـــخـــمـــة وتـــقـــولي ال
تمتـلكـون مثلـها وتتـفاخري أمـامنا

به لقد أصبحت من اآلن بال أب!!!
هنا عـرفت ماقلن لـها تـلك اللعـينات

وعـربـد فـيـها احلـزن أسـنـانه غـيـظا 
هــبت عــلــيــهم ريـاح احلـزن وجــعــا 
ا صـفراء اقـتلـعت كل شيء جمـيل 
بـفيء والدهـا ذاك الرجل الـذي عرف
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النجف

نبـضات الرفض واستـحالة الكشف
يـبـلغ غــضب الـطـبــيب أشـده يـزداد
ضـــــيـق الـــــنـــــفـس أدخل فـي عـــــالم
الالوعي نــادبًــا شــجــرة الــبــرتــقـال

تـتــحـطم مــطـرقـة األســئـلــة يـقـرر
األطباء احلجـر على الشجرة على
الــــــرغم مـن احـــــتــــــجـــــاج ســـــرب

العصافير.

األصـابع تـنـدفـع مـرتـفـعـات صـدريـنـا
لتـتالمس حـد سمـاع نبـضات الـقلب
يـتـصــاعـد رفـيف الــشـفـتــ يـتـلـظى
الـلــســان يــســرج أحـصــنــة الــرغــبـة
لـتذوق رحيق شـهد الشـفت تـتكسر
مـــوانع احملـــاذيـــر تــتـــبـــخـــر قـــيــود
اخلـجل نـذوب في عـنـاق سـاخن حـد
االلـتـصـاق تـزغرد الـطـيـور وتـصـفق

أجنحة الفراشات..
تـكاثفت غـيوم الكـدر أوجعتـنا سهام
االنـتظـار فارق بيـننـا عذول ال يرحم
بــاعـــد بــيــنــنـــا ((كــورونــا)) اتــقــدت

نلتقي مـنذ أشهر حتت ظالل شجرة
البـرتقال جنلس في مـكان منزو في
ـتــنـزه اجلــمــيل نـطــيل اجلــلـوس ا
لـــنـــدخل فـي ســمـــر وحـــديث عـــشق
وغزل تتراقص له وريقات البرتقال
لـتـشــاركـنـا حــمـيـمـيــة الـلـقـاء حتط
الـعـصـافــيـر عـلى أغـصـان الـشـجـرة
ومـا يــجـاورهــا من أشـجــار الـرمـان
والـلـيـمـون لـتـمـارس احلب والـغـناء
دون قيود نتـهامس نتالمس تفور
فـي عـروقــنـا دمــاء الـشــبـاب تــهـيج
رغبة االحتضان واالندماج تتداخل

هــمـســات الـهــاتف شــعـلــة سـاخــنـة
تـزيـد مـن لـهـيب الـعــطش تـصـطـدم
تـرتـد خائـبة الـشفـاه بـزجاج الـنـقال
من سراب القـبل تترقب فتح أبواب
الـسـمــاح لـتـصــطـاد فـرصــة الـلـقـاء
تـدق أجــراس الـفـرج نـسـرح صـوب
شـجرتـنـا احلبـيـبة جنـلس مـتعـب
من ســيــر الــطــريق أمالً فـي إشــبـاع
رغبة الـعناق تصـدني كمامة احلذر
تـغـطي شـفـاهــا من عـسل تـتـوحش
أصــابـع الــلـــهــفـــة  تــمـــزق كــمـــامــة
اخلــوف يـــنـــدلـق شـــهـــد الـــلـــســان
ــتـصــهــا حــتى تــرتـوي الــســاخن 

أحصنة االشتياق 
تمر ثقيلة أيام الفراق ترتفع حرارة
اجلــســـد تـــدق  في الــرأس طـــبــول
األلم يـضيق الـصدر ويـشح الهواء
تــظـهــر نــتـيــجــة الـفــحص مــوجــبـة
((كــورنــا)) يـســتـفــسـر األطــبـاء عن
المس ومن كــان الــســبب تــرتــفع ا
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تـــدريـــجــيـــا حــتـى اصــبح االن غـــيــر
ــديــر مـــحــدودة واصـــبح بـــإمــكـــان ا
وفـريق الــعـمل ان يـتـواجــد كل مـنـهم
في مــكـان مــخـتــلف جـغــرافـيــا وعـدم
ــكـتب ــكـان الــعــمل أو ا الــتــقـيــيــد 
ونتيجة لـهذه التغيـيرات والتطورات
اصـبح (الـعـالـم قـريـة صـغـيـرة ) كـمـا
يـــطــلق عـــلــيه االن واصـــبح ارتــبــاط
ــعـــلــومــات االدارة بــتــكـــنــلــوجـــيــا ا

واالتصاالت ارتباطا وثيقا 
ولـلتـعـرف علـى هذا الـنـوع من انواع
االدارة عـليـنـا ان نتـعـرف عـلى انواع
ـســتـعـمــلـة ضـمن اطـر فـرق الــعـمل ا

االدارة عن بعد .
فـرق العـمل : قـد تـختـلف فـرق الـعمل
مـن مــشــروع الخــر تــبــعــا لــطــبــيــعـة
ـؤســسـة االعــمـال الــتي تـقــوم بـهــا ا
ـطلوب تنفيذها خالل وتبعا للمهام ا
كن تصنيف فريق العمل شروع و ا
حـسب نــوع االدارة الى ثالثــة انـواع

كما يلي :
1- فريق عمل مكتـبي :وهو مجموعة
من االشـخـاص مــتـواجـدين في نـفس
كـان جغـرافيـا ويخـتلـفون في مـهام ا
العمل التي يقومون بها بشكل يؤدي
شـروع بالشكل الى التكـامل لتنفـيذ ا

طلوب  ا
2-فريق عمل افتـراضي : وهو محور
هذه احملاضرة ويـتكون من مـجموعة
من االشــخـاص مــوجـوديـن في نـفس
ــكـان افـتــراضـيـا ولــيس جـغــرافـيـا ا
ــكن لــكل شـــخص مــنــهم ان حــيـث 
ـكـتب يـؤدي مـهـام عــمـله من خـارج ا
ويــواجـه االدارة دائــمــا الــكـــثــيــر من
التـحديـات واخملاطـر في التـعامل مع
ــديـر هــذا الــنــوع من الــفــرق ولــكن ا
النجح يـستطـيع السيـطرة على االمر
رغم ان الـــعـــمـل من خالل األنـــتـــرنت
يفقد العمل بعض سماته الرسمية .
2- فـريق الـعـمـل اخملـتـلط : ويـتـكـون
هـذا الـفــريق من مـجـمــوعـة اسـاسـيـة
تعـمل بشكـل مكتـبي بحـيث تسـتطيع
تــســـيــيــر االمــور االســاســيــة والــتي
يستـحيل العـمل بدونهـا والتي تكون
مرتبطة بـشكل مباشر بـالتواجد على
ـــــشـــــروع بـــــاالضــــــافـــــة الى ارض ا
مــجــمــوعـة اشــخــاص تــعــمل بــشـكل
افتـراضي وغيـر متـواجدة على ارض
ــشـــروع ويــصــلح هــنـــا الــعــمل مع ا
اخلـبـراء في مـجـال الـعـمل من امـاكن
عقول ان يتكلف تواجدهم فمن غير ا
شـروع نـفقـات توظـيف كل اخلـبراء ا
للـعـمل بشـكل مكـتـبي وتأتي احلـاجة
الى الـــنــوع الـــثــالث مـن انــواع فــرق
الــعــمل  –وهــو االكــثــر شــيــوعــا في
ــؤســسـات الــعــالم  بــســبب تــوسع ا
وزيــادة اعـداد مـوظــفـيــهـا وبــالـتـالي
ــالـيـة والـتي يـسـعى زيـادة االعـبـاء ا
الى تـــوفـــيـــرهــــا وهـــو امـــر يـــشـــكل
حتـــديــات جـــمــة امـــام االدارات عــلى
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لكي تـتـمكن من ادارة الـفـريق بنـجاح
عليك االلتزام بالنقاط االتية 

ــشــاركــة بــآلـيــة اتــخــاذ الــقـرار 1- ا
وعــلى تــواصل مع اعــضــاء الــفـريق:
ويتم ذلك من خالل االجتـماع الدوري
ــشــاكل ووضع مــعــهم وإعـالمــهم بــا
احلــــلــــول لــــهـــا ســــويــــة ويــــنــــصح
ــدة ربع سـاعـة بـالــتـواصل الــيـومي 
يــومـيــا. حــيث أنه أحـيــانًــا يـتــسـبب
الـعـمـل عن بُـعـد بـالـشــعـور بـالـعـزلـة;
لذلك ال جتعل أعضاء فريقك يشعرون
بـغيـابك وكن عـلى اتـصـال دائم بهم
وال تــتــحـــدث مــعــهم عن الــواجــبــات
الـــيـــومـــيـــة فـــقط; بـل اســتـــطـــرد في
الــســـؤال عن أحــوالــهـم وأمــزجــتــهم

وحياتهم االجتماعية.
احـــرص دومـــا أن تـــتــواصـل مــعـــهم
هـــاتــــفــــيــــا ومن ثـم أرسل الــــبــــريـــد
اإللــيــكـتــروني ,وال تــضع مالحــظـات
يل نقدية لفريق العمل عن طريق اإل
.كـذلك ال تـستـخـدم إشـارات الـتـعجب
إال إذا كــان الــوضع عــالي األهــمــيــة,
وأحـرص عــلى اخـتـيـار عــنـوان جـيـد

رسل. للبريد اإللكتروني ا
2. العـمل عـلى عـقـد جلـسـات تواصل
فردية وجـماعيـة بشكل منـتظم: يجب
فــعل هـــذا األمــر بــشــكل مــنــتــظم عن
طــريق اســتــخــدام وســائل االتــصــال
ــات الــفــيــديـو احلــديــثــة; مــثـل مــكــا
كن استخدام الفردية واجلماعية و
مواقع التواصل االجتماعي أو حتى
من خالل »سـكـايب «وأيـضًـا الــلـقـاء
وجـهًــا لـوجه مــرة أو مـرتـ ســنـويًـا
ـؤسـسـة عـلى األقل حـتـى إن كـانت ا

ـالـيـة تـعـمل عـلى تـخـفـيف األعـبـاء ا
فــهـذه الــلـقــاءات تـســتــحق مـا يُــنـفَق
عــلــيــهــا في ســبــيل بــنــاء الــعـالقـات

القوية في العمل
3. شَجِّع األحاديث غير الرسمية: الن
اإلنـسـان اجتـمـاعي بـطـبـعه والـناس
يـلون إلى إسـاءة الـظن بغـيرهم إن
لم يكشـفوا عن نوايـاهم وللمـساعدة
في بــنـاء عالقــات قــويـة قــائـمــة عـلى
الــثــقـــة بــ أعــضــاء الــفــريق شَــجِّع
أعـــــضـــــاء فـــــريـــــقك عـــــلـى الـــــبــــوح
ـستـطاع شـاعرهم والـتخـلي قدر ا

عن الطابع الرسمي أثناء احلديث.
وظـف من مـوقع آلخر: لكي 4. نقل ا
تتـمكن مـن كسـر احلاجـز ب أعـضاء
الـــفـــريق حـــاوِل أن جتــعـل كل واحــد
ضي فـترة وجيـزة من الوقت منـهم 
ـــؤســـســـة اخملـــتـــلـــفــة فـي مـــواقع ا
ــوظـف لــديه وخـــصــوصـــا إن كـــان ا
مــهــارات الـعــمل فـي أكـثــر من مــوقع

ؤسسة ولديه ما يؤهله لذلك. با
5. احملـافـظـة عــلى الـروابط الـوثـيـقـة
: وخـيـر مـثال عـلى ذلك وظـفـ بـ ا
ـيًـا لـفـريـقك بَـعد أن نَـظِّم حـفـلًـا تكـر
يـــنـــجـــز مــــهـــامه ويـــحــــقق أهـــدافه
ـــنـــشــودة وبـــادِر بـــإرســال هـــديــة ا
صـغـيـرة إلى أعـضـاء فريـقك واجـعَل
كل واحـد مــنـهم يـفـتــحـهـا في الـوقت

ة فيديو جماعية. ذاته خالل مكا
6. االنـــتـــبــاه  لـ»فـــارق الـــتــوقـــيت«
واخذْه على محمل اجلد: ح تنتشر
الـــفِـــرَق فـي أرجــاء الـــعـــالـم كـــافــة ال
تــتـوافــر لـديك دائــمًـا إمــكـانــيـة لــقـاء
بعض األعـضـاء أو الفـريق كـله; لذلك
القـيـام بتـغيـير مـواعـيد االجـتمـاعات
في كل أسـبــوع كي تـضــمن أن يـكـون
ــوعـــد احملـــدد مــنـــاســـبًـــا لــبـــعض ا
ــوظـفــ بـحــيث ال يـضــطـرون إلى ا
االسـتـيـقــاظ مـبـكـرًا طـوال الـوقت أو
الرجـوع إلى بيـوتهم مـتأخـرين فهذا
األمـــر يــؤثـــر بـــشــكل إيـــجــابـي عــلى
ــوظــفــ ويـــشــعــرهم أنك تــعــيش ا

معهم وتراعي طبيعة بيئتهم
7.  اخـــــذ احلـــــذر من االخـــــتـالفــــات
رء هم جدًا أن يكون ا الثقافيـة: من ا
واعـيًا بـتـنـوع الثـقـافـات من حوله ال
سـيــمـا حـ يــتـعـامل مـع فـريق عـمل
يـنـتـشـر أعـضـاؤه في مـشارق األرض
ومغـاربهـا; لذا يـنبـغي علـيك االنتـباه
إلى االخـتالفات الـثـقافـيـة في فـريقك
وأن تــشـــجــعــهم عــلـى الــتــعــرف إلى
ثـقـافات بـعـضـهم بـعـضًـا ومـثال ذلك
ــــوظــــفـــ رســــائل إذا أرسـل أحـــد ا
مــقــتــضــبــة ومــبــاشــرة إلـى أعــضـاء
الفريق اآلخرين فقد يرون ذلك مسيئًا
لــهم إذا لـم يــكــونـوا مــطــلــعــ عــلى
ا يتعـاملون معه طبيعـة ثقافـته ور
ــثـل أيــضًـــا وهــنـــا يــكــون دورك بـــا
لـــلـــتـــوضـــيح أو إيـــقـــاف هـــذا األمــر
ـــســـاعـــدة في حتـــســـيــنـه بــشـــكل وا

يناسب كل الثقافات.
8. احملـــافـــظـــة عـــلى الـــعالقـــات بــ
أعضـاء الـفريق الـقـدامى واجلدد :إذا
قـدر الله أن تـكـون مـسـؤوال عن فريق
 تكوينه قَـبل تسلمك مـهام العمل -
أي قائـم منـذ فـترة طـويـلة وأعـضاؤه

مــنـسـجـمــون ومـتـنــاغـمـون -فــلـيـكن
مــعــلـومًــا لــديك أن مــثل هــذه الــفِـرَق
ـكن أن تـخـلق حـواجـز أكـبـر أثـنـاء
الـعــمل عن بُـعـد مـع األعـضـاء اجلـدد
ـألـوف فـاألفـراد في الـفريق وغـير ا
القـائم مـنـذ زمن يتـرددون في تـقاسم
ــعـــلــومــات مع غــيـــرهم; لــذا يــجب ا
تـــعـــزيــز الـــعالقـــات ضـــمن الـــفــريق
الواحد وتعي موظف جديد في كل

موقع عمل.
وظـف بـسيـاسات الـعمل 9. اعالم ا
واحلـرص عــلى وجــود فــهم أسـاسي
ـهـام الـعــمل عـنـد الـتـعـيـ وواضح 

والطـلب مـنـهم أي تعـديل قـبل الـبدء:
حـ تـنـوي الــتـوظـيف ابـحَث دائـمًـا
عـن األشــخـــاص الـــذيـن عــمـــلـــوا في
نطـاق دولي ولـديهم خـبـرات سابـقة
ومتشابـهة وليس ضـروريًا أن يكون
هــنـاك تــشــابه في طـبــيــعـة الــثـقــافـة
لـديـهم ولـكن عـلى األقل يـكـون هـناك
ـــؤهالت تــــشــــابه في اخلــــبــــرات وا

ية. األكاد
10. تَــعَــامَـل بــحــكــمــة مع تــوقــعــات
وظـف ,و اشـعارهم بـأنـهم هم من ا

يصنعون القرار:
ـوظف تــوقـعـات دائـمًــا يـكـون لــدى ا
ــؤســسـة; ــســتــقــبل أفــضل داخـل ا
كاحلـصـول عـلى فرصـة مـعيـنـة مثل
ـقـر الـعـمل الـرئيـسي ومِن االنـتـقال 
ثَمَّ احلـصول عـلى دخل أعـلى فـكيف
ستحـفزهم? ومـاذا ستـفعل إن أحسن
أحـدهم عـمـلـه? عـلـيك أن تـتـعـامل مع
هــذه اجلـــوانب مــســتــعــيــًنــا بــقــسم
ــوارد الـــبــشــريــة وأن تــعــلم مــنــذ ا
وظفيك البداية ما بوسعك أن تقدمه 
دائـــــمًـــــا وحــــاوِل أال تـــــرفع ســـــقف
ـا ـوظـفـ  الـتــوقـعـات وأال تَـعِــد ا
ليس في وسعك تنفيذه فعواقب هذا
وظـف األمر وخـيمـة عـلى نفـسيـة ا

وبالتبعية على مستوى أدائهم.((7
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يسـعى علم اإلدارة لالهـتمـام بجـميع
ــتـــعـــلــقـــة بـــعــمل أوجه الــنـــشـــاط ا
ــؤسـســة ويــعـرف عــلى أنه الــعـلم ا
الـــذي يـــتــــنـــاول دراســـة وتــــنـــظـــيم
ــشـروعــات ووسـائـل إدارتـهــا عـلى ا
ضـوء الــتـجـارب الــعـلـمـيــة احلـديـثـة
ـؤسسات من استغالل حتى تتمكن ا
كل الـسـبل الـتي تـؤدي إلى الـتـوفـيـر
فـي الـــتـــكــالـــيـف وزيـــادة اإلنـــتــاج.(
)ونـــظــرا لــلـــظــروف الــطـــارئــة الــتي
شـهدهـا الـعـراق والعـالم بـعـد تـفشي
جائـحـة (كورونـا) الـوباء الـفـيروسي
ــــؤســــســـات فـــقــــد جلــــات بــــعض ا
الصحـفيـة التي تصـدر بنـسخ ورقية
ولـــهـــا مــــوقع الــــكـــتـــرونـي تـــصـــدر
كـــصــحـــافــة الـــكــتــرونـــيــة الى ادارة
صحفـها عن بعـد .فلجات الى االدارة
بال ورق وادارة بال مــكـان وادارة بال
زمـــان فـــضال عـن اعـــتـــمــادهـــا عـــلى
تطورة وادارة االعتماد على الـنظم ا
ــلــفــات والـوثــائق بــدال من احلــفظ ا
والـــكـــتـــابـــة واســـتـــخـــدام الـــبـــريــد

االلكترونـي والصوتي بدال من
الـــصـــادر والـــوارد وتــتـــمـــيــز
ـــيـــة بـــاالبـــتــــكـــاريـــة والــــعـــا

ــعــرفــة كــأســاس واالعــتـــمــاد عــلى ا
لتـنـفيـذ االعـمال وحتـتـاج الى انظـمة
ـشاكل الكـترونـية وتـهتم بـاكتـشاف ا
ـعـوقـات وحـلـهـا ومن ثم الـتـركـيـز وا
عــــلـى االجــــراءات الـــــتــــنــــفـــــيــــذيــــة

واالجنازات ((8
فـتــعـد جتـربـة (جــريـدة الـزمـان ) اول
جـريـدة عـراقـيــة تـعـامـلت مع احلـظـر
الـــصــــحي الــــذي فــــرضه انــــتــــشـــار
فـايــروس كــورونـا مــنـذ 16/3/2020
وهي جتـربـة جـديـدة كـلـيـا في مـجـال
الصـحافة الـعراقـية  وذلك عـبر اعداد
احملـــتــــوى الـــتــــحــــريـــري مـن ســـكن
الــعــامــلــ (مــنــازل) وكــان بــديل عن
ــبـنى اخملــصص لــلــجـريــدة والـذي ا
ـسـتـلـزمات الـتـقـنـية تـتـوفر فـيه كل ا
لـلــعـمل االعـالمي وقـد كــان لـتـطــبـيق
ـثـبت على (الواتس اب) و (االمـيل) ا
ـــوبــايل دورا كـــبــيـــرا في عــمـــلــيــة ا
الــــــتـــــراسل و تـــــواصـل احملـــــررين 
وزعـة مـنـاطق سكـنـاهم في ارجاء وا
ــــراســـلــــ من جــــمـــيع بـــغـــداد  وا
احملــــافـــظـــات . وقـــد كــــان (لـــرئـــيس
الـتـحــريـر) والـذي يـحــتل قـمـة الـهـرم
الــــتـــنــــظــــيــــمـي االداري ومــــســـؤول
ـؤســسـة  دورا ريـاديــا في عـمــلـيـة ا
ــواد والـنـصــوص والـصـور تـوزيع ا
ـقـدمـات واالفـكار وعـمـلـية واقـتراح ا
ا سـوف يتم اتخـاذ القـرار بـالنـسبـة 
نشـره في كل عـدد من اعداد اجلـريدة
خالل مدة احلـظر .وبـعد االنـتهاء من
واد اعداد احملتوى االعالمي ترسل ا
ــصـمم عــبـر تــطـبــيق (الـواتس الى ا
ــهــمـة اب) وهــو في بــيــتـه لــيــقــوم 
اعداد الصـفحة بشـكل نهائي ومن ثم
pdf يـتم اعــدادهـا بــطـريـقــة بـرنـامج
وتــرسـل الى رئــيس الـــتــحــريــر مــرة
ثانيـة باستـخدام نفس الـتطبـيق عبر
الحظات وبايل للمـراجعة وابداء ا ا
لـــلــمـــصــمم  قــبـل ان يــتــخـــذ الــقــرار
الـنـهـائي في عـمـلـيـة رفع الـصـفـحات
ــــوقع االلــــكــــتـــرونـي اخلـــاص الـى ا
بـــاجلــــريـــدة  فــــضال عن عــــمـــلــــيـــة
ـوقع اجلـريـدة بـاالشـتراك الـتحـديث 
مع دسك لـنـدن  وبـعـد االجنـاز لـهـذه
راحل يتم غالبا قبل انتصاف الليل ا
لــــتـــــصــــعــــيــــد الــــصـــــفــــحــــات وفق
بـرنــامج( (pdfوتــقــوم ادارة جــريـدة
الـــزمـــان مـن تـــولي مــــهـــمــــة تـــوزيع
الـصفـحـات بصـيـغـتهـا الـنهـائـية الى
عـــنـــاويـن ومـــوضـــوعـــات تـــنـــشــر ال
شـراكـهـا فـي الـقـراءة عـلى (كـروبـات)
مــجـمــوعـات مــتـخــصـصــة لـلــتـراسل
الـــرقـــمـي بـــاسم اجلـــريـــدة لـــتـــبــادل
االخبار والتـقارير والصـور وكساحة
افتـراضـية لـتبـادل اآلراء والـنقـاشات
ــوضـوعــات الـتي الـتـي تـدور حـول ا
تــتـنــاولــهـا اجلــريـدة يــشـتــرك فـيــهـا
ـتـخـصـصـون باإلعالم ـيون ا االكـاد
واالتــصـال وصــحــفـيــون ومــهـنــيـون
مـــعــنـــيــون بـــالــعـــمل االعالمـي عــلى
ــســـتــوى احملــلي والـــعــربي  هــذه ا
ـمــارسـة غـيــر مـسـبـوقــة في الـعـمل ا

2- حـسـان جنـيـدي  كـيف نـسـتـطيع
حتس تطبـيق الدارة عن بعد  على
http://  ـــوقـع اإللـــكـــتــــروني االتي ا
org/.trustconsultancy
- remotemanagementblog
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3- مـجـدي مـحــمـد يـونس  الـتـحـول
نـــحـــو االدارة االلـــكـــتـــرونـــيــة  عـــلى
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5- دينا حسان ومجد عثمان اإلدارة
عن بعد.. ثـورة في عالم األعـمال على
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7- حـسـان جنـيـدي  كـيف نـسـتـطيع
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8- نــــاديــــة ايــــوب  ادارة االعــــمــــال
وقع ليست حـكرا على الـرجال على ا
https:// االلــــــــــكــــــــــتــــــــــرونـي االتـي
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9- مــحـمــود عـبــد الــفـتــاح رضـوان 
االدارة االلــكـتــرونـيــة وتـطــبـيــقـاتــهـا
الــوظــيــفــيــة (الــقــاهــرة : اجملــمــوعـة
الـعـربـيـة لـلـتـدريب والـنـشـر) ?2012
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تتميز االدارة عن بعد بسمات تمكنها
ــــؤســــســـات مـن حتــــقـــيـق اهـــداف ا
االعـالمـــــــيــــــــة فـي ظـل الــــــــظـــــــروف
االسـتـثـنـائــيـة لـلـوصـول الى مـرحـلـة
النجاح والتـعاون سويا وهي كاالتي

 :
1- حتتـاج االدارة عن بـعـد الى فريق
عــمـل مــوجــود في دولــة او مــنــطــقــة
اخرى وبعـيدة عن مقـر الشركة والى
تركـيز وانتـباه شـديد من قـبل مديري

ؤسسة   ا
2- تـــعـــمـل عـــلـى كـــســــر احلـــواجـــز
الثـقـافيـة وبنـاء الـثقـة اثنـاء قـيادتـها
ومــتـــابـــعـــتـــهــا لـــفـــريق عـــمل قـــسم
عـلـومات لـديـها وذلك تـكنـولوجـيـا ا
عن طـريق الـتــواصل الـهـاتـفي وعـقـد
االجـــتــمــاعـــات عن طــريـق الــوســائل
الــتـكـنــولـوجــيـة احلــديـثـة وهــمـا في
بلدين منـفصلـ مثل اميركـا والهند

مثال.
تــعـــمل الــفــرق الــعــامــلــة عــلى طــرح
االســـئـــلــة الـــتي تـــدور في اذهـــانــهم
ومساعـدتهم في ان يـشعروا بـالراحة
والــيــسـر حــتى يــبــدوا في الــتــحـدث
بــطالقـة إلعــطـاء االنــطـبـاع الــواقـعي
ـؤسـســة  لـلـوصـول الـذي حتــتـاجه ا
الى مرحلة النجاح والتعاون سويا 
3- فـرق العـمل مـوزعـة عـلى مـخـتلف
شـاركة واقع والـوقت والثـقافـة وا ا
في الــتــفــكــيــر االبــداعي والــتــواصل
وخلق افكار جديدة لـلنهوض بالعمل
و وضع خـــطــة الــعــمـل لــلــشــركــة او

ؤسسة التابع لها. ا
4- يـعـد الـتـدريب عن بـعـد له اهـمـيـة
مــتـزايــدة مع مــرور الـوقـت مع خـلق
ـوظـف ـزايـا لتـحـفـيـز ا الـدوافع وا

خــاصـة ان كــانــوا بـعــيــدين عن مــقـر
العمل فهذه الطريقة اهم من ان يروا

بعضهم البعض يوميا.
5- في ظل االدارة عن بعـد  انهـيار
مــنــظـومــة الــعـمل الــتــقـلــيــدي وعـزل
وظـف اذ من الـضروري ان يـقتطع ا
ـــــدراء ســـــاعـــــة زمـن من وقــــــتـــــهم ا
لـقـضـائـهـا مع مـوظفـيـهم كل مـوظف
عـلى حـدة لـيــسـتـمع الـيه ويـتـنـاقش
مــعه في كل امــوره بـشــكل حـر.بــهـذه
الــطـــريــقــة ســوف يــكــتــسب ثــقــتــهم
ويـسـاعـد عـلى ان تـكـون هـناك عـالقة

 . رؤوس جيدة مع ا
  6- فـي ظل االدارة عن بـــــعــــد عــــلى
مـدراء فرق الـعـمل اخلـارجيـة تـقـييم
ـوظــفـ وفـقــا لـنـتــائج الـعـمل اداء ا
ولـيس وفـقـا لـلـوقت الـذي يـجـلـسـون
ـؤسـسـة فـيه عـلى مــكـاتـبـهم داخل ا
لـذا البـد من تـوضـيح األهـداف. مـنـذ
ــــهم ايـــضـــا بــــدايـــة الـــعــــمل ومن ا
الـــتـــوصـل الى اتـــفـــاق بـــ جـــمـــيع
ديرين ـوظفـ وا االطراف اي ب ا
ـتـبع في الـنـطاق حـول نـهج الـعـمل ا
اخلارجي فـفريـق العـمل بحـاجة الى
ــعــرفــة اي اجتـاه الــوضــوح دائــمــا 
وظف سيسلكه في عمله فان اداء ا
يعكس القـيمة التي تـصلهم من مكان

عملهم. 
كن اسـتخدام التكـنولوجيا 7- كما 
احلـديـثـة فـي زيـادة كـفـاءة الـتـواصل
ـوظفـ كـاسـتـخدام الـكـامـيرات مع ا

في الهواتف واحلواسيب.((5
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ــشـاريع لــقــد تــغـيــر مــفــهــوم ادارة ا
واالدارة بــــشـــكل عـــام بـــعـــد ظـــهـــور
فهوم علـومات وتطـور ا تكنـلوجيـا ا
الــعــام لإلدارة بــتــطــور تـكــنــلــوجــيـا
عـلومـات وتغـيرت االلـيات والـطرق ا
عـتـمدة والـتقـلـيديـة تغـيـيرا جـذريا ا
ـشـاريع مـحـصورة فـقد كـانت ادارة ا
في مـكـان مــحـدود ال تـتـجـاوزه حـيث
يــــتــــواجـــد فــــريق الــــعـــمل واالدوات
ـشروع ـوارد التي يـتـكـون منـهـا ا وا
ــــفـــاهــــيم واالســــالـــيب وتـــطـــورت ا

 Ÿu{u*«

هـني في احلقل 1- كافة العـامل ا
ــــؤســـســـات ــــتـــمـــثـل بـــا االعالمي ا
االعالمــيـــة ســواء كــانت مــؤســســات
رئـية سمـعـية (االذاعـة) والسـمـعيـة ا
قـروئة مـثل اجلرائد (التـلفزيـون ) وا
واجملالت الورقيـة وتشـمل بذلك حقل
االعالم اجلـــــديـــــد (الـــــبـــــديـل) مـــــثل
ـواقع تـطـبـيـقـات االنـتـرنت لـتـشـمل ا
االخــبــاريـــة االلــكــتـــرونــيــة ومـــنــهــا
الـصـحـافـة االلـكـتـرونـيـة وتـطـبـيـقـات
ــــــواقع الــــــهــــــاتـف الــــــذكـي مــــــثـل ا
االلكـترونـيـة عبـر احملمـول وحتى من
يــعـــمل ضــمن االطـــار االعالمي وهــو
ـا هو ليس بـصـحفي مـتـخصص وا
مواطن عادي ويطلق عليه (الصحفي

واطن) ا
2- الـفـئـة االكــثـر اسـتـهـدافـا في هـذا
ـــــوضــــوع هـم من (الـــــقــــادة)او من ا
ـراكز الـصـحـفـيـون الـذين يـحـتـلـون ا
الــقـــيــاديــة الــعــلــيــا في ســلم الــهــرم

التنظيمي االداري .
bONLð

ـعـلـومات في ظل تـطـور تكـنـلـوجـيا ا
واالتـصــال ظـهـر مـا يــسـمى بـتــقـنـيـة
االدارة االلــكـتــرونــيــة والـتـي احـدثت
قفزة نـوعيـة في ادارة العـمل عن بعد
ختلف ـنظمـات و ؤسسات وا في ا
االصـعـدة واسـتـطاعـت ان حتـقق لـها
مجمـوعة من الـفوائد الـتي تشكل من
ـسـاعدة من اجل مـواجـهة العـوامل ا
الـتحـديـات التي يـعـاني مـنهـا الـعالم
ـعـاصر ( (1واليـوم يـعـيش الـعراق ا
ـيـة اال وهي تـفـشي والـعـالم ازمـة عـا
وبــاء كـورونــا كــوفــيـد  19اسـتــدعت
الــضــرورة الى اســتــخــدام تــقــنــيـات
واليات عمل لم تكن مستخدمة بشكل
ـسـتـوى احملـلي ولـكـنـها كـبـيـر على ا
ـسـتوى الـعالم كانت مـوجـودة على ا
ولكن بشكل محدود ومن هذه االليات

والتقنيات آلية االدارة عن بعد .
وقد بـدأ استـخدام مـفهوم اإلدارة عن
بـعـد مـع بـدايـات عـام  1990نـتـيـجـة
األوضاع األمنية الصـعبة في البلدان
الــتي احــتــاجت لــتـقــد مــســاعـدات
لها( (2ومنـذ أواخر الـقـرن العـشرين
ومع بـــــــدايــــــات الــــــقــــــرن احلــــــادي
والـعـشـرين حــدثت طـفـرة هـائـلـة في
ـسـتـوى اجملـال الـتـكـنـولـوجي عـلى ا
ي تـــرتـب عـــلـــيـــهـــا ضـــرورة الـــعـــا
ـاط إدارية ـؤسـسـات أل اسـتـخـدام ا
حــــديــــثــــة تــــواكـب هــــذا الــــتــــطــــور
الــتــكـــنــولــوجي وبــرز من بــ هــذه
ــاط مـــا أصــبح يـــعــرف بــاإلدارة األ
اإللـكـتـرونيـة الـتي مـكـنت الـكـثـير من
ـــؤســـســات ــؤســـســـات ومـــنــهـــا ا ا
االعالمـيــة والـصـحــفـيـة مـن مـعـاجلـة
وثائـقها وعـمليـاتهـا اإلدارية بطـريقة
إلـــكـــتــــرونـــيـــة أدت إلـى انـــحـــســـار
ــعــامالت الــورقــيــة والــتــخــلي عن ا
أســالــيب اإلدارة الــتــقـلــيــديــة لــتـحل
مـحـلـهـا اإلدارة اإللـكـتـرونـية . وبـذلك
تـــزايـــدت احلـــاجـــة إلجـــراء حتــوالت
شـــامـــلــة فـي األســالـــيب والـــهـــيــاكل
والــتــشــريــعــات الـتـي تـقــوم عــلــيــهـا
اإلدارة الــتـقـلــيـديــة إلتـاحــة الـفـرص
لـــتـــطـــبـــيق اإلدارة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة.
ـــــــــــــــكـن اإلشـــــــــــــــارة لـإلدارة ((3و
االلــــكـــتـــرونـــيـــة او االدارة عن بـــعـــد
بــالــتــعــريف الــتــالي :مــجــمــوعــة من
طلـوب تطبـيقها; نـتيجة اإلجراءات ا
ـــكــاتب مـــحـــدوديــة الـــوصـــول إلى ا
ـيـدانـية الـتي يـعـمل بـهـا الـصـحفي ا
ـيـدانـيـة فـيـمـا يـخص ـواقع ا و/أو ا
ـــراســــلـــ لــــنــــقل االحـــداث عـــمـل ا
واالخــــبـــار من ارض الــــواقع مـــكـــان
احلدث ; وذلك ألسبـاب أمنـية عمـلية
ـصطلح أو لوجـستيـة. ويشـمل هذا ا
ــالـــيــة إجـــراءات ضــبـط الــشـــؤون ا
ـوارد واجلـودة فــضال عن تـقـد وا
الــــدعـم من خـالل بـــــنـــــاء الـــــقــــدرات
ــــوظـــفـــ والـــتــــدريب وتـــمــــكـــ ا

4)) . يداني والشركاء ا

اخلــنــازيـر   ? H1N1تــتــكــون من
مـــزيـج مـــوجــــود من فـــيــــروســـات
الـطــيـور واخلــنـازيــر واألنـفــلـونـزا
الــبــشــريــة  مـــربــوطــة بــفــيــروس
ا أدى إلى أنـفـلونـزا اخلـنـازيـر  

مصطلح "أنفلونزا اخلنازير "
يـــبــــدو أن الـــفــــيـــروس ظــــهـــر في
ــكـسـيـك  ولـهـذا فـيــراكـروز  في ا
الــــســــبـب اكــــتــــسـب أيــــضًــــا اسم
ـكــسـيـكــيـة". أغـلـقت "اإلنـفــلـونـزا ا
رافق كـسيـكية مـعظم ا احلكـومة ا
ــديــنــة في مــحــاولـة الــعــامــة في ا
لوقف انتشار الفيروس  لكنها مع
ذلك انـــتــشــرت في جـــمــيع أنــحــاء

العالم. 
في يـونـيـو  2009أعـلــنت مـنـظـمـة
ـية تـفشي الـوباء. لم الـصحـة العـا
يستـند هذا القرار إلـى نصيحة من
جلــنــتــهــا االســتــشــاريــة الــدائــمـة
عـروفة باسم مـجموعة للقـاحات (ا
اخلـــــــبـــــــراء االســــــتـــــــشـــــــاريــــــ

SAGE) ?) اإلسـتــراتـيـجـيـ  أو
ولــكن بــنـاءً عــلى نــصــيـحــة جلــنـة
الطـوار  الـتي لم يتم اإلعالن عن

أسماء أعضائها في ذلك الوقت.
أدى اإلعـالن عـن وبــــــاء إلـى إطالق
سـتـعـجـلة لـلـقـاح الذي الطـلـبـات ا

وضـعـتـه الـبـلــدان الـغـنــيـة من قـبل
بـاالتـفـاق مع مـصـنـعي الـلـقـاحـات.
طـلـبت حـكـومـات الـعـديـد من الدول
األوروبـيــة جـرعــتـ لــكل مـواطن 
اليــــ من لــــتــــصل إلـى مــــئــــات ا
اليـ اجلــرعـات  وتـكـلـف مـئـات ا
مـن الـــــيــــــورو. حلـــــسـن احلظ  أو

لــســوء احلظ  في الــوقـت الـذي 
فيه تسليم اجلـزء األكبر من طلبات

اللقاح  بدأ الوباء بالتالشي.
وفي صـــيف عــام  ? 2010أعـــلــنت
يـة أن الوباء مـنظـمة الـصحـة العـا
قد انتهى. وكان الـفيروس أقل فتكا

ا توقعه اخلبراء.
في هـذه احلـالـة  لم يـتم اسـتـخدام
ّ شـراؤه من مــعـظم الـلــقـاح الـذي 
قــبل الـدول األكــثـر ثـراءً فـي الـعـالم
وكـــان فـي الـــكــــثـــيــــر من احلـــاالت
يـصـلـهـا وقـد جتـاوز الـوباء ذروته.
الـبــلــدان الــتي لم تــكن قــادرة عـلى
دفع نـفسـها إلى مـقدمـة الطـابور لم
يعـد لديـها مـصلـحة في شـراء لقاح

فائض.
ماليــ اجلـرعـات  الــتي لن تـكـون
ذات قـــيـــمـــة فـي مـــكـــافـــحـــة وبـــاء
ـســتـقــبل (والـتي األنـفــلـونــزا في ا
ادعـى بـعض احلــبـراء أنـهــا لم يـتم

اخـتـبارهـا بـشـكل صـحيح من أجل
السالمة) يجب تدميرها.

تــبع ذلـك نــقــاش حـــاد  مع ادعــاء
ـية الـنقـاد أن منـظمـة الصـحة الـعا
بالـغت في اخلطـر ونشـرت اخلوف
ـــعـــلـــومــات واالرتـــبـــاك بـــدالً من ا
الـفـعـلـية.  تـعـيـ جلـان حتـقـيق
لــلـتــحــقـيق فـي صـنع الــقــرار عـلى
ـية مـسـتـوى منـظـمة الـصـحـة العـا

ستوى الوطني. وعلى ا
على أي أساس وبواسطـة نصيحة
مَـنْ  إعـالن الـــــوبــــــاء? عــــــلى أي
أسـاس وعـلى أسـاس نـصـيـحـة مَنْ
وقعت السلـطات الصحيـة الوطنية
صنعة عقوًدا سرية مع الشركات ا

للقاحات متعددة اجلنسيات?
ـعـروف أخـيراً عـنـدمـا أصـبح مـن ا
سـتـشـارين األكـثر أن الـعـديـد من ا
نفوذاً  على كل من منظمة الصحة
سـتوى الوطني  كانوا ية وا العا
يـــتـــقــاضـــون أجـــوراً من شـــركــات
صـنـاعـة الـلـقـاحـات  صُـدم الـعـديد
. مــسـتـشـارو مـنـظـمـة ـعـلـقـ من ا
ــيــة هــؤالء كــانــوا الــصــحــة الــعــا
يـخـدمـون مـصـالح أي جـهـة? أليس
هــذه حـــالـــة واضـــحــة لـــتـــضــارب

صالح? ا

الـناس - الـسبب الـذي دفع مـنظـمة
ـيـة مـنذ  10سـنوات الـصـحـة الـعـا
إلى اخـتالق تـفـشي وبـاء انـفـلـونزا

احلنازير.
في الـسـنـوات األخـيـرة  كـان هـناك
ـزيـد من الـتـحـذيـرات بأن ـزيـد وا ا
وباء قـاتال مثل وبـاء  انفلـونزا عام
 1918الذي قتل  20مليون شخص
آنــــذاك وشـــيـك الـــوقــــوع. في عـــام
 ? 2009رجعت الساللة التي تقلق

علماء الفيروسات حقًا.
أظـهـر الـتـحـلـيل أنـهـا كـانت ساللـة
جـــديــدة مـن فــيـــروس انـــفـــلـــونــزا

: ـثيـر للـجدل الـتحـص في كـتابه ا
كــيف أصـبــحت الـلــقـاحــات مـثــيـرة

للجدل? 
ــؤلف الـشــهـيـر ســتـيـوارت كـشف ا
ـســتـشـارين بـلــوم أن الـعـديــد من ا
األكـثـر نـفوذاً  عـلى كل من مـنـظـمة
ــســتــويـات ــيــة وا الــصــحــة الــعــا
الـوطـنـيـة  هم خبـراء اسـتـشـاريون
يـــتــقـــاضـــون أجـــوراً مـن شـــركــات
ا يـثيـر سؤالًا صـناعـة اللـقاحـات 
خـطـيـرًا لـلـغـايـة - وهـو أن مـنـظـمة
يـة قـد تـعمل من أجل الـصـحة الـعـا
مـصـالـح صـنـاعة الـلـقـاحـات ولـيس
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االعالمي واالدارة عن بـعـد في اجملال
الـــصـــحـــفي  ولم يـــتم الـــتـــوقف عن
الــــصــــدور كــــمــــا كـــــان يــــحــــدث في
ناسـبات السابـقة اخلاصـة كالعطل ا
الوطنـية والـدينيـة والظروف االمـنية
ــبــادرة حــفــزت ــســتــجــدة  هــذه ا ا
الــــصـــحف احملـــلــــيـــة االخـــرى عـــلى
اســـــتــــــمــــــرار الــــــصـــــدور مـن داخل
مـــؤســــســـاتـــهـم مـــســــتـــفـــيــــدين من
استـثـنـاءات االعالميـ من احلـظر  
وقــد بـدأت جــريــدة الـزمــان بــاصـدار
أربــعــة صـفــحــات مــنـذ بــدا احلــضـر
الــصـحي وحــالـيــا تـصــدر بـثــمـانــيـة
صـفــحـات وتــعـتـمــد عـلى كــادر قـلـيل
نــســبــيــا في عــمـلــيــة االعــداد الــكـلي

للجريدة ((9
ـكن الــقـول ان ـبــادرة  ووفق هــذه ا
االدارة عن بعد لعمل االعالمي حتقق
مـجـمـوعـة من الـفـوائـد والـتي تـشـكل
واجـهة التـحديات في ابرز العـوامل 

عاصر وهي كالتي : العالم ا
1-  الــعــمل عــلى الـتــشــجــيع بــشـكل

شفاف ماب العامل 
ــــبـــادرات واالبـــداع 2- تــــشـــجــــيع ا

واالبتكار 
3- الــتـــركــيــز عـــلى مــجــاالت اداريــة
ـشـاركة تـمـثـلـة باتـسـاع ا جـديـدة وا
فـي عــمــلـــيــة اتـــخــاذ الــقـــرار مــابــ

العامل في اجملال االعالمي 
4- تــبــســيط االجــراءات واخــتــصــار
ـؤسـسات الـتـسـلـسل االداري داخل ا
الــصـحــفــيـة واالجــهـزة والــتــقـنــيـات
ـسـتـخـدمـة وانـعـكـاسه عـلى تـلـبـيـة ا

قدمة  مستوى اخلدمة ا
5- العـمل االعالمي عن بـعـد اختـصر

الوقت في عملية اجناز العمل ((10
ا تقدم ان آليات االدارة عن يتضح 
بعـد اسـتـطـاعت ان حتل محل االدارة
التـقلـيـدية في مـجال الـعمل االعالمي
وباإلمكان ان حتقق النجاح في ادارة
الية الشؤون التحريرية واالدارية وا
ـكن ــؤسـســات االعالمـيــة و داخل ا
االســتـعــانـة بــهـا في اوقــات االزمـات
والكوارث والظروف االســـــــــتثنائية

.
g «uN «Ë —œUB*«

1- ســــعــــد غــــالـب يــــاســـ  االدارة
االلــكــتــرونــيــة وافــاق تـطــبــيــقــاتــهـا
ـملكة العربـية السعودية : العربية (ا
مـــركــز الـــبــحــوث ) ?2005ص129-
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سـقط اسم حـسـ مـحـمـد عـجـيل كـاتب مـقـال نـخـبـة مـوصـلـيي سـنـة
 1802 كالـباريـسـي تـهذيـبـا وثقـافة واذهـانـا نيـرة ووضع اسم ابيه
وحده. وبرغم حرص (الزمان) على ايضاح احلقيقة الى الكاتب الذي
راسالت فـان (الزمان) اصر في رسـالة متـشنـجة غـير مـعهـودة في ا
تؤكد ان اسمه هو حسـ محمد عجيل ال كـما نشر في عدد اجلريدة

في حينها (محمد عجيل) ونعتذر للقراء وله.
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بـعـد انـتهـاءهـا من تـصـوير مـشـاهـد فيـلـمـها
اجلــديـد هــنــا الـزاهــد الــتـحــضــيـرات ألولى
لبـطـوالتهـا في عالم الـدرامـا وينـتمي الـعمل
ــطـولــة اذ يــتـألف من 45 حــلــقـة لــلــدرامـا ا
وتــدور قـصــته حـول عــالم الـبــنـات وقـصص

احلب.
وتـأتي تلك اخلطوة لـرغبة هـنا الزاهد في أن
تــكـون أول جتــربــة بــطــولــة لــهــا بــعـيــدة عن
ـنــافــســة الــرمـضــانــيــة وسط الــكــثــيـر من ا
مـثلـ وكي تكـون شعبـية في الـبداية ا
من خالل االعـمال الطـويلة والتي
حتـــقق جنــــاحـــا في الــــفـــتـــرة

اضية. ا
عـلى صعيـد آخر اعتذرت
هـنــا الــزاهـد مــؤخـرا من
شـقيـقـتهـا فـرح في يوم
عـيــد مــيـالدهــا لــعـدم
قـدرتهـا على الـتواجد
مـعــهـا واإلحــتـفـال
ناسبة. بهذه ا
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ــايــســـتــرو الــســـوري قــاد فــرقــة ا
وسيقية كورال احلجرة باألمسية ا
التي قـدمتهـا في خان أسعـد باشا
ـة الـتي أقـيمت دون بـدمـشق الـقـد
جمـهور ضمن مهرجـان الثقافة في

بيتك و بثها الكترونيا.

ÍdO KÐ Ê«u{—

ــلـتـقى الــدولي لالعالم الـثــقـافي في الــوطن الـعـربي مـديـر ا
لـتقى الذي تقيمه (افاق لالعالم واالتصال) ينعقد اعلن ان ا
لتقى نصر قبل عبر تطبيق (زووم) ويرأس ا مساء السـبت ا

الدين مهداوي.
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ـصـري اجنــز تـسـجــيل أغـنــيـات ألـبــومه اجلـديـد ـطــرب ا ا
استعـدادا لطرحه في أواخر العـام اجلاري ويتعاون فيه مع
ن بهجت قمر وأمير طعيمة كما عدد من الشعراء  منهم أ

لحن عمرو مصطفي وتامر علي. يتعاون مع ا
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عــامـــا عــلى مـــا أعــــلـــنت الـــفــرقـــة عــبــر

االنترنت.
وبـدأت الـشـقــيـقـات األربع بـوني وأنـيـتـا
وروث وجون الـغـناء في كـنـيسـة والدهن
في أوكـالنـد فـي واليـة كــالــيــفــورنـيــا في
ـتحـدة قبل أن يـشتـهرن غرب الـواليات ا
في السـبـعيـنات.ومن أشـهـر أغانـيهن "آم
ســـو إكـــســـايــتـــد" و "جـــامب (فـــور مــاي

لوف)".
وحـازت الـفـرقـة أول جـائـزة غـرامي وهي
وسـيقـية األمـريكـية عن ـكافـآت ا أعرق ا
أغــنــيــة (فــيــريــتـايـل) عـام .1975ونـالت
األغـنيـة الـتي تـشاركت بـوني وأنـيـتا في
تألـيفـها جائـزة أفضل أغـنيـة ثنـائية في
مـجال مـوسـيـقى الـكانـتـري وقـد سجـلـها

ألفيس بريسلي بصوته الحقا.
وغــادرت بـــونـي بــويـــنـــتـــر الـــفــرقـــة في
منتصف السـبعينات لتـنطلق في مسيرة
فردية وحققت جناحـا كبيرا العام 1978

مع أغنية (هافن ماست هاف سنت يو).
وقالت أنيـتا بوينـتر عبـر محطة (سي أن
أن) التلـفزيونـية (عائـلتنـا محطـمة بوفاة

بوني).

{ سان فـرانسيـسكـو (أ ف ب) - توفيت
بـوني بـويـنـتـر إحـدى الـشـقـيقـات األربع
اللـواتي أسسـن فرقـة (بويـنر سـيسـترز)
ــوسـيــقى الــبـــــــــوب والــريـذم عن 69
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{ لــــوس اجنــــلـــوس - وكـــاالت -
ـية جـنـيـفر انضـمت الـنـجـمة الـعـا
لوبيز وصديقـها اليكس رودريغيز
إلى التـظاهرات االحـتجاجـية التي
ـتـحـدة عقب تـشـهـدهـا الـواليـات ا
ــواطن جــورج فــلــويـد ذو مــقــتل ا
األصـول األفـريـقـيـة حـامـلـة الفـتات

من صنع أوالدها.
وكـشـفت لـوبـيــز أن (إبـنـهـا مـاكس
حــمـــســهــا لـــلــمــشـــاركــة وقــام مع
شــقــيـقــته بــصــنع الالفــتــات الـتي
ــظــاهــر)ة.ونــشـرت رفــعــتــهـا فى ا
مــجــمــوعــة صـــور وفــيــديــو عــبــر
حـسابـها عـلى اإلنسـتغـرام معـلقة

عليها قائلة: 

{ اسـطـنـبـول - وكـاالت - كـشف مــصـدر مـقـرّب من
غني النجمـة التركية هـاندا أرتشيل انها وحبيـبها ا
التركي مراد دالـكيتش إسـتأجرا فيال فـخمة جدا

ليعيشا فيها بعد زواجهما.
 والالفـت هــــو ان هـــــانــــدا قـــــررت دفع نـــــصف
ادي ـسـاعـدة مراد وتـخـفـيف الـعبء ا اإليجـار 

عنه.
اجلــديــر ذكــره أن الــثــنــائي كــانــا قــد احــتــفال
مـــؤخـــرا بـــحـــبـــهـــمــــا مـــعـــا وسط أجـــواء من
الرومـانسـيـة والتي بـدت عـليـهـما واضـحة من
خالل الصورة التي نشرها مراد عبر صفحته
اخلــــاصـــــة عـــــلى أحـــــد مــــواقـع الــــتـــــواصل
اإلجتـمـاعي وعـلق علـيـها بـقـوله: (كل يـوم هو

كن أن يكون). يومنا! كيف ال 
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تكتب مفردات ومـعاني الكلمات
بــشـــكل افـــقي حـــيث احلــروف
ظللة تشير الى داخل الدوائر ا

طلوبة : الكلمة ا
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- طريقة حسابية 1

- شهر قمري 2

- اغفر اخلطأ 3

- احـــد خـــلــــفـــاء الـــدولـــة 4

االموية
- اعمال نبش االرض 5

- احالم 6

- شيء ملموس 7

- من دور االخرة 8

الروائي االردني ادار احلواريـة التي اقامـها الكتـرونيا نادي
الـكــتـاب الــذي تـشـرف عــلـيه مــكـتــبـة احلــسـ بن طالل في
جـامـعة الـيرمـوك وبالـتـعاون مع مـديريـة ثقـافـة محـافظـة إربد

ملوك جابر) لسعد الله ونوس. ناقشة مسرحية (ا

اخملرج العراقي اجنز فيلم (صراع الذل) الذي تدور احداثه
انتـاج شركة دار في فـترة ثـورة عشـرين بطولـة ناضـر عالم
مـديـر الـتـصـويـرحـسن ـوسـيـقي خــالـد رزق الـتـألـيف ا الـفـن

خليفة.

وسيـقي السوري قدم مع فرقته معزوفات هادئة في احلفل ا
ـواسـاة تـعـبـيـراً عن الـشـكـر الـذي اقـامـته في بـهـو مـشـفى ا
ـا يـبـذله من جـهد في ـشفى  والـعـرفـان للـطـاقم الـطـبي في ا

مواجهة فايروس كورونا .

الضابط  الـعراقي برتبة فريق تلقى تعازي االهل واالصدقاء
لـوفـاة شـقـيـقه احلـاج عـلي  سـائـل الـلـه تعـالـى ان يسـكـنه

فسيح جناته.
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نـائب عـمـيـد كـلـيـة الـقـانـون في جـامـعـة بـتـسـبـرغ االمـريـكـيـة
حاضر في ورشة الـكترونية اقامتها الكلية بالتعاون مع كلية
الــقــانــون والــعــلـــوم الــســيــاســيــة فـي اجلــامــعــة الــعــراقــيــة
بـعـنـوان(كـيـفـيـة كـتـابـة الـبــحـوث الـقـابـلـة لـلـنـشـرفي اجملالت

ية). القانونية العا

هاندا ارتشيل

ُنـغّمُ فحـوى نغمِ احليـاة وقد طـوّع ا
ـعـنى النص الـغـنـائي الذي الـبيـات 
كُتبَ هو اآلخر بـطريقة غـير معهودة
سابقاً ( شطران متشابهان في قافية

الصدر والعجز):
(اريـــد الـــلـه يـــســـامـــحـــني ألن اذيت
نـفسـي اهواي = طـيـبـة گـلـبي أذتني
تـعــبـتچ يــروحي ويـاي) ثمَّ تـتــلـوهـا
أربعة أشـطرٍ عـلى الطريـقة نفـسها:(
انــا بــحـظي غــلــطـان لــعــبت بــحـالي
چـنت بـالـنـاس وهـمـان مـشـيت لـعـبه
صـاحـبت الـوفي وخـان بـنـيـة طــيـبـة
غدر بـيه األحبة شـلون تـعلي بُـنيان
وهـكـذا ليـختم ويروح لـلـناس غـربة)
بـقـافـيـة مُـوحّـدة بـصـدرهـا وعـجـزها
مختـلفة عـما سبـقها (وعـد مني وعد
بـعــد مـا اثق ابـد = وال انــطي مـجـال
كلشي وله حد). ولنا هنا الْتفاتة في
استـخدام نـغم البـيات الـذي عادة ما
يــكــونُ مــفــرحــاً مـع ايــقــاع الــهــيـوه
ثقف الراقص فقد يتبادر لـلمتلقي ا
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الحــظت في اآلونــة األخــيــرة ظــهــور
أسـالـيب جـديـدة في تـنـغـيم األغـنـيـة
الــعـراقــيـة مـن حـيث اخــتـيــار درجـة
غاير االستقرار الغريبة واألسلوب ا
ا كانت علـيه  فقد كنت مـبتعداً عن
االغــاني احلــديــثــة ألسـبــاب كــثــيـرة
منها علمي بعدم خضوعها للمراقبة
الـفـنـية وكـذلك حـريّـة كـلـمـاتـهـا التي
احـيـانـاً ما تـخـدش احلـيـاء بـطـريـقة
مـاكــرة وحتت شـعـار (صــفّي الـنـيـة)
.لكن  وبالضد من هذا التيّار ظهرت
األغاني التي حتـمل مسحة الـعاطفة
ــتــكـــلــمـــة عن الــوجــدان ــهــذَّبـــة ا ا
ـــزج مــــا بـــ الـــواقع بـــأســـلـــوب 
واخليال من حيث الكلمات والتنغيم
وهذا ما جتلى في أغـنية ( وعد مني

وعد ) لرحمة رياض أحمد. 
أمــا عن كـــلــمـــات األغــنـــيــة فـــكــانت
تـــتـــراوح مـــا بــــ الـــنـــدم واحلـــزن
الشفـيف ومن ثـَـمَّ الثـبات ومـواصلة

نــبـــالغ اذا صــنّــفـــنــاه من األصــوات
ــلـكــوتـيــة  فـعـاشـتْ حلـظــة الـنـدم ا
واحلـزن ومـن ثم الـثــبـات في ســمـاء
ـقـطع ـعــنى وخـاصـة في ا الـنـغم وا
الـــثـــاني كـــأنّ احــســـاســـهــا ذابَ في

حزنها الساخر من الواقع .
( اريـد اعـتب عـلى حـظي وي الـناس
خل الي وفى ويـاي تـقـريـباً مـا گاعـد
ــــنـــون من آنـه اهـــوايه  وال واحـــد
العاشـرتهم علـموني البـچي اشلون
بــسـيــطه ســهـله الــبــروحي شـلــتــهم
عـلي بظهري وتهون هم يفـتر وكتهم

يحچون الدنيه غيرتهم)
×التـوزيع :كان اخـتيـار التـشيـلو مع
ـوسيقي مـوفقاً البيـانو في الـفالت ا
كن ا  فقد أجاد استـدراج االنتباه 
ان حتــمــلـهُ طــيّــاتُ األغــنــيــة ويــأتي
الــفــالت الــغــنــائي ثـم دخــول ايــقـاع
الـــهــيــوه نــاجــحــاً إلحــداث عــنــصــر
ــفـاجـأة فـي تـلــقي الـســامع وكـذلك ا
عنـدما يـرجع التـشيـلو في مـوسيقى

ـــقـــطع الـــثـــاني ومـن ثم الـــغـــنــاء ا
وتـرجــمـتهِ اخلــافـتــة في أصـوات
الـــكــمــانــات والـــنــاي.قــد أبــدع
ـــوزّع في تــصـــور أصــوات ا

اآلالت وتنفيذها.
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تـسـتـــــــمر (الـزمـان ) بـتـسـلـيط الـضوء
ــــبـــــدعــــــــــــ من اخملــــرجــــ عــــلى ا
ــــــذيــــــعــــــ وتــــــدخل مــــــعــــــهـم في وا
االسـتـديوهـات االذاعـيـة والـتلـفـزيـونـية
لـلتـعـرف عـلى ابداعـاتـهم ومـااعدوه من
بدع محمد سلمان الونداوي برامج .وا
عرفـنـاه مخـرجـا اذاعيـا في تسـعـينـيات

ــنـصــرم قـبل ان يــنـتــقل جملـال الــقـرن ا
االخــراج الــتــلــفـزيــوني مــعــتــمــدا عـلى
خبرته االذاعـية الطـويلة والـتي سلحته
بـــادوات اخملـــرج الـــنـــاجـح لـــيـــتـــمـــكن
الـــونـــداوي من دخــــول ســـتـــديـــوهـــات
الــتــلــفــزيــون كــمــخــرج نــاجح لــبــرامج
والفالم تـــــلـفــزيـونـيــة وثـائــقـيـة لــيـنـال

جوائز والــــقاب عربية .

حاورناه لنتعرف على برامجه وجتربته:
{ عــرفــنـــاك مــخــرجــا اذاعــيــا واالن انت في
اروقــة االخــراج الــتــلــفــزيـونـي  كـيـف وجـدت

جتربة االخراج وهل حتن الذاعة بغداد ?
- اكــــــيــــــد انـــــــا كل يـــــــوم اجتــــــول في
اســـتــوديـــوهــات االذاعــة . كـــنت اخــرج
بــــرنــــامج ذاكــــرة فــــنــــان و (لـــكــــيــــشن
التـصويـر) يكـون  في استـوديو يـعقوب
األمــ االذاعي  هــذا الــصـرح الــكــبــيـر
واذكــــــر ان مـن اهم الذاعــــــة بــــــغـــــــداد 
أساسيات مقدمي الـتلفزيون هو االذاعة
حـــيث يــعــتــمـــد عل االلــقــاء  والــصــوت
واللـغة الى جانب حـضوره الـتلـفزيوني
الــذي هــو من اســاســيــات جنــاح مــذيع
ـــنـــوعــة الـــتـــلـــفــزيـــون فـي الـــبــرامـج ا
وعمل اخملرج االذاعي والسيـاسية مـعا 
ادواتـه كــلـــهـــا في داخل االســـتـــوديــو 
ويـبـقى احلس الـفـني لـلـمـخـرج هـو اهم
يـزات اخملرج الـتلـفزيوني الـناجح ثم
ياتي كيف يـتم  االختيـار للمـوسيقى او
األغـنـيـة وانـسـجـام مـقـدم الـبـرنـامج مع
ادة لـتتفـاعل معـا لتخـرج مادة سـلسة ا
للـمـشاهـدين وبهـذه احلـزمة اخملـرج هو
يـجـمع هـذه األدوات ويـقدمـهـا من خالل
ذياع فاخملرج التـلفزيوني بحاجة الي ا
صقـل موهـبـته من الـتقـدم الـفني واالهم
مــواكــبـة الــتـطــور الـتــكــنـولــوجي الـذي
يدخل على التقنيات الفنية والهندسية.

بـصـمـات اعـداد جــلـيل صـبح ونـسـتـعـد
لدوره تلفزيـونية جديدة  طـبعا بعد ان

تنجلي ازمة وباء كورونا . 
ـذيـعـ جذبك وتـعـتـقد انه { اي صوت من ا

متكامل ?
- الــصـــوت الــذي اراه مــتـــكــامل ولــفت
ـوصــفـات فـيه انـتــبـاهي ورأيت كــافـة ا
وخــاصــة عـنــدمــا عـمــلت مــعه غــالـبــيـة

تالق طالب سعد. ذيع ا برامج هو ا
{ هــذا بـالــنـســبـة لـلــصـوت واذا ســالـتك عن

الشكل التلفزيوني ?
- كوجه تلفزيوني ال جواب خاصة وان
غـالـبـية  مـقـدمي الـبـرامج يـبـحـثون عن
الـظــهـور في الــشـاشـة مــجـرد ان يـكـون
وجـه مــعــروف واألغــلــبــيــة يــفــتــقـدون
الـثـقـــــــافـة الـعـامة والـلـغـة وفن االلـقاء
الن الـصـــوت وااللــــقـاء عــلم يـدرس في

مـعـــــاهـد وكــلـيـات الـفـنـون
اجلــــمـــيـــلــــة وهـــنـــاك
خبـراء واسـاتذة في
هــــــــــذا احلــــــــــــقل
ويــقــيـنــا نــتــذكـر
الـفـنـان الـراحل
االستاذ سامي
عــبـد احلــمــيـد
اســــــــــــتـــــــــــاذ
الـــــــــصـــــــــوت

وااللقاء .

{ لك مـــحــاوالت ومـــســـاهـــمـــات في مـــجــال
السيـنما كـافالم تلفـزوينيـة وثائقـية ونلت فـيها
جــوائـز عــربـيــة  هل هــنـالـك مـحــاولـة جــديـدة

هرجانات عربية? لتشارك بها 
- نعم عمـلت كثيـر من األفالم الوثائـقية
ومنها فيلم قـلب العرب الذي  تسليط
الضوء عـليه من قبل جـريدتنـا (الزمان)
ـشـهـد الـفــني والـثـقـافي الـتي تــواكب ا
وحــصــلت عن فــيـلم قــلب الــعــرب  عـلى
جـائزتـ مـهمـتـ في الـعام  2019 في
حــقل  االخــراج واخــر جــائـزة افــضل
شخصية إعالمي 2019 في دورة وزراء

خارجية العرب في القاهرة 2019.
{ وماجلـديـد االن من االفالم الوثـائـقيـة التي

تستعد الخراجها ? 
- اجلــــديــــد هــــو فــــيــــلـم وثــــائــــقي عن
االحتياجات اخلاصة وقـدمته للمشاركة
في مـهرجـان الـقاهـرة الـذي سيـعـقد في
الـشــهـر الـثـامـن من هـذه الـسـنــة طـبـعـا
الفـيلم كـتـبت له السـينـاريو اضـافة الى
اخـراجي له  والـفـيلم يـحـمل اسم (امل)

وخاص لالحتياجات اخلاصة .
{ مـاذا عـن مـتـابـعـتك لـلـبــرامج الـتـلـفـزيـونـيـة

وتوجيه اخملرج ?
انـا اشــغل حـالـيــا مـنـصـب رئـيس قـسم
اخملرج بالقناة الـعراقية لهذا جتدني
اتابع جميع برامج اخملرج التي تبث
خالل االسـبـوع.وأخـرج حـالـيـا بـرنـامج

(أخـبـرني مـاكس قبل بـضـعـة أيام:
نظرًا ألن لديك متـابع مثل بعض
ناشطي يوتيـوب فيجب أن تقومي
بدعم قضـية جورج فـلويد.. فرددت
ضحك أن تشير عليه بالقول: من ا
الى ذلك فـأنـا كـنت أخـطط لـبعض
ـساعدة بصنع األشياء. هل تريد ا

الفتة?).
وتـابعت قـائلـة: (إن هذا الـبلـد بني
ان بـأن احلريـة والعـدالة عـلى اإل
ا لـلجـميع. يـجب أن نـأخذ مـوقفـا 
نــؤمن به ونـحـارب الــظـلم في هـذا
الـعــالم. لـذلك نـحن مـسـتـمـرون في
االحـتــجـاج الــسـلــمي حـتـى يـكـون

هناك تغيير).
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شــارك الــطــرف الــثــاني بــاألفــكــار حــول حــســابــاتك
. ستحقة. يوم السعد االثن ا

qL(«

ــواجـــهــتك هـــو شــخص شـــجــاع في من يـــخــاطـــر 
احلقيقة. فإرادتك من حديد.

Ê«eO*«

ال تـتخـذ أيّ قـرار على صـعيـد الـعمل مـهم في الوقت
الراهن. 

—u¦ «

همة بـدالً من االنغماس  حاول تنـمية بعض الـروابط ا
ادية . في حياتك االجتماعية و ا

»dIF «

نـبّـهـات و العـمل في تـطـور مـستـمـر .يوم ابـتـعـد عن ا
السعد االربعاء.

¡«“u'«

ال تنـظر إلى الوراء وابعـد مخاوف الوحدة ,فلديك من
يحبك .رقم احلظ.2

”uI «

عـلــيك ان تــتـرك االمــور تــسـيــر كــمـا هـي ألن الـتــيـار
احلالي معك .

ÊUÞd «

كن أن يجاريك أحد. أنت تتحـرّك بسرعة كبـيرة ال 
فقط انطلق إلى األمام.

Íb'«

ألوف ح تـخطط لقضاء  فكّر بـطريقة اخلـروج عن ا
امسية رمضانية مع االقرباء.

bÝô«

ال حتب أن تـخـبـر رئـيــسك في الـعـمل أو زوجـتك إلى
النك تكره سلطة االستجواب . أين تذهب

Ë«b «

حـاول إلقـاء نظـرة أقرب. سـتجـد في األعمـاق قضـايا
ا تبدو عليه على السطح.  أعمق 

¡«—cF «

حتب االنطالق دون أيـة قيود  لكن عـليك أن ال تبالغ 
. بذلك كثيراً

 u(«
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اضي اطلـقت دائرة الـفنون الـعامة االثـن ا
معـرضـهـا اخلـامس عـشـرة الـكـتـرونـيـاً على
موقـعـهـا دائـرة الـفنـون الـعـامـة ضـمن بـوابة
الفـنـون اإللكـتـرونيـة حتت عـنـوان ( محـطات
ديـر الـعام لـلـدائـرة علي من الـزمن) .وقـال ا
عــويـد إن (الــدائـرة تــطـلق خـالل مـعــرضـهـا
اخلامـس عشـر الكـتـرونيـاً الـنتـاج الـفني في
مــجـال الـنـحت لـلـنــحـات الـعـراقي طه وهـيب
مـتنع في والـذي استخـدم اسلـوب السـهل ا
اعـمالـه والتي حـملت 46 عـمل فني مـنهـا ما
نـفــذ عـلى مــادة الـبــرونـز ومــنـهـا عــبـارة عن
مخـططات العمال نحـتية). مؤكدا ان (أعمال
الــفــنــان حــمــلـت رســائل جــســدت اجلــمــال
والقـوة والضـعف والسـلطة بـاشكـال احتوت
عـلى افكـار ورمـوز وكتـابـات وحركـات تـعود
الى مــخـتــلف االزمن ولـكن جــمـيـعــهـا كـانت
تشـيـر الى قصص احلـياة الـعراقـية خملـتلف

العصور).

×الـتـنـغـيم :ابـتـدأت األغـنـيـة بـجـمـلة
فالت مـوسـيقي ومن ثمَّ فـالت غـنائي
في (اريـد الــله يـســامـحـني ألن اذيت
نـفسـي اهواي = طـيـبـة گـلـبي أذتني
تـعـبـتچ يـروحي ويـاي ) من الـدرجـة
السـادسـة وحتى الـثـامنـة وبـعد ذلك
تدخل األغـنـية بـإيقـاع الـهيـوه أو ما
يــســمى بــالــدارج اخلــلــيـجي ? 6/8
وتــسـتــمـر األغـنــيـة فـي الـتـنــقل بـ
درجــات نــغم الـبــيــات لـتــأخــذ كـامل
الدرجـات السـبـعة والـثامـنة
من درجة الـعـودة اخلاتـمة 
ولم تـكـن هـنـاك أيّ إنــتـقـالـة
الى نـــغم آخـــر وهـــذه رؤيــة
ُنغّم. ×األداء:بعد أن عرفنا ا
غـــرابـــة درجـــة االســـتـــقــرار
ألوف ومدى خروجـها عن ا
السـائـد يقـيـناً سـيـكون أداء
عـتاد  التـنـغيم عـلى غـيـر ا
فـقـد أجـادت الـفـنـانـة رحـمـة
ريــاض بــصــوتــهـا الــذي لن

ذوقـياً أو اخملـتص مـوسـيقـيـاً سؤال
ـفـرح مـفـادُهُ : كـيف يـتـوافق الـنـغم ا
مع كــــلــــمـــــات في الــــنــــدم واحلــــزن
والـتـوجع اخلـفي ?! وهـنـا أقول : أن
تــنـــغــيم األغــنــيـــة أُخِــذَ من خالصــة
ــعــنى الــذي انـتــهى بــالــثــبـات في ا
قـاطع (وعـد منـي وعد بـعد خاتـمـة ا
ما اثق ابد = وال انـطي مجـال كلشي
ـثـابة وله حـد) فهـذه الـكـلمـات هي 

صحوة بعد انتكاسة عاطفية.

ÊU e « ≠ r uN u²Ý«

فـقــدت االوسـاط الـفـنـيــة والـثـقـافـيـة
الــعـراقــيــة  امس االول الـثـالثـاء في
ـوســيـقـار احــمـد اجلـوادي ـنــفى ا ا
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ـــوت بـــعــد اصـــابــته الـــذي غـــيّــبه ا
ــســتــجــد في بــفـــايــروس كــورونــا ا
الـسـويـد حـيث يـقيـم .وقالـت اوساط
اجلـالــيــة ان (الـراحل اجلــوادي قـدم
اضافات في شـوعني بتدريس
فـــنــونــهــا ســـنــوات طــويــلــة 
حــريـصــا عــلى اصـالــة الــنـغم
العـراقي) .وعـبر  األمـ الـعام
جملــــلـس الــــنــــواب ســــيـــروان
عـبــدالـله سـيــريـني عن (أسـفه
وحــزنه الــبــالغ لـســمــاع خــبـر
وفاة الفقيد) مبتهال (الى الله
عـز وجـل ان يـتــغـمــده بـواسع
رحمتـه ويسكـنه فسـيح جناته
ويـلــهم اسـرته وذويه الــصـبـر

والسلوان).
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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سمعتُ جمالً عابرة عن نيّات إلصالح النظام االداري في
العراق . وهذا االمـر من أصعب ملفـات بناء الدولة . وإذا
اعتقـد مسؤول هنـا أو هناك انّ خـلالً ظاهراً في االدارات
سـتقبل االسـتثمارات وسياقاتـها  اليـوم هو الذي يـضر 
ـسألـة أبـعد من ذلك كـثـيراً ومـوغـلة في في البالد فـإن ا

تداول اليوم وما قبله أيضاً . تراكيب البناء السياسي ا
ـقـصود بـاإلصالح حـلـقة أو طـبـقة خـارجـية من اذا كان ا
أجل غاية قـصيرة األجل أوعـاجلة  فإنّ ذلـك ال فائدة منه
ـا ال يـصـح أن نـسـمــيه إصالحــاً في االسـاس  وقـد ور

. وت في مهده أيضاً
واذا كانت النيّة متجهة إلصالح شـامل فإنّها وقفة تتطلب
زمنـاً مريحـًا من االعـداد واالجناز كمـا حتتـاج الى طواقم
مـسـتــعـدة وهـذا ال يـتــوافـر في الـوضـع الـعـراقي  الـذي
أعيـد تـشـبيـهه هـنا مـرة أخـرى بـعمل الـبـقـال والـدكـاك
الـصـغـيـرة حـيث الـرؤيـة ال تـبـعـد سـوى أمـتـار قـلـيـلـة عن

مكان العمل .
االدارة جـزء من الـنــسـيج الـســيـاسي وخـاضــعـة جلـمـيع
ؤثرات السـلبيـة التي تنـتج عن اعمال مـنظومـات الفساد ا
ستترة  تلك هي العقبة األولى العظيمة. القائمة علناً أو ا
تركيبـة الوزارة الواحـدة  اليوم قـائمة علـى خلل بنائي في
االدارة ال يتـيح الـتطـويـر فال نزال نـشـهد وكـيلي وزارات
في مناصبهم وقد تـغيرت خمس حكومـات عليهم و هناك
أيضـاً ما يـلـحق بهـؤالء من طـبقـة سـياسـية نـالت مـناصب
مدير عـام ورئيس مـؤسسـة منذ أول حـكومـة ابان احتالل
ـتـكــلّـسـة ومـا امـريـكــا لـلـعـراق واليــزالـون في مـواقــعـهم ا
ال أو حتجبه من أدران وما تنطوي عليه من مفاسد في ا
متـلكات العـامة أو الصالحيات التعييـنات أو التصـرف با

الوظيفية.
االدارات باتت مختنقة بـالهواء الفاسد لكـنها تتوافر على
ـوبوءة حتى طواقم اعتـادت وتكـيفت لـلعـيش في االجواء ا
اليدخلها هواء نظيف أو تمتد اليها يد التغيير واالصالح.
الـذين يـسـعـون لالصالح االداري يــجب أن يـعـلـمـوا انّـهم
في مـواجـهة سـيـاسـيـة وربّـمـا أمـنـيّـة في بـعض األحـيان
ـهـام الـعـظـيمـة ال تـنـجـز بـإطالق شـعارات ومن وانّ هذه ا
دون تمهيد عـميق يصل الى األسس اخلائـسة والكواليس
ا بـعد مـنصب اجلائـفة الـتي تقـوم علـيهـا طبـقات مـهتـرئة 
الـوزيـر نــزوالً الى درجـة مـديــر عـام وحـتى مــديـر ورئـيس

مالحظ .
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اعـلم انّ الـفـايروس نـال مـن كل الـعالـم ولم يـسـتثـن بـلداً إال وأصـابه 
لكن نيل الفايروس منّا في العـراق له وقع آخر   فح يحاصر مدننا
الـفـايـروس الـقــاتل  نـتـذكـر صــفـحـات الـتـاريخ الــقـاسي  كم شـبـعت
ارضـنـا حصـارات مـنـذ سـقـوط بـغـداد بـيـد جـنـكـيـزخـان  إذ لم تـهـمد
احلروب  التي تستهدف قلب العروبة واالسالم   حتى يخيل للمرء ان

هذا فايروس صمّمته مجموعة من القتلة لتستكمل الهدم والقتل .
أو اخلـديـعـة اجلـديـدة  الـتي تـقـودهـا مـتى يـنـتـهي احلـصـار اجلــديـد 

وت في العالم ? وتسعر نارها قوى الظالم وا
حصار يغلق األبواب والنوافذ على اجملتمع اإلنساني  بكل فئاته  .

الندري ماذا أريد بأهل األرض ?
لم تكتف تلك القوى  الغامضة واواضحة في آن  عبر مراحل التاريخ
من احلـروب واجملـاعـات اإلنـســانـيـة الـتي تـعـصـف بـالـقـارة الـسـمـراء

خصوصا والعالم بأسره.
ـتـخـلف واحلـروب والـنـزاعـات الـتي يـضـرمـون نـيـرانـهـا في بـلـدانـنـا ا
تـناحرة باألسلحة والـوقود لتآكل اإلنسان ونحن وتزويد اجلماعات ا
جـالس خلف الـكـواليس واخملرج الـذكي  مجـرد مـتفـرجـ كومـبـارس 

ريع  . اليست تلك حروب الفايروس الدائمة? شهد ا يتلذذ با
وحتكم حصارها في معركة صحية موجعة دن تغلق ابوابها  هاهي ا

ومـنـظـومـتهـا الـصـحـية دون ان اجملتـمـعـات الـبـسيـطـة في اقـتـصـادها
ـواجهـة األزمـات سوف تـفشل ولـيـست لديـهـا خطط نـاجـعة  سـتوى  ا
ثـال شـاهـد لـلـعيـان  مـنـذ ان عـصفت فشـال ذريعـا المـنـاص مـنه  .وا
قدمة ومنها بـغداد في ا دن العـراق الواحدة تلـو األخرى  كورونا 
الـتي بات ظـهـور احلاالت ـوصل  دن الـعـراقـية حـتى  ا وتلـتـهـا بقـيـة ا
وزيـادتـهـا قـاب قـوسـ أو ادنى من تــفـشي الـوبـاء بـ ابـنـائـهـا الـذين
بالكاد تنـفسوا الصـعداء بعدالتـحرير من براثن  الـشر واالن أصبحوا
ـتـردية  والنـهـا  التـمـتلك ـؤسـسـة الـصحـيـة ا وا ب كـمـاشـة كـورونا 
ـرضى واحلاالت مسـتـشـفى واحـدة مؤهـلـة تـأهيـلًـا كـامال السـتقـبـال ا

تزايدة  من ضحايا الوباء . ا
ــتــردي لـــلــطــبــقــات الــفــقــيــرة ــعــاشي ا ـــســتــوى ا أضف إلى ذلك  ا
سـحوقـة  من  فئـات اجملتـمع من ذوي الدخل احملـدودو الكـادح وا

الذين يعيشون بقوتهم اليومي   
وعلى اجملـتمـعات ان حتـدد أولويـاتها في أصبـحنا في مـفتـرق الطـرق 

ومقاومة الوباء حفاظا على الوجوداإلنساني. البقاء 
ولـو كــان الـثــمن بـاهــضــا يـدفــعه اإلنـســان الـذي هــو صـلب اخلــلـيــقـة

ووجوده
بـهم وتـتوضح حـقيـقـة الفـايروس والغـد لنـاظـره قريب حـتى يـتالشى ا
وتـداعيـاتـه وتتـسـاقط األقـنـعـة كـأوراق الـشـجـر بـفـضل الـرياح  الـتي
سـتـاتي وتـأخـذ كل زائف كـدورة مـسـتـحـقـة في

التاريخ .
وتـخـرج احلــقـيــقـة كــشـمس ال تــمـوت حـتى وان

اختفت خلف الغيوم لبعض الوقت .
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